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CM 290 CemotecTM

Mletí vzorku bez ztráty vlhkosti.

Laboratorní mlýnek CM 290 Cemotec ™ je ideální
pro přípravu vzorků semen a obilí a bez ztráty vlhkosti
pro referenční analýzu nebo NIR. Hlavní pozornost
je kladena na bezpečnost práce a moderní design umožňuje
snadné ovládání a údržby.

Ideální pro NIR nebo referenční analýzu

Mlýnek je speciálně konstruovaný pro NIR a referenční
analýzu, kde je kladen důraz na stanovení vlhkosti pro mleté
vzorky zrn a semen. Cemotec je vynikající pro všechny typy
přípravy vzorků se středně náročnými požadavky
pro jemnost a rovnoměrné rozložení velikosti částic. Velká
vzorkovnice umožňuje shromáždit až 350 ml rozemletého
vzorku.

Bezpečné a snadné ovládání

Inovativní design zajišťuje bezpečný provoz. Bezpečnostní
spínač zabraňuje náhodnému spuštění mlýnku při sejmutí
víka, zatímco praktický číselník ovládání se používá
k regulaci jemnosti mletí. Efektivní sběr vzorků zajišťuje
bezprašné mletí vzorku.

Tichý a efektivní

Cemotec pracuje efektivně při relativně nízké rychlosti
mletí. Mletí při nízké rychlosti umožňuje zpracovávat vzorky
při nízké úrovni hluku.

Typ vzorku

Mele obiloviny bez ztráty vlhkosti

• Vysušený vzorek před analýzou
vlhkosti

• Vzorky s nízkým obsahem tuku /
vlhkosti (do 15% vlhkosti a 10% tuku)

Technologie

Funguje na principu mletí mezi
dvěma disky, jednoho stacionárního
a druhého otočného. Vzorek
je nasypán do středu stacionárního
disku a následně rozemlet
mezi volným a stacionárním diskem.
Vzdálenost mezi disky je snadno
nastavitelná.
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Specifikace

Instalační požadavky

Příslušenství 
Skleněné vzorkovnice 350 ml 4 ks / set a 40 ks / set
• Drátěný kartáč
• Kartáč
• Nálevka s víkem
• Brusné kotouče (1 pár)

Údaje o výkonu

Typ vzorku Suché vzorky až do 15% vlhkosti a 10% tuku, například: 

obiloviny, semena, fazole, suché granulované potraviny, 

granulované krmivo

Velikost vzorku <14 mm (pokud je potřeba větší předmletí)

Rychlost mletí / čas 3 g / s

Rychlost mletí Rychlost broušení Brusný kotouč 3.000 ot / min

Velikost částic Hrubá drť

Časovač Ne

Bezpečnost Mikrospínač 

Čištění Nízká křížová kontaminace

Napájení 200-240 V, 50-60 Hz

Spotřeba energie 450 W

Čistá hmotnost 21,3 kg

Rozměry (š xv x h) cm 16,7 x 38,5 x 35 cm


