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WTB
Banho de água

 Intuitivo.
Flexível.

Calibrável.
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Banho de água WTB   

IDEAL PARA DELICADAMENTE AQUECER POMADAS, EMULSÕES, AMOSTRAS, PLACAS E SOLUÇÕES NUTRITIVAS 
NO LABORATÓRIO, COMO TAMBÉM PARA O ARMAZENAMENTO A QUENTE E PARA A CALIBRAÇÃO NA INDÚSTRIA

Tamanhos dos modelos: 6, 11, 15, 24, 35, 50
Faixa de temperatura de trabalho: +5 °C acima da temperatura ambiente a +100 °C  
Faixa de Temperatura de trabalho com refrigerador Peltier CDP: +10 °C a 100 °C

Possibilidade de calibração 
para uma regulação precisa 

da temperatura.

Possibilidade de 
expansão flexível com 
acessórios à medida.

Tela remota CustomView 
personalizável, de operação 

intuitiva.

Prático e robusto: 
drenagem rápida da água, 

fácil de limpar.

 Intuitivo e de fácil utilização  

A Memmert é conhecida por excelentes conceitos operacionais - 
os novos banhos de água WTB são mais uma prova disso. A tela 
tátil convence com o seu menu de navegação intuitivo e confor-
tável. Um destaque especial: graças a tela remota CustomView, 
que pode ser personalizada, o usuário está sempre atento às in-
formações importantes.

Prático e robusto  

Perfeito para o uso diário no laboratório: a bandeja de aço in-
oxidável de alta qualidade com cantos arredondados é fácil de 
limpar e pode ser completamente esvaziada com a torneira de 
drenagem de série sem a necessidade de inclinação. Graças ao 
seu desenho compacto e ergonómico, o Memmert WTB pode 
ser colocado em qualquer mesa de laboratório.

Possibilidade de expansão flexível e modular

O conceito modular deste banho de água moderno garante a máxima flexibilidade. Se a aplicação o exigir, é possível 
instalar sem qualquer problema uma bomba de circulação, uma unidade de refrigeração, um dispositivo de agitação, 
bem como um suporte de tubos de ensaio ou prateleiras de inserção.


