
INKUBÁTORY (MEMMERT) 

1. Model: CO2 inkubátory ICO

Riadiaci systém inkubátora ICM Memmert CO2 je tak presne nastavený, 
že spotrebič dosahuje požadovanú teplotu veľmi rýchlo a bez 
prekročenia teploty. Upozornenia na mobilný telefón zaručujú 
bezpečnosť komorového zaťaženia a kontrolka ControlCOCKPIT s 
tlmením batérie zabezpečuje plynulú reguláciu CO2 aj v prípade 
výpadku prúdu. Zaoblené hrany umožňujú ľahké a dôkladné čistenie, 
interiér sa môže sterilizovať do 60 minút pri teplote 180 ° C. 

 Teplotný rozsah až do +50 °C

 Fail-safe, FDA-kompatibilné zaznamenávanie teploty, CO2,
vlhkosť O2, dáta otvorených dverí

 ControlCOCKPIT s tlmením batérie: prevádzkový displej,
protokolovanie a kontrola CO2 sú plne funkčné aj pri výpadku
napájania

 Vizuálny a akustický alarm, ako aj poplašné hlásenie na
mobilné telefóny, ak sú prekročené individuálne nastaviteľné
teploty, CO2, O2 alebo rozsahy vlhkosti

 Aktívna regulácia vlhkosti

 Vnútorná komora vrátane všetkých inštalácií a senzorov sa
môže sterilizovať pri +180 °C v 60-minútovom programe

Technické špecifikácie 

Model ICO50 ICO105 ICO150 ICO240 

Rozsah pracovnej 

teploty (° C) 

5 ... + 50 5 ... + 50 5 ... + 50 5 ... + 50 

Nastavenie teplotné 

rozsahu (° C) 

+18 až +50 +18 až +50 +18 až +50 +18 až +50

Presnosť teploty (° 

C) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Nastavenie rozsahu 

aktívnej regulácie 

vlhkosti 

40 až 97% rh a rh-Off 40 až 97% rh a rh-Off 40 až 97% rh a rh-Off 40 až 97% rh a rh-Off 

Presnosť vlhkosti 0,5% rh 0,5% rh 0,5% rh 0,5% rh 

Rozsah nastavenia 

CO2 

0 až 20% C02 0 až 20% C02 0 až 20% C02 0 až 20% C02 

Presnosť CO2 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Rozsah nastavenia 

O2 

1 až 20% O2 1 až 20% O2 1 až 20% O2 1 až 20% O2 

Nastavenie 

presnosti O2 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Objem (l) 56 107 156 241 

Max. počet 

vnútorných 

priestorov 

5 6 10 12 

Max. zaťaženie 

komory 

(kg) 

75 90 120 140 

Rozmery (Š x V x H) 

mm 

559x791x521 719x846x591 719x1066x591 759x1176x691 
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2. Model: Inkubátory I

Inkubátor I je doma všade vo svete výskumu, medicíny, farmácie a 
analýzy potravín, ako aj potravinárskej chémie. V laboratóriu je Inkubátor 
I ideálny pre všetky aplikácie s teplotami do + 80 ° C - špeciálne pre 
inkubáciu živých kultúr pri +37 °C. Vďaka presne naladenej riadiacej 
technike sú kritické prekročenia teploty úplne vylúčené, preto sa veľmi 
dôkladne zohrievajú cenné materiály v tomto veľmi presnom 
mikrobiologickom inkubátore. 

 Teplotný rozsah až do +80 °C

 2 varianty modelov: SingleDISPLAY a TwinDISPLAY

 Prirodzená konvekcia alebo cirkulácia núteného vzduchu N / F

 Dvojité dvere (interiérové sklo, exteriérová nehrdzavejúca oceľ)
pre jasný pohľad bez poklesu teploty

 Aktivácia sterilizačnej rutiny cez ControlCOCKPIT
(TwinDISPLAY)

Technické špecifikácie 

Model Rozsah teplôt 

(° C) 

Presnosť 

teploty 

(° C) 

ControlCOCKPIT Konvekcia Objem 

(l) 

Max. počet 

vnútorných 

priestorov 

Max. 

zaťaženie 

komory 

(kg) 

IN30 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 32 3 60 

IN30 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 32 3 60 

IF30 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 32 3 60 

IF30 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 32 3 60 

IN55 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 53 4 80 

IN55 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 53 4 80 

IF55 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 53 4 80 

IF55 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 53 4 80 

IN75 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 74 6 120 

IN75 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 74 6 120 

IF75 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 74 6 120 

IF75 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 74 6 120 

IN110 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 108 5 175 

IN110 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 108 5 175 

IF110 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 108 5 175 

IF110 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 108 5 175 

IN160 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 161 8 210 

IN160 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 161 8 210 

IF160 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 161 8 210 

IF160 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 161 8 210 

IN260 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 256 9 300 

IN260 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 256 9 300 

IF260 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 256 9 300 

IF260 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 256 9 300 

IN450 +5... + 80 0,1 SingleDsiplay prirodzená 449 8 300 

IN450 plus +5... + 80 0,1 TwinDsiplay prirodzená 449 8 300 

IF450 +10... + 80 0,1 SingleDsiplay nútená 449 8 300 

IF450 plus +10... + 80 0,1 TwinDsiplay nútená 449 8 300 
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3. Model: Chladený skladovací inkubátor IPS

Pestovanie a ukladanie vzoriek v mikrobiológii, potravinách, kozmetike 
alebo vo farmácii: Chladený skladovací inkubátor s prvkami Peltier 
znižuje prevádzkové náklady a emisie CO2. IPS chladený skladovací 
inkubátor presne spĺňa požiadavky potravinárskeho alebo kozmetického 
priemyslu, medicíny, farmaceutických výrobkov na uchovávanie vzoriek 
pri konštantných teplotách: absolútna spoľahlivosť, presnosť a 
trvanlivosť a zároveň šetrné k životnému prostrediu. 

 Teplotný rozsah +14 °C až +45 °C

 1 modelový variant: SingleDISPLAY

 Dvojité dvere ako štandard: zabránenie kontaminácii a poklesu
teploty a súčasne optimálny pohľad na zaťaženie cez plne
zasklené vnútorné dvere

 Ventilátory integrované do prvkov Peltier zabezpečujú rýchly
prenos energie a optimálne rozloženie teploty

Model Rozsah teplôt 

(° C) 

Presnosť 

teploty 

(° C) 

ControlCOCKPIT Objem 

(l) 

Max. počet 

vnútorných 

priestorov 

Max. 

zaťaženie 

komory 

(kg) 

IPS260 +14... + 45 0,1 SingleDsiplay 256 9 200 

IPS750 +14... + 45 0,1 SingleDsiplay 749 14 200 

IPS260 IPS750 
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4. Model: Kompresorom chladený inkubátor ICP

Náš kompresorom chladený inkubátor ICP ponúka skvelé výsledky vždy, 
keď sa vyžaduje rýchle a presné prepínanie medzi fázami vykurovania a 
chladenia v prevádzke. Vďaka precízne nastavenej riadiacej technológii 
teploty presne dosahujú požadované hodnoty bez potreby energeticky 
náročných výbojov. 

 Teplotný rozsah až do +60 °C

 Dvojité dvere štandardné pre všetky modely: predchádzanie
kontaminácii a poklesu teploty a súčasne optimálny pohľad na
citlivé zaťaženie sklenenými dverami vo veľkých priestoroch

 Veľmi dobrá cirkulácia vzduchu v pracovnej komore
sofistikovanou ventilačnou technológiou

 Inteligentná funkcia rozmrazovania

Technické špecifikácie 

* Nie je vhodný na dlhodobé skladovanie pri teplotách nižších ako 0 ° C, počas stálej prevádzky môžu sklené
dvierka zmrznúť

**Optimálny výkon chladiaceho agregátu pri teplote okolia + 16 ° C až + 32 ° C. Nie je vhodný na dlhodobé 
skladovanie pri nižších teplotách. Počas nepretržitej prevádzky môžu sklenené dvierka zmrznúť. 

Model Rozsah 

pracovných 

teplôt 

(° C) 

Presnosť 

teploty 

(° C) 

ControlCOCKPIT Objem 

(l) 

Max. počet 

vnútorných 

priestorov 

Max. 

zaťaženie 

komory 

(kg) 

ICP55 * 0... + 60 0,1 TwinDsiplay 53 4 80 

ICP110 ** -12... + 60 0,1 TwinDsiplay 108 5 150 

ICP260 ** -12... + 60 0,1 TwinDsiplay 256 9 200 

ICP450 ** -12... + 60 0,1 TwinDsiplay 449 8 200 

ICP750 ** -12... + 60 0,1 TwinDsiplay 749 14 200 

ICP55/110/26

0

ICP450/750 
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5. Model: Peltier-chladený inkubátor IPP

Mikrobiológia, zoológia, potravinárstvo, kozmetika alebo 
farmaceutický priemysel: energeticky úsporný chladiaci inkubátor 
s prvkami Peltier v jednom systéme bezchybne zohrieva a chladí. 
Vynikajúca ovládateľnosť, mimoriadne malé kolísanie ovládania, 
prevádzka s nízkymi vibráciami a pôsobivé úspory energie 
prinášajú pridanú hodnotu z tejto perfektnej adaptácie 
technológie Peltier. 

 Teplotný rozsah 0 ° C až +70 °C

 2 varianty modelov: SingleDISPLAY a TwinDISPLAY

 Dvojité dvere štandardné pre všetky modely: predchádzanie
kontaminácii a poklesu teploty a súčasne optimálny pohľad na
citlivé zaťaženie sklenenými dverami vo veľkých priestoroch

 Ventilátory integrované do prvkov Peltier zabezpečujú rýchly
prenos energie a optimálne rozloženie teploty

Technické špecifikácie 

Model Rozsah teplôt 

(° C) 

Presnosť 

teploty 

(° C) 

ControlCOCKPIT Objem 

(l) 

Max. počet 

vnútorných 

priestorov 

Max. 

zaťaženie 

komory 

(kg) 

IPP30 0... + 70 0,1 SingleDsiplay 32 3 60 

IPP30 plus 0... + 70 0,1 TwinDsiplay 32 3 60 

IPP55 0... + 70 0,1 SingleDsiplay 53 4 80 

IPP55 plus 0... + 70 0,1 TwinDsiplay 53 4 80 

IPP110 0... + 70 0,1 SingleDsiplay 108 5 175 

IPP110 plus 0... + 70 0,1 TwinDsiplay 108 5 175 

IPP260 0... + 70 0,1 SingleDsiplay 256 9 300 

IPP260 plus 0... + 70 0,1 TwinDsiplay 256 9 300 

IPP750 0... + 70 0,1 SingleDsiplay 749 14 200 

IPP750plus 0... + 70 0,1 TwinDsiplay 749 14 200 
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INKUBÁTORY (POLL) 

1. Model: Inkubátory série Q-Cell

Inkubátory série Q-Cell sú moderné laboratórne prístroje navrhnuté na 
uchovávanie vzoriek a inkubáciu baktérií s presne definovanou teplotou, 
pri zachovaní najvyšších požiadaviek na stabilitu a homogenitu. K 
dispozícii sú zariadenia s kapacitou od 60 do 1400 litrov, ako aj 
multikomorové verzie. Každý inkubátor Q-Cell je vybavený 
kombinovaným systémom chladenia a vykurovania s nútenou cirkuláciou 
vzduchu, ktorý umožňuje pracovať pri teplotách blízkych alebo nižších, 
ako je teplota okolia. Bezpečnosť práce je zabezpečená použitím 
alarmov, elektronických a elektromechanických uzatváracích systémov v 
súlade s európskymi normami a laboratórnymi požiadavkami. 
Štandardný teplotný rozsah je + 3 ° C až + 40 ° C s možnosťou 
rozšírenia na + 50 ° C alebo + 60 ° C. V modeloch INOX je teplotný 
rozsah + 3 ° C až + 60 ° C a môže sa ďalej predĺžiť až na + 70 ° C (u 
niektorých modelov +80 ° C). Moderný softvér Q-Soft umožňuje 
používateľom zaznamenávať, vizualizovať a vytvárať správy o 
procesoch, ktoré sa odohrávajú v inkubátorovej komore. Jednoduchosť a 
jednoduchosť obsluhy a konfigurácie sa dosahuje automatickou 
detekciou inkubátorov pripojených k počítaču, softvéru v anglickom 
jazyku a ľahko použiteľnej navigácie. To všetko robí softvér užitočným a 
pohodlným nástrojom. 

Základná verzia (Basic) má plastový interiér (60-240 model) alebo 
hliníkový (300- modely), INOX verzie všetkých zariadení má interiér 
vyrobený z kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele. Väčšina inkubátorov 
je k dispozícii aj s vonkajšími zasklenými dverami, ktoré sú vedľa názvu 
verzie označené znakom "+" (napr. Basic +). 

Q-Cell Séria

Typ 60 140 200 240 300 300/2 500 700 700/2 1400 

Š (mm) 540 550 550 550 520 720 620 720 1440 1440 

H (mm) 590 600 620 570 700 860 860 860 860 860 

V (mm) 570 880 1170 1500 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Kapacita brutto (l) 66 155 205 250 350 2x295 490 630 2x630 1380 

Kapacita netto (l) 60 142 185 228 335 2x280 475 615 2x615 1350 

Počet políc 2 3 3 5 3 2x2 3 3 2x3 2x3 

Teplotný rozsah 

(° C) 

Hmotnosť 

(kg) 

32-42 41-59 49-72 57-84 100-

105 

175-180 115-130 125-138 215-225 195-220

Dostupné verzie 

Basic / Basic + / 

INOX / INOX + 

+/-/+/- +/+/+/- +/+/+/- +/+/+/- +/-/+/- +/-/+/- +/+/+/+ +/+/+/+ +/-/+/- +/+/+/+ 
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GFL 

INKUBÁTORY 

Najpokrokovejšia technika a prvotriedne kvalitné materiály sú základom úspešného používania inkubátorov 
GFL. Všetky jednotky majú značku CE a sú bezúdržbové. Stabilný a odolný mechanizmus s nízkym 
opotrebením zabezpečuje mimoriadne tichú prevádzku a spoľahlivosť v nepretržitom režime 

1. Model: Inkubátor na pretrepávanie GFL 3031/3032/3033

Inkubátory na pretrepávanie GFL s orbitálnym pohybom sa špecializujú na jemné miešanie a intenzívne 
pretrepávanie pri súčasnom temperovaní až do 70 ° C. Všetky jednotky využívajú špičkovú 
mikroprocesorovú techniku a ponúkajú RS 232 rozhranie pre pohodlné diaľkové ovládanie merania, riadenia 
a regulácie úloh cez PC. Zabudovaná chladiaca cievka pre aplikácie pod okolitou teplotou ako štandardný 
rozsah dodávky. 

Inkubátor na pretrepávanie  sa používa pre aplikácie, ktoré vyžadujú presne reprodukovateľný kruhový 
pohyb a teploty do 70 ° C. Výhodný pre štandardné a výskumné laboratóriá pre inkubácie, fermentácie, 
homogenizácie, chemické a biochemické reakcie, štúdie enzýmov a tkanív, ako aj na pestovanie kultúr 
baktérií. 

Technické špecifikácie 
Model Rozsah 

teplôt 

Rozsah teplôt 

(Prevádzka s 

chladiacou 

cievkou) 

Stálosť 

teploty 

Frekvencia 

trepania 

Časovač Objem/kapacita 

3031 cca 8 ° C nad 

teplotou 

okolia až +70 

° C 

+20 °C až +70 ° C ± 0,2 °C 20 – 250 rpm 1 min – 999 h cca 46 l/ 1 

trepací podnos 

3032 cca 8 ° C nad 

teplotou 

okolia až +70 

° C 

+20 °C až +70 ° C ± 0,2 °C 20 – 250 rpm 1 min – 999 h cca 45 l/ 2 

trepacie 

podnosy 

3033 cca 8 ° C nad 

teplotou 

okolia až +70 

° C 

+20 °C až +70 ° C ± 0,2 °C 20 – 250 rpm 1 min – 999 h 150 l / 2 

trepacie 

podnosy 

3031 3032 3033 
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Príslušenstvo pre 3031 

 Trepací podnos vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, 450 x 450
mm, s otvormi pre upevnenie svoriek pre Erlenmeyerové banky,
stojanov na skúmavky a držiakov pre testovacie platne (3966)

 Svorky z nehrdzavejúcej ocele pre Erlenmeyerové banky, ktoré
sa upevnia na trepací podnos 3966, spolu s fixačným
materiálom

25 ml banky (3983) – max. 79 baniek na podnos 3966 

50 ml banky (3984) – max. 49 baniek na podnos 3966 

100 ml banky (3985) – max 36 baniek na podnos 3966 

200 ml  banky (3986) – max 22 baniek na podnos 3966 

250-300 ml banky (3987) – max 16 baniek na podnos
3966

500 ml banky (3988) – max. 12 baniek na podnos 3966 

1000 ml banky (3989) – max 9 baniek na podnos 3966 

 Stojan na skúmavky pre max. 24 skúmaviek: 12 - 17 mm Ø,
kapacita trepačky: 6 stojanov na skúmavky (3953)

 Držiaci rám vyrobený z nehrdzavejúcej ocele pre upevnenie
skúšobnej platne na naskrutkovanie na podnos 3966 spolu s
upevňovacími materiálmi.  Kapacita trepačky: 6 skúšobných
platní (3910)

 Protišmyková gumová podložka pre trepaciu plošinu, 420 x 420
mm, pre pomalé pretrepavanue napr. Petriho misky (3965)

 Univerzálna podložka pre bezpečné upevnenie rôznych
pretrepávaných predmetov medzi šiestimi tyčami potiahnutými
gumou (3967)

Príslušenstvo pre 3032/3033 

 Trepací podnos pre inkubátor 3032 vyrobený z nehrdzavejúcej
ocele, 450 x 300 mm, s otvormi pre upevnenie svoriek pre
Erlenmeyerové banky, stojanov na skúmavky a držiakov pre
testovacie platne. Kapacita: 2 podnosy (3970)

 Trepací podnos pre inkubátor 3033 z eloxovaného hliníka, 670
x 537 mm, s 99 otvormi pre upevnenie svoriek pre
Erlenmeyerové banky, stojanov na skúmavky a držiakov pre
testovacie platne. Kapacita: 2 podnosy (3980)

 Svorky z nehrdzavejúcej ocele pre Erlenmeyerové banky, ktoré
sa upevnia na trepací podnos 3966, spolu s fixačným
materiálom

Max. počet baniek pre 3032 Max. počet baniek pre 3033 

25 ml banky (3983) 52 99 

50 ml banky (3984) 33 99 

100 ml banky (3985) 22 50 

200 ml  banky (3986) 15 26 

250-300 ml banky (3987) 13 26 

500 ml banky (3988) 10 26 

1000 ml banky (3989) 6 12 

2000 ml banky (3990) 3 9 
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 Stojan na skúmavky pre max. 24 skúmaviek: 12 - 17 mm Ø, z
nehrdzavejúcej ocele, pre skúšobné skúmavky, perforovaná
časť môže byť naklonená o 90 ° s upínacími pružinami pre
bezpečné držanie a tiché pretrepávanie rúrok, ktoré sa
upevňujú na trepacie podnosy 3970 a 3980 (3953)

*Max. počet stojanov pre inkubátor 3032 sú tri stojany, pre inkubátor
3033 je 9 stojanov

 Držiaci rám z nehrdzavejúcej ocele pre upevnenie skúšobnej
platne na naskrutkovanie na trepacie podložky 3970 a 3980,
spolu s upevňovacími materiálmi (3910)

 *Max. kapacita pre inkubátor 3032 je 6 testovacích platní, pre
inkubátor 3033 je 15 testovacích platní

2. Model: Hybridizačný inkubátor GFL 7601

Vzhľadom na malé množstvo potrebnej hybridizačnej kvapaliny je 
možné pracovať s vysokou koncentráciou sond alebo protilátok. Preto 
sa Hybridizačný inkubátor 7601 považuje za ideálnu jednotku pre 
presné hybridizácie DNA a RNA sond s nukleovou kyselinou na 
filtračnom papieri a pre inkubáciu proteínových blotov s protilátkami. 
Dve klipové kolesá (7940), štyri špeciálne hybridizačné fľaše (7945) a 
osem pružinových svoriek (7937) sú v štandardnom rozsahu dodávky. 

Technické špecifikácie 
Model Rozsah 

teplôt 

Trepací pohyb Stálosť 

teploty 

Frekvencia 

trepania 

Osvetlenie 

skrine 

Max. 

zaťaženie 

7601 cca 8 ° C nad 

teplotou 

okolia až 

+99,9 ° C

rotačný ± 0,5 °C 10 rpm fix 2 lampy 25 W 5 kg 

Príslušenstvo: 

 Perforovaný podnos z nehrdzavejúcej ocele môže byť použitý
namiesto otočného stojana; max. päť podnosov (7914)

 Klipové koleso vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s otvormi pre
pružinové spony. Je možné vložiť ďalšie dve klipové kolieska,
aby sa zdvojnásobila kapacita kratších nádob. Na bezpečné a
horizontálne upevnenie sú potrebné dve klipové kolesá (7940)

 Špeciálna hybridizačná fľaša z borosilikátového skla, plastové
skrutkovacie viečko s otvorom 0,5 mm v strede pre
kompenzáciu tlaku (k dispozícii aj bez otvoru na vyžiadanie):

pre ø 32 mm, dĺžka 273 mm (7943) 

pre ø 38 mm, dĺžku 273 mm (7944) 

pre ø 51 mm, dĺžku 273 mm (7945) 
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 Pružinové klipy na fixáciu hybridizačných fliaš na klipové
kolesá. Pre každú fľašu sú potrebné dve pružinové svorky.
Požadovaný upevňovací materiál sa dodáva s každou svorkou:

pre ø 32 mm (7935) - 16/32 max. množstvo klipov na klipové koleso / požadované množstvo 

klipov 

pre ø 38 mm (7936) - 8/16 max. množstvo klipov na klipové koleso / požadované množstvo 

klipov 

pre ø 51 mm (7937) - 8/16 max. množstvo klipov na klipové koleso / požadované množstvo 

klipov 

3. Model: Mini inkubátor GFL 4010

Mini inkubátor 4010 je najvhodnejší na inkubácie, ktoré vyžadujú 
presne reprodukovateľné teploty ako aj temperovanie, 
otepľovanie a sušenie vzoriek. Zdvíhací priehľadný akrylový kryt 
umožňuje jasný pohľad na kultúry vo vnútri skrine. 

 Rozsah teplôt: cca 8 °C nad teplotou okolia až + 60,0 °C

 Stálosť teploty: ± 0,2 °C pri 40 °C

 Objem: max. 12 l

 Nastavenie teploty a zobrazenie: digitálny - LED, pri 0,1 °C

 Max. zaťaženie: 5 kg

 Bez trepania a osvetlenia

4. Model: Mini rolovací inkubátor GFL 4020

Univerzálne použiteľný pre inkubácie a hybridizácie. Vďaka svojej 
konštantnej rýchlosti otáčania 13 ot./min. Poskytuje rovnomerné 
výsledky a vysoké rozlíšenie detekcií aj pri nepretržitom používaní. 
Zdvíhací a  priehľadný akrylový kryt umožňuje jasný pohľad na kultúry vo 
vnútori skrini. 

 Rozsah teplôt: cca 8 °C nad teplotou okolia až + 60,0 °C

 Stálosť teploty: ± 0,2 °C pri 40 °C

 Nastavenie teploty a zobrazenie: digitálny - LED, pri 0,1 °C

 Objem: max 10 l

 Trepací pohyb: rolovania

 Frekvencia trepania: 13 rpm fix

 Max. zaťaženie: 5 kg

 Bez trepania a osvetlenia
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Príslušenstvo: 

 Špeciálna hybridizačná fľaša z borosilikátového skla, plastové
skrutkovacie viečko s otvorom 0,5 mm v strede pre
kompenzáciu tlaku (k dispozícii aj bez otvoru na vyžiadanie):

pre ø 32 mm, dĺžka 273 mm (7943) 

pre ø 38 mm, dĺžku 273 mm (7944) 

pre ø 51 mm, dĺžku 273 mm (7945) 
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