HPP konstansklíma-kamra

energiahatékonyság a Peltier-technológiának köszönhetően
Modellméretek: 110, 260, 400 ÚJ, 750, 1060 ÚJ, 1400 ÚJ
Hőmérsékletbeállítási tartományok*: max. +70 °C (HPP110 – 1060) | max. +60 °C (HPP1400)
Páratartalombeállítási tartományok*: 10 - 90 % RH (HPP110 – 1060) | 10 - 80 % RH (HPP1400)
2000 óta dolgozik a Peltier-technológiában úttörő Memmert vállalat a rendkívüli precizitású Peltier fűtési és hűtési szabályozási koncepció finomításán.
Ez a rendkívül érzékeny hőmérsékletszabályozó biztosítja a folyamatok megbízható és tartósan stabil lefolyását, valamint azt is, hogy pontosan meghatározott körülmények között megismételhetők legyenek. A HeatBALANCE
funkciónak köszönhetően mindkét XXL modellben (HPP1060 és HPP1400) a
hőmérséklet és a páratartalom eloszlása az egész üzemi térben – még teljes
kihasználtság mellett is – állandó és egyenletes marad.

A HPP konstansklíma-kamra kiemelkedő tulajdonságai
•

•
•
•

•
•

108 és 1360 liter közötti belső térfogat: a maga hat modelljével
világszerte a legnagyobb választékot kínálja a Peltier technológiával
működő konstansklíma-szekrényekből.
Energiatakarékos Peltier fűtési/hűtési rendszer (hűtőközegmentes)
Alacsony zajszintű és szinte vibrációmentes működés
Stabil páratartalom még magas környezeti hőmérséklet esetén is,
a digitálisan vezérelt aktív párásító és párátlanító funkciónak
köszönhetően
LED fénymodul kétféle választható színhőmérséklettel (HPP110 - 750)
Készülékparaméterek naplózása AtmoCONTROL szoftverrel
(opcionálisan FDA-megfelelőséggel)
* FÉNY NÉLKÜLI ÜZEMELTETÉS ESETÉN

ENERGIATAKARÉKOS, TARTÓSAN
STABIL ÉS KARBANTARTÁSMENTES
Fontos alkalmazásterületek

HPP hőmérséklet-páratartalom

A Memmert HPP-berendezések legelterjedtebb alkalmazási területe az ICH, GMP vagy IFSCC
szerinti stabilitásvizsgálat a gyógyszer-, a kozmetikai és élelmiszeriparban, illetve a légkondicionált tárolás és a páratartalom-szabályozás során. Ezen túlmenően a konstansklíma-kamra
a csendessége miatt megoldás nyújt fehérjekristályok, növények, rovarok és zebrahalak
tenyésztésére, valamint egerek tartására is. Az opcionális, innovatív LED világítás biztosítja
a növekedéshez szükséges természetes feltételeket..
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A szabványban meghatározott klímaellenőrzési
pontok az ICH irányelvek alapján
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A stabilitásvizsgálatokat a legtöbb esetben a környezeti hőmérséklet közelében végzik. Ebben
a tartományban a Peltier-elemekkel működő Memmert fűtési és hűtési koncepció különösen
gazdaságosan működik. A szokásos konstansklímaszekrényekkel összevetve többhavi tartós
üzemeltetés esetén elérhető az akár 90%-os energiamegtakarítás is.

A kompresszoros és a Peltier-technológia
összehasonlítása

A HPP Memmert konstansklíma-kamrák műszaki adatai
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Kompresszoros technológia

745x864x674 824x1183x774 824x1720x788 1224x1726x874 1224x1661x1139 1435x1968x1055

Hőmérséklet beállítási
tartománya (°C) fény
nélkül, páratartalom nélkül
Hőmérséklet beállítási
tartománya (°C) fény
nélkül, páratartalommal
Páratartalom beállítási
tartománya (% RH) fény
nélkül/fénnyel

0 - +70*

+15 - +60*

+5 - +70*

+15 - +60*

10 - 90/10 - 85

10 - 90/-

10 - 80/-

* Üzemi hőmérsékleti tartománya min. 20/10 °C (HPP110 – 1060/HPP1400) szobahőmérséklet alatt, fénnyel (HPP110 – 750) eltérő

Peltier-technológia

Részletes műszaki adatok a Memmert klímaszekrény-brossúrájában vagy az interneten találhatók a következő címen:
www.memmert.com/en/hpp

Ezenkívül: különböző speciális modellek, mint
például egy olyan berendezés, amellyel a fagylalt
olvadási tulajdonságait lehet vizsgálni, a Memmert
lett kifejlesztve. Kapcsolatfelvétel a
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