
بن ماري دربدار

Model

504-1040
504-1050
504-1060

102،  پالك 5متري قائم ، نبش دانش  18از سیاه سنگ ، جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد
1653394108کد پستی  76219086فاکس  76219107-76219113-76219123تلفن 
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رادیان نوآوررادیان نوآورطراحی و تجهیز طراحی و تجهیز شرکت شرکت 
با مسئولیت محدود

خانه 8بن ماري  خانه 6بن ماري 



دستگاه بن ماري جوش  دربدار ،شش خانه و هشت خانهمشخصات کلی 

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

  می شود استفاده غیره و صنعتی انکوباسیون روش هاي در حتی و دارویی آزمایش  هاي
 خاص کاربرد کدام هر جوش و سرولوژي ماري بن .میگردد تولید نوع دو در ماري بن

.دارد

بدنه ساخته شده با ورق فوالدي و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی•

سطح بدنه و داخل دستگاه از جنس استنلس استیل•

داراي سیستم محافظ المنتو  آلمانیداراي المنت مرغوب •

تایمر دیجیتال•

داراي سیستم محافظ جهت قطع برق درصورت نرسیدن آب به مخزن•

کنترلر دما و زمان بسیار دقیق تک حافظه اي قابل تنظیمداراي •

داراي سیستم هشدار، دیداري و شنیداري در صورت بروز اشکال در دستگاه•

این دستگاه از عایق بندي بسیار مناسب بر خوردار است تا از اتالف حرارت جلو  •

گیري نموده و در صرفه جویی برق موثر باشد

درجه سانتیگراد 100از دماي محیط تا : دما •
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درجه سانتیگراد 100از دماي محیط تا : دما 

شماره سفارش
طول*عرض*ارتفاع

ابعاد داخلی)سانتیمتر(
ظرفیت

لیتر
تیپ 

فرکانس
)هرتز(

توان 
وات

50500دربدار15 39.5*26*504-104010

50500خانه 156 39.5*26*504-105010

50500خانه 158 39.5*26*504-106010

شماره سفارش
طول*عرض*ارتفاع

ابعاد خارجی)سانتیمتر(
جریان

) آمپر(

ولتاژ
) ولت(

وزن

کیلوگرم

504-104034*39*522/222018

504-105034*39*522/222018

504-106034*39*522/222018


