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Inkubator z chłodzeniem Peltiera

ILP 115 Smart PRO

DANE TECHNICZNE

wymuszony

112

112

7" kolorowy panel dotykowy

TEMPERATURA

0,1

klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880

Karta katalogowa

Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. 

Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu. 

obieg powietrza

Atuty sterownika Smart PRO:

- komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi

- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

sterownik

wyswietlacz

zakres temperatury pracy [°C]

regulacja temperatury co ... [°C]

ochrona nadtemperaturowa
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KOMORA

drzwi podwójne / z oknem wizyjnym (opcja)

Smart PRO stal nierdzewna, kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301

IG Smart PRO stal nierdzewna, kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301

Smart PRO blacha malowana proszkowo

IG Smart PRO stal nierdzewna strukturalna (len)

650

850

780

460

540

450

2 // 7

25

-

50

-

90

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

230V 50Hz

600

POL-EKO-APARATURA 

wymiary komory [mm]

4 - wersja wzmocniona

zasilanie

gwarancja 

producent
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Numer zamówienia: */A drzwi z oknem wizyjnym 

Numer zamówienia: */P INOX

Numer zamówienia: */PP

umer zamówienia: */PW

Numer zamówienia: KUW GN*/* kuweta ze stali nierdzewnej 

Numer zamówienia: QLK*

Numer zamówienia: */S lub */S INOX

Numer zamówienia: */ST lub */ST INOX

Numer zamówienia: */W wersja wzmocniona 

Numer zamówienia: OWW/OWW LED

Numer zamówienia: PT 100 dodatkowy czujnik temperatury Pt 100 

Numer zamówienia: GNZ

Numer zamówienia: PHR

Numer zamówienia: OCZ/N

Numer zamówienia: LabDesk oprogramowanie LabDesk 

Numer zamówienia: BRT/*/L IQ/OQ/PQ wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ 

OPCJE I AKCESORIA
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