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Gebruik

Specificaties

De DSS-serie open dewars met vlakke bodem zijn niet alleen geschikt voor cryogeen gebruik, maar zijn 
inzetbaar in het gehele temperatuurgebied van –200°C tot +200°C. Alle open dewars van Linde Healthcare 
zijn geheel vervaardigd uit roestvast staal. Het grote voordeel hiervan is dat deze dewars niet makkelijk 
beschadigen of defect raken als gevolg van temperatuurwisselingen, mechanische schokken of trillingen.  
De dewars voldoen aan de hoge veiligheidseisen die Linde stelt aan haar producten en zijn een goed alter-
natief voor dewars met een glazen binnenpot. De ruimte tussen de binnen- en buitenwand van de open 
dewars is vacuüm geïsoleerd. Hierdoor is het warmteverlies van opgeslagen stoffen zeer gering.

 
Gegevens

 
Eenheid

 
DSS500 

 
DSS1000

 
DSS1000W

 
DSS2000

 
DSS3000

 
DSS6000

Capaciteit liter 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 6,0
Binnendiameter mm 65 85 100 100 185 185
Buitendiameter mm 87 107 122 122 200 200
Binnenhoogte mm 180 206 157 285 160 270
Buitenhoogte mm 204 232 177 313 190 300
Gewicht leeg gram 460 850 630 1.230 1.500 2.120
Standtijd (20°C) uren 12 26 15 43 23 48
Draagbeugel nee ja ja ja ja ja

DSS-serie.

De DSS-serie biedt keuze uit 6 standaard modellen van 0,5 tot 6 liter. Deze dewars zijn bijzonder handzaam, 
mede door hun lichte gewicht en de afneembare draagbeugel. Alle dewars worden desgewenst geleverd 
met een opklipbare roestvast stalen deksel.
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Toebehoren

Artikelgegevens

De DSS-vaten zijn voorzien van draagbeugels om het vat te dragen. Het kleinste type met een inhoud van 
een halve liter heeft geen draagbeugel. De een en twee liter versies hebben een draagbeugel die wordt 
ingehaakt in de bevestiging die op het vat is gelast. 

De open dewars uit de DSS-serie worden geleverd met een afneembare roestvaststalen deksel. Deze is 
voorzien van twee clips die de deksel op zijn plaats houden. Het deksel is uitsluitend bedoeld om een 
bescherming te geven tegen spatten tijdens verplaatsen. Houd er rekening mee dat het deksel zeer koud 
kan worden als in de dewar vloeibare stikstof of droogijs is opgeslagen.

 
Omschrijving

 
Artikelnummer

DSS500 open dewar 7305641
DSS1000 open dewar 7305642
DSS1000W open dewar 7305643
DSS2000 open dewar 7305644
DSS3000 open dewar 7305645
DSS6000 open dewar 7305646
Deksel DSS500 7305598
Deksel DSS1000 7305599
Deksel DSS1000W, DSS2000 7305600
Deksel DSS3000, DSS6000 7305611
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