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شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآورشرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور
با مسئولیت محدود



یخچالداردار یا قیر شیکر  دستگاه بن ماريمشخصات کلی 

  کشت جهت آزمایشگاه ها از بعضی در آن از که است وسیله اي آب حمام یا ماري بن  
  اگلوتیناسیون، مواد ترکیب شناسی، سرم تست هاي انجام براي یا و باکتري

  می شود، استفاده غیره و صنعتی انکوباسیون روش هاي دروحتیدارویی آزمایش  هاي
 - یخچالدار ،شیکرداریخچالدار جوش، ،میشد،سرولوژي تولیدنوع درچندینماري بن

.دارد خاصی برد کار کدام هر که سیرکولیشن، بدون و سیکولیشن با شیکردار،

بدنه ساخته شده با ورق فوالدي و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی•

سطح بدنه و داخل دستگاه از جنس استینلس استیل ضد زنگ•

 )المنت بسیار مرغوب آلمانی( سیستم گرمایش •

 )کمپرسور دانفوس آلمان( سیستم سرمابش •

دیجیتالی بسیار دقیق  کنترل و دیجیتالتایمر •

محفظه زوایاي تمام در دما یکنواختی براي آب تنظیم قابل سیرکولیشن سیستم•

..سیستم هشدار دهنده دیداري و شنیداري دماو•

سیستم محافظ جهت قطع برق درصورت نرسیدن آب به مخزن•

سیستم محافظ المنت•

سیستم کنترلر دما و زمان تک حافظه اي قابل تنظیم•
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سیستم کنترلر دما و زمان تک حافظه اي قابل تنظیم•

عایق بندي این دستگاه بگونه اي انجام گرفته که مانع اتالف حرارت شده و باعث  •

میشودصرفه جوئی در مصرف برق 

)درجه + 70تا - 20بن ماري یخچالداراز (70بن ماري شیکر دار از محیط تا : دما •

شماره سفارش
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501000شیکردار15 13*26*504-102045

501000یخچالدار187.6*14*504-103030
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کیلوگرم

504-102064*35*474/522018
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