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 ردیف دستگاه مدل مشخصات فنی
 1 )خنک کننده و بن ماری(سیرکوالتور  UC-4000 سانتی گراددرجه  -20+ الی 60دمای کارکرد: لیتری،  4ظرفیت 
 2 )خنک کننده و بن ماری(سیرکوالتور  UC-4500 درجه سانتی گراد -20+ الی 60دمای کارکرد: لیتری،  12ظرفیت 
 3 )خنک کننده و بن ماری(سیرکوالتور  UC-5000 درجه سانتی گراد -20+ الی 60دمای کارکرد: لیتری،  20ظرفیت 

 100، تایمر دور در دقیقه( 60الی  10با سینی یک طبقه، دور قابل تنظیم )
 4 راکینگ شیکر RS-1LD سی سی 1000ساعته دیجیتالی، ظرفیت 

+ درجه سانتیگراد، ترمومتر 60لیتر، دمای کارکرد: دمای محیط الی  55ظرفیت 
 درجه ±0.3دیجیتالی با دقت 

 ابعاد انکوباتور )به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق )سانتی متر((: 
 41، 68، 52، بیرونی 28، 40، 41داخلی 

IN-55 )5 انکوباتور )باالی دما 

الی  0لیتر، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، دمای کارکرد:  55ظرفیت 
 LCDدرجه، نشانگر  0.5±+ درجه سانتی گراد، ترمومتر دیجیتالی با دقت 60

 ابعاد انکوباتور )به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق )سانتی متر((: 
 50، 98، 55، بیرونی 38، 41، 43داخلی 

IN-55F )6 انکوباتور )یخچالدار 

 100لیتری، ترموستات دیجیتالی، دور قابل تنظیم و تایمر دیجیتالی  20وان 
 7 بن ماری شیکردار BSH-25D ساعته

ترموستات دیجیتالیلیتری، درب شیبدار،  20وان   BS-25D 8 بن ماری جوش سرولوژی 
درجه، با ترموستات دیجیتالی و وان استیل 100خانه،  8  BG-8  خانه 8بن ماری جوش  9 

دور در  200الی  40ساعته دیجیتالی، قابل تنظیم از  100با دورسنج و تایمر 
لیتری 4 شیکر اوربیتال OS-4L  لیتر، سینی هولدردار 4دقیقه، ظرفیت شیکر   10 

دور در  200الی  40ساعته دیجیتالی، قابل تنظیم از  100با دورسنج و تایمر 
لیتری 20شیکر اوربیتال  OS-20L  لیتر، سینی هولدردار 20فیت شیکر ر دقیقه، ظ  11 

ساعته، حساسیت  100لیتر، تایمر دیجیتالی  8لیتر، شیکر  120ظرفیت انکوباتور 
+ درجه 60درجه، دورسنج و ترموستات دیجیتالی، دمای محیط الی  0.5±

  سینی هولدردار، دور در دقیقه 200الی  40سانتیگراد، دور شیکر 
 ابعاد انکوباتور )به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق )سانتی متر((: 

56، 123، 80، بیرونی 45، 54، 64داخلی   

ISH-554  لیتری  120انکوباتور شیکردار
دماباالی   12 

 



 

 ردیف دستگاه مدل مشخصات فنی
ساعته،  100لیتر، تایمر دیجیتالی  8لیتر، شیکر  120ظرفیت انکوباتور 

+ 60الی  0درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی،  ±0.5حساسیت 
 LCDدور در دقیقه، دارای نمایشگر  200الی  40درجه سانتیگراد، دور شیکر 

  سینی هولدردار
 ابعاد انکوباتور )به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق )سانتی متر((: 

 56، 123، 80، بیرونی 45، 54، 64داخلی 

ISH-554D  لیتری  120انکوباتور شیکردار
 13 یخچالدار

ساعته،  100لیتر، تایمر دیجیتالی  16لیتر، شیکر  300ظرفیت انکوباتور 
+ 60درجه، دورسنج و ترموستات دیجیتالی، دمای محیط الی  ±0.5حساسیت 

سینی هولدردار ،دور در دقیقه 200الی  40درجه سانتیگراد، دور شیکر   
ISH-3020  300انکوباتور شیکردار 

 14 لیتری باالی دما 

ساعته،  100لیتر، تایمر دیجیتالی  16لیتر، شیکر  300ظرفیت انکوباتور 
+ 60الی  0درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی،  ±0.5حساسیت 

دارای ، دور در دقیقه، سینی هولدردار 200الی  40درجه سانتیگراد، دور شیکر 
 LCDنمایشگر 

ISH-3020DR  300انکوباتور شیکردار 
 15 لیتری یخچالدار 

ساعته،  100، تایمر دیجیتالی کیسه خون 12لیتر، شیکر  120ظرفیت انکوباتور 
+ 60الی  0درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی،  ±0.5حساسیت 

 LCDدور در دقیقه، دارای نمایشگر  40الی  10درجه سانتیگراد، دور شیکر 
ISH-554P 16 انکوباتور شیکردار پالکت 

ساعته،  100لیتر، تایمر دیجیتالی  4لیتر، شیکر  60ظرفیت انکوباتور 
+ 60درجه، دورسنج و ترموستات دیجیتالی، دمای محیط الی  ±0.5حساسیت 

نگه دارنده فنری سینی ، دور در دقیقه 200الی  40درجه سانتیگراد، دور شیکر 
 استیل

ISH-60  لیتری  60انکوباتور شیکردار
 17 باالی دما

 ±0.5ساعته، حساسیت  100لیتر، تایمر دیجیتالی  4لیتر، شیکر  60ظرفیت انکوباتور 
+ درجه سانتیگراد، دور 60الی  0درجه، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی، 

، دارای نمایشگر نگه دارنده فنری استیلسینی دور در دقیقه،  200الی  40شیکر 
LCD 

ISH-60D 
لیتری  60انکوباتور شیکردار 
 18 یخچالدار

استاتیک، لیتری، فن دار، بدنه داخلی استیل، رنگ بدنه پودری  55ظرفیت 
 ساعته دیجیتالی، دریچه تخلیه گاز بخارات 100ترموستات و تایمر 

 ابعاد )به ترتیب عرض، ارتفاع، عمق )سانتی متر((: 
 44، 57، 70، بیرونی 31، 43، 35داخلی 

OV-230 )19 فور )آون 

 



 

 

 ردیف دستگاه مدل مشخصات فنی
نشانگرهای ساعته،  100میلی آمپر( با تایمر  1000ولت 600)

 20 پاورسوپالی الکتروفورز PSD-1600 جفت خروجی 3دیجیتالی، و 

ساعته، نشانگرهای  100میلی آمپر( با تایمر  1000ولت 600)
جفت خروجی 6یونیت مجزا و  2دیجیتالی، به صورت   PSD-2600 21 پاورسوپالی الکتروفورز 

یت نمونه دوبل ژل با قابل-سانتی متر 7و ارتفاع  7اندازه ژل: عرض 
دندانه( 12دندانه و دو عدد شانه  7)دو عدد شانه  14و  21گذاری   E-707D 22 تانک الکتروفورز عمودی 

دوبل ژل با قابلیت نمونه -سانتی متر 11و ارتفاع  13اندازه ژل: عرض 
دندانه( 17دندانه و دو عدد شانه  13)دو عدد شانه  26و  34گذاری   E-1311D  عمودیتانک الکتروفورز  23 

دوبل ژل با قابلیت -سانتی متر 17و ارتفاع  13اندازه ژل: عرض 
 17دندانه و دو عدد شانه  13)دو عدد شانه  26و  34نمونه گذاری 

 دندانه(
E-1317D 24 تانک الکتروفورز عمودی 

دوبل ژل با قابلیت -سانتی متر 25و ارتفاع  20اندازه ژل: عرض 
 21دندانه و دو عدد شانه  29شانه )دو عدد  42و  58نمونه گذاری 

 دندانه(
E-2025D 25 تانک الکتروفورز عمودی 

دوبل ژل با قابلیت -سانتی متر 40و ارتفاع  20اندازه ژل: عرض 
 21دندانه و دو عدد شانه  29)دو عدد شانه  42و  58نمونه گذاری 

 دندانه(
E-2040D 26 تانک الکتروفورز عمودی 

تنظیم برای ژل های متفاوتبا دیواره های قابل   EH-2117 27 تانک الکتروفورز مشابه هلنا 
 28 سیستم سردکننده ژل با یخ UC-1200 برای سرد کردن بافر، ژل و موارد مشابه
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 ردیف دستگاه مدل مشخصات فنی
قابلیت نمونه گذاری با -سانتی متر 5 طولو  5/7اندازه ژل: عرض 

 29 افقی تانک الکتروفورز EH-705 دندانه( 5دندانه و دو عدد شانه  7)دو عدد شانه  5و  7

با قابلیت نمونه گذاری -سانتی متر 10 طولو  8اندازه ژل: عرض 
دندانه( 7دندانه و دو عدد شانه  11)دو عدد شانه  14و  22  EH-1007 افقی تانک الکتروفورز  30 

با قابلیت نمونه گذاری -سانتی متر 10 طولو  13اندازه ژل: عرض 
دندانه( 11دندانه و دو عدد شانه  17)دو عدد شانه  22و  34  EH-1013 افقی تانک الکتروفورز  31 

با قابلیت نمونه گذاری -سانتی متر 15 طولو  15اندازه ژل: عرض 
دندانه( 15دندانه و دو عدد شانه  21)دو عدد شانه  30و  42  EH-1515  افقی الکتروفورزتانک  32 

با قابلیت نمونه گذاری -سانتی متر 30 طولو  20اندازه ژل: عرض 
دندانه( 21دندانه و دو عدد شانه  29)دو عدد شانه  42و  58  EH-2030 افقی تانک الکتروفورز  33 

 سانتی متر 16و ارتفاع  12اندازه پلیت: عرض 
 سانتی متر( 12×16)دو عدد پلیت 

WSB-1000 التوسترن ب  34 

 سانتی متر 18و ارتفاع  12اندازه پلیت: عرض 
سانتی متر( 12×18)دو عدد پلیت   

WSB-1500 35 وسترن بالت 

 36 شانه الکتروفورز عمودی E-707 یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(
الکتروفورز عمودیشانه  E-1311 یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(  37 
 38 شانه الکتروفورز عمودی E-1317 یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(
 39 شانه الکتروفورز عمودی E-2025 یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(
 40 شانه الکتروفورز عمودی E-2025D یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(
 41 شانه الکتروفورز عمودی E-2040 یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(
 42 شانه الکتروفورز عمودی E-2040D یک عدد شانه دو طرفه )یک طرف ریز و یک طرف درشت دندانه(

الکتروفورز افقیشانه  EH-705 یک عدد شانه ریز و یا درشت دندانه  43 
 44 شانه الکتروفورز افقی EH-1007 یک عدد شانه ریز و یا درشت دندانه
 45 شانه الکتروفورز افقی EH-1013 یک عدد شانه ریز و یا درشت دندانه
 46 شانه الکتروفورز افقی EH-1515 یک عدد شانه ریز و یا درشت دندانه
 47 شانه الکتروفورز افقی EH-2030 یک عدد شانه ریز و یا درشت دندانه
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