
Laadukas tuotesarja 

Taloudellinen käyttö 

Kattava kaappimallisto 

Lukuisat lisämahdollisuudet 

Käyttötarkoituksen räätälöinti 

 

 

Kaikon lämpö– ja kuivauskaapeissa yhdistyvät laatu ja taloudellisuus. Kaappien suunnittelussa on 
entistä paremmin huomioitu käyttäjien toiveet. Kattava kaappimallisto ja lukuisat lisämahdollisuudet 
mahdollistavat tuotteen räätälöinnin käyttötarkoituksen mukaan. 



Eco-malliston toiminta 

• 9 ohjelmaa  

• RS 232-liitäntä tulostimelle tai PC:lle 

• Ajastettu lämmitys– ja  pysäytystoiminto 

• Aika-asetus 99 h ja 59 minuuttiin saakka 

• Lämpötilan automaattinen turvakytkin, katkaisee lämmityksen, jos asetettu lämpötila ylittyy  

• Moni-informatiivinen paneeli, jossa mm. ohjelmavaihekuva josta näkee missä vaiheessa ohjelma on  
menossa 

• Sisäpaneelit ovat irrotettavissa ja ne voidaan steriloida autoklaavissa 

• Ovessa 4-pistelukitus 

• Akustinen ja visuaalinen hälytys  

• LED-ilmaisin laitteen toiminnoista  

• LCD-näyttö - 3 tuumaa (7,6 cm)  

• Kirkas FSTN-näyttö COG-tekniikalla (taustavalaistu ja se käyttää ulkoista valaistusheijastusta, ulkoisen 
valon voimakkuus lisää näytön luettavuutta)  

• Säädettävät näyttökontrastit laitteen asennon mukaan  

• Suuret merkkivalot nähtävissä kaukaa 

• Kestävä näppäimistö SoftTouch-pinnalla (miellyttävä kosketuspinta)  

• Näppäimistön lukitus estää luvattoman käytön - säädettävissä  

• Reaaliaikainen ohjelmointi   



Hyllyt 

Tehokas ilmankierto 

Hyllyt ovat ruostumatonta terästä. Kaksi ritilähyllyä toimitetaan laitteen mukana.  

Erityyppisiä lisähyllyjä saatavana optiona mm. reiällinen hylly.  

Ritilähylly Reiällinen hylly 

Patentoitu ilmanvaihtojärjestelmä takaa tasaisen ilman jakautumisen kammioon. Laitteissa on joko 
luonnollinen tai koneellinen ilmankierto. Erikoisrakenteen ansiosta ilmankierto on spiraalimainen, 
jolloin tasainen lämpö ulottuu myös kulmiin. 

ECOCELL, Luonnollinen ilmankierto - Lämpö jakau-
tuu tasaisesti joka puolelle kammiota 

VENTICELL, Koneellinen ilmankierto - Erikoisraken-
teen ansiosta ilmankierto on spiraalimainen, jolloin 
tasainen lämpö ulottuu entistä tehokkaammin myös 
kulmiin. 
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Käyttökohteet ja mallit 

Laite Kaappityyppi 
Comfort X 

Standard X 
Työskentely-
lämpötila (°C) Tilavuus (l) 

    22 55 111 222 404 707 

Ecocell Lämpö/kuivaus-kaappi X/X 5*-250 X/X X/X X/X X/X X/X X/X 

Durocell 
Kuivauskaappi, kammiossa 
haponkestävä EPOLON-
pinnoite 

X/X 5*-125 X/X X/X X/X X/X     

Venticell Kuivauskaappi X/X 10*-250/300 X/X X/X X/X X/X X/X X/X 

Stericell Kuivauskaappi/
kuumailmasterilaattori X/X 10*-250 X/X X/X X/X X/X X/X   

Vacucell Tyhjiöllinen kuivauskaappi X/X 5*-200 X/X X/X X/X X/X     

Lämpö– ja kuivauskaapit 

Ecocell  Durocell Venticell Stericell Vacucell 

Luonnollinen ilmankierto Tyhjiö Koneellinen ilmankierto 

Lämmittämiseen ja 

kuivaukseen 

Lämmittämiseen ja kuivauk-
seen,  aggressiivisia aineita 

kestävä kammion sisäpinta 

Tehokkaaseen 

kuivaukseen 

Sterilointiin, lämmittämiseen 

ja kuivaukseen 

Lämpöherkkien, hapettavien 
tai helposti hajoavien materi-

aalien kuivaukseen 


