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Adamas CP1500 Koelplaat 

Tafelmodel koelplaat voor het koelen van paraffineblokjes tot – 15 °C.      

Het koelend oppervlak wordt gevormd door een 10 mm dikke                  

geanodiseerde aluminium plaat welke in een zwart kunststof frame is     

gemonteerd. Het koelend oppervlak is volledig geïsoleerd zodat                

condensatie aan de buitenkant van de koelplaat niet optreedt.                    

De compressortechnologie die wordt gebruikt is eenvoudig van opzet,    

welke zich in een strak omgeven door een wit (RAL 9010) gepoedercoate 

behuizing bevindt. Tevens wordt gebruik gemaakt van op de markt         

aanwezige standaard componenten; hierdoor ontstaat een betrouwbaar 

product met lange levensduur. 

Temperatuur aflezing geschiedt door middel van een elektronische          

uitlezing, waar op 1 °C nauwkeurig de actuele temperatuur afgelezen kan 

worden.  

Werktemperatuur: – 15 °C.                        

Afmetingen instrument: 570 x 350 x 257 mm.                                                     

Afmetingen koelend oppervlak: 300 x 320 mm.             

Gewicht: 20 Kg.                                              

Electrische gegevens: 220V/AC 50-60Hz. Vermogen: 110 VA.                     

Adamas Instrumenten bv is een handelsonderneming gespecialiseerd in medische laboratoriuminstrumenten en 

disposables. 

Deze apparatuur is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de Histologie, Pathologie, Cytologie, Biologie, Biochemie, 

Microbiologie, Materiaalonderzoek, Levensmiddelenonderzoek, Textielonderzoek, enz. 

De apparatuur wordt door eigen servicedienst onderhouden. Ook is het mogelijk om instrumenten in te ruilen. 
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Adamas Sw 85 slidewarmer 

De ADAMAS SLIDEWARMER SW 85 bestaat uit een gesloten huis met een zwart 

geanodiseerde 10mm dikke aluminiumplaat die verwarmd wordt. De behuizing is 

wit gecoat (RAL9010).  

De temperatuur is traploos en digitaal regelbaar vanaf kamertemperatuur t/m 

85°C in stappen van 1°C. De digitale uitlezing heeft een nauwkeurigheid van 1°C. 

Het instrument heeft een thermische zekering tot 95°C en voldoet aan de           

CE-norm. Tevens wordt voor insituhybridisatie een verwarmingsplaat geleverd 

tot 100°C met een nauwkeurigheid van 0,1°C. 

Afmetingen instrument:   555x150x75 mm.                                                                        

Afmetingen verwarmingsplaat: 450x150x10 mm.     

Gewicht: 4 Kg. 

Electrische gegevens: 220V/AC 50-60Hz. Vermogen: 110 VA.                                

Netzekering: 1 A.  

Adamas WB85 waterbad 

Het ADAMAS WB 85 waterbad is speciaal ontwikkeld voor het strekken van 

coupes ingebed in paraffine. 

Het waterbad  is gemaakt van zwart geanodiseerde  aluminium die          

verwarmd wordt door een verwarmingselement. Dit geheel is geïntegreerd 

in een gepoedercoate behuizing (RAL 9010) met digitale uitlezing en instel-

ling van de temperatuur.               

De temperatuur is traploos en digitaal regelbaar vanaf kamertemperatuur  

t/m 85°C in stappen van 1°C. De digitale uitlezing heeft een nauwkeurigheid 

van 1°C. Het instrument heeft een thermische zekering tot 95°C. 

Het waterbad heeft een inhoud van 2,0 liter. 

Afmetingen instrument: 320x280x70 mm          

Afmetingen waterbad :  160x160x60 mm              

Gewicht: 4 Kg.                                          

Electrische gegevens: 220V/AC 50-60Hz. Vermogen: 110 VA.                 

Netzekering: 1 A.  

 



 

Ergonomische werkplek 

Werkplekken moeten steeds vaker voldoen aan goede ergonomie, 

hieraan voldoen onze ergonomische werktafels door gebruik te 

maken van elektrisch in hoogte verstelbare onderdelen, waarbij de 

hoogte instelling elektronisch kan worden opgeslagen en eenvou-

dig kan worden opgeroepen. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig 

zijn/haar gewenste werkhoogte instellen. Door gebruik te maken 

van zituitsparingen in de tafel ontstaat een optimaal zit- en werk-

comfort voor de gebruiker. De tafels zijn zo geconstrueerd dat het 

mogelijk is af te wissel tussen zittend en staand werken. 

Stabiel 

Onze werktafels zijn uiterst stabiel aangezien ze worden voorzien van een speciaal 

op maat gemaakt subframe waarbij draagkrachten tot 400 kg mogelijk zijn. Door 

deze stabiliteit is het mogelijk de tafels voor veel doeleinden in te zetten. 

Volledig aanpasbaar 

Onze ergonomische werkplekken zijn voor vele 

doeleinden geschikt aangezien wij niet met vaste 

afmetingen, hoogtes en kleuren werken kunnen 

we een breed spectrum van de markt voor in 

voorzien. Samen met de klant bespreken we de 

wensen en mogelijkheden waarbij we eventueel 

een proefopstelling kunnen plaatsen als “praat 

model”. Hierop kunnen we direct aanpassingen 

doen zodat snel en effectief de gewenste werk-

plek ontstaat. Inbouwen van diverse onderdelen 

zoals koelplaten, waterbaden en zelfs stofzuigers 

behoren tot de mogelijkheden. 
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Specificaties:           Optionele specificaties: 

 
Hoogte verstelbaarheid: 66 t/m 130 cm 

Maximaal gewicht: 400 kg 

Dikte tafelblad 3,0 cm 

Standaard afmetingen: 180 x 80 cm 

Afmetingen koelplaat: 30 x 32 cm 

Temperatuurbereik koelplaat: +15 °C t/m - 15 °C  

Afmetingen waterbad: 26 x 21,4 x 6 cm  

Temperatuurbereik waterbad: Kamertemperatuur t/m 85 °C  

 


