
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORSHAHC Орбітальний струшуючий інкубатор нагрівання / охолодження 
                                                 Двошарова конструкція дверей 

Інтелектуальна 
циркуляція 
повітря 

 

RT+5°C /4°C to 65°C 

Екран з РК-дисплеєм 
Контроль температури та частоти коливань мікрокомп'ютера з 
функціями синхронізації, вбудований захист від вимкнення може 
автоматично відновити роботу після включення живлення. 

Рівномірність температури досягається за допомогою 3D-примусової циркуляції повітря. 
Вентилятор безперервно переміщує повітря по інкубатору для створення однорідних умов. 
Коливаючи інкубатори зазвичай залишаються включеними протягом тривалого часу. 
Мікропроцесор гарантує, що фактична температура залишається стабільною, навіть коли 
температура навколишнього середовища змінюється. Двигун змінного струму без щіток 
забезпечує стабільний рух при довготривалій роботі без необхідності технічного 
обслуговування. 

• Мікрокомп'ютер контролює температуру і частоту коливань з функціями синхронізації. 
• Захист від вимкнення живлення може автоматично відновити роботу після включення 
живлення. 
• Унікальна циркуляція повітропроводу, велике оглядове вікно. 
• Контроль швидкості: Інтелектуальний бесщітковий двигун постійного струму, висока 
точність швидкості. 
• Конструкція з повільним стартом - регульована швидкість старту для запобігання 
розбризкування рідини з колби для струшування. 

Високоточний контроль швидкості 
Контроль швидкості: Інтелектуальний безщітковий двигун постійного 
струму, висока швидкість, конструкція з повільним запуском, автоматичне 
блокування, якщо швидкість не контролюється. Регульована швидкість 
запуску для запобігання розбризкуванню рідини з колби. 

Велике оглядове вікно 
Завдяки внутрішньому світлодіодному освітленню 
можна легко спостерігати за зразками. 

Режим горизонтальної циркуляції повітря 
Горизонтальна конвекція повітря 

Інтелектуальний безщітковий двигун постійного струму 
Запобігання забрудненню графіту, не потребує обслуговування 

Тип ORSHAHA ORSHAHC 
Ціна   

 



 

ORSHAH ORSHAHC 
Система охолодження Ні Так 
Режим струшування Циклотронне коливання 
Амплітуда 020mm 
Темп. Роздільна здатність 0,1°C 
Темп. Рух ±0.1°C 
Темп. Однорідність ±1°C 
Темп. Діапазон RT+5~65°C 4~65°C 
Швидкість обертання 30 ~ 300 об/хв 
Точність обертання ± л/хв 
Матеріал корпуса Дзеркало з нержавіючої сталі 
Зовнішня оболонка ABS 
Матеріал оглядового вікна  Смола 
Теплоізоляційний матеріал Поліуретан 
Нагрівач Нагрівальна трубка з нержавіючої сталі 
Режим руху Тривісний рівень 
Коливальна пластина Стійка з пружинного дроту 
Режим циркуляції повітря Горизонтальна конвекція 
Напруга 220В/50Гц 
Потужність 0,6кВт 0,8кВт 
Режим управління ЖК-дисплей PID Intelligent, температура, швидкість, час 
Напрямок обертання Автоматична зміна напрямку обертання 
Таймер 0~9999хв 

Функція управління 
Функція синхронізації роботи з фіксованим значенням, двунаправленне автоматичне перемикання, автоматична 

зупинка, швидка зупинка 
Датчик температури PtlOO 
Датчик швидкості Hoare Ozorebil 
Додаткова функція Виправлення відхилення, клавіші меню заблоковані, пам'ять при вимкненні живлення 
Захисний пристрій сигналізація над температурою, меню заблоковано, система засувки, захист від вимкнення живлення, захист від 

повороту 
Внутрішній розмір камери (Ш*Д*В) (мм) 455*380*290 560*390*320 
Зовнішній розмір (Ш*Д*В) (мм) 500*640*480 600*770*500 
Розмір упаковки (Ш*Д*В)(мм) 812*630*670 923*730*683 
Розмір полиці (мм) 812*630*670 923*730*683 
Максимальна ємність полиці для однієї специфікації (мл/шт) 100m 1*16/250* 10/500*6 100m 1*28/250* 15/500*8/1000*6 
Внутрішній об'єм 50л. 70л. 
Підшипник навантаження на полиці <10 кг/шар <15 кг/шар 
СЗ/ГВт (кг) 25/35 65/85 

 

www.colo.si 
© 2021 COLO Прайс -лист дистриб'юторів V1 

COLO LabExperts 
Виробництво та розповсюдження лабораторного обладнання 

www.colo.si 
             Presernov Trg 9   

8000 Novo Mesto 
Словенія 

tel. +386 590 48 880 E-mail: office@colo.si 

 

 

 

 

Зверніть увагу: 
Якщо цей інкубатор не відповідає конкретним потребам вашої програми, або деякі варіанти відсутні у 
продажу, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас. Наші інженери -виробники запропонують технічні 
рішення для задоволення ваших потреб. Ми залишаємо за собою право змінювати технічні 
характеристики в будь-який час.  

http://www.colo.si/
http://www.colo.si/
mailto:office@colo.si
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