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XBR jahutusega laboratooriumi inkubaatorid sobivad ideaalselt toodete hoidmiseks madalal temperatuuril. Inkubaatorid 
sobivad bioloogia ja mikrobioloogia meditsiinilaborites ning kvaliteedikontrolliks tööstuses.

jSuurepärase jõudlusega Teie protsesside jaoks.
Epoksüvärviga kaetud terasest väliskest.
Täiuslik isolatsioon, mis tagab vähendatud energiakulu.
Vasakul küljel 20mm sisestusava lisaandurite sisestamiseks.

Väga täpne ja temperatuuri reguleerimine.
Temperatuuri reguleerib elektrooniline PID funktsiooniga kontroller. Lihtne seadistada. Temperatuuri 
mõõtmine PTlOO anduriga. Digitaalne ekraan. Täpsus: 0,1 ° C ja temperatuuri hoidmise stabiilsus on kuni 
+/- 0.2°C

Laadimis- säilitusriiulid. 
Komplektis 2 riiulit, kõrgendatud 
servadega, et tooted ei libiseks üle ääre
Reguleeritavad riiulite paigalduskõrgused. 

Roostevabast terasest sisekest.
Ülimalt korrosioonikindel. Ümardatud nurgad tagavad kiire ja 
lihtsa puhastamise Rihm takistab ukse avamisel vee voolamist.

Väga  ühtlane temperatuur
kogu inkubaatori ruumalas.
2 ventilaatorit asuvad tagaküljel.

-

Effektiivne küttesüsteem ja jahutus. 
Soojenduse tagavad õhuvoolu paigutatud kütteelemendid. Aurusti laseb 
temperatuuril jahtuda. Jahutusseade asub inkubaatori alumises osas 

Kindlad ja turvalised tööreziimid.
Reguleeritav sõltumatu termostaat. 
Kaitseklass 3.1. See toetab temperatuuri 
kontrolli ka rikete korral. Visuaalne ja 
helisignaal.

f Reguleeritava 
kõrgusega jalad

www.france-etuves.com 

XBR TOOTESEERIA 
JAHUTUSEGA LABORATOORIUMI INKUBAATOR 



--- TEHNILISED ANDMED 
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External width mm 
External de th mm 
External height (mm) 
Weight, empty (kg) 

Temperature range (°C) 0°c up to 60°C 
Homogeneity (°C) (according to FD x 15-140) at 40°C : +/-0.80°C, at 20°C : +/- 0.95°C 

Max. number in the incubator 
Max. load per shelf (kg) 
Max. load in the incubator (kg) 

ELECTRICAL DATA 
1050 1200 

--- LISAVÕIMALUSED JA LISASEADMED ----------

D 
0 60mm LISAANDURITE SISESTUSAVA KALIBREERIMISE SERT 1 PUNKTIS  

D D 
LISARIIULID SERVADEGA KAHE KANALIGA ANDMETE SALVESTI 

TEMPERATUURI ÜHTLUSE KONTROLL 9 PUNKTIS

D =D=---____ 
___, Thermocouple J ANDUR4 kanaliga graafilise ekraaniga 

kaasaskantav paberivaba 
salvesti

D 60mm sisestusava
Asub keskel vasakul. Võimaldab kaablite või 
andurite sisenemist.

D Kalibreerimise sertifikaat
temperatuuril 37 ° C. Mõõtmine töökambri 
keskel (vastavalt FD X 15-140).

D Temperatuuri ühtluse kontroll 9 punktis
töökambris temperatuuril +37°C juures.

D Lisariiulid servadega Kandevõime 30 kg. 
Tugevdatud riiulid : kandevõimega 60 kg. 

D Kahe kanaliga andmete salvesti
Salvestab temperatuuri, mida mõõdetakse kahe 
teisaldatava anduriga. Tarkvara 2 kanaliga 
andmelogija jaoksoskab seadistada 
andmelogerit ja laadida arvutisse salvestatud 
andmeid.
D Kaasaskantav paberivaba andmete salvesti
Suur värviline graafiline ekraan temperatuuri 
muutuste jälgimiseks reaalajas. USB ja RJ45 
pistikutega ning 4 pistikut mobiilsete andurite 
jaoks.
D Thermocouple J andur pistikuga, pikkus 3 
meetrit   Lisaseade salvestile 
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