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OFERTA  2016GB 

Incubatoare de laborator cu convectie naturala si volum 53 l 

Firma producătoare: MEMMERT, Germania 
 

Date tehnice  

 Interior si exterior din inox 

 Dimensiuni interne 400x400x330  mm / Dimensiuni externe 550x680x480 mm 

 Volum util 53 l 

 Convecţie naturală  

 Rafturi livrate standard: 2 buc/ Rafturi admise: max 4 buc/ Incarcare max pe raft 30 kg 

 Alimentare: 220 V c.a., 50 Hz 

 Greutate 35 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controller electronic PID, cu sistem de autodiagnostic şi timer digital; programarea parametrilor 

timp (1 min…99h 59 min.) şi temperatură se realizează facil prin rotirea întrerupatorului principal 

în combinaţie cu butonul SET; semnalizare pentru functionarea in stand-by / încălzire / operare 

normala / operare în perioada de timp presetată / defectiune; senzor de temperatura Pt 100, clasa A; 

protecţie dublă la supratemperatură, cu releu electronic care opreşte încălzirea la o depăşire cu 

+10ºC a temperaturii setate, şi releu termic pentru o depăşire cu +10ºC a temperaturii maxime de 

funcţionare); afişarea digitală (de tip LED) a temperaturii actuale şi cea setată pentru timpul 

rezidual, cu rezoluţie de 0,5ºC; o precizie de reglare a temperaturii < +/- 0,5ºC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Model Incubator INB 400 

Temperatura de lucru ambient +50 …70oC 

Usa interioara din sticla da 

Putere consumată (W) 800 

Livrat cu certificat de calibrare într-un 

singur punct, la 0C 
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Preţ unitar, EURO 995 

Validitatea ofertei: până la epuizarea stocului 

Condiţii de plată: la livrare prin O.P. in contul SC ROM-TECH SRL 

sau alte conditii contractuale stabilite de comun acord 

Condiţii de livrare: depozit Furnizor 

Termen de livrare: Din STOC (3 incubatoare) 

 

Nota 

1. Preţul nu include TVA. 

2. Plata se face în LEI, corespunzător cursului BNR+1.5% din ziua facturării. 

3. Garanţie 2 ani asigurată în România. 

4. Post garanţie şi consumabile asigurate timp de min 8 ani de la livrare. 

5. Instalarea şi instruirea personalului utilizator se face gratuit în Sibiu / Bucureşti şi contra cost 

în alte locaţii. Se asigura traducerea manualului de operare in limba romana. 

6. Firma MEMMERT este certificată ISO 9001. 

7. Firma ROM TECH este certificata ISO 9001:2008 si ISO 14001:2005 pentru 

comercializare, instalare si service aparatura de laborator. 

 

Cu stima, 

ROM-TECH SRL 

 

 

Ing. Marian COSTEI 

Director 


