
DrySyn Single Position Blocks

Opis produktu

DrySyn oferuje różne zestawy akcesoriów do mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną. Wszystkie przedstawione
elementy można również zakupić osobno. Poniżej przedstawiamy niektóre z oferowanych zestawów:

DrySyn Classic Starter Kit
Zestaw startowy DrySyn Classic Starter Kit to świetna okazja, aby wypróbować to cenione narzędzie do ogrzewania
laboratoryjnego. Zawiera aluminiową podstawę z odpornymi na temperaturę uchwytami oraz jedną wkładkę do
wyboru spośród różnych rozmiarów (25/50/100/250/500ml).

DrySyn Classic Kit
Jest to kompleksowy zestaw do podgrzewania kolb okrągłodennych w rozmiarach 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml
i 1000 ml, zestaw DrySyn Classic jest również wyposażony w regulowane i wyjmowane nóżki umożliwiające
dopasowanie do dowolnego mieszadła magnetycznego z płytą grzejną oraz odporne na ciepło, bezpieczne uchwyty
do podnoszenia.

DrySyn MAXI Kit
Kompletny zestaw DrySyn MAXI składa się z 3000 ml aluminiowej podstawy i 2000 ml adaptera. Jest wyposażony
w odporne na ciepło uchwyty do łatwego i bezpiecznego podnoszenia. Zestaw pasuje do standardowych mieszadeł
grzewczych, w tym IKA i Heidolph.

DrySyn SuperMAXI
Ta solidna aluminiowa podstawa DrySyn SuperMAXI pasuje do 5000 ml kolby okrągłodennej. Można ją stosować do
standardowych mieszadeł z płytą grzejną, w tym IKA i Heidolph. Teraz dostępna jest również wkładka SuperMAXI Plus
do kolb o pojemności 4000 ml

DrySyn Scholar Kit
DrySyn Scholar został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymagania uniwersyteckich laboratoriów
chemicznych oraz bezpiecznego ogrzewania kolb okrągłodennych.

Zapewnia bezpieczny chwyt dzięki na stałe przymocowanym uchwytom do podnoszenia. Podstawowy zestaw daje



możliwość ogrzewania 2 popularnych rozmiarów kolb: 250 ml i 100 ml. Zaprojektowany tak, aby pasował do
większości mieszadeł z płytami grzejnymi. Zestaw wykonany został z anodowanego aluminium co zapewnia niską
masę, umożliwia szybkie nagrzewanie i niskie zużycie energii, a jednocześnie dokładną i precyzyjną kontrolę
temperatury.

DrySyn Scholar Kit Plus
Jest to zestaw Scholar Kit zawierający dodatkowo 1 wkładkę na kolbę okrągłodenną o pojemności 50ml.

DrySyn Schlenk Tube Heating Blocks
Są to bloki grzejne zaprojektowane tak, aby umożliwić bezpieczne i skuteczne ogrzewanie ampuł laboratoryjnych.

DrySyn Pear-Shaped Flasks System
Kolby w kształcie gruszki służą do odparowywania roztworów do sucha po syntezie za pomocą wyparki obrotowej, a
zaokrąglony kształt „V” kolb umożliwia zeskrobywanie materiałów stałych bardziej wydajnie niż z kolby
okrągłodennej.
Bloki grzejne DrySyn umożliwiają pracę z takimi kolbami na mieszadłach magnetycznych z płytą grzejną.

Zastosowanie:
Laboratoria chemiczne

Producent:
Asynt


