Rotawash til farveægthedstest – nu med mulighed for fjernovervågning
… Ny opgraderet version øger brugervenligheden og giver større frihed …
Strenometer ApS er glade for at kunne præsentere den nye generation af den populære farveægthedstester Rotawash fra SDL Atlas, som er designet med fokus på brugervenligheden.
Som noget helt nyt gør den revolutionerende fjernovervågningsfunktion
RemoteAccess, som fås til både iOS- og Android-enheder, det nu muligt for
operatøren at følge med i testen i realtid, når som helst og fra hvor som
helst. Fx kan man se den resterende testtid når testen nærmer sig sin
afslutning. Man er altså ikke længere bundet til laboratoriet under langvarige
testforløb. En anden nyhed er en blinkende lampe og et bip-signal, som
sammen indikerer at en test er afsluttet.
Med Rotawash er det både nemt og billigt at teste farveægthed i forbindelse
med vask eller kemisk rens. Den kompakte maskine er udelukkende fremstillet
af rustfrit stål og er således også egnet til anvendelse i vådrum. Den fås med
en kapacitet til enten 8 eller 12 beholdere med en volumen på 550 eller 1.200 ml, som let trykkes
på plads i holderne. Det er nemt at tømme og fylde maskinen. En sikkerhedskontakt slukker automatisk rotoren hvis døren åbnes, hvorefter den kan tændes igen ved et tryk på en knap.
Rotawash styres på en farvetouchscreen via en grænseflade, der fås på forskellige sprog. Den
leveres med en række forprogrammerede standardtest, og det er desuden muligt at programmere
og gemme specielle brugerdefinerede test.
Der fås et stort udvalg af testmaterialer af høj kvalitet, som er specielt designet til Rotawash. Disse
materialer sikrer at alle test der udføres er både nøjagtige og pålidelige
Hvis du er interesseret i yderligere information om Rotawash eller vores øvrige sortiment til tekstiltest, kan du kontakte os på telefon 45 95 07 00 eller e-mail salg@strenometer.dk.
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