
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiamy Państwu wysokiej klasy urządzenia, których zadaniem jest utrzymanie 
zaprogramowanej i ustabilizowanej temperatury na powierzchniach roboczych. 
 

 
TERMOSTATOWANY BLAT GRZEJNY typu TBG-991 

  

 
 
Zastosowanie:  
 

Stół zabiegowy dla małych zwierząt zapobiegający utracie temperatury ciała w czasie 
operacji. Urządzenie może być wykorzystane do inkubowania preparatów biologicznych 
znajdujących się na szkiełkach, płytkach, szalkach itp. Wykonany jest z polerowanej stali 
nierdzewnej, zapewniającej wysoką higienę pracy. 
 
Dane techniczne 
 
Zasilanie 230 V, 50 Hz 
Pobór mocy 200 W  

Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury 
Zakres regulacji temperatury od 5°C > temp. otocz. do 90°C 
Dokładność nastawy 0,1oC 
Dokładność regulacji +/- 0,1oC 
Wymiary 400 x 350 x 60 mm 
Obszar gwarantowanej temperatury 250 x 250 mm 
Masa 6 kg 

Każdy blat grzejny posiada świadectwo walidacji temperatury – pomiary 
wykonywane są przyrządami z urzędową legalizacją 
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Termostatowane blaty grzejne



    
 

TERMOSTATOWANY BLAT GRZEJNY typu TBG-993 
 

Blat grzejny do inkubacji in situ, dla materiału biologicznego, 
lub chemicznego znajdującego się na szalkach lub płytkach. 
 

 
 

TERMOSTATOWANY BLAT GRZEJNY typu TBG-992 
 

 
Urządzenie może być wykorzystywane m. in. do mineralizacji próbek gleby. 

Zakres temperatury: do 200 oC; wymiary: 750 x 160 x 450 mm (szer. x wys. x gł.) 
 

 

Firma JW  ELECTRONIC 
przyjmuje zlecenia na wykonanie blatów grzejnych 

wg. założeń i wytycznych klienta 

 
 
 

 
 

Zasilanie 230 V, 50 Hz 
Pobór mocy 230 W 

Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury 
Zakres regulacji temperatury od 5°C>temp.otoczenia  

do 120°C 
Dokładność nastawy 0,1oC 
Dokładność regulacji +/- 0,1oC 
Wymiary blatu grzejnego 250 x 175 mm 

Transparentna pokrywa pola grzejnego  
stabilizująca temperaturę i wilgotność ponad szkiełkami
Wymiary gabarytowe 360 x 300 x 160 mm 
Masa 8 kg 

Każdy blat grzejny posiada świadectwo walidacji  
temperatury – pomiary wykonywane są przyrządami 

z urzędową legalizacją 
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