
 

 

 
 

 

 

CO2 інкубатори «ST-45 / PLUS» та «ST-180 / PLUS» 

( "Benchmark Scientific”, США) 
 

 

• Підігрів дверцят для запобігання 

утворення конденсату 

• Відмінна точність та відновлення 

завдяки ІЧ-датчику з двома променями 

для вимірювання CO2 

• Можливість встановлення орбітального 

шейкера 

• Моделі «PLUS» включають: 

Обеззараження при високій 

температурі; розділення внутрішніх 

дверей; цифрове регулювання вологості. 

 

     Завдяки нашій унікальній запатентованій технології розподілу тепла CO2-інкубатори Benchmark серії ST 

забезпечують найвищий рівень точності температури з мінімальними коливаннями (в межах 0,1 ° C). 

Шестистороння система обігріву в поєднанні з низькошвидкісним внутрішнім вентилятором рівномірно 

розподіляє повітря по камері (без повітрообміну із зовнішнього середовища). Стінки камери виготовлені з 

високоякісної нержавіючої сталі (316), а всі кути закруглені, що запобігає скупченню бруду / сміття. 

 

    Для додаткової безпеки всі моделі мають внутрішню сигналізацію, що попереджає користувача про зміну 

процентного вмісту CO2 або коливаннях температури більш ніж на 1 ° C від заданого значення. Крім того, кнопка 

калібрування «quick-cal» дозволяє швидко відрегулювати температуру камери відповідно до температури 

правильно відкаліброваного зовнішнього термометра. 

 

   Дві серії (стандартна та PLUS) доступні у розмірах камер 45 і 180 літрів. Моделі PLUS включають вдосконалене 

програмування для високої теплової дезактивації (при 125 ° C), унікальну роздвоєну внутрішню скляну дверцята 

для доступу до камери без повного впливу на зовнішнє середовище та програмований відсоток вологості до 95%. 

 



 
  
 

 

 

 

Характеристики ST-45 / PLUS ST-180 / PLUS 

Температурний діапазон, від 5 °С вище 

температури у приміщенні до (°С)  

до +60 до +60 

Рівномірність температури 0,4С 0,4 С 

Температурна стабільність   0,1С 0,1С 

Точність  встановлення температури 0,1С 0,1С 

Діапазон СО2 Від 0 до 20% Від 0 до 20% 

Приріст СО2 0,1% 0,1% 

Точність встановлення CO2 ± 0,1% ± 0,1% 

Датчик СО2   Подвійний луч ІК Подвійний луч ІК 

Розміри камери 33,5 x 36,1 x 39,2 см 75,1 7,3 x 52,8 x 71 см 

Об’ем камери, л 45 180 

Матеріал камери  Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь 

Зовнішні розміри 42 x 46,5 x 55,3 см 56 x 66,5 x 94,5 см 

Вага, кг 35 78 

Електрика  120 В або 230 В, 50-60 Гц 
(350 Вт) 

120 В або 230 В, 50-60 Гц 
(350 Вт) 

Коліщатка + + 

Функції PLUS    

Обеззараження при високій температурі 125 ° C протягом 8 годин 125 ° C протягом 8 годин 

Контроль вологості до 95% до 95% 

Розділені внутрішні дверні відсіки 2 6 


