CO2 inkubátor
ESCO CelCulture 170 L
základní údaje a konstrukce inkubátoru:
 objem 170 litrů, vnitřní rozměry: 505x530x635 mm, vnější
rozměry: 660x660x900 mm (šířka x hloubka x výška), hmotnost
120 Kg
 4 police v ceně (maximální počet v inkubátoru je 7), rozměr
470x470 mm, nosnost police 11 Kg
 vnitřní prostor z nerezové oceli, bezespárový, oblé rohy pro
snadné čištění a předcházení kontaminaci
 vzduchový plášť (tzv. Air Jacket) pro tepelnou izolaci vnitřního
prostoru od kolísání teplot v okolí
 přímý ohřev pro rychlé vyhřátí (tzv. Direct Heat); všech 6 vnitřních
stěn inkubátoru (včetně dveří) je rozděleno do 4 skupin, jejichž
funkčnost je řízena mikroprocesorem pro zajištění vysoké
přesnosti a uniformity teploty a vlhkosti a dále pro předcházení
srážení par (které může být zdrojem kontaminace)
 vysoká uniformita všech parametrů uvnitř inkubátoru také díky
cirkulaci vzduchu pomocí ventilátoru
 reverzibilní oboustranné dveře (otvírání vlevo nebo vpravo,
případně je možné později přemontovat)
 vzduchotěsné uzavření dveří pro snížení spotřeby vstupních plynů
 vnitřní dveře mohou být volitelně* rozdělené na 4 části, s
těsněním a západkou
 zavírací průchodka ve dveřích pro použití externího čidlo
 volitelně* stojan a další příslušenství

měření a udržování parametrů uvnitř boxu:
 duální IR senzor koncentrace CO2, udržování nastavené
koncentrace řízené mikroprocesorem, rozsah 0 - 20,7 %, přesnost
± 0,1 %, vysoká uniformita díky ventilaci
 volitelně* senzor koncentrace O2, udržování nastavené
koncentrace řízené mikroprocesorem, rozsah 1 - 20,7 %, přesnost
± 0,1 %, vysoká uniformita díky ventilaci, (koncentrace O 2 je
snižována uvnitř inkubátoru pomocí přívodu dusíku)
 rozsah teplot: okolní teplota + 3 °C až 60 °C, udržování nastavené
teploty řízené mikroprocesorem, vysoká přesnost a uniformita
díky přímému ohřevu a ventilaci
 vlhkost až do 97 % díky nádobě s vodou na dně inkubátoru (přímo
nad jedním z topných těles), vysoká uniformita díky ventilaci,
volitelně* senzor pro měření vlhkosti
 inteligentní mikroprocesorové řízení nastavených parametrů je
rychlé a přitom bez překročení nastavených parametrů (tzv. Fast
Recovery, No Overshoot)

ochrana před kontaminací:
 vzduch vždy proudí přes ULPA filtr (cca 10 x účinnější než klasický HEPA
filtr), který ho udržuje sterilní a brání kontaminaci
 automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří zabraňuje kontaminaci
 přímý ohřev (tzv. Direct Heat, viz výše) zajišťuje předcházení srážení par,
které může být zdrojem kontaminace
 vnitřní prostor bezespárový a má oblé rohy pro snadné čištění
a předcházení kontaminaci
 patentovaný nesmývatelný antimikrobiální nátěr "IsoCide" na povrchu
hlavního těla inkubátoru obsahuje inhibitor, který zabraňuje kontaminaci
 do vody v odpařovací misce lze přidat látky s antimikrobiálními účinky
(např. modrá skalice) jako účinná prevence kontaminace vody v
odpařovací misce
 tepelná sterilizace je již v ceně inkubátoru, cyklus trvá 15 hodin a zahrnuje
zahřívání, samotnou dekontaminaci při 90 °C, sušení a chlazení (díky
dekontaminační pumpě je cyklus rychlejší a zejména má inkubátor na
konci cyklu pokojovou teplotu a je úplně suchý konkurenční inkubátory s
obdobným dekontaminačním cyklem pomocí horké páry nemají tuto
pumpu a je potřeba je vytřít, čímž se můžou kontaminovat), tento systém
dekontaminace vnitřního prostoru je integrovaný a není třeba dokupovat
žádné další nástroje (např. některé konkurenční CO2 inkubátory se
dekontaminují pomocí peroxidu a je třeba dodatečně zakoupit vývojník
peroxidu) a přitom velmi účinný proti např. UV dekontaminaci
 vstupní plyny jsou filtrované, opotřebení těchto filtů lze snadno vizuálně
kontrolovat (na zadní straně inkubátoru bez nutnosti cokoliv montovat;
opotřebením tmavnou)

alarmy a systém sledování parametrů uvnitř inkubátoru:
 automatická kontrola stavu CO2 v zásobní láhvi s alarmem, volitelně*
plynový regulátor pro plynové láhve pro ochranu proti přetlaku přívodu
plynů
 volitelně* zabudovaný automatický přepínač na druhou láhev CO2 bez
kolísání
 intuitivní ovládání, grafický displej, přímé zobrazení aktuálních parametů,
bezpečnostní alarmy
 integrovaná vnitřní paměť 16 MB pro dlouhodobý záznam dat (teplota,
koncentrace CO2, chybové hlášky, …)
 volitelně* funkce data-logging pro sledování a zápis parametrů uvnitř
inkubátoru pomocí PC (lze sledovat i více různých přístrojů výrobce ESCO
pomocí jednoho PC)
 volitelně* software pro analýzu nasbíraných dat, tvorba grafů, upozornění
pomocí e-mailu
* Uvedená cena 99 000 Kč bez DPH je platná pro základní model bez volitelného
příslušenství, ceny položek uvedených jako volitelné rádi dodatečně poskytneme.
Sazba DPH je 20 %.
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