
SCE  |  specialist from drying till germination

Kiemkast KK1-004-2

De KK1-004-2 is met een inhoud van maar liefst 1400 liter in dubbeldeurs 
uitvoering de grote broer van de enkeldeurs met een inhoud van 700 liter.
De bediening van dit type kast is door zijn touchscreen-display eenvoudig 
en daardoor accuraat en betrouwbaar.
De TL-installatie heeft een lichtrendement van 750-1250 Lux, verdeeld over 
2x vijf lagen. Hiermee is de KK1-004-2 een kast met vele mogelijkheden. 

De lucht binnen in de KK1-004-2 wordt continue gecirculeerd, voor een 
zo homogeen mogelijke luchtconditie. Het vrijkomende condensaatwater 
van de koelinstallatie wordt automatisch verdampt. Uiteraard is het koel-
systeem voorzien van een grote verdamper om de relatieve vochtigheid in 
de kast zo hoog mogelijk te houden.

Functies
• automatische keuze koelen of verwarmen
• instelling dagtemperatuur / nachttemperatuur
• tijdsinstelling begin dagcyclus / nachtcyclus
• dag- en nacht- cyclus t.b.v. verlichting
• meting RV
• instelling minimaal- en maximaal temperatuur alarm en RV alarm
• deurschakelaar onafhankelijk van de besturingskast/regeling
• alarm signaal d.m.v. geluidshoorn
• contact t.b.v. aansluiting externe alarm melder
• mogelijkheid voor plaatsing/doorvoering externe voeler

Seed Conditioning Enkhuizen
Voorland 5, 1601 EZ  Enkhuizen

The Netherlands
T +31 (0)228 350 400

info@sce.nl
www.sce.nl                



  
Inhoud netto 1400 liter

Afmetingen uitwendig 1466 x 843 x 2090 mm (b x d x h)

Kweekniveau’s 2x 5 stuks afmeting 530 x 650 mm (b x d)

Deur afsluitbaar links en rechts

Omkasting RVS 304 staalplaat

Isolatie polyurethaan

Koelvermogen 700 Watt

Verwarmingsvermogen 250 Watt

Aansluitspanning 230 Volt 50 Hz

Aansluitvermogen 1,85  kW

Verlichting 2 x TLD  15 HF Philips kleur 840 per kweekniveau, gemonteerd    
 tegen de linker- en rechter zijwand. Lichtopbrengst 750-1250 Lux.

Temperatuur bereik 5 - 35 °C (maximale afwijking in de kiemkast ± 2 °C)

Sensoren Vaisala TLRV

Omgevingscondities max. 30 °C  70% RV

Mogelijke opties 1. regelbare verlichting

 2. LED verlichting

 3. bevochtiging tot 85% RV d.m.v. ultrasoon bevochtiging

 4. ontvochtiger tot 30% RV d.m.v. absorptie droger

 5. zwenkwielen

Levering stand alone kast 1. stekkerklaar
 2. bedrijfsklaar
 3. met uitgebreide documentatie

Wet en milieu volgens van toepassing zijnde regelgeving, energiezuinig

Specifi catie Kiemkast KK1-004-2
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Elke kiemkast wordt bij SCE in huis ontwikkeld, gebouwd en getest. De kiemkast wordt ge-
bouwd volgens de huidige milieueisen en voldoet tevens aan alle van toepassing zijnde re-
gelgeving.

Voor verdere informatie of prijsopgave staan wij u graag te woord.
Bezoekt u tevens onze website: www.sce.nl


