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Dotknij słońca
Komora ﬁtotronowa FITO700 8 kolorów
pojemność hodowlana 650 litrów
komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej
w panelu występują składowe świetlne o zakresach 395-400, 430-450, 460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K
2 poziomy świetlne (1 regulowany) i 2 regulowane półki hodowlane
oświetlenie hodowlane kolorowe z niezależną regulacją 8 kanałów barwowych
maksymalne natężenie światła powyżej 500 µmol/s-1/m2
zakres temperatury hodowli +4 do +50°C
7” ekran dotykowy sterownika z polskim
oprogramowaniem kontrolnym
wbudowana karta SD do rejestracji parametrów
hodowli
podłączenie do sieci komputerowej i internetu do
zdalnego nadzoru

Komora ﬁtotronowa FITO700 BASIC
pojemność hodowlana 650 litrów
komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej
3 poziomy świetlne (2 regulowane) i 3 regulowane
półki hodowlane

od

49 990,00

oświetlenie hodowlane dynamic white z niezależną
regulacją 2 kanałów
zł z VAT (za 1 szt.)

maksymalne natężenie światła powyżej
380 µmol/s-1/m2
zakres temperatury hodowli +4 do +50°C
7” ekran dotykowy sterownika z polskim
oprogramowaniem kontrolnym

Komora ﬁtotronowa FITO700 PARHELION
pojemność hodowlana 650 litrów
komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej

wbudowana karta SD do rejestracji parametrów
hodowli
podłączenie do sieci komputerowej i internetu
do zdalnego nadzoru

oświetlenie boczne z trzech stron (boki oraz drzwi)
3 regulowane półki hodowlane
oświetlenie hodowlane dynamic white z niezależną
regulacją 2 kanałów
od

maksymalne natężenie światła powyżej
380 µmol/s-1/m2

39 990,00

zł z VAT (za 1 szt.)

zakres temperatury hodowli +4 do +50°C
7” ekran dotykowy sterownika z polskim
oprogramowaniem kontrolnym
wbudowana karta SD do rejestracji parametrów
hodowli

Panel do hodowli roślin FITO PANEL 120 biały
wyposażony w źródła światła białego
o barwie 2700 K oraz 5000 K

podłączenie do sieci komputerowej i internetu
do zdalnego nadzoru

rozmiar dopasowany do półki hodowlanej
120 cm
wbudowany sterownik mikroprocesorowy
programowanie cyklu dzień / noc

od

44 990,00

wbudowany zegar czasu rzeczywistego
zł z VAT (za 1 szt.)

wbudowana regulacja intensywności świecenia dla każdej barwy
obudowa ze stali nierdzewnej
możliwość sterowania panelem z centralnego sterownika FITO MULTI

od

3 690,00

zł z VAT (za 1 szt.)
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Możliwości konﬁguracji ﬁtotronu
1. Oświetlenie podpółkowe, boczne, łączone boczne / podpółkowe, trójstronne

7”

2. Mikroprocesorowy sterownik z ekranem
dotykowym 7”

6. Zasilanie z sieci wodociągowej lub
z niezależnego zbiornika

3. Trzy typy źródeł światła do wyboru
a) dwukanałowe białe (2700K + 6500K)
b) 4 kanałowe kolorowe (zakresy:
390-405, 430-450, 630-650, 710-740 nm
oraz 2700K i 6500K)

7. System aeroponiki lub hydroponiki

c) 8 kanałowe kolorowe (zakresy: 390-405,
430-450, 460-480, 630-650, 650-670,
710-740 nm oraz 2700K i 6500K)
8. Pomiar zawartości CO2 oraz O2

4. Możliwość pracy w temperaturach
ujemnych (do -10°C)

9. Wbudowana łączność WiFi
5. System utrzymania wilgotności

10. Wbudowane wytrząsarki
do hodowli

Profesjonalne wsparcie branży laboratoryjnej
sprzedaż urządzeń i akcesoriów - obsługa serwisowa i gwarancyjna - budowa na życzenie

Dane kontaktowe

Dział sprzedaży

Dział serwisu

ul. Parkingowa 1,

biogenet@biogenet.pl

serwis@biogenet.pl

05-420 Józefów k./Otwocka

+48 22 463 80 40

+48 22 463 80 49

Ceny produktów w gazecie mogą różnić się od cen w naszych sklepach internetowych.
Przy kontakcie z nami, powołaj się na tę gazetę.

Nasze gazety reklamowe

zeskanuj kod QR, by zobaczyć wydania w wersji cyfrowej

NuAire
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Daihan
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www.bgnt.pl/gazeta3
TRZYMASZ MNIE :)

BMG Labtech
www.bgnt.pl/gazeta4

TopAir
www.bgnt.pl/gazeta5

FITO
www.bgnt.pl/gazeta6

NeuroScience
www.bgnt.pl/gazeta7

DragonLab
www.bgnt.pl/gazeta8

VistaLab i DragonLab
www.bgnt.pl/gazeta9

