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CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM CI 

Wyposażenie standardowe:  

• Wymuszony obieg powietrza, 

• Wnętrze komory oraz półki z blachy nierdzewnej, 

• Chłodzenie wewnętrzne 

• Obudowa z blachy malowanej proszkowo stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały 

• Łącze RS 485 (Modbus) 
 
 

Funkcje standardowe:  

• Regulator PID, 

• Wyświetlacz LED  2 x 4 cyfry (10 mm) 

• Nastawa temperatury co 0,1C w zakresie od +10C do +70C  

• Dokładność stabilizacji temperatury ±0,2C(pomiar w osi środkowej 
komory), 

• Możliwość zdefiniowania 15 programów (maksymalnie 15 odcinków 
czasowych, maksymalny czas trwania odcinka 99 godz. 59 min), 

• Możliwość pracy ciągłej, 

• Możliwość zaprogramowania liniowego narastania temperatury 
w funkcji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury 
tzw. RAMPA, 

• Możliwość  ustawienia max. 2 sygnałów alarmowych, 

• Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed 
przekroczeniem dostępnych temperatur. 

    

Opcje dodatkowe: 

• Programowanie urządzenia za pomocą komputera, 

• Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo, 

• Obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor, 

• Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym 

• Podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne 
z blachy,  

• Podwójne drzwi, wewnętrzne szklane, zewnętrzne 
z oknem szklanym,  

• Drzwi mocowane z lewej strony, 

• Zamknięcie na klucz, 

• Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników, 

• Półki z blachy pełnej lub drutu, 

• Kominki wentylacyjne. 

 

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych 

 Gwarancja: 24 miesiące  
 
 
 

 

 

 

 
Cieplarka CI z dodatkową opcją: 
Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym 
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Dane techniczne: CI -30W CI -65W CI -100W CI -140W CI -150W CI- 200W 
Pojemność użytkowa [l] 30 71 110 134 143 204 

Zakres temperatury [°C] +10 do +70 

Dokładność nastawy temperatury [°C] 0,1 

Typ obiegu powietrza wymuszony 

Wymiary zewnętrzne [mm] (SxWxG)  630x900x535 590x1150x535 780x1150x535 590x1630x535 950x1150x535  780x1630x535 

Wymiary komory [mm]  (SxWxG)  360x270x360 360x520x360 550x520x360 360x1000x360 720x520x360 550x1000x360 

Moc znamionowa [W]  400  600 1000 1600 1600 1600 

Waga [kg] 36 46 58 80 80 90 

Ilość półek   standard 1/4 2/8 2/8 3/16 2/8 3/16 

Zasilanie [V/Hz] 230 / 50 

                Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych 

 


