
FATER ELECTRONIC

CBS Series Universal Shaker Incubator
With quiet mecanical system up to 15 Kg Capacity

digital ,easy to use and very clear temp/speed/time
 full control ( more speed and more adapter for 
clamping glasses are avalable )

انکوباتور شیکر دار رومیزی

          انکوباتور شیکردار مدل FR602B رومیزی فاطرالکرتونیک با سیستم مکانیک انحصاری و 

کامالً بی صدا و با کنرتل دقیق رسعت و زمان و برای استفاده جهت انجام  آزمایش هایی که نیاز به 

انکوباتور با قابلیت استفاده آسان و روی میز دارند طراحی و ساخته شده است.

  لرزش کم دستگاه ، کامالً بیصدا ، امکان قراردادن انواع هولدر و صفحه نگهدارنده برای پلیت االیزا، 

ارلن ،بر ، راک لوله آزمایش و همچنین تنظیم رسعت و زمان های مختلف به همراه ظاهری زیبا و 

قیمت مناسب از مزایای این دستگاه می باشد. 

   این دستگاه سیستم رسد کننده نداشته و برای درجه حرارتهای باالی محیط قابل استفاده می باشد.

  سیستم کنرتل حرارت و رسعت حرکت شیکر دستگاه با استفاده از

منایشگر    با قابلیت کنرتل درجه حرارت و زمان با

 دقت بسیار باال  و با استفاده از ریزپردازنده های جدید وهمچنین سیستم گردش هوا از مزیت های 

دیگر آن می باشد  

         انکوباتور شیکردار فاطرالکرتونیک رسی  BS600  از نظر شکل ظاهری مانند 

متحرک  با صفحه  دو روش  به  استفاده  امکان  از دستگاه  و  بوده  انکوباتور  دستگاههای 

جهت قراردادن منونه ها و ظروف شیشه ای جهت همزدن  )SHAKING(  و یا استفاده 

از سینی طبقه جهت قراردادن منونه ها بصورت ثابت داخل دستگاه وجود دارد.

   سیستم مکانیک انحصاری وکامالً بی صدا وکنرتل دیجیتال بامنایشگر

جهت استفاده عمومی در کلیه آزمایشگاهها برای انجام  آزمایش هایی که نیاز به انکوباتور 

با حجم باال و استفاده های بلند مدت دارند طراحی و ساخته شده است.

    این دستگاه در سایزهای 45 لیرت 55 لیرت ، 65 لیرت ، 120 لیرتو 200 لیرت تولید میگردد.

   اسکلت دستگاه استنلس استیل و محفظه داخلی ، آلومینیوم و یا استیل می باشد.

  بدنه خارجی دستگاه از جنس آهن با روکش زنگ الکرتواستاتیک و عایق بندی دستگاه 

از پشم سنگ فرده می باشد.

  این دستگاه سیستم رسد کننده نداشته و برای درجه حرارت های باالی محیط قابل 

استفاده می باشد.

   سیستم کنرتل حرارت دستگاه با منایشگر  وقابلیت کنرتل حرارت و 

زمان با دقت بسیار باال و همچنین سیستم گردش هوا از مزیت های دیگر آن می باشد  

انکوباتورشیکر دار یونیورسال

Benchtop Shaker Incubator
BS602A & BS602B Shaker Incubators with 65 litre 
interior housing

400mm

500m
m

330mm
500mm

620m
m

500mm

400mm

500m
m

350mm
402mm

620m
m

500mm
570mm

BS 620A

BS 629




