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انکوباتور یخچال دار با  با نمایشگرLCD تاچ کنترل
دســتگاههای انکوباتــور یخچــال دار فاطرالکرتونیــک از نظــر مشــخصات فنــی سیســتم کنــرتل 

حــرارت ماننــد دســتگاههای فــور تــاچ کنــرتل   U629TC  بــوده و متامــی امکانــات ماننــد دیتــا 

ــیب  ــم ش ــت تنظی ــر جه ــه ای و پروگرام ــک مرحل ــه ت ــت برنام ــی و قابلی ــه داخل ــر- حافظ الگ

حرارتــی و   SD CARD را دارد.

     سیســتم  برودتــی دســتگاهها بــا اســتفاده از بهرتیــن کمپرســورهای موجــود در بــازار ) هــم 

اکنــون از کمپرســورهای دانفــوس و ســکاپ اســتفاده مــی شــود (

آلیــاژ مســی و صفحــات مخصــوص  از جنــس     کندانســورهای رسد کننــده دســتگاهها 

ــف دســتگاهها  ــای مختل ــرای مدله ــون مناســب ب ــدازه هــای گوناگ ــاد  و ان ــا  ابع ــی ب آلومینیوم

ــود. ــی ش ــد م ــی و تولی طراح

   گاز مــربد دســتگاه ار انــواع مختلــف ســازگار بــا محیــط زیســت و براســاس درجــه رسمایــش 

دســتگاهها اســتفاده مــی گــردد.

   دستگاهها جهت استفاده های مختلف دردو نوع زیر تولید می گردد :

1- درجه حرارت   0    تا 60+      درجه سانتیگراد 

3-درجه حرارت   20-  تا 60+      درجه سانتیگراد

   مدلهای مختلف دارای چرخ قفل دار در زیر دستگاه جهت جابجایی می باشند.

   سیســتم بــرودت دســتگاه بدلیــل وجــود  کانالهــای مخصــوص گــردش هــوا و سیســتم گــردش 

هــوای  مناســب بصــورت یکنواخــت و بــدون برفــک بــوده و حــرارت کامــالً یکنواختــی درداخــل 

محفظــه تولیــد مــی منایــد.

   اســتفاده ازعایــق هــای حرارتــی مخصــوص سیســتم هــای برودتــی از اتــالف حــرارت جلوگیــری 

منــوده و مــرف انــرژی را بــه حداقــل رســانده اســت.

  ســفارش دســتگاههای انکوباتــور خــارج از مدلهــا و ســایزهای معمــول و یــا درجــه حرارتهــای 

مختلــف براســاس درخواســت مشــرتیان امــکان پذیــر مــی باشــد. 
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انکوباتور یخچال دار
دســتگاههای انکوباتــور یخچــال دار فاطرالکرتونیــک از نظــر مشــخصات فنــی سیســتم کنــرتل 

ــاً  ــز دقیق ــه نی ــوده و از نظــر طراحــی و ســاخت بدن ــور U629 ب ــد دســتگاههای ف حــرارت مانن

مشــابه دســتگاههای انکوباتــور مــی باشــند.

     سیســتم  برودتــی دســتگاهها بــا اســتفاده از بهرتیــن کمپرســورهای موجــود در بــازار ) هــم 

اکنــون از کمپرســورهای دانفــوس و ســکاپ اســتفاده مــی شــود (

آلیــاژ مســی و صفحــات مخصــوص  از جنــس     کندانســورهای رسد کننــده دســتگاهها 

ــف دســتگاهها  ــای مختل ــرای مدله ــون مناســب ب ــدازه هــای گوناگ ــاد  و ان ــا  ابع ــی ب آلومینیوم

ــود. ــی ش ــد م ــی و تولی طراح

   گاز مــربد دســتگاه ار انــواع مختلــف ســازگار بــا محیــط زیســت و براســاس درجــه رسمایــش 

دســتگاهها اســتفاده مــی گــردد.

   دستگاهها جهت استفاده های مختلف در سه نوع زیر تولید می گردد :

1- درجه حرارت   0    تا 60+      درجه سانتیگراد 

3-درجه حرارت   20-  تا 60+      درجه سانتیگراد

   مدلهای مختلف دارای چرخ قفل دار در زیر دستگاه جهت جابجایی می باشند.

   سیســتم بــرودت دســتگاه بدلیــل وجــود  کانالهــای مخصــوص گــردش هــوا و سیســتم گــردش 

هــوای  مناســب بصــورت یکنواخــت و بــدون برفــک بــوده و حــرارت کامــالً یکنواختــی درداخــل 

محفظــه تولیــد مــی منایــد.

   اســتفاده ازعایــق هــای حرارتــی مخصــوص سیســتم هــای برودتــی از اتــالف حــرارت جلوگیــری 

منــوده و مــرف انــرژی را بــه حداقــل رســانده اســت.

   ســفارش دســتگاههای انکوباتــور خــارج از مدلهــا و ســایزهای معمــول و یــا درجــه حرارتهــای 

مختلــف براســاس درخواســت مشــرتیان امــکان پذیــر مــی باشــد. 
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High Acturacy Cold Incubators
High Acturacy PID temp control with New microcontrolers and many functions 
for temp and time control in two type control system
  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp
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