
 

 

 
 

 

 

Цифровий CO2 міні-інкубатор «MYTEMP Mini» 

( "Benchmark Scientific”, США) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MYTEMP Mini CO2 є найменшим та найекономічнішим інкубатором для застосувань, що вимагають контролю 

за вмістом газу CO2. Його невеликий розмір робить інкубатор ідеальним для використання в шафах біологічної 

безпеки, ізоляції чутливих культур або для будь-якої лабораторії, яка просто намагається зберегти місце на лавці. 

Завдяки товстому шару високоефективної ізоляції, що оточує камеру. Після відключення живлення інкубатор 

підтримує рівень температури в межах 10% від встановленого параметра протягом 1 години *. В додаток кожна 

модель включає в себе адаптер живлення для автомобіля на 12 В для роботи з приладом у машині, човні тощо. 

 

    І температура, і відсоток CO2 можна цифрового регулювати і відображати в режимі реального часу на великій 

світлодіодній панелі управління. Ця панель також має функцію “Cal” для легкого калібрування температури або 

СО2 в лабораторії. Крім того, вологість (до 80%) можна додати в камеру, вставивши в комплект (ємність) 

резервуар для вологості. 

 

   Рівень CO2 постійно контролюється за допомогою двопроменевої інфрачервоної сенсорної технології. У разі 

падіння СО2 спрацьовують звукові та візуальні сигнали, що сповіщають користувача про помилку. 

  Незважаючи на свої невеликі розміри, інкубатор має порівняно велику 20-літрову камеру ємністю для колб і 

пляшок до 2 літрів. У комплекті є дві знімні полички з нержавіючої сталі. Полички перфоровані для поліпшення 

потоку повітря всередині камери. 

 

* У разі відключення від подачі СО2 відсоток СО2 зменшується приблизно на 1% / 30 хв



 
  
 

 

 

 

Характеристики  

Температурний діапазон, ° С від -10 до +55 

Однорідність температури 0,5 °C  (при 37°C ) 

Вологість від 70 до 80% 

Підвищення температури   0,1°C 

Точність температури 0.25°C (at 37°C) 

Діапазон СО2 Від 0 до 20% 

Збільшення СО2 0,1С 

CO2 точність ± 0,1% (при 5%) 

Датчик СО2   Подвійний луч ІК 

Об’ем камери, л 20 

Зовнішні розміри, ш/г/в 33.5 x 37 x 47.5 cm 

Внутрішні розміри,  ш/г/в 26 x 23.5 x 32.5 cm 

Вага, кг 6,5 

Електрика  100 до 240V 50-60 Hz 


