


NAGY FELBONTÁSÚ ÉS MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ 
MIKROPÓRUS ELEMZÉSEK
3Flex Felület és Katalizátor Jellemzés

Teljesen automatizált, három mérőállomásos 
készülék különböző mérésekhez, kiemelkedő 
pontossággal, felbontással és adatcsökkentéssel:

• Fajlagos felület

• Mezopórus

• Mikropórus

• Statikus Kemiszorpció

• Dinamikus
Kemiszorpció

• Adszorpciós hő

• Gőzadszorpció

Nagy Felbontású és Magas 
Teljesítményű Fiziszorpciós 
és Kemiszorpciós Készülék
A fajlagos felület mérés terén a 
legfejlettebb készülékként ismerik 
el1. A 3Flex kulcsfontosságú 
eszközzé vált a nagy felbontású 
adszorpciós és deszorpciós 
izotermák mérésében, hogy 
elősegítse a folyamatok és 
módszertanok megértését, valamint 
fejlesztését.
Bővítse és Növelje Tudását
A 3Flex lehetővé teszi a kísérleti 
paraméterek optimalizálását a 
vizsgált anyag jobb megértése 
érdekében. A készülék képes egy 
minta 3 különböző gázzal történő 
vizsgálatára egyidejűleg, mindegyik 
elemzési porton egyet-egyet, 
egyetlen futtatás során.

Bővítse Tudástárát
Bővítse a felbontást egészen az ultra-
mikropórus tartományig. A 3Flex 
fejlett kialakításának köszönhetően 
rendkívül pontos eredményeket érhet 
el a 10–6 Hgmm-es felbontással.
Optimalizálja Folyamatait
A 3Flex segítségével értékes 
információkat szerezhet elméleteinek 
megerősítéséhez, valamint a MOF-ok 
(fémorganikus keretek), a zeolitok, az 
aktív szén és egyéb termékek 
tervezését és szintézisét illetően. 
Használja ki a 3 mérőfejes, magas 
teljesítményű 3Flex készülék 
eredményeit, hogy gyorsan 
megismerje azokat a korlátokat vagy 
határokat, amelyek befolyásolhatják, 
illetve akadályozhatják folyamata 
optimalizálását. 

1. TechValidate Study TVID 645-C46-D86

Vevőink 97%-a ajánlani 
fogja a Micromeritics 
3Flex készüléket.

An independent study by TechValidate 
TVID:645-C46-D86



Vizsgálja a hidrogén adszorpciós 
entalpiájának jelentőségét. 
A 3Flex képes a Fiziszorpciós 
üzemmódból Kemiszorpciós 
üzemmódba váltani, lehetővé téve a 
ligandumok entalpiára gyakorolt 
hatásának vizsgálatára.

Határozza meg a fajlagos felület, a 
pórustérfogat és a szubsztrát/analit 
kölcsönhatások szerepét a felvétel, a 
kapacitás, és a leadás kiértékeléseihez. 

A 3Flex képes egyetlen mintát 3 
különböző analízis gázzal vizsgálni

egyidejűleg, mindegyik elemzési 
porton egyet-egyet, egyetlen 
futtatás során.

Használja fel az optimális 
pórusméretet, hogy növelje a 
hidrogén-keret kölcsönhatások 
mennyiségét.
A kiváló gázkezelés és 
hőmérséklet-szabályozás 
lehetővé teszi a pontos és precíz 
mikropórus és ultra-mikropórus 
(<0,7 nm) méréseket.

Erősítse meg a BBR 
(build block  
replacement) 
funkcionális változásokat és azok 
teljesítményre gyakorolt hatását. 
A MicroActive ™ Data Software 
lehetővé teszi az izoterma adatok 
kívánt tartományának grafikus 
rögzítését interaktív, mozgatható 
számítási sávok segítségével. A 
MicroActive lehetővé teszi az 
eredmények exportálását vagy 
riportálását mmol/g-ban.

Fémorganikus Keretek (MOF) és Porózus Szerves Polimerek (POP)
Az energiatárolás és a gázszeparáció tanulmányozása MOF és POP segítségével

A zeolit tervezés stratégiájának és 
szintézisének megértése

Határozza meg mennyiségileg a 
katalitikus potenciál szempontjából 
fontos felületi aktív helyek számát! 
Adjon meg információkat a 
heterogén katalizátorokról: 
monomolekulás réteg, 
fémdiszperzió, aktív fémterület. A 
rugalmas 3Flex készülékkel percek 
alatt gyorsan átváltson Fiziszorpciós 
üzemmódból Kemiszorpciós 
üzemmódba, a teljes jellemzést 
lehetővé téve.

Döntse el, hogy a zeolit feldolgozás 
szerkezetvesztést, vagy degradációt 
okozott-e. 
A csúcsteljesítményű 3Flex készülék az 
iparág vezető mikropórusos 
felbontását biztosítja, és a 
röntgensugár-diffrakcióval együtt 
kiegészítve hasznos információkkal 
szolgálhat a feldolgozásból eredő 
kisebb szerkezeti hibák felderítését és 
azok megoldását illetően.

Nyerjen
értékes
betekintést a pórusok
szerkezetébe, az anyagszállítás,
a diffúziós sebesség és a 
szelektivitás jobb megértése 
érdekében.
A fejlett 3Flex az iparág vezető 
készüléke a biztosított felbontást 
és pontosságot tekintve.

Szerezzen értékes adatokat az aktív szén, mint adszorbens 
és katalizátor teljesítményének növelése érdekében.

Határozza meg az adszorpció 
dinamikáját a fix ágyas és átfolyó 
rendszerek esetében. 
Értékes adatokat szerezhet, hogy 
jobban megértse a fajlagos felület és 
a pórustérfogat, valamint a 
pórusméret-eloszlás teljesítményre 
gyakorolt hatását.

Értékes betekintést kaphat a 
szerkezeti és kémiai 
heterogenitások adszorpciós 
dinamikára gyakorolt hatását 
illetően.
Kiváló gázkezelés, kemény 
tömítőszelepek és fémtömítések, 
valamint pontos hőmérséklet-
szabályozás teszi lehetővé a pontos 
és precíz mikropórus méréseket.

Értékelje a 
hőmérsékleti és
kémiai deaktivizációs folyamatokat 
a porozitás és a felületi aktivitás 
tekintetében.
A pontos hőmérséklet- és 
gázszabályozás biztosítja a 
reprodukálható méréseket 
mintáról mintára, tételről tételre.

•  Három konfigurálható analízis port is
rendelkezésre áll az Ön speciális
igényeihez

•  Kiváló mezopórusos/mikropórusos
fiziszorpciós, vagy kemiszorpciós
méréseket biztosít. A portok kriptonnal
való méréshez is konfigurálhatók az
alacsony fajlagos felületű anyagok
méréséhez.

• Opcionális gőz szorpciós képesség

•  Szekvenciális fiziszorpciós és
kemiszorpciós kísérletek

•  Az ultratiszta manifold rendszer
kemény tömítőszelepeket és fém
tömítéseket tartalmaz, amelyek
nagy kémiai ellenállást, könnyű
evakuálást és az iparág legkisebb
kigázosítási arányát biztosítják

• A P0 port dedikált
nyomástávadóval lehetővé teszi a
telítési nyomás folyamatos
ellenőrzését

•  Az izoterma adatpontok gyűjtése
a 10-6 Hgmm tartományban
kezdődik (10-9 relatív nyomás
tartomány N2 esetében)

•  A MicroActive Data Reduction 
szoftver hatékony és intuitív 
adatelemzést biztosít

• Fejlett adagolási módszer lehetővé 
teszi a felhasználó számára a 
nyomás és a térfogat növelését

• Csökkent helyigénye miatt 
kevesebb területet foglal el

• Vizsgáljon egy mintát egyszerre 
három különböző adszorptívum 
gázzal, mindegyikkel egy-egy 
porton, egyetlen futtatás során

A teljesítmény és a technológia fejlődése



Nagy felbontású gáz izotermák

Az új manifold kialakítás és a 
beágyazott szabályzó 
rendszerek rendkívül stabil 
környezetet biztosítanak a 
nyomás és a hőmérséklet 
méréséhez. A hardveres 
fejlesztések mellett a 3Flex 
számos szoftveres fejlesztést 
is tartalmaz, beleértve egy 
új, fejlett adagolási 
módszert, amely lehetővé 
teszi a nyomás és a térfogat 
együttes növelését.

A 3Flex rendelkezik a 
fontosabb gázokat és az 
általánosan használt gőzök 
folyadéktulajdonságait 
tartalmazó könyvtárral. 
Könnyedén vehet fel 
izotermákat szénhidrogén 
adszorptívum gázokkal is.

3Flex Interaktív 
Riportok:

• Izoterma

• BET Fajlagos Felület

• Langmuir Fajlagos Felület

• t-Plot módszer

• Alpha-S Módszer

•  BJH Adszorpció és
Deszorpció

•  Dollimore-Heal Adszorpció
és Deszorpció

• Horvath-Kawazoe

• MP-Módszer

•  DFT Pórusméret és Felületi
Energia

• Dubinin-Radushkevich

• Dubinin-Astakhov

• User-Defined Reports (5)

•  Közvetlen interakció az adszorpciós
adatokkal. A számítási sávok
egyszerű áthelyezésével a
felhasználó azonnal új értékeket,
tulajdonságokat kaphat

•  Kattintson és húzza a sávot a
számítási tartomány kiválasztásához,
minimalizálva ezzel a
párbeszédpanelek használatát a
számítási paraméterek megadásához

• A felhasználó által a grafikus
felületen kiválasztható
adattartományok lehetővé teszik a
BET, BJH, t-Plot, Langmuir, DFT és
egyéb modellek közvetlen
értelmezését. A MicroActive
izoterma elemzés az NLDFT
modellek széles választékát kínálja a
pórusméret-eloszlás kiszámításához

•  A Riport Beállításoknál szerkesztő
segítségével tetszőleges riportokat
hozhat létre a képernyőn megjelenő
előnézetek szerint

• Python programozási nyelvet tartalmaz
a felhasználó által definiált riportokhoz

•  Megnövelt képesség akár 25 mérési
fájl összehasonlítására, beleértve a
higany porozimetriás mérés
eredményeit is, a fájlok hozzáadása és
eltávolítása funkcióval

3Flex MicroActive 

Adatcsökkentés és szoftver vezérlés

A paraméterek illesztéséhez és a 
tulajdonságok becsléséhez használt 
adattartomány

t-Plot módszer N2 gázzal 77K-en, MCM-41 silica mintával. A t-Plot módszer alapján 
az anyag nem mikropórusos, a nagy gázkapacitás ellenére.

“A 3Flex kiváló minőségű készülék, mely 
nagy mintakapacitást, megbízható és
pontos méréseket biztosít.”
Matthew Hall 
Laboratory Director 
The University of Nottingham An independent study by TechValidate

TVID:F6A-C04-46D

MicroMicro
ACTIVE

BAX 1500
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NLDFT Kettős Izoterma Dekonvolúció és Pórusméret-eloszlás
Az NLDFT, a Kettős DFT modellek lehetővé teszik a felhasználó számára, 
hogy egyesítse a nitrogén és szén-dioxid izotermákból gyűjtött 
információkat annak érdekében, hogy teljes pórusméret-eloszlást kapjon 
olyan anyagok esetében, amelyeknél molekuláris méretű pórusok vannak 
jelen (pl. rés alakú pórusos szén mintákon). A pórusméret-elemzés 
tartománya ennél a módszernél a kisebb pórusméret-tartományokra is 
kiterjed a standard nitrogénanalízishez képest. Ez annak a ténynek 
köszönhető, hogy a CO2 az ultra-mikropórusokba is be tud férkőzni, amely 
kriogén hőmérsékleten a N2 számára nem lehetséges a diffúziós korlátok 
miatt.

A fejlett NLDFT 
módszer lehetővé 
teszi a minta 
pórusméret-
eloszlásának 
meghatározását két 
izoterma segítségével.
Ebben a példában a 77 
K-en elvégzett CO2

(zöld) és N2 (piros) 
adszorpció 
eredményei szolgálnak 
a pórusméret-eloszlás 
kiszámítás alapjául. 
Nincs szükség külön-
külön kivágni és 
beilleszteni a CO2 és a 
N2 pórusméret-
eloszlásait - egyetlen 
eloszlást határozunk 
meg mindkét izoterma 
felhasználásával.

Higany Porozimetria/Gázadszorpció Átlapolás
A 3Flex MicroActive tartalmaz egy olyan hatékony segédprogramot, 
amely lehetővé teszi a felhasználó számára a higany-
porozimetriával, illetve a gázadszorpcióval kapott pórusméret-
eloszlás eredmények összehasonlítását. Ez az új importálási funkció 
lehetővé teszi a mikropórusok,  mezopórusok és makropórusok 
eloszlásának gyors megtekintését egyetlen alkalmazásban.

BJH deszorpció és higany-porozimetria eredmények 
átlapolása (differenciális pórusméret-eloszlás) alumina 
pelleteknél

A berendezést számos 
kutató használja és az 
folyamatosan, szinte a nap 
minden órájában üzemel. 
Megnövelte mind a minta 
kapacitásunkat, mind az 
elérhető felbontást a zeolit 
minták mérésénél.”
Ive Hermans 
Principal Investigator (PI) 
The University of Wisconsin-Madison

An independent study by TechValidate 
TVID:A89-853-CC5

MicroMicro
ACTIVE



Katalizátor Jellemzés: 3Flex Kemiszorpciós Opció

A kemiszorpciós opcióval 
bővített 3Flex készülék lehetővé 
teszi a kutatók számára, hogy 
értékes információkat 
szerezzenek a katalizátorok, 
katalizátor-hordozók és 
különféle egyéb anyagok fizikai 
és kémiai jellemzőit illetően.

Ezzel a sokoldalú készülékkel 
percek alatt átválthat a 
kemiszorpciós analízisről 
fiziszorpciós analízisre.

•  A VCR tömítések tisztább rendszert,
alacsony gáztalanítási sebességet és
alapnyomást biztosítanak. Ez pontos
kisnyomású kemiszorpciós izotermákat
eredményez és az oxigénérzékeny
anyagok mérése is lehetővé válik

•  Standard nagy pontosságú
tömegáramlás-szabályozó, mely
rendkívül precíz, programozható
gázszabályozást biztosít

•  A magas hőmérsékletű kemence
(1100 °C-ig) nagy és pontos felfűtési
sebességet biztosít a kívánt
hőmérsékletre, precíz hőmérséklet-
szabályozással és
megismételhetőséggel (± 1 ° C)

• Akár tizenhat gázbemenet* teszi
lehetővé többféle analízis gáz
használatát a hatékonyság növelése
és az alkalmazási igények kielégítése
érdekében

• A kiváló hőmérséklet-szabályozás
fenntartja a pontosságot és
reprodukálhatóságot a monoton
izoterma felvételek során

• A készülék kialakítása lehetővé teszi,
hogy perceken belül áttérjen a
kemiszorpciós vizsgálatról a
mikropórusos fiziszorpciós vizsgálatra

• Új, magas hőmérsékletű precíziós kvarc
cella javítja a pontosságot és az
érzékenységet a kihívásokkal teli
vizsgálatokhoz

• A kemiszorpciós vizsgálatokhoz hevített
gőz is használható adszorptívumként

• A Kalrez, Vition, vagy Buna O-gyűrűk
maximális rugalmasságot biztosítanak a
megfelelő kémiai kompatibilitás
érdekében

Kiváló Hardver Sokoldalúság
Akár tizenhat gázbemenet* áll 
rendelkezésre a kemiszorpciós opcióval. 
A gázáramlás szabályozása tömegáram-
szabályozóval (MFC) történik a precíz és 
reprodukálható minta előkészítések és 
vizsgálatok érdekében. Az MFC a 
standard kemiszorpciós hardver része.

In situ Mintaelőkészítés és Aktiválás
Az in situ mintaelőkészítés és aktiválás egy 
teljesen automatizált módszert biztosít, 
amely nem igényli a felhasználói 
beavatkozást, és magában foglalja a minta 
aktiválást és analízist egy egyszerűen 
használható alkalmazásban. A rugalmas 
mintaelőkészítési lehetőségek lehetővé 
teszik a redukciót, az oxidációt, az 
evakuálást és az öblítést.

Minta elemzési Opciók

•  Gáz kiválasztás

• Szabadtérfogat mérése mind környezeti, mind analízis 
hőmérsékleten

•  A nyomástáblázathoz adott gázadagolási beállítások 
lehetővé teszik a felhasználók számára a nyomás növelés, 
térfogat növelés és az egyensúlyi nyomáspontok 
beállásához szükséges idő módosítását

• Adagolás a gázbemeneteken vagy gőz forráson keresztül

• Izoterma felvétel automatikus ismétlése a reverzibilis 
adszorpció vizsgálatához

*Only available optional level 2 TCD *Only available optional level 2 TCD



Pulse chemisorption adds increased precision, 
repeatability, and reproducibility by the addition 
of an injector loop valve with two loop options 
in addition to four gas inlets, a restrictor for flow 
control and an industry exclusive; local temperature 
measurement/control at loop injection

Level 2

Level 1
Befecskendezési portok, hidegcsapda, és új analízis 
protokollok a MicroActive szoftverben, támogatva 
a dinamikus kemiszorpciós elemzéseket.

Az időt, a hőmérsékletet és a TCD 
jelet az újonnan továbbfejlesztett 
MicroActive interaktív szoftver 
rögzíti. Az adatgyűjtés mellett 
különböző jelfeldolgozó eszközök 
állnak rendelkezésre a nyers 
adatok megfelelő feldolgozásához. 
Az eszközök a következők: 
csúcsintegráció, csúcsdekonvolúció 
(görbeillesztés), valamint az aktív 
felület, a kristályméret és a 
diszperzió kiszámítása. 

•  Az iparágban kizárólagosan, a 
loop szelepek helyi hőmérséklet 
mérése és szabályozása javítja a 
TCD jel detektálhatóságát, 
pontosságát és 
reprodukálhatóságát.

• Sokoldalúság; váltson perceken 
belül a kemiszorpciós 
kísérletekről a fiziszorpciós 
vizsgálatokra

3Flex TCD Opció Jellemzői:

3Flex Kemiszorpció - TCD Elérhető Konfigurációk:

1Study conducted by independent firm, Tech Validate™, TVID 784-C23-98E, 2015

3Flex Kemiszorpció - TCD Opció

Végezzen el nagy felbontású TPR, TPO, és TPD kísérleteket
A Micromeritics 3Flex, az iparág 
legelismertebb és legkedveltebb 
fiziszorpciós és kemiszorpciós1 készüléke 
még erősebb lett.

Az integrált hővezető detektor (TCD) 
hozzáadásával a dinamikus kemiszorpciós 
analízis is rendelkezésre áll a felhasználó 
számára, amely lehetővé teszi a 
hőmérséklet-programozott redukció 
(TPR), oxidáció (TPO), deszorpció (TPD) és 
egyéb reakciók (TPRx) elvégzését.

A TCD opcióval felszerelt 3Flex 
készülékkel lehetővé válik adott 
katalizátorral vagy adszorbenssel 
végzett adszorpció / deszorpció 
hőmérsékletfüggésének vizsgálata, 
valamint a pulzáló kemiszorpció 
elvégzése. 



Kiegészítők

Chiller Dewar 
Folyadék Recirkulációs Rendszer
A Micromeritics’ Chiller Dewar egy zártkörű recirkulációs rendszer, amely nagy 
felületű réztekercsekkel biztosítja a kiváló hőátadást a dewarban, valamint a 
recirkuláló rendszerben lévő folyadékok között. A hőmérséklet-szabályozásért külső 
termosztát vagy hűtőfürdő felel, amelyek kiegészítő elemekként beszerezhetők.

Hőmérséklettartomány -50 °C-től +200 °C-ig

Hőmérséklettartás pontossága ±0.01 °C

ISO Controller 
Szobahőmérséklet alatti, Termoelektromos Hűtésű Dewar
A Micromeritics’ ISO Controller termoelektromos hűtést alkalmaz a 
Peltier-elv alapján. Az egységet úgy tervezték, hogy állandó 
hőmérsékletet biztosítson -5 ° C és 80 ° C között, ha CO2, N2 és egyéb 
gázokat használnak gázadszorpciós mérésekhez.  A készülék gyorsan 
lehűl és hatékonyan tartja a hőmérsékletet minimális elektromos áram 
felhasználásával. 

A dewar edény a műszer dewar tartó liftjére kerül, majd a liftet a mérés 
elvégzéséhez a szükséges pozícióba emelik. 

-5 °C-tól +80 °C-ig (lab. hőm. <27 °C)

Hűtőteljesítmény Kb. 80W 0 °C-on, 120W 25 °C-on

Minimálisan szabályozható 
felbontás 0.1 °C 

±0.1 °C 

Cryostat I 
Gifford-McMahon Elven Működő Egyfokozatú Kriogén 
Hűtőberendezés  
A Micromeritics Cryostat I a Gifford-McMahon (GM) hűtési elv alapján 
működő zártkörű kriogén hűtőberendezés. A berendezés hélium 
kompresszorból származó hélium gázt használ a kriogén hőmérsékletek 
előállításához.

A Cryostat I berendezéssel nincs szükség folyékony nitrogénre és a 77 K 
alatti hőmérsékletek is elérhetővé válnak.

 25 K-től 350 K-ig

±0.005 K

Nitrogéntartály zárt ciklusú hélium

Hűtési idő szobahőmérsékletről 
a megadott minimális 
hőmérsékletig

60 perc
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Liquid Nitrogen Dewar

Cryostat

Desorption Isotherm

Adsorption Isotherm

Specifikációk
Csak 3Flex Fiziszorpció 3Flex Kemiszorpció

Analízis
Analízis Tartomány 1.3 x 10-9 - 1.0 P/P0 1 x 10-6 - 900 Hgmm

Elérhető Mikropórus Portok legfeljebb 3 legfeljebb 3, egy port kettős célokra: 
kemiszorpció és fiziszorpció

Adagolás és Evakuálás Vezérlés Saját Szervós Saját Szervós 

Száraz pumpa 4 fokozatú diafragma pumpa 4 fokozatú diafragma pumpa

Kripton Analízis Standard 1 port, opcionálisan legfeljebb 3 port Standard 2 vagy 3 port

Analízis Gáz Mintánként
Legfeljebb 3 gáz egyidejű alkalmazása, egy gáz minden porton

Minimálisan Mérhető Fajlagos Felület
Standard 0.01 m2/g 0.01 m2/g

Kripton 0.0005 m2/g 0.0005 m2/g

Műszervezérlés és jellemzők
Hőmérséklet-szabályzás 45 °C, ±0.05 °C 3 stratégiailag elhelyezett RTD-vel 45 °C, ±0.05 °C 3 stratégiailag elhelyezett RTD-vel

 Gázbemenetek száma 6 12 standard; opcionálisan legfeljebb 16

Gőz Szorpció Opció Standard portok 1 és 2, opcionálisan fűthető Standard portok 1 és 2, opcionálisan fűthető

Kemence
(csak a kemiszorpciós 

modellnél)
N/A

Programozható - 0.1–50 °C/perc 
50 °C/perc 600 °C -ig
20 °C/perc 600-tól 800 °C-ig
10 °C/perc 800-tól 1100 °C-ig

Tömegáram-szabályzó (MFC)
(csak a kemiszorpciós modellnél) N/A Standard, áramlás akár 200 cm3/m, ±1% 

TCD w/hidegcsapda
(csak a kemiszorpciós modellnél) N/A Az elérhető teljesítmény két szintje  választható

Standard Külső Dedikált Port N/A
Fűtött port külső detektorok 
csatlakoztatásához, beleértve a rendelkezésre 
álló Cirrus™ Kvadrupol Tömegspektrométert

Kigázosítás 3 in situ, 6 további a SmartVac Prep-pel 3 in situ, 6 további a SmartVac Prep-pel

A/D adatgyűjtés 29 bit (effektív: 25 bit) 29 bit (effektív: 25) bit

Nyomástávadó Rendszer legfeljebb 12 db legfeljebb 12 db

Távadók pontossága
1000 torr 0.12% olvasásnál 
10 torr 0.12% olvasásnál 
0.1 torr 0.15% olvasásnál

1000 torr 0.12% olvasásnál 
10 torr 0.12% olvasásnál 
0.1 torr 0.15% olvasásnál

Kriogén

Kriogén Dewar 3.2 L, több mint 70 órára elegendő, utántöltéssel 
gyakorlatilag folyamatos mérés biztosítható

3.2 L, több mint 70 órára elegendő, utántöltéssel 
gyakorlatilag folyamatos mérés biztosítható

Kriogén Szabadtérfogat Kontroll Isothermal Jacket Isothermal Jacket

Riportok
Haladó modellek GAB, Sips, Tóth, disszociatív Langmuir, Redlich-Peterson

Készülék kezelőfelület A kezelőfelület lehetővé teszi a kritikus paraméterek valós idejű nyomon követését

Csökkent helyigény:
Magasság 112 cm 112 cm

Szélesség 58 cm 58 cm

Mélység 61 cm 61 cm

A feltüntetett specifikációk a közzétételkor voltak érvényesek a rendelkezésre álló dokumentumokból alapján. Ezek a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak, és csak általános 
referenciaként szolgálnak.

Hőmérséklettartomány

Hőmérséklettartás pontossága

Hőmérséklettartomány

Hőmérséklettartás pontossága
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