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 .میكند آماده آزمایشگاهی های نمونه کشت و نگهداری برای را محیطی شرایط و دما که است دستگاهی آزمایشگاهی انکوباتور

 .اسـتـفـاده میگردداستنلس استیل ضد زنگ  ها بخاطر نظافت آسان و اكسیده و خودره نشدن بیشترانکوباتور یداخل محفظه
  

 

 :ها میتواند به دو صورت آنالوگ و دیجیتال با مشخصات زیر باشدانکوباتور

 برای نمایش واقـعـی دمـا نـیـاز بـه تـرمـومـتـر میباشد آنالوگ از صفحه مدرجی استفاده شده كه دستگاه . 

 ما را در صفحهدیجیتال د  دستگاه LCD و کنترل آن نیز بصـورت دیـجـیـتـال و تـوسـط  دیجیتالی نمایش میدهد

نسبت به نوع  یباالتر یدقت دمای یدارا انکوباتورهای دیجیتالی  انجام میشود.  PID مـیـکـروپـروسـسـور یـا کنترلر

 .آنالوگ میباشد
   

 :انکوباتور با کار برای نکاتی

 سـطحی که انکوباتور قرار داده میشود بـایـد صـاف و تـراز بـاشـد 

 های میکروبی قرار گیرندتا حد امکان نزدیک به هودهای کشت سلولی یا هود. 

 ها خود داری شودباید از قرار دادن انکوباتور در نـــزدیـــک درهـــای اصــلــی یــا جــریــانــات هــوائــی و هواکش. 

 از گذاشتن مواد فرار یا قـــابـــل اشــتــعــال )اتــر،بـنــزیــن، الـکــل ، پــروپــان( در انـکـوبـاتور پرهیز شود. 

  10فاصله دستگاه از دیوارcm  25و دمای آزمایشگاه میبایستیºC    باشد %65و رطوبت نسبی آن حداکثر تا 

  40دستگاه تحمل دما بیرونی تاºC را دارد %85ا طوبت تو ر 
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 : مشخصات دستگاه انکوباتور آزمايشگاهی 

 60HZ-50 و    220V:برق دستگاه  (1

 C°0/5±با دقت  C°65باالی محیط تا  C°5ازحرارت قابل کنترل از  (2

 (ترموستات و تایمر و ترمومتر دیجیتال) (PID)سیستم میكروكنترلر (3

 جنس بدنه ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (4

 و آلومینیم جنس محفظه داخل استنلس استیل (5

 یو فلز یدو درب شیشه ا یدارایا  یکدربدستگاه  (6

 

 لیتری قابل ساخت میباشد … و  200,  140,  100,  55 مختلف  یدستگاه انکوباتور آزمایشگاه در سایزها

  

 : انواع انکوباتور آزمايشگاه

 میكروكنترلر انکوباتور (1

 یخچالدار انکوباتور (2

 شیكردار انکوباتور (3

 شیكردار یخچال انکوباتور (4

  

 و ده سال خدمات پس از فروش میباشند ییكسال گارانت یتمام دستگاهها دارا
 

 

 

 

 TAT-In100مدل  100Litمشخصات فنی دستگاه انکوباتور 
 

            220V =   500W =  2A  =  50-60HZ (برق دستگاه :1

  ±C°0.5با دقت   C°65 تا طیمح یباال C°5حرارت قابل کنترل از جادی(ا2

 کیبا پوشش رنگ الکترواستات یورق روغن ی(جنس بدنه خارج3

  لی(جنس محفظه داخل از نوع استنلس است4

 ( یا هو درب شیش یدو درب )درب اصل ی(دستگاه دارا5

 ( تالیجید مروترمومتری)ترموستات وتاPIDكروكنترلرمی ستمیس ی(دارا6

 ( w×d×h) 48×40×53دستگاه  ی(ابعاد داخل7

 (w×d×h) 61×52×80دستگاه  ی(ابعاد خارج8
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