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20.TH15 

Urz. grzewcze, mieszadła, homogenizatory, wytrząsarki, pipety, reaktory WYPOSAżENIE LABORATORIUM 

20. INKUBATORY Z WYTRZĄSANIEM - SERIA TH 
Wybrane modele wytrząsarek mogą pracować z inkubatorami. 
Dostępne są dwie wielkości w zależności od wielkości wytrząsarki 

inkubatorTH15: 
> Temperatura S°C powyżej temperatury otoczenia do +S0°C lub +60°C (opcja) 
> Dokładność ustawienia ±1%, PT 100, recyrkulacja powietrza 240 m'/h 
> Wymiary wewnętrzne (szer x g l x  wys) 490 x 410 x 31 O mm 

inkubator TH30: 
> Temperatura S°C powyżej temperatury otoczenia do +S0°C lub +60°C (opcja), 
> Dokładność ustawienia ±1%, PT 100, recyrkulacja powietrza 240 m3/h 
> Wymiary wewnętrzne (szer x gł x wys) 660 x 540 x 430 mm 
> LampaUV15W

20. INKUBATORY Z WYTRZĄSANIEM - SERIA TH 

Ma x. ��; i a r y Ampl ituda Pr ędkość 
Model załadunek � � z  ::i:n!e· Ruch wytrząsania Czas nastawny [min] nastaw�a Dodatkowe informacje 

[kg] [�m/ą 
1 [mm] [obr.imin] 

KS15AKS15B 15 400x300 A-orbitalny 
B-posuwisto-zwrotny 

KS 15 A control A-orbitalny 
KS 15 B control 15 400x 300 8-posuwisto-zwrotny 

TiMixS 5 lub Wytrząsarka na 400x300 orbitalny 
mikropłytki B mikropłytek 

TiMix 5 control 5 lub 
na mikropłytki 8 mikroplytek 400x 300 orbitalny 

SM 30ASM30 B A-orbitalny 

SM30C 30 560x400 B-posuwisto-zwrotny 
C-A+B 

SM 30 A control A-orbitalny 
SM 30 B control 30 560x400 B-posuwisto-zwrotny 
SM 30 C control C-A+B 

21.3031 

21.3033 
fili 1 ,  " '  " ' " 3033 

21. INKUBATORY Z WYTRZĄSANIEM 

17 0-120 min 30-420 w podstawowym wyposażeniu brak maty gumowej, konieczność depo-
lub tryb pracy ciągłej sażenia w platformę, możliwość doposażenia w inkubator TH 15 

wyświetlacz parametrów, w podstawowym wyposażeniu brak maty gu-czas programowalny 17 lub tryb pracy ciągłej 30-420 mowej, konieczność doposażenia w platformę, możliwość doposażenia 
w inkubator TH 15 

0-120 min w podstawowym wyposażeniu brak maty gumowej, konieczność dopo-3 100-1400 lub tryb pracy ciągłej sażenia w platformę, możliwość doposażenia w inkubator TH 15 

0-120 min wyświetlacz, w podstawowym wyposażeniu brak maty gumowej, 
3 lub tryb pracy ciągłej 100-1400 konieczność doposażenia w platformę, możliwość doposażenia w in-

kubatorTH 15 

26 0-120 min w podstawowym wyposażeniu mata gumowa możliwość doposażenia 30 lub tryb pracy ciągłej 15-300 w inne platformy, możliwość doposażenia w inkubator TH 30 26 
26 czas programowalny wyświetlacz, w podstawowym wyposażeniu mata gumowa, możliwość 
30 lub tryb pracy ciągłej 15-300 doposażenia w inne platformy, możliwość doposażenia w inkubator 
26 TH30 

21. INKUBATORY Z WYTRZĄSANIEM
> Inkubatory do wymagających zastosowań 
> Zbudowane z malowanej proszkowo stali galwanizowanej oraz wytrzyma/ego plastiku 

ABS 
> Część wytrząsająca wyposażona w pokrywę ze szkła akrylowego w ca/ości widoczny dla 

użytkownika - modele 3031, 4020 
> Szeroki zakres termostatowania od +8°C powyżej otoczenia do +70°C, lub +20°C do 

+70°C w przypadku modeli z chłodzeniem 
> Doskonała stabilność temperatury ±0,2 °C dzięki cyrkulacji powietrza wymuszonej przez 

wentylator 
> Wbudowany płaszcz chłodzący 
> Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem lub zbytnim spadkiem temperatury 

termostatowanych substancji 
> Mikroprocesorowe sterowanie czasu temperatury i szybkości wytrząsania - wyświetlacze 

LED 
> Wytrząsanie orbitalne lub prowadnice rolkowe - model 4020 

Ma x. Amplituda . Prędkość Wymia r y Model za ła dunek [kg] Ruch wytrząsa ni a [mm] Za kres temper a tur y Cza s na sta wny [min] na sta wna [obr.imin] wewnętr zne [mm] Wa ga [kg] 

3031 12 orbitalny 30 + 8° C pow. temp otocz. do 70°C 1 min do 999:59 h 10-250 450 X 450 X 280 38,5 i 50 +20 do +70 opcja z chłodzeniem

3032 12 orbitalny 25 + 8° C pow. temp otocz. do 70°C 1 min do 999:59 h 10-250 450 X 300 X 320 70/80 +20 do +70 opcja z chłodzeniem

3033 20 orbitalny 25 + 8°C pow. temp otocz. do 70°C 1 min do 999:59 h 10-250 674x540x430 135 i 270 +20 do +70 opcja z chłodzeniem
4020 3 rolkowy + 8°C pow. temp otocz. do 60°C praca ciągłą 12 230x300x 140 11,Bi 13,7 
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