
فور و انکوباتور 55 لیتری/ 55. ليتر فرن وحاضنة 

55-Liter 
OVEN & INCUBATOR...

50Hz فرکانس -
- نمایشگر دیجیتالی برای دما و زمان

- قابلیت تنظیم زمان
- جنس محفظه داخلی از استنلس استیل

- بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ استاتیک
- حجم 55 لیتر

فور: آون

- ولتاژ 220 ولت
- توان 1000 وات 

- ترمومتر وترموستات دیجیتال 
- محدوده دمایی 200-50 درجه سانتی گراد

- ابعاد خارجی 50x45x72 سانتی متر
)عرض x عمقx ارتفاع(

- ابعاد داخلی 37x31x45 سانتی متر 
)عرض x عمقx ارتفاع(

انکوباتور: 

- محـدوده دمایـی 5 درجـه سـانتی گـراد باالتـر 
از محیـط تـا 65

- ولتاژ ورودی 220 ولت 
- توان 250 وات

- ترمومترو ترموستات دیجیتال 
- تایمر دیجیتال 

- ابعاد خارجی: 50x45x72 سانتی متر
)عرض xعمق x ارتفاع(

- ابعاد داخلی:37x31x45 سانتی متر
)عرض xعمق x ارتفاع(

-Frequency: 50 Hz

-Digital monitor for temperature & time

-Temperature adjustment to 90 

centigrade degree

-Time adjustable

-Internal cabin made of stainless steel

-External body: oil sheet with static paint

-Volume: 55 liter

Phore: Oven

-Voltage: 220V

-Power: 1000W

-Digital thermometer and thermostat

-Temperature range 50-200 

centigrade degree

-External dimensions: 50 x 45 x 72 cm

(width x depth x height)

-Internal dimensions: 37 x 31 x 45 cm 

(width x depth x height)

Incubator:

-Temperature range: 5 centigrade 

degree higher than environment up 

to 65 (centigrade degree)

-Input voltage: 220V

-Power: 250W

-Digital thermostat

-Digital timer

-External dimensions: 50 x 45x 72 cm 

(width x depth x height)

-Internal dimensions: 37 x 31 x 45 cm

(width x depth x height)

مشخصات فنی:

- تردد 50Hz هرتز
- العرض الرقمي لدرجة الحرارة والوقت

- إمكانية إعداد درجة حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية
- إمكانية إعداد الوقت

- نوع معدن الحافظة الداخلية هو من الفوالذ المقاوم 
للصدأ استانلس استيل

- الجسم الخارجي من الورق الزيتي مع لون ثابت
- الحجم 55 لتر

المجفف الحراري : الفرن
-  الجهد  220  فولط 

- االستطاعة  1000 واط
- ميزان الحرارة ترمومتر و ترموستات  رقمي 

- نطاق درجة الحرارة هو 200-50 درجة مئوية
- األبعاد الخارجية 72 × 45 × 50 سم

)العرض × العمق × االرتفاع(
- األبعاد الداخلية 45 × 31 × 37 سم

)العرض × العمق × االرتفاع(
الحاضنة:

درجة  فوق  مئوية  درجات   5 الحرارة  درجة  نطاق   -
الحرارة المحيطة وحتى 65 درجة مئوية

-  الجهد الداخل 220  فولط 
- االستطاعة  250 واط

-  ميزان الحرارة الترمومتر و الترموستات رقمي
- الموقت الرقمي

- األبعاد الخارجية: 72 × 45 × 50 سم  
)العرض × العمق × االرتفاع(
-األبعاد: 45 × 31 × 37 سم
)العرض × العمق × االرتفاع(

:Technical specificationsالمواصفات الفنية:
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WATER BATH...

50Hz فرکانس -
- جنس مخزن از استیل 

- شیر تخلیه آب

سرولوژی:

- محدوده دمایی 100-37 درجه سانتی گراد 
- نمایشگر دما دیجیتال 

- ولتاژ: 220 ولت
- توان: 1000 وات 
- حجم: 15 لیتری 

- ابعاد داخلی: 16x23x42 سانتیمتر 
)عرض x عمقx ارتفاع(

- ابعاد خارجی: 30x33x66 سانتیمتر 
)عرض x عمق x ارتفاع(

جوش 8 خانه: 

- محدوده دمایی 100-50 درجه سانتیگراد
- دقت دمایی 10± درجه سانتی گراد

- ابعاد خارجی: 17x35x50 سانتی متر  
)عرض x عمق x ارتفاع(

- ابعاد داخلی: 8x31x48 سانتی متر 
)عرض x عمق x ارتفاع(
- تایمر و ترمومتر ندارد 

- ولتاژ: 220 ولت
- توان: 1000 وات

- التردد 50Hz  هرتز
- نـوع معـدن الخـزان مـن الفـوالذ الصلـب السـتيل 

المقـاوم للصـدأ
- صنبور تفريغ الماء

سيرولوجيا األمصال:
- نطاق درجة الحرارة  100 -37  درجة مئوية

- عرض درجة الحرارة رقمي
- الجهد: 220 فولط

- االستطاعة: 1000 واط
- الحجم: 15 لتر

- األبعاد الداخلية : 42 × 23 × 16 سم
)العرض × العمق × االرتفاع(

- األبعاد الخارجية: 66 × 33 × 30 سم
)العرض × العمق × االرتفاع(

الغليان 8 خانات:
- نطاق درجة الحرارة  100 - 50   درجة مئوية

- دقة درجة الحرارة  10 ± درجة مئوية
- األبعاد الخارجية: 50 × 35 × 17 سم

)العرض × العمق × االرتفاع(
- األبعاد الداخلية: 48 × 31×  8  سم

)العرض × العمق × االرتفاع(
- ال يوجد مؤقت ومقياس درجة حرارة ترمومتر

- الجهد: 220 فولط
- االستطاعة: 1000 واط

Frequency: 50Hz

Tank materials: Steel

Water discharge valve

Serology:

Temperature range: 37-100 

centigrade degree

Digital temperature display

Voltage: 220V

Power: 1000W

Volume – capacity: 15 liter

Internal dimensions: 16 x 23 x 42 

centimeter (width x depth x height) 

External dimensions: 30 x 33 x 66 

centimeter (width x depth x height)

Boil: 8-chambers:

Thermal range: 50-100 centigrade 

degree

Temperature precision: ±10 

centigrade degree

External dimensions: 17 x 35 x 50 

centimeter (width x depth x height)

Internal dimensions: 8 x 31 x 48 

centimeter (width x depth x height)

Timer and thermometer: Not provide

Voltage: 220V

Power: 1000W

المواصفات التقنيه: :Technical Dataمشخصات فنی:

بن ماری سرولوژی و جوش / الحمام المائي سيرولوجيا األمصال و الغليان
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25&75- Litr 

AUTOCLAVE CLASS B . 

O

..

المواصفات التقنيه: :Technical Dataمشخصات فنی:

- بوشنها از جنس استیل S.S 316-L با گام 1.4 و 2.1
-لوله و اتصاالت از جنس فسفر و برنز و یا استیل
-کاور بیرونی از جنس استیل 304 نگیر و ضد زنگ

- شیر برقی 220V و V 24 ایتالیایی
- المنت اسپانیایی

 ، 134 c° نمایشـگر دیجیتال با قابلیت تنظیم دما تا-
زمـان تا 99 دقیقه 

-اعالم پایان سیکل استریل و هشدار های مربوطه 
-هشدار باز بودن درب

-وکیوم دو مرحله ایی و قابل تنظیم
-میزان خشـکی و رطوبت  وسـایل بارگیری شـده بعد 

از اسـتریل 96 در صد 
-قابلیـت تنظیـم وکیوم برای وسـایل و مراکز مختلف 

بسـتگی به نوع چیدمـان بار
 220Vولتاژ ورودی-

Bمشخصات اتوکالو  75 لیتری کالس
-درب از جنس استیل L-316  با ضخامت 12mm قطر 

 490mm
اسـتیل S.S 316-L بـا ضخامـت  از جنـس  -محفظـه 

600mm ارتفـاع  و   402mm قطـر   ،  0.3mm
18A جریان اولیه-

4000W توان مصرفی-
50Hz فرکانس-

Bمشخصات اتوکالو  25 لیتری کالس
 8mm بـا ضخامـت S.S 316-L  درب از جنـس اسـتیل-

 400mm قطر
اسـتیل S.S 316-L بـا ضخامـت  از جنـس  -محفظـه 

600mm ارتفـاع  و   302mm قطـر   ،0.3mm
14A جریان اولیه-

2750W توان مصرفی-
50Hz فرکانس-

آزمونهای انجام شده 
Bar 5 تست هیدرواستاتیک-

2.7Kgcm2 تنظیم و تست شیر اطمینان-
2.4Kgcm2 تست عملکرد-

2.4Kgcm2 تست میکروبی-
-تست وکیوم وخالء 9 در صد بار منفی

-تست های ولتاژ
-تست ترمومتری 

-انگشت آزمون

-Bushings made of steel S.S 316-L in 1.4 and 2.1 steps
-Pipes and fittings made of phosphor, bronze 
and/or steel
-External cover made of stainless steel 304 and 
rust proof
-220V and 24V Italian electric valves
-Elements made in Spain
-Digital display with the capability of adjusting 
temperature to 134°C, time to 99 minutes
-Declaring the end of sterile cycle and the alarms
-Open door warning
-Two-stage and adjustable vacuum
-The drought and moisture of loaded equipment 
after 96 percent sterile 
-Adjustable vacuum for different apparatus and 
centres depending on load layout
-Entrance voltage 220V

Specifications of 75-Lt. Autoclave, Class B

-The door is made of Steel 316-L in 12mm 
thickness and 490mm diameter
-Chamber made of S.S316-L steel, capacity: 
0.3mm, diameter: 402mm and height: 600mm
-Primary current 18A
-Power consumption 4000W
-Frequency: 50Hz

Specifications of 25-Lt. Autoclave, Class B

-The door is made of Steel S.S.316-L in 8mm 
thickness and 400mm diameter
-Chamber made of S.S316-L steel, capacity: 
0.3mm, diameter: 302mm and height: 600mm
-Primary current 14A
-Power consumption 2750W
-Frequency: 50Hz

Tests performed

-Hydrostatic test 5 Bar
-Adjustment and safety valve test 2.7 Kgcm2

-Performance test 2.4 Kgcm2 
-Microbial test 2.4 Kgcm2 
- Vacuum test, 9 percent negative load
- Voltage tests
- Thermometer test
- Test finger

- المقبس مأخذ التوصيل مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ 
االستيل S.S 316-L مع الخطوات 1.4 و 2.1

-  األنابيب والوصالت و التجهيزات مصنوعة من الفسفور و 
البرونز أو الفوالذ المقاوم للصدأ

-  الغطاء الخارجي من نوع الفوالذ االستيل المقاوم للصدأ 304
- صنبـور كهربائـي  220 فولط و 24V  فولط اإليطالية

-  عناصر و مكونات اسبانية
- شاشة رقمية للعارض مع إمكانية ضبط درجة حرارة تصل 
إلـى 134 درجة مئويـة ، والوقت يصل إلى 99 دقيقة
-   إعالم نهاية الدورة المعقمة والتنبيهات ذات الصلة المرتبطة

- تحذير و تنبيه أن الباب مفتوح
- حجم فراغ ذو مرحلتين وقابل للتعديل

- معدل الجفاف و الرطوبة  للعناصر و األدوات المحملة 
بعد التعقيم  96٪

-  إمكانية تعديل وتنظيم الفراغ من اجل مختلف المعدات و 
األدوات والمراكز المرتبطة على نوع ترتيب و توزيع الحمولة

- الجهد الداخل 220 فولط
مواصفات االتوكالف وعاء معدني للتعقيم 75  لتر 

الصنف  ب 
 -  الباب مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ L-316 بسماكة 12 

مم ، وقطره 490 ملم
-  محفظة من الفوالذ المقاوم للصدأ S.S 316-L بسماكة 0.3 

ملم ، وقطرها 402 ملم وارتفاعها 600 ملم
- التدفق األولي 18  أمبير

- االستطاعة المستهلكة  تصل إلى 4000w  واط
- التردد 50 هرتز

مواصفات االتوكالف وعاء معدني للتعقيم  25  لتر 
الصنف  ب 

- الباب مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ S.S 316-L بسماكة 
8 ملم ، وقطره 400 ملم

- المحفظة من نوع الفوالذ المقاوم للصدأ S.S 316-L بسماكة 
0.3 ملم ، قطرها 302 ملم وارتفاع 600 ملم

- التدفق األولي  14  أمبير
- االستطاعة المستهلكة  تصل إلى 2750W  واط

- التردد 50 هرتز
اختبارات والتجارب المنجزة والتي تم القيام بها

- االختبار الهيدروستاتيكي  5 بار
2.7Kgcm2 تنظيم و اختبار صمام األمان -

2.4Kgcm2 اختبار األداء -
2.4Kgcm2 اختبار الميكروبات -

- اختبار الخالء و الفراغ  ٪9  بار سالب
- اختبارات الجهد

- اختبار قياس الحرارة
- اختبار اإلصبع

اتو کالو 25 و 75 لیتری کالس B/ األوتوكالف 25 و 75 لتر الصنف ب
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Refrigerator
INCUBATOR ...

انکوباتور یخچالدار و کوره الکتریکی/ الحاضنة المزودة بثالجة و الفرن الكهربائي

انکوباتور یخچالدار:

220V ولتاژ ورودی -

50Hz فرکانس -

- کنتـرل دمایـی از دمـای 5- تـا 60 درجه سـانتی  

گـراد بـا ترموتر دیجیتاـلی ) اتومات(

- موتور یخچال 8/1

31x39x44 ابعاد داخلی -

47x86x58 ابعاد خارجی -

- جنس محفظه داخلی از استنلس استیل

- بدنـه خارجـی از ورق روغنـی بـا رنـگ کـوره ای یـا 

اسـتیل و یـا رنـگ اسـتاتیک

- حجم 55 لیتر

کوره لکتریکی 2/5 لیتر ی:

-توان مصرفی: 2 کیلو وات 
جـرم  و  سـرامیکی  بـرد  و  اجـر  از  الیـه   3 -عایـق 

یختنـی  ر
کنترل کننده دیجیتال همراه تایمر 

الکتـرو  رنـگ  از  -بدنـه فـوالدی پوشـیده شـده 
اسـتاتیک 

-ابعاد خارجی: 35x 45x48 سانتی متر 
)عرض x عمق x ارتفاع(

-ابعاد داخلی: 10x20x13 سانتی متر 
)عرض x عمق x ارتفاع(

المواصفات التقنيه: :Technical Dataمشخصات فنی:

Electric furnace 2.5-liter capacity

-Power consumption: 2KW

-3-layer insulator of brick, ceramic 

board, cast iron mass

-Digital controller with timer

-Steel body, electrostatic paint

-External dimensions: 35 x 45 48 cm 

(width x depth x height)

-Internal dimensions: 10 x 20 x 13 cm 

(width x depth x height)

Refrigerator incubator:

-Entrance voltage 220V

-Frequency 50Hz

-Temperature control of -5 to 60 

centigrade degree with automatic 

digital thermometer

-Refrigerator motor 8/1

-Inner diameter 31 x 39 x 44

-External diameter: 47 x 86x 58

-Internal chamber made of stainless 

steel

-External body from oil sheet with 

furnace or steel paint and/or static 

paint

-volume: 55 liter 

الحاضنة المزودة بثالجة:

- الجهد الداخل 220  فولط
-  التردد 50 هرتز

- التحكم في درجة الحرارة من 5-  إلى 60 درجة 
مئوية مع ميزان الحرارة الرقمي )تلقائي(

- محرك ثالجة 8/1
- األبعاد الداخلية 44×39×31

- األبعاد الخارجية  58×86×47 
المقاوم  الفوالذ  من  الداخلية  الحافظة  معدن  نوع    -

للصدأ ستانلس استيل
- الجسم الخارجي من الورق الزيتي مع  لون الفرن  

من الصلب االستيل أو لون ثابت ستاتيكي
-  الحجم 55 لترا

الفرن الكهربائي  2.5  لتر:

-استهالك الطاقة: 2 كيلو واط
الطوب  قرميد  من  طبقات   3 من  مؤلف  -عازل 

السيراميكي  و الكتل القوية المصبوبة
-تحكم المؤقت رقمي

- الجسم فوالذي مغطى بلون الكتروني استاتيكي ثابت
- األبعاد الخارجية: 48 × 45 × 35 سم 

)العرض × العمق × االرتفاع( 
- األبعاد الداخلية: 13 × 20 × 10 سم  

)العرض × العمق × االرتفاع(
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50-75-100&130-Litr 

 AUTOCLAVE CLASS B

O

...

اتو کالو 50، 75، 100 و 130 لیتری کالس B / األوتوكالف وعاء معدني للتعقيم 50، 75، 100 و 130 لتر الصنف  ب

-بـا درب و سـیکل اسـتریل کامـل اتوماتیـک 
-گیربکـس کالج دار جهـت جلوگیـری از آسـیب 

پذیـری گیربکس درب 
-دارای مولـد بخـار، تمـام اسـتیل و دارای اتاقـک 

چمبـر اسـتیل
-دارای نمایشگر دما و فشار به صورت دیجیتال 

-دارای پمـپ آبگیـری و پمـپ وکیـوم 
-دارای 2 کالس کاری آزمایشـگاهی و پزشـکی

-دارای ترموسـتات جهت جلوگیری از دما و فشـار 
مازاد 

بسـته  از  اطمینـان  میکروسـوئیچ جهـت  -دارای 
درب  بـودن 

جهـت  ایتالیایـی  اطمینـان  سـوپاپ  -دارای 
جلوگیـری از ازدیـاد بیـش از حـد فشـار اتاقـک
-دارای 2 فیـوز قطـع سـریع فـاز و نـول در صـورت 
بـروز اتصـال بـرق و ازدیـاد بیـش از حـد جریـان 

)آمپـر( مصرـفی 
-دارای کنترل سـطح آب مکانیکی و دیجیتالی 
-دارای شیر و اتصاالت از جنس استنلس استیل 

و فسفر برنز
-دارای واشر آبندی از جنس سیلیکن آمریکایی

- اتوکالوهای یاد شده دارای یکسال گارانتی و ده 
سـال خدمات پس از فروش

40x50 :ابعاد مخزن 50 لیتری-
60x40 :ابعاد مخزن 75 لیتری-

90x40 :ابعاد مخزن 100 لیتری-
110x40 :ابعاد مخزن 130 لیتری-

 ،80 عـرض   ،140 ارتفـاع  کابیـن:  خارجـی  -ابعـاد 
100 طـول 

آزمونهای انجام شده 
Bar 5 تست هیدرواستاتیک-

2.7Kgcm2 تنظیم و تست شیر اطمینان-
2.4Kgcm2 تست عملکرد-

2.4Kgcm2 تست میکروبی-
-تست وکیوم وخال ء 9 در صد بار منفی

-تست های ولتاژ
-تست ترمومتری 

-انگشت آزمون

المواصفات التقنيه: :Technical Dataمشخصات فنی:

- Fully automatic door and sterile cycle
- Gearbox with clutch to prevent door 
gearbox damages
- Steam generator included, fully steel 
with steel chamber 
- Digital Temperature and pressure display
- Water intake and vacuum pumps 
included
- Available in the classes of  two lab and 
medical work 
- Thermostat for preventing excessive 
temperature and additional pressure 
included
- Micro switch designed for ensuring the 
door is firmly closed.
- Italian made safety valve designed to 
prevent excessive pressure in chamber
-Two fuses installed for immediate 
disconnection of phase and null in case 
of electricity short circuits and overload in 
consumption current (ampere)
- Mechanical and digital water level control
-Valve and connections made of stainless 
steel, phosphor end bronze
-Sealing washer made of American Silicon
-Autoclaves have one-year guaranty and 
ten-years of after-sale-services
- 50- Liter Tank dimensions: 40 x 50 (cm)
- 75- Liter Tank dimensions: 60 x 40 (cm)
- 100- Liter Tank dimensions: 90 x 40 (cm)
- 130- Liter Tank dimensions: 110 x 40 (cm) 
- External dimensions of cabin: Height: 
140, width: 80, Length: 100

Tests performed

-Hydrostatic test 5 Bar
-Adjustment and safety valve test 2.7 Kgcm2

-Performance test 2.4 Kgcm2 
-Microbial test 2.4 Kgcm2 
- Vacuum test, 9 percent negative load
-Voltage tests
- Thermometer test
- Test finger

-  مزودة بباب و دورة تعقيم كاملة أتوماتيكية
- علبـة التروس مزودة بمقابض مثبتـة لمنع الضعف والضرر  

في علبة تـروس الباب
-  مـزود بمولـد للبخار ، جميع المكونات مناالسـتيل مزودة 

بغرفة من الصلب االسـتيل
-  مزودبعارض درجة الحرارة  وعرض الضغطبشكل رقمي

- مزود بمضخة ماء ومضخة تفريغ
- يوجد فئتان للعمل المخبرية والطبية

-  مـزود بترموسـتات مقيـاس حـرارة لمنـع درجـة الحرارة 
الزائـدة عـن الحـد والضغـط الزائد

- مـزودة بمفتـاح مجهـري صغيـر مـن أجـل التأكـد مـن 
أنإغـالق  الباببشـكل كامـل

-  يوجـد صمـام أمـان إيطالي مـن أجل منع زيـادة الضغط  
أكثر من الحد المسـموحللغرفة

للتيـار  السـريع  القطـع  -  بمـزودة بفيوزيـن مـن اجـل  
والمرحلـة واالنقطـاع فـي حالـة ظهـور المـاس أو االتصـال 
الكهربائـي ومـن أجـل الزيـادة أكثـر مـن الحـد المسـموح 

للتيـار المسـتهلك )أمبيـر(
-  مزودة بضبط مستوى المياه بشكل ميكانيكيورقمي

-  مـزودة بصنبوروصمـام و وصـالت والتجهيـزات المصنوعة 
مـن الفـوالذ المقـاوم للصدأ االسـتيل و  والبرونز الفوسـفور

- تمتلـك جـوان مطاطـي لعـزل الماء مـن نوع السـليكون 
األمريكي

- تتمتـع األتـوكالف وعـاء معدنـي للتعقيم المذكـورة أعاله 
بضمان و كفالة لمدة سـنة واحدة وعشـر سـنوات من خدمة 

ما بعـد البيع
- أبعاد الخزان السعة 50 لتًر: 50 × 40
- أبعاد الخزان السعة 75 لتًر: 40 × 60

- أبعاد الخزان السعة 100 لتر: 40 × 90
- أبعاد الخزان السعة 130 لتر: 40 × 110

- األبعـاد الخارجيـة للمقصـورة: االرتفـاع 140 ، العرض 80، 
100 الطول 

اختبارات والتجارب المنجـزة والتي تم القيام بها
- االختبار الهيدروستاتيكي  5 بار

2.7Kgcm2 تنظيم و اختبار صمام األمان -
2.4Kgcm2 اختبار األداء -

2.4Kgcm2 اختبار الميكروبات -
- اختبار الخالء و الفراغ  ٪9  بار سالب

- اختبارات الجهد
- اختبار قياس الحرارة

- اختبار اإلصبع
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