
Komora chłodząca do próbek Charpy

LABCool 21

…od pomysłu 
do realizacji

Producent urządzeń do badania właściwości mechanicznych materiałów



Opis produktu
Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej przeznaczona do pomieszczeń badawczych 
i laboratoriów, posiadająca wysoką odporność mechaniczną i trwałość, gwarantująca 100% 
dokładność chłodzenia próbek. Zintegrowane nóżki do precyzyjnego poziomowania 
urządzenia. Pokrywa ochronna kąpieli chłodzącej. Zintegrowana jednostka kontrolna 
zapewniająca jednorodność czynnika chłodzącego.

Sterowanie i kontrola komory chłodzącej

Komfortowa obsługa urządzenia na bardzo wysokim poziomie dzięki systemowi 
dotykowemu SIEMENS LCD. Ten przemysłowy system ze zintegrowanym, intuicyjnym 
i prostym oprogramowaniem LabCool ma wbudowaną niezależną kontrolę komory 
chłodzącej. Pomoże Ci zwiększyć produktywność i jakość testowania w pomieszczeniach 
i laboratoriach badawczych poprzez eksportowanie danych do systemów nadrzędnych.

Ekologia – możesz polegać na naszym know-how

Wybór odpowiedniego czynnika chłodzącego nie jest łatwy. Właściwy dobór ekologicznego 
czynnika chłodzącego jest u nas zawsze na pierwszym miejscu i ma fundamentalny wpływ 
na efekt, koszty budowy i zużycie energii. Czynnik chłodzący jaki wybraliśmy to R449A / 
R170 - zgodny z prawodawstwem europejskim (UE) 517/2014.

Bezpieczeństwo i deklaracja zgodności

Na podstawie swojej koncepcji i konstrukcji, maszyny i urządzenia LABORTECH spełniają 
wszystkie wymienione poniżej dyrektywy WE dotyczące maszyn i urządzeń. Zgodnie 
z nowymi wymogami bezpieczeństwa na podstawie normy ENB ISO 13850-SIL 1 / PL 
stosowane są wyłącznie najnowocześniejsze techniki bezpieczeństwa i sprawdzone 
komponenty przemysłowe.

Każdy detal ma znaczenie...

Komora chłodząca do próbek Charpy
… ekologia i wydajność na pierwszym miejscu…

W naszej ofercie znajdziecie Państwo komory służące do chłodzenia próbek przeznaczonych do badań udarności. Oferujemy komory chłodzące do młotów 

udarnościowych, młotów opadowych oraz zautomatyzowanych systemów z robotem X RUNNER.
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Seria LABCool

Dane techniczne Jednostka LABCool 21

Kod produktu 2.3800021

Temperatura pracy urządzenia °C -80 to +20

Dokładność kontroli temperatury °C ± 0.1

Stabilność chłodzenia °C ± 0.5

Zakres temperaturowy ¹ od +20 do -80 ° C min 140 min

Hałas 1 m od krawędzi urządzenia² dB 58

Czynnik chłodzący³ R449A/R170

Parametry kąpieli chłodzącej

Wymiar wewnętrzny zbiornika - średnica mm 199

Wymiar wewnętrzny zbiornika - głębokość mm 330

Pojemność zbiornika l 8

Maksymalna ilość próbek w zbiorniku⁴ 91

Zapewnienie jednorodności mediów Magnetyczne

Elektronika pomiarowa i sterująca

Układ sterowania SIMATIC

Eksport danych Ethernet

Warunki środowiska pracy

Temperatura środowiska pracy °C +10 … +35

Temperatura przechowywania °C -25 … +55

Wilgotność środowiska pracy % <90

Połączenie elektryczne

Napięcie / częstotliwość zasilania V/Hz 1Ph/N/PE 230/ 50-60

Pobór energii VA 450

Inne parametry

Masa urządzenia kg 44

Kolorystyka RAL 1015, 5015

Zabezpieczenie IP54

Dodatkowe akcesoria

Ergonomiczne stanowisko pracy 2.3800221

Okrągły stojak na próbki - 7 uchwytów na 91 próbek 2.3800121

Sterowanie zewnętrzne przez komputer PC 2.3800321

1 W zależności od liczby próbek, ² W zależności od wymaganej wydajności, środowiska pracy, rodzaju

badania, liczby próbek, mierzonych w otwartym środowisku zgodnie z DIN EN ISO 11205, ³ Przyjazny

dla środowiska czynnik chłodzący spełniający normy UE. ⁴ Okrągły stojak dla próbek - opcjonalny.

Zmiany techniczne zastrzeżone w trakcie projektowania, parametry urządzenia w temperaturze

pokojowej.

Prędkość 
mieszadła

RJ złącze 
ethernet

Przełącznik

Zasilanie

Każdy detal ma znaczenie...
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Oprogramowanie LABCool
Intuicyjne oprogramowanie do prostej i wydajnej pracy w trybie chłodzenia

Funkcje oprogramowania LABCool

LABCool - intuicyjne i proste oprogramowanie zintegrowane z komorami chłodzącymi
LABORTECH pomoże Ci zwiększyć komfort i jakość chłodzenia próbek z karbem do
badań udarnościowych w Twoich pomieszczeniach badawczych i laboratoriach.
Możesz usprawnić, udoskonalić i przyspieszyć wykonywanie testów oraz dostosować
środowisko pracy, tak aby ułatwić operatorom pomiar właściwości mechanicznych
materiałów podczas badania udarności.

- Dotykowe sterowanie wszystkimi parametrami za pomocą ekranu LCD
- Set Point - ustawienie żądanej temperatury z dokładnością do 1 miejsca po przecinku 
- Wartość procesowa - sprawdź aktualną temperaturę z dokładnością do 1 miejsca po 
przecinku 
- Wyświetlanie online wykresu przebiegu temperatury w czasie 
- Wskazanie włączenia i wyłączenia chłodzenia 
- Wskazanie komunikatów o błędach i komunikatów o stanie urządzenia 
- Procentowe wyświetlanie intensywności chłodzenia w %

- Dźwiękowa sygnalizacja osiągnięcia zadanej temperatury 
- Kontrola temperatury cieczy chłodzącej 
- Precyzyjne ustawienie regulatorów PID i korekcji temperatury 
- Ustawianie uprawnień użytkownika, login operatora 
- Możliwość współpracy z systemem X-RUNNER 
- Automatyczny eksport danych 
- Wersje językowe (Cz, En, De, Fr, PL, It, Ru itp.)

Verze 1.03-2021- SW-LABCool
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Dlaczego warto kupić LABCool 21 firmy LABORTECH?
Ponieważ nasza oferta jest kompletna… od pomysłu do realizacji!

• Kalibracja 
i wzorcowanie

• Serwis online 
i konserwacja

• Edukacja 
i szkolenia

• Usługi 
inżynieryjne

LABORTECH oferuje pełen 
zakres profesjonalnych usług 
inżynierskich, obejmujących 
inżynierię systemów, usługi 

konsultingowe oraz 
projektowanie urządzeń.

LABORTECH stale podnosi 
kompetencje swoich 

techników aplikacji poprzez 
regularne szkolenia i stałą 

obsługę urządzeń 
testujących.

Laboratoria badawcze 
muszą zlecać usługi 

wzorcowania swoich 
urządzeń badawczych, aby 

zapewnić zgodność 
z normami badawczymi. 

LABORTECH świadczy 
najwyższej jakości usługi 

wzorcowania.

Nasze maszyny testujące 
mogą pracować 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, 

365 dni w roku. Zapewniamy 
Ci stały serwis on-line dzięki 
naszym wykwalifikowanym 

technikom aplikacyjnym 
i serwisowym.

Każdy detal ma znaczenie...
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Kontakt:

LABORTECH s.r.o.
Rolnická 130a, 747 05 Opava, Česká republika
Telefon: +420 553 731 956, +420 553 668 648
E-mail: info@labortech.cz
Web: www.labortech.cz 
GPS: 49°57'05.1"N

17°54'04.4"E

LABORTECH TRADING s.r.o.
Areál VVÚD Praha, Na Florenci 1686/9,
111 71 PRAHA 1, Česká republika
Telefon: +420 731 656 723, +420 724 020 052
E-mail: trading@labortech.cz
Web: www.labortech.eu 

LaborTech Polska
ul. Chemików 1B/516, 32-600 Oświęcim
Telefon: +48 733 806 901
E-mail: biuro@labortech.pl
Web: www.labortech.pl
GPS: 50°02'10.2"N

19°15'18.5"E


