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کنترلرهاهشدارهاو

کاملداخلی هشداردهنده های •
(Dual Power Supply)دوگانه تامین کننده ی برقی •
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به طور مجزاکنترلر ها دسترسی به •
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PARAMETER SPECIFICATION

Number of incubation chambers 6

Size (Foot print) 440 x 440 mm

Maximum dish capacity

35mm petri dish 72
60mm petri dish 36
Square multi well 24

Tray dish insert required No, dish layout etched in chamber base

Patient capacity 36

Individual chamber control Yes

Temperature control range Ambient +5 ºC to 40 ºC

Temperature accuracy +/- 0.1 ºC

Temperature uniformity +/- 0.2 ºC

Heated lids Yes

Humidified chamber Yes via optional water tray

Gas input Pre-mix

CO2 Range 2.0 to 10%, Set via premix used

CO2 Monitoring
Yes , via built in PetriSense or independently 

using external PetriSense

System control Via PIMS software on PC

Data logging software Yes via PIMS software

Alarm parameters monitored
Temperature high and low; gas flow; power fail; 

CO2 level

Independent monitoring access
Yes, via independent PT100 temperature 

sensor, pH and CO2 via  PetriSense

pH Monitoring Yes using PetriSense

External Alarm relay output Yes

Power supply Dual External Power Supplies



:سایر مشخصات انکوباتور 

نترلعدمامکانجریانگازهابیناتاقکهاجهتجلوگیریازآلودگیوباالتررفتندقتدرک-
محیطکشت

درجهیسانتیگراد37ریکاوریبسیارسریعدردمای-

خطاومصرفانرژیامکانخاموشکردناتاقکهایبالاستفادهجهتکاهشامکان-

دمنیازدارایسیستمکنترلکنندهوتزریقجداگانهیگازمیکسوآمادهبرایهراتاقکوع-
 CO2و O2بهریکاوریدرصد

محیطکشتPHدارایسیستمکنترل-

ورهاکاهشتعدادسیلندرهایگازمورداستفادهومصرفگازکمتروافزایشطولعمررگالت-

oil culture،cell cultureدارایسیستممنحصربهفردرطوبتسازجهتانجامفعالیتهای-
وجنینشناسی
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