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Incubator CT 111 
Mobiel inzetbare incubator / Temperatuurbereik van 25 ... 45 °C / Zeer geschikt voor 

testsystemen en voedingsbodems/ Voor algemeen gebruik in laboratoria en in 
motorvoertuigen  

De Incubator CT 111 is een incubator die voor algemeen gebruik in het laboratorium en voor 
gebruik in motorvoertuigen ontworpen is. De incubator is bijzonder geschikt voor het coliform 
testsysteem en voor voedingsbodems. De CT 111 is zeer gemakkelijk te handhaven. 
Allereerst sluit men de incubator aan op het stroomnet. De temperatuur controleschakelaar 
wordt op 37 °C ingesteld. De incubator moet dan 30 minuten lang opwarmen. Dan wordt de 
incubator, indien nodig, op de gewenste temperatuur ingesteld. De temperatuur moet met de 
meegeleverde thermometer getoetst worden. De thermometer wordt rechtop geplaatst in de 
incubatiekamer. De insteltemperatuur van de incubator ligt tussen de 25 - 45 °C. De 
monsters dienen zo snel mogelijk na de inoculatie direct op de basis van de incubator 
aangebracht te worden. Men dient niet teveel monsters tegelijkertijd in de incubator te 
plaatsen, omdat dit de temperatuur zou kunnen verlagen. De incubator kan ook voor het 
verzamelen of voor overdracht van monsters gebruikt worden. Met behulp van een 12v kabel 
in een voertuig kunnen monsters getransporteerd worden. Mocht u vragen hebben over de 
incubator CT 111, dan kunt u de volgende technische  specificaties raadplegen of neemt u 
contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze incubator en al onze 
andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/voedselthermometers-kat_158277_1.htm
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- Meervoudige 

  spanningsvoorzieningen 

- Mobiel inzetbaar 

- Temperatuurbereik van 25 ... 45 °C 

- Zeer geschikt voor onze 

  testsystemen 

- Wordt met thermometer geleverd 

 

 

Technische specificaties 

Temperatuurbereik  25 ... 45 °C 

Buiten-afmetingen 250 x 320 x 240 mm 

Binnen-afmetingen 210 x 90 x 160 mm  

Spanningsvoorziening  220 ... 240 V AC / 50 Hz 
voertuigaansluiting 12 V (optioneel) 

Gewicht  1400 g 

 

 

 

Omvang van de levering 

1 x Incubator, 1 x Thermometer, 1 x Netdeel  

 


