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De FDM Testkasten zijn zeer breed inzetbaar door de zeer goede uniformiteit en 

stabiliteit in temperatuur. Door de eenvoudige bediening is het makkelijk werken met de 

FDM testkasten. De FDM fabriek is flexibel op het gebied van s

details bij de opties. 

 

 Omschrijving 

 

• Het geheel is vervaardigt uit RVS, zowel 

inwendig als uitwendig.

• Het casco is geheel geïsoleerd met  

CFC/HCFC vrije isolatie schuim

(polyurethaan). 

• Geheel geplaatst op stelvoeten van RVS

• Alle hoeken inwendig afgerond

• Inwendig voorzien van in hoogte 

verstelbare legroosters

• Temperatuur regelbaar tussen 0°C 

• Temperatuur stabiliteit van +/

• Opwarmtijd 1,5°C / minuut

• Afkoeltijd -1.2°C / minuut

• Programma regelaar voor 1

met 20 stappen te programmeren

• Audio en visueel alarmering

• Laag inert verwarmingselement 

• Laag geluidniveau < 55dB

• Voorzien van deurrubber wat eenvoudig is 

te vervangen. Het rubber is voorzien van 

magneet sluiting. 

• Deur zowel links als recht te plaatsen

• Automatische openstand bij 90° open of meer

• Deur zelfsluitend bij openstand <90°

 

Optioneel leverbaar: 

Zwenkwielen voor goede reiniging rondom kast

Glasdeur voor zicht op producten

LEXAN tussendeur voor zicht op producten

NANODAC Data logger  

Regelaar met meer programma faciliteiten

Wanddoorvoer voor externe meting

Extra legroosters en geleiders

Afzuiging tbv geurevacuatie 

 

 
FDM Testkast 

Temperatuur
bereik

FDM TSX370 0°C +70°C 

FDM TSX440 
  0°C +70°C 

FDM TSX700   0°C +70°C 
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FDM Testkast 0°C-70°C 

kasten zijn zeer breed inzetbaar door de zeer goede uniformiteit en 

Door de eenvoudige bediening is het makkelijk werken met de 

De FDM fabriek is flexibel op het gebied van specifieke wensen. Zie 

Het geheel is vervaardigt uit RVS, zowel 

inwendig als uitwendig. AISI 304 

Het casco is geheel geïsoleerd met  

CFC/HCFC vrije isolatie schuim 

l geplaatst op stelvoeten van RVS 

Alle hoeken inwendig afgerond 

Inwendig voorzien van in hoogte 

verstelbare legroosters 

Temperatuur regelbaar tussen 0°C - 70°C 

Temperatuur stabiliteit van +/- 0,1°C 

Opwarmtijd 1,5°C / minuut 

1.2°C / minuut 

amma regelaar voor 1 programma 

met 20 stappen te programmeren 

Audio en visueel alarmering 

Laag inert verwarmingselement  

Laag geluidniveau < 55dB 

Voorzien van deurrubber wat eenvoudig is 

te vervangen. Het rubber is voorzien van 

links als recht te plaatsen 

Automatische openstand bij 90° open of meer 

Deur zelfsluitend bij openstand <90° 

reiniging rondom kast 

Glasdeur voor zicht op producten 

deur voor zicht op producten 

Regelaar met meer programma faciliteiten 

Wanddoorvoer voor externe meting 

Extra legroosters en geleiders 

 

Temperatuur 
bereik 

   Afmetingen 
uitwendig     

Volume 
L 

   Afmetingen 
Inwendig

Br D H Br D 

    600 600 1920 370 500 480 

 
600 700 

  

1920 
440 500 580 

 750 820 2100 700 600 670 

      

 

             FDM Testkast 0°C
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kasten zijn zeer breed inzetbaar door de zeer goede uniformiteit en 

Door de eenvoudige bediening is het makkelijk werken met de 

pecifieke wensen. Zie 

Afmetingen  
Inwendig   Volt KW  

H 

1250 230V 1,5 

1250 230V 1,5 

1350 230V 1,8 

   

FDM Testkast 0°C-70°C graden 


