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Magneetroerder PCE-MSR 300 met groot display  
magneetroerder met groot display / inclusief mogelijkheid om temperatuur, roersnelheid en 

roertijd in te stellen / inclusief temperatuur sensor  

Magneetroerder PCE-MSR 300 met groot display en mogelijkheid om temperatuur, roersnelheid en 
roertijd in te stellen. De gegevens kunnen direct op het scherm worden afgelezen. De maximale 
roerhoeveelheid is 2 liter. De verwarmingsplaat van de magneetroerder PCE-MSR 300 kan tot een 
temperatuur van 300 °C worden verwarmd . De meegeleverde temperatuursensor checkt de 
vloeistoftemperatuur en controleert de, op de magneetroerder, ingestelde temperatuur. De 
eenvoudige geometrie van de magneet van de magneetroerder PCE-MSR 300 maakt ook het 
schoonmaken en spoelen aanzienlijk makkelijker. Opdat de kleine magneten stoppen met roeren, 
wordt er een lange magnetische staaf met kunststof coating gebruikt, ook wel roerstaaf 

genoemd. Mocht u vragen hebben over de magneetroerder, dan kunt u de volgende technische 

specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 
00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 
magneetroerder en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- Roerbare hoeveelheid: 2 liter 

- Roersnelheid: 0 ... 1250 rpm 

- Temperatuurbereik: tot +300 °C 

- Timer: 0 ... 999 min. 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/magneetroerders-kat_155336_1.htm
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Technische specificaties van de magneetroerder PCE-MSR 300 

Aantal roerpunten  1 

Max. roerbare hoeveelheid per roerpunt 2 l 

Max. Roerbare hoeveelheid  2 l 

Toerental:  0 - 1250 rpm 

Temperatuurbereik +20 ... +300 °C 

Verwarmingsvermogen 300 W 

Nauwkeurigheid < 100 °C / ±1 °C 
> 100 °C / ±3 °C 

Afmetingen van de plaat  135 x 135 mm 

Gewicht  2,2 kg 

Timer range 0 ... 999 min. 

Voeding  220 V / 50 Hz 

Afmetingen  230 x 180 x 120 mm 

Leveringsomvang 

1 x magneetroerder met verwarming PCE-MSR-300, 1 x roermagneet, 1 x temperatuursensor , 1 x 

handleiding 

 


