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Incubatoare cu racire BRE  
Fabricate in Franta 

 

Aplicații 

 Exploatatoarele frigorifice permit lucrul la temperaturi apropiate de ambient sau mai 

mici. Acestea pot fi utilizate pentru creșterea celulelor și pentru bacteriologie. 

Specificații 

 Intervalul de temperatură: ambient + 5 ° C până la 100 ° C 

 Unitatea frigorifică puternică oferă o răcire eficientă, rapidă și precisă 

 Punct de atingere a temperaturii rapide și omogenitate obținută cu ventilator intern 

 Volumul de la 60L la 240L 

 Portul de intrare pentru cablu permite validarea și calibrarea cu sonde suplimentare 

 Controler programabil cu 8 setări pentru a permite ciclul de temperatură până la 4 

temperaturi 

 Setarea rampelor și a temperaturii 

 Portul RS485 pentru transferul de date (software-ul și cablul opțional se comandă 

separat)  

 Interiorul din oțel inoxidabil 

 2 rafturi din oțel inoxidabil anti-vârful incluse (BP 60: 1) 

 Poziții multiple de raft reglabile 

 Dimensiunea portului de intrare al cablului din partea stângă. 30 mm 

 Ușă interioară de sticlă de siguranță 

Avantaje 

 Reglaj logic combinat PID / fuzzy 

 Homogenitatea la temperaturi ridicate (<la 0,5 ° C până la 37 ° C) 

 Viteza ventilatorului reglabilă 

 Ventil reglabil (0 până la 100%) 
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 Ciclul de dezinfecție termică (160 ° C timp de 2 1/2 ore) 

 Ciclul de dezinfecție a căldurii uscate va asigura o decontaminare optimă a 

echipamentului 

 Senzor de control Pt 100 Ohmi 

 Afișaj digital la 1/10 ° (temperatura reală și punctul de setare 

 Timer: 99h 59 min 

 Alarma vizuală la temperaturi ridicate și joase 

 Supratemperatură în conformitate cu standardul european NF EN61010-2-010 

 Încălzirea camerei prin convecție forțată, fără risc de conducere și radiație: aerul este 

introdus în cameră la temperatura setată 

 Conform standardelor EN60068-311 și NFX15-140 

 Usa de deschidere usoara "hands-free" 

 EASYCLEANING cameră interioară din oțel inoxidabil (suprafață plană, suporturi 

detașabile pentru rafturi) 

 Certificat individual de control al calității 

 Garanție de 24 de luni 

 


