Komora klimatyczna HPP

wydajność energetyczna dzięki technologii Peltiera
Rozmiary modeli: 110, 260, 400 NOWOŚĆ, 750, 1060 NOWOŚĆ, 1400 NOWOŚĆ
Zakresy ustawianych temperatur*: do +70°C (HPP110 – 1060) | do +60°C (HPP1400) zakresy
ustawiania wilgotności*: 10 do 90% rh (HPP110 – 1060) | 10 do 80% rh (HPP1400)
Od roku 2000 firma Memmert, pionier w dziedzinie wykorzystania ogniw
Peltiera, nieustannie udoskonala wysokoprecyzyjną koncepcję regulacyjną
metodą Peltiera do ogrzewania i chłodzenia. Ta niezwykle czuła regulacja
temperaturowa gwarantuje niezawodny i stabilny przebieg procesów oraz
ich odtwarzalność w ściśle określonych warunkach. W obydwu modelach XXL,
HPP1060 i HPP1400, dzięki funkcji HeatBALANCE temperatura i wilgotność są
równomiernie rozłożone w całej przestrzeni roboczej, także przy całkowitym
załadowaniu.

Główne zalety komory klimatycznej HPP
•
•
•
•

•
•

Pojemność od 108 do 1360 litrów i sześć modeli to największy na świecie
wybór szaf klimatycznych wykorzystujących technologię Peltiera.
Oszczędzający energię system grzania/chłodzenia z wykorzystaniem
ogniwa Peltiera (bez czynnika chłodzącego)
Cicha i prawie bezdrganiowa praca
Sterowany cyfrowo aktywny system nawilżania i usuwania wilgoci
zapewnia stabilną wilgotność nawet przy wysokich temperaturach
otoczenia
Moduł oświetleniowy LED zapewniający dwie alternatywne temperatury
barwowe (HPP110 – 750)
Protokołowanie parametrów urządzenia przy wykorzystaniu
oprogramowania AtmoCONTROL lub FDA-konform
* PRZY PRACY BEZ ŚWIATŁA

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII, DŁUGOTRWAŁA
STABILNOŚĆ I BEZSERWISOWOŚĆ
Ważne obszary zastosowań

Zakres temperatur HPP

Urządzenia Memmert HPP znajdują najczęściej zastosowanie przy przeprowadzaniu testów
stabilności zgodnie z ICH, GMP lub IFSCC w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i
spożywczym, magazynowaniu klimatyzowanym oraz kondycjonowaniu. Ze względu na swoją
cichą pracę komory klimatyczne nadają się także do hodowania kryształów proteinowych,
roślin, owadów i danio pręgowanych oraz myszy. Opcjonalne, innowacyjne oświetlenie LED
gwarantuje naturalne warunki wzrostu.
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Testy stabilności są przeprowadzane najczęściej w temperaturach zbliżonych do temperatury otoczenia. Koncepcja ogrzewania i chłodzenia ogniwami Peltiera firmy Memmert działa
tu wyjątkowo ekonomicznie. W porównaniu z powszechnie stosowaną szafą klimatyczną,
podczas stałej, wielomiesięcznej eksploatacji można uzyskać oszczędności energii sięgające
nawet 90%.

Porównanie sprężarki i technologii Peltiera

Dane techniczne komory klimatycznej HPP firmy Memmert
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Technologia kompresorowa

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

Zakres regulacji temperatur
°C bez światła, bez wilgoci

0 do +70*

+15 do +60*

Zakres regulacji temperatur
°C bez światła, z wilgocią

+5 do +70*

+15 do +60*

Zakres regulacji wilgotności
% rh bez światła/ze światłem

10 do 90/10 do 85

10 do 90/-

10 do 80/-

* Zakres temperatur roboczych min. 20/10 °C (HPP110 – 1060/HPP1400) w temperaturze pokojowej, ze światłem (HPP110 – 750) – zróżnicowany

Technologia Peltiera

Szczegółowe dane techniczne prosimy pobrać z broszury poświęconej szafie klimatycznej Memmert lub z internetu
www.memmert.com/en/hpp

Ponadto: różne modele specjalne, np.
spożywczego zostało opracowane we współpracy
z Działem Konstrukcji Specjalnych Memmert.
Kontakt pod myAtmoSAFE@memmert.com

NOWOŚĆ

11 0

260

400

NOWOŚĆ

750

NOWOŚĆ

1060

140 0

www.memmert.com | www.atmosafe.net
Memmert GmbH + Co. KG | P.O. Box 1720 | D-91107 Schwabach
Tel. +49 (0) 9122 / 925 - 0 | Fax +49 (0) 9122 / 145 85 | e-mail: sales@memmert.com
www.facebook.com/memmert.family | The platform for experts: www.atmosafe.net
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urządzenie do testowania roztapiania się lodu

