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Szafa Termostatyczna

ST 1 Smart

wymuszony

70

55

4,3" kolorowy panel dotykowy

TEMPERATURA

0,1

klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcja) / klasy 3.3 w Smart PRO

- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

- Quick Change - szybka zmiana parametrów programu

- Alarm Bar - pasek alarmowy

Atuty sterownika Smart:

DANE TECHNICZNE

sterownik

Karta katalogowa

obieg powietrza

wyswietlacz

zakres temperatury pracy [°C]

regulacja temperatury co ... [°C]

ochrona nadtemperaturowa
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KOMORA

aluminium

stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016

stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016

kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301

kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301

blacha malowana proszkowo

blacha malowana proszkowo

stal nierdzewna szlifowana

blacha malowana proszkowo

stal nierdzewna szlifowana

570

660

680

430

470

430

300

360

-

-

-

2 // 2

10

-

20

-

32

wymiary komory [mm] /3/

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

drzwi

B Smart
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230V 50Hz

250

POL-EKO-APARATURA 

Numer zamówienia: */C

Numer zamówienia: */A

Numer zamówienia: */P

Numer zamówienia: */P INOX

Numer zamówienia: */PP

umer zamówienia: */PW

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

Numer zamówienia: ST/CHL/SWP ALU szuflada aluminiowa na prowadnicach malowanych proszkowo 

Numer zamówienia: ST/CHL/SWP INOX szuflada za stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo 

Numer zamówienia: ST/CHL/SWPN INOX szuflada za stali nierdzewnej na prowadnicach ze stali nierdzewnej 

Numer zamówienia: QLK*

Numer zamówienia: */S lub */S INOX

Numer zamówienia: */ST lub */ST INOX

Numer zamówienia: *PLUS funkcja automatycznego odszraniania

Numer zamówienia: ST/70 rozszerzenie zakresu temperatury do +70°C 

OPCJE I AKCESORIA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

gwarancja 

producent

zasilanie

6 - wersja wzmocniona
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Numer zamówienia: ST/CHL WENT sterowanie wentylatorem 

Numer zamówienia: */FOT

Numer zamówienia: LOD licznik otwartych drzwi 

Numer zamówienia: GNZ

Numer zamówienia: OCZ/N

Numer zamówienia: LabDesk oprogramowanie LabDesk 

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

Numer zamówienia: */3.3 zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 
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