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TEST EKİPMANLARI

ETÜV (G-030)
ASTM C127 • EN 932-5 • BS 1377
 ▪ Numunelerin kurutulması, koşullandırılması ve nem içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.

 ▪ Geniş kapak açıklığı etüvün tüm parçalarına kolay ulaşım sağlar.

 ▪ Etüvler, ısıtma zamanı ve sabit sıcaklığı korumada standartlara uygun ve yüksek verime sahiptirler.

 ▪ Dijital thermostat ve ortam sıcaklığı ila +200°C  bir gösterge ile donatılmıştır. Maksimum sıcaklık değeri PID kontrol 

sistemi ile ayarlanır ve ayarlanan maksimum sıcaklığa gider.

 ▪ Tüm modeller sıcaklık termostatı ile donatılarak aşırı ısınmadan kaynaklı olarak gerçekleşebilecek kazalar önlenmiştir.

 ▪ İç yüzeyler paslanmaz çelikten imal, dış yüzeyler ise paslanmaya dayanıklı toz boyalı kaplamalıdır. (Paslanmaz dış 

yüzey seçeneği mevcuttur). Isıs yalıtımı için taş yünü kullanılmaktadır. 

 ▪ Tüm modeller nem tahliyesi ve hızlı soğutma için atık çıkışına sahiptir.

 ▪ Tüm etüvler cebri hava konveksiyonunun ve homojen ısıtmanın sağlanması amacıyla arka yüzeyinde fan ile 

donatılmıştır.

 ▪ Etüvler ile verilen tel çubuklu raflar homojen hava akışı sağlayarak etüvün sıcaklığının sabit tutulmasına yardımcı 

olmaktadır. Raflar gövde içerisinde alternatif olarak yerleştirilebilmektedir.  

NUMUNE KURUTMA
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TEST EKİPMANLARI

ETÜV (G-030)
ASTM C127 • EN 932-5 • BS 1377

NUMUNE KURUTMA

G-030/250 - Toz boya dış kaplamaG-030/120 - Toz boya dış kaplama

DONANIM

• Dijital termostat ve gösterge (PID)
• Aşırı ısınmayı önleyici termostat
• Cebri konveksiyon için fan

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Maksimum Sıcaklık : 200°C (PID control)
• İç yüzey  : Paslanmaz çelik
• Dış yüzey  : Toz boya kaplamalı korozyona dayanıklı çelik (Opsiyonel: Paslanmaz çelik)
• İzolasyon  : Kalın cam yünü
• Hava akışı  : Cebri konveksiyon
• Güç   : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 

CİHAZ İLE BİRLİKTE

• Tel çubuklu raflar 2 adet verilmektedir. (Ekstra raflar ayrıca sipariş edilmelidir)
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TEST EKİPMANLARI

ETÜV (G-030)
ASTM C127 • EN 932-5 • BS 1377

NUMUNE KURUTMA

G-030/120 - Paslanmaz dış yüzeyG-030/250-2 (2 Kapılı - Yatay)

Kod Kapasite
Kapı 

Sayısı
Raf Yeri 
Sayısı

Raf
Sayısı

Fan 
Sayısı

Kabin Dış Ölçüleri
(G x U x Y)

Kabin İç Ölçüleri
(G x D x Y)

G-030/125 125 lt 1 3 2 1 62 x 64.5 x 75 (h) cm 50 x 50 x 50 (h) cm

G-030/250
250 lt 
(Dikey)

1 5 2 1 64 x 64.5 x 125 (h) cm 50 x 50 x 100 (h) cm

G-030/250-2
250 lt
(Yatay)

2 3 2 2 66 x 113 x 80 (h) cm 100 x 50 x 50 (h) cm

G-030/400 400 lt 1 5 2 2 72 x 65 x 165 (h) cm 60 x 50 x 136 (h) cm

G-030/600 600 lt 1 5 2 2 76 x 90.5 x 177 (h) cm 63 x 64 x 163 (h) cm

G-030/700 700 lt 1 5 2 2 76 x 78 x 199 (h) cm 60 x 65 x 180 (h) cm
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