
 
INCUCELL/ INCUCELLV  
Luonnollinen ilmankierto7 tai koneellinen ilmakierto,  70 °C/ 99,9 
°C

Sopii hyvin nesteiden lämmitykseen esimerkiksi 
leikkaussaliympäristössä sekä mikrobiologiseen käyttöön. 
INCUCELL sarja on toiminnaltaan äänetön ja kammiossa 
on hyvin pehmeä ilmankierto.  
INCUCELL V (tuulettimella) etuna on tarkempi lämpötilan 
jakautuminen. Nämä laitteet sopivat erinomaisesti 
biologisiin ja mikrobiologisiin laboratorioihin, nesteiden 
lämmitykseen, farmasiapuolen laatutesteihin, 
kosmetiikkateollisuuteen sekä eläinlääketieteen kokeisiin 
ja ruokateollisuuteen.  
 
 
Tilavuudet: 
55, 111, 222, 404, 707 litres  
Käyttölämpötila: 
INCUCELL:                  
5 °C  yli huonelämpötilan 
  -  70,0 °C / 99,9 °C 
INCUCELL V:             
10 °C yli huonelämpötilan  
-  70,0 °C/ 99,9 °C 
Sisäovi 
Sisäpinnat:  
Ruostumaton teräs, 
mat. No. 1.4301 (AISI 304) 

LLaabboorraattoorriioo  iinnkkuubbaaaattttoorrii//  lläämmppöökkaaaappppii  

Monipuolinen standardimalli, jossa mikroprosessorilla varustettu keskusyksikkö                                  Optiot 

• 3 ohjelmaa 
• RS 232- liitäntä printterille tai PC:lle      
• ajastettu lämmitys-  ja pysäytystoiminto 
• akustinen hälytysääni 
• automaattinen ON/OFF ajastin 

(99.59h.min) 
• lämpötilan turvakytkin -  katkaisee 

lämmityksen jos asetettu lämpötila ylittyy 
• moni-informatiivinen paneeli, jossa mm. 

ohjelmavaihe-kuva josta näkee missä 
vaiheessa ohjelma on menossa 

• sisäpaneelit irroitettavia ja voidaan 
steriloida autoklaavissa …standardi -malli

Comfort –malli,  jossa monikäyttöinen mikroprosessoriyksikkö                                                            Optiot 

• 6 ohjelmaa  
• zip-kortti, johon voidaan tallentaa 

yksilöllisiä ohjelmia 
• RS 232- liitäntä printterille tai PC:lle 
• ajastettu lämmitys-  ja pysäytystoiminto 
• akustinen hälytysääni 
• ajansäätö 0-16 vuotta, 1 min-aikavälillä 
• lämpötilan turvakytkin  
• reaaliaika 
• ohjelmoitava lämpötilan nosto 
• jaksottaiset lämmitykset 
• ohjelmavaiheet 
• säädettävä ilmanvaihdon voimakkuus  
        10 - 100% (vain INCUCELL V-mallissa) 

…comfort -malli

- läpivienti ∅ 25, 50, 100 mm 
- lukollinen ovi 
- vasenkätinen ovi  (ei 707 litran mallissa) 
- erillinen PT 100-sensori 
- tietoliikenneohjelmisto PC:lle  (Windows) 
- HEPA – filtteri jos ilma otetaan ulkopuolelta (vain 

INCUCELL V-malliin) 
- työskentelylämpötilan nosto 99.9 °C:seen 
- Anti-dry – viljelyn kuivumisen ehkäisy 
 
 

- ikkunallinen ovi ja sisävalaistus 
- läpivienti ∅ 25, 50, 100 mm 
- lukollinen ovi 
- vasenkätinen ovi  (ei 707 litran mallissa) 
- tietoliikenneohjelmisto PC:lle  (Windows) 
- HEPA – filtteri jos ilma otetaan ulkopuolelta 
- yleishälytys (liitetään esim. kiinteistön hälytys- 

järjestelmään) 
- erillinen PT-100 sensori käsiteltävien tuotteiden 

lämpötilan mittaukseen (data näytölle tai PC:lle) 
- työskentelylämpötilan nosto 99.9 °C:seen 
- Anti-dry – viljelyn kuivumisen ehkäisy  

 

 


