
انکوباتور دي اکسید کربن شرکت کاوش طب، به گواه بسیاري از کاربران درشرکتهاي معتبردارویی و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، بهترین دستگـاه تولـید داخل اسـت.

این انکوباتور با بهره گیري از سیستم کنترلی PLC و نمایشـــگر لمسی HMI، قابلیت ثبت لحظه اي پارامتـرهاي دمـا، رطوبـت، دي اکسید کـربن را به کاربر می دهـد 
همـچنیـن نمودار پارامترها نیـز قـابل رؤیت می باشد که کار مستند سازي را آسان و معتبر می نماید.

کنترل PID دما دقت 0/2درجه سانتیگراد را براي دستگاه فراهم کرده است.همچنیـن سـیسـتم گردش هواي دستگاه باعث شده تا بهترین عملکـرد در آزمـون یکـنواخـتی 
دما (Temperature Mapping) میسر گردد.

محفظـه ي تمام استیل داخـل دستگاه و طـراحی بدون درز و سوراخ، قابـلیـت نـظافـت و استریل آسان محفظه ي کشت را فراهم کرده است.سیـستم کنترل دمـاي درب
دستگاه از ایجاد شبنم بر روي درب شیشه اي جلوگیري می نماید.

ازدیگر مزایاي دستگاه، درزبندي مناسب، هشدار نوري و صوتی، استفاده از مرغوبترین متریال بدنه، سـخـت افزار، واشرها و المنت سیـلیـکونـی، گـارانـتـی یکـسـالـه و
خدمـات پـس از فـروش ده ساله می باشد.

INCO2سري2 (CO  Incubator)انکوباتور کربن دي اکسید مخصوص کشت
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مشخصات فنی:

حجم چمبر:

جنس چمبر:

جنس بدنه:

نوع کنترلر:

نوع نمایشگر:

شرایط محیطی:

دما:

رطوبت:

دي اکسید کربن:

سایر مزایا:

سفارشی سازي:

استیل ضد زنگ نگیر 304

کنترلر PLC زیمنس

نمایشگر لمسی  ”4.3

دما  0 تا  34 درجه سانتیگراد                  رطوبت  0  تا 60 درصد

3درجه باالتر از دماي اتاق تا 60 درجه سانتیگراد با دقت 0/2درجه سانتیگراد

نمایش 0 تا 100درصد رطوبت نسبی

کنترل درصد دي اکسید کربن از 0 تا 20 درصد با دقت 0/2درصد

کنترل دماي درب، سنسور درب، اتصال فلش مموري و ثبت پارامترهاي اندازه گیري بصورت اکسل و گراف،
 ثبت کلیه ي آالرم ها و تغییرات توسط کاربران، امکان تعریف 5 سطح دسترسی، نظافت راحت،
 سنسور دي اکسید کربن مادون قرمز با دقت باال، ارائه اسناد کوالیفیکیشن به درخواست مشتري 

 نمایش و کنترل اکسیژن جهت ، نصب محفظه IVF و رشد جنین، اتصال به گوشی هوشمند، کنترل رطوبت و... 
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استیل ضد زنگ نگیر 304
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