
Konstantní klimatizační komora HPP 
energeticky hospodárná díky Peltierově technice

Velikosti modelů: 110, 260, 400 NOVÝ, 750, 1060 NOVÝ, 1400 NOVÝ   
Nastavitelná teplota*: až +70 °C (HPP110 – 1060) | až +60 °C (HPP1400) Nastavitelná  

vlhkost*: 10 až 90 % RH (HPP110 – 1060) | 10 až 80 % RH (HPP1400)

Společnost Memmert jako průkopník Peltierovy techniky od roku 2000 neus-
tále zdokonalovala vysoce přesný Peltierův koncept regulace pro topení a 
chlazení. Tato extrémně citlivá regulace teploty zajišťuje, že procesy probíhají 
spolehlivě a s dlouhodobou stabilitou a že jsou za přesně definovaných pod-
mínek reprodukovatelné. V obou XXL-modelech HPP1060 a HPP1400 zůstávají 
teplota a vlhkost díky funkci HeatBALANCE stabilní a stejnoměrně rozložené v 
celém pracovním prostoru i při plném zatížení.

Hlavní údaje ke konstantní klimatizační komoře HPP

•	 Objem vnitřního prostoru 108 až 1360 litrů: díky šesti modelům největší 
výběr konstantních klimatizačních skříní s Peltierovou technologií na 
světě  

•	 Energeticky úsporný systém topení a chlazení s Peltierovou technologií 
(bez obsahu chladiva)

•	 Nehlučný provoz téměř bez vibrací
•	 Stabilní vlhkost i při vysokých teplotách prostředí díky digitálně  

regulovanému, aktivnímu zvlhčování a odvlhčování
•	 Světelný modul LED ve dvou alternativních barevných teplotách 

(HPP110 – 750)
•	 Protokolování parametrů přístrojů prostřednictvím softwaru  

AtmoCONTROL alternativně konformní s FDA

	 *PŘI  PROVOZU BEZ SVĚTLA
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ENERGETICKY ÚSPORNÁ, DLOUHODOBĚ 
STABILNÍ A BEZÚDRŽBOVÁ 

Důležité oblasti použití 

Nejběžnější aplikace pro přístroje HPP Memmert jsou zkoušky stability podle ICH, GMP nebo 
IFSCC ve farmakologii, kosmetice a v potravinářském průmyslu, klimatizovaném skladování 
a také v kondicionování. Na základě svého klidného chodu je konstantní klimatizační komora 
kromě toho vhodná i pro pěstování proteinových krystalů, rostlin, chov hmyzu a zebřiček 
a rovněž i pro chov myší. Alternativní, inovační osvětlení LED zaručuje přirozené podmínky 
růstu.  

Snížení provozních nákladů až o 90 %  

Zkoušky stability se v naprosté většině případů provádějí blízko teploty okolního prostředí. 
Zde koncept topení a chlazení společnosti Memmert pracuje s Peltierovými články opravdu 
obzvlášť hospodárně. V porovnání s obvyklými konstantními klimatizačními skříněmi je v 
trvalém provozu po dobu více měsíců možné dosáhnout úspory energie až 90 %. 

Podrobné technické údaje naleznete prosím v brožuře ke klimatizační skříni Memmert nebo na internetu  
www.memmert.com/en/hpp
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Velikosti modelů

Rozsah nastavení teploty °C 
bez světla, bez vlhkosti

Rozsah nastavení teploty °C 
bez světla, s vlhkostí

Rozsah nastavení vlhkosti 
% RH bez světla/se

* Rozsah pracovní teploty min. 20/10 °C (HPP110 – 1060/HPP1400) při teplotě místnosti, se světlem (HPP110 – 750) odlišný

Objem vnitřního prostoru 
cca l

Vnější rozměry (ŠxVxH) mm

HPP110 HPP260
NOVÝ

HPP400 HPP750
NOVÝ

HPP1060
NOVÝ

HPP1400

0 až +70*

+5 až +70*

10 až 90/10 až 85

+15 až +60*

+15 až +60*

10 až 80/-10 až 90/-

108 256 384 749 1060 1360

745x864x674 824x1183x774 824x1720x788 1224x1726x874 1224x1661x1139 1435x1968x1055

Technická data konstantních klimatizačních komor Memmert HPP

Snížení spotřeby energie  
až o 90 %

Peltierova technologie

Kompresorová technologie

Porovnání kompresorové a Peltierovy technologie

250 wattů

200 wattů

150 wattů

100 wattů

50 wattů

0 wattů
5 °C 20 °C 30 °C 60 °C

Normou definované klimatické zkušební
body podle směrnic ICH

Teplota (C°)
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Pracovní rozsah teploty a vlhkosti HPP

Navíc vám zakázkové oddělení společnosti  
Memmert ve spolupráci s odborníky z průmyslu 
může nabídnout i různá zakázková řešení pro 
vybrané aplikace, jako např. již vyvinutý přístroj, 
pro testování průběhu tání zmrzliny. 
Pro více informací nás kontaktujte na 
myAtmoSAFE@memmert.com

NOVÝ NOVÝ

Memmert GmbH + Co. KG | P.O. Box 1720 | D-91107 Schwabach

Tel. +49 (0) 9122 / 925 - 0 | Fax +49 (0) 9122 / 145 85 | e-mail: sales@memmert.com

www.facebook.com/memmert.family | The platform for experts: www.atmosafe.net

www.memmert.com | www.atmosafe.net


