
دات شرکت ژال تجهیزــلیست تولی   

االـدل کـم االـام کـن  االـدل کـم  االـام کـن   

JTPIS40B  کیسه 40شیکر پالکت  JTOL60  لیتر 60آون  

JTPIS80B  کیسه 80شیکر پالکت  JTOL200  لیتر 200آون  

JTFUL130  لیتر 130ایستاده  -40فریزر  JTOL400  لیتر 400آون  

JTFUL280 لیتر 280 ایستاده -40 فریزر  JTOL600  لیتر 600آون  

JTFUL360 لیتر 360 ایستاده -40 فریزر  JTSCL200 لیتر 200ک تست پایداری ـاتاق  

JTFCL150 لیتر 150 صندوقی -40 فریزر  JTSCL400  لیتر 400اتاقک تست پایداری  

JTFCL200 لیتر 200 صندوقی -40 فریزر  JTSCL600  لیتر 600اتاقک تست پایداری  

JTFCL300 لیتر 300 صندوقی -40 فریزر  JTSCL1200  لیتر 1200اتاقک تست پایداری  

JTFCL400 لیتر 400 صندوقی -40 فریزر  JTIL60  لیتر 60انکوباتور یخچالدار  

JTLR180 لیتر 180 آزمایشگاهی یخچال  JTIL200  لیتر 200انکوباتور یخچالدار  

JTLR360 لیتر 360 آزمایشگاهی یخچال  JTIL400  لیتر 400انکوباتور یخچالدار  

JTLR560 لیتر 560 آزمایشگاهی یخچال  JTIL600  لیتر 600انکوباتور یخچالدار  

JTLR720 لیتر 720 آزمایشگاهی یخچال  JTUL150 لیتر 150ایستاده  -80دیپ فریزر  

JTLR1500 لیتر 1500 آزمایشگاهی یخچال  JTUL200 لیتر 200ایستاده  -80دیپ فریزر  

JTBL180 لیتر 180 خون بانک یخچال  JTUL300 لیتر 300ایستاده  -80دیپ فریزر  

JTBL360  لیتر 360یخچال بانک خون  JTUL400  لیتر 400 ایستاده -80فریزردیپ  دیپ  

JTBL560 لیتر 560 خون بانک یخچال  JTCL150 لیتر 150صندوقی  -80دیپ فریزر  

JTBL720 لیتر 720 خون بانک یخچال  JTCL200 لیتر 200صندوقی  -80دیپ فریزر  

JTFUME شیمیایی( فیوم هود(  JTCL300 لیتر 300صندوقی  -80دیپ فریزر  

JTLVC2X A2 کالس 130بایوسیفتی کابینت   JTCL400 لیتر 400 صندوقی -80فریزر دیپ  

JTLVC2X A2 کالس 160بایوسیفتی کابینت   JTGL200  لیتر 200ژرمیناتور  

JTLVC2X A2 کالس 190بایوسیفتی کابینت   JTGL400  لیتر 400ژرمیناتور  

JTLVC2 A2 کالس 130 کابینت بایوسیفتی  JTGL600  لیتر 600ژرمیناتور  

JTLVC2 A2 کالس 160بایوسیفتی کابینت   JTSL100  لیتر صندوقی 100 شیکر انکوباتور  

JTLVC2 A2 کالس 190بایوسیفتی کابینت   JTSL80  لیتر80مگنت   شیکر انکوباتور   

JTLAF (لف) سقفی  فلو ایر المین  JTSL10  لیتر 10شیکر انکوباتور یخچالدار  

JTREVERS ریورز  فلو ایر المین  JTSL20  لیتر 20شیکر انکوباتور یخچالدار  

JTFB باکس فیلتر  JTSDL40 لیتر 40 یخچالدار انکوباتور شیکر  



 

 

 

االـدل کـم االـام کـن   

JTLVC2SP مینی سایز    ( PCR) A2 کالس م س 80 کابینت بایوسیفتی  

JTLVC2S مینی سایز   A2 کالس  م س 80 کابینت بایوسیفتی  

JTLVC2S سایز مینی   A2 کالس رومیزی  م س 80 کابینت بایوسیفتی  

JTLVC2M رومیزی  A2 کالس  م س 60 کابینت بایوسیفتی  

JTLVIIB2-PCD سل - درمانی شیمی جهت IIB2 کالس  کابینت بایوسیفتی  

JTLVIIB2-PCDS سل - درمانی شیمی جهت    IIB2 کالس  کابینت بایوسیفتی  

JTLVIIB2-TB سل کار جهت  IIB2 کالس  کابینت بایوسیفتی  

JTLVIIB2-TBS سل کار جهت  IIB2 کالس  کابینت بایوسیفتی  

JTCR تمیز اتاق  

JTLFH 130 130 افقی  فلو ایر المین  

JTLFH 160 160 افقی  فلو ایر المین  

JTLFH 190 190 افقی  فلو ایر المین  

JTLFH 130-IVF 130 افقی  فلو ایر المین  

JTLFH 160-IVF 160 افقی  فلو ایر المین  

JTLFH 190-IVF 190 افقی  فلو ایر المین  


