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HammertecTM

Moderní kladívkový mlýnek pro přípravu vzorků před analýzou pádového čísla

FOSS HammertecTM je kladívkový mlýnek speciálně
navržený pro přípravu vzorku na přípravu standardního
roztoku na analýzu Pádového čísla (Alphatec FNo), NIR,
mineralizaci pvzorků před analýzou obsahu dusíku
ve vzorcích obilí a další referenční analýzy.

Moderní design pomáhá zabránit křížového přenosu
vzorků

Hammertec je navržen s využitím inovativních materiálů
a nepřilnavých povrchů. Cyklonový výstup vzorku
pro pohodlný odběr vzorků má prakticky samočistící funkci.
Podle laboratorních testů je snížení křížového přenosu
vzorků min. 7%.

Menší a lehčí než jiné kladívkové mlýnky

Hammertec má menší půdorys, který vám ušetří tolik
potřebný prostor v laboratoři. Je výrazně lehčí než jakýkoli
jiný kladívkový mlýnek na trhu, což usnadňuje manipulaci
se vzorky a udržování pořádku v laboratoři.

Tišší kladívkový mlýnek pro bezpečnější pracovní prostředí

Robustní a kompaktní konstrukce je vybavena izolací
pro snížení hladinu hluku, Hammertec je tím o 1,5 dB až 6
dB výrazně tišší než jiné kladívkové mlýnky na současném
trhu, což eliminuje potřebu ochrany sluchu.

Typy vzorků

Suché a mokré vzorky celých zrn:

Pšenice obecná, žita obecná, pšenice
tvrdá, ječmen.

Technologie

Rozemele vzorky na jemný
a homogenní prášek, pomocí
vysokorychlostní rotaci kladívka,
do kterého vzorek naráží.
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Specifikace

Příslušenství 
Snadná údržba
Výměna motorového řemenu ve vašem mlýnu nebyla nikdy snazší, výměna je navržena tak
aby si to mohl opravit i laik.
Splňuje požadavky metod AACCI / ICC / ISO
AACC: mlýnek se vzorkem s 0,5 nebo 0,8 mm síto pro výrobu mouky s distribucí velikosti
částic takto:> 500 μm, 0–10%; > 210, ale <500 μm, 25–40%; <210 μm, 75–50%.
ISO: Laboratorní mlýnek, kladívkový a vybavený sítem 0,8 mm umožňujícím výrobu
celozrnného produktu při splnění specifikace velikosti částic následovně: 100% procházející
sítem 710 um; 95-100% na 500 um síto; <80%,pro 200 um síto.

Údaje o výkonu

Rozměry (š xv x d) 24 x 38 x 55 cm (bez automatického podavače)

24 x 52 x 55 cm (s automatickým podávačem)

Provozní hmotnost 40,6 kg

Požadavky na napájení 200-240 VAC 50/60 Hz nebo 100-120 VAC 50/60 Hz

Spotřeba energie 1300 W

Tepelné nadproudové relé 200 - 240 VAC, 7 A 100 - 110 VAC, 14 A

Otáčky motoru 2800 ot / min (50 Hz), 3400 ot / min (60 Hz)

Rychlost kladívka 16 800 ot / min

Bezpečnostní brzda Ano

Hlučnost <80 dB

Přechodové přepětí 2

Teplotní použití uvnitř 5-40 ° C

Relativní vlhkost maximální relativní vlhkost 80% pro  do 31 ° C lineárně do 50% 

relativní vlhkosti při 40 ° C
Stupeň znečištění 2


