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W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia wyłącznie znanych 

producentów, którzy cieszą się dużą renomą na rynku i ogromnym 

zaufaniem klientów. 

Dzięki doświadczeniu oraz szerokiej gamie oferowanych produktów, 

jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej 

wymagających  klientów.

Nieustannie dążymy do poszerzenia i doskonalenia naszej oferty, 

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom. 

Danuta i K
rzysztof

 Katryñscy

Danuta Katryńska

Dyrektor 

Dr Krzysztof Katryński

Dyrektor ds. Rozwoju



Oferujemy sprzęt o wysokiej jakości 

wykonania, przy konkurencyjnej cenie 

i atrakcyjnych warunkach. Z realizacji 

zawartych umów, wywiązujemy się 

terminowo oraz z należytą starannością 

i sumiennością, dbając aby zamawiający 

był zadowolony, z każdego etapu naszej 

współpracy.                       .

Dział Zamówień Publicznych 

 

Dział Sprzedaży

Dział Serwisu

ZESPÓŁ

Priorytetem naszej pracy jest satysfakcja  

oraz  zadowolenie klienta. Stawiane nam 

cele oraz zadania, realizujemy z największą 

starannością i dbałością. Przygotowując 

oferty, uwzględniamy indywidualne  

potrzeby klientów i przedstawiamy 

najkorzystniejsze rozwiązania.                        .

Wykwalifikowani specjaliści ds. serwisu zapewnią 

Państwu profesjonalną obsługę, odpowiedzą 

na wszelkie pytania i pomogą rozwiązać 

ewentualne problemy. Gwarantujemy najwyższą 

jakość wykonywanych usług.                       .



OFERTA 

Oferta którą otrzymacie Państwo w 

odpowiedzi na zapytanie zawiera:

ź numer oferty

ź cenę produktu i warunki płatności

ź termin związania ofertą

ź termin i warunki dostawy 

ź inne istotne informacje dla danego 

zapytania

ZAPYTANIE 

Szanując indywidualne preferencje klientów 

oferujemy kilka opcji składania zapytań.

  Zapytania telefoniczne 

85 661 28 66 

poprzez stronę internetową 

www.danlab.pl 

biuro@danlab.pl

Zapewniamy serwis 

gwarancyjny i 

pogwarancyjny  

na wszystkie oferowane 

przez nas urządzenia.

SERWIS

W przypadku urządzeń 

wymagających montażu, 

uruchomienia i przeszkolenia

nasi pracownicy służą 

Państwu swoją pomocą.



SKŁADANIE 

ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej:

drogą elektroniczną 

biuro@ danlab.pl

lub pocztą tradycyjną:

DanLab

ul. HANDLOWA 6A

15-399 Białystok 

REALIZACJA 

ZAMOWIENIA
Przyjęcie zamówienia do realizacji zawsze 

potwierdzamy pisemnie. 

Potwierdzenie zamówienia zawiera:

ź numer oferty na podstawie której 
zamówienie zostało złożone

ź cenę

ź termin realizacji

ź Dane płatnika i adres dostawy

W przypadku jakichkolwiek niezgodności macie 
Państwo 24 godziny na zgłoszenie uwag.

DOSTAWA 

TOWARU

Oferta którą otrzymacie Państwo 

w odpowiedzi na zapytanie zawiera:

ź numer oferty

ź cenę produktu i warunki płatności

ź termin związania ofertą

ź termin i warunki dostawy 

ź inne istotne informacje dla danego 

zapytania

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
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Zalety
ź Bezpieczne i długoterminowe 

przechowywanie próbek

ź Temperatura -86°C

ź Ultracienkie próżniowe panele 

izolacyjne

ź Minimalizacja utraty ciepła

ź Niezawodny system alarmowy

ź Cyfrowy wyświetlacz LCD

ź 2 tryby pracy

 ZAMRAŻARKI TELSTAR 

NISKOTEMPERATUROWE

www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 

Przedstawiamy Państwu serię zamrażarek 

niskotemperaturowych firmy Telstar, zapewnia-

jących bezpieczne i długoterminowe przecho-
owywanie próbek w temperaturze -86 C. 

W ofercie dostępne są modele szafowe i skrzy-

niowe o różnych pojemnościach. 

Są to urządzenia chłodnicze unikalne w swojej 

k las ie .  Wszystkie  cechy i  korzyśc i  d la 

użytkownika zostały przedstawione poniżej.

Pojemność i elastyczność

W porównaniu do tradycyjnych zamrażarek 

firma Telstar stosuje nowoczesne ultra cienkie 

próżniowe panele izolacyjne (VIP). Zasto-

sowanie izolacji próżniowej pozwala przy takiej 

samej kubaturze urządzenia wygospodarować 

do 30 % więcej powierzchni użytkowej. Pozwala 

to przechowywać więcej vialek na metr  

powierzchni.  Przy zaledwie 80 mm izolacji 

technologia  VIP pozwala  na naj lepszą 

wydajność izolacyjną. Zamrażarki Telstar oferują 

maksymalną pojemność przy minimalnych 

rozmiarach zewnętrznych.  Urządzenie 

standardowo posiada 5 drzwi wewnętrznych,

a wnętrze w całości wykonane jest ze stali 

nierdzewnej (półki, komora, drzwi). Opcjonalnie 

może posiadać 2, 3 lub 6 drzwi wewnętrznych.

Ergonomiczny kształt
Dzięki głębokości poniżej 822 mm oraz 4 dużym  

kółkom zamrażarkę Telstar można łatwo 

p r z e t r a n s p o r t o w a ć  w  k a ż d e  m i e j s c e . 

W  zamrażarkach Telstar z łatwością można 

zmienić strony otwierania drzwi- na prawą lub na 

lewą stronę. Dzięki temu można wybrać czy 

drzwi mają być otwierane z prawej czy z lewej 

strony w zależności od ostatecznej lokalizacji 

w laboratorium.

Łatwa w serwisowaniu  
Główna płyta sterowania znajduje się na 

wysokości oczu, z dala od kurzu i wilgoci. 

Umiejscowienie filtrów kondensatora pozwala 

na łatwą i szybką inspekcję ich stanu. Cała 

elektronika umieszczona została w bezpiecznej 

i kompaktowej „czarnej skrzynce” chronionej 

przed kurzem i wilgocią. W zestawie znajdują się 

2 baterie zapasowe, zdalny alarm (NO/NC/COM), 

port RS485 oraz podłączenie CO /LN .2 2

Niezawodność systemów alarmowych 

i wyświetlacz łatwy w obsłudze 
Wszystkie zamrażarki niskotemperaturowe 

posiadają jasny, cyfrowy wyświetlacz LCD 

z łatwym menu dostępu oraz niezawodnym 

systemem alarmowym. Umieszczony na 

wysokości oczu system kontroli oferuje również 

własny system diagnostyczny z analizą błędów 

i zakłóceń. Zamrażarki Telstar posiadają 2 tryby 

pracy: tryb ekonomiczny pozwala zmniejszyć 

o ok.15%zużycie energii i wydłużyć czas zużycia 

kompresorów lub tryb optymalny zapewniający 

najlepszy  rozkład temperatury. Wyświetlacz 

standardowo zapamiętuje historię osiąganych 

temperatur w ciągu doby oraz pozwala 

graficznie przedstawić przechowywane dane 

jako wykres (dzień, miesiąc, rok).



Model U445 (-86) U570 (-86) U830 (-86)

Zakres temperatur [oC]

Pojemność [l] 445 570 830

Ilość racków [max] 15 20 30

Ilość 2'' cryo pudełek 300 400 600

Ilość vialek 2ml 30000 40000 60000

Powierzchnia brutto [m2] 0,56 0,68 0,93

Liczba vialek na 1 m2 53517 58823 64516

Wymiary wewnętrzne WxHxD [mm] 470x1500x608 610x1500x608 900x1500x608

Wymiary zewnętrzne WxHxD [mm] 650x1991x822 790x1991x822 1080x1991x822

Materiał wnętrza

Materiał obudowy

Otwory przepustowe

Pólki, dzrwi wewnętrzne

Waga [kg] 270 293 352

Zasialnie [V/Hz]

-50 do -86 (fabrycznie ustawiony na -80)

220-240 V, 50 Hz (opcjonalnie 110 V, 60 Hz)

stal nierdzewna 304

stal pokryta warstwą epoksydową

2 standardowe porty (+2 wstępnie obrobione)

4 półki, 5 drzwi wewnętrznych w standardzie

ZAMRAŻARKI SZAFOWE 

Model C370 (-86) C620 (-86) C820 (-86)

Zakres temperatur [oC]

Pojemność [l] 370 620 820

Ilość racków [max] 20 32 44

Ilość 2'' cryo pudełek 280 448 616

Ilość vialek 2ml 28000 44800 61600

Powierzchnia brutto [m2] 1,05 1,5 1,84

Liczba vialek na 1 m2 26666 29866 33478

Wymiary wewnętrzne WxHxD [mm] 683x784x637 1158x784x637 1558x784x637

Wymiary zewnętrzne WxHxD [mm] 1267x1049x830 1742x1049x830 2142x1049x830

Materiał wnętrza

Materiał obudowy

Otwory przepustowe

Waga [kg]

Zasialnie [V/Hz] 220-240 V, 50 Hz (opcjonalnie 110 V, 60 Hz)

180

stal nierdzewna 304

stal pokryta warstwą epoksydową

2 standardowe porty (+2 wstępnie obrobione)

-50 do -86 (fabrycznie ustawiony na -80)

ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE
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Zamrażarki niskotemperaturowe  są 

niezastąpionym elementem w każdym 

laboratorium. Zamrażarki Nordic Lab 

wyposażone są w jednokompresorowy 

system chłodzenia, dzięki któremu sprzęt 

uzyskuje doskonałe parametry wydajności 

p r z y  n i e w i e l k i m  p o b o r z e  e n e r g i i 

elektrycznej. 

Doskonała izolacja cieplna uzyskana 

została dzięki zastosowaniu specjalnej, 

nietoksycznej pianki poliuretanowej. 

Zamrażarki niskotemperaturowe Nordic Lab 

są bardzo ciche i nie wydzielają dużych ilości 

ciepła, dzięki czemu praca z nimi jest 

bardziej komfortowa. 

W ofercie dostępne są modele w trzech 
o ozakresach temperatur, tj. od -10 C do -45 C, 

o o o ood -30 C do -60 C oraz od -60 C do -86 C, oraz 

o  pojemności 93 oraz 253 litrów co pozwoli 

Państwu na wybór najodpowiedniejszego 

modelu. 

Zalety
ź Bezpieczne i długoterminowe 

przechowywanie próbek

ź Temperatura od -10°C -86°C

ź Szafowe lub skrzyniowe 

ź Pojemność od 140 do 495  

litrów

ź Jednokompresorowy system 

chłodzenia

Bezpieczeństwo 
 Cała elektronika umieszczona została 

w bezpiecznej  i  kompaktowej „czarnej 

skrzynce” chronionej przed kurzem i wilgocią. 

W zestawie znajdują się 2 baterie zapasowe, 

zdalny alarm (NO/NC/COM), port RS485 oraz 

podłączenie CO /LN . 2 2

Z a m r a ż a r k i  w y p o s a ż o n e  s ą  w  d u ż y 

w y ś w i e t l a c z  p o k a z u j ą c y  a k t u a l n ą 

temperaturę wewnątrz urządzenia. Panel 

kontrolny pozwala również na przeglądanie 

historii temperatur. Zamrażarki posiadają 

wbudowany port USB, co pozwala na zapisanie 

danych z historią temperatury na komputerze. 

Standardowe wyposażenie stanowią kółka, 

dzięki czemu łatwo jest transportować 

i przestawiać urządzenie.

Doskonała izolacja cieplna.
Dzięki zastosowaniu specjalnej, nietoksycznej 

p i a n k i  p o l i u r e t a n o w e j .  Z a m r a ż a r k i 

niskotemperaturowe są bardzo ciche i nie 

wydzielają  dużych ilości ciepła, co sprawia, że 

praca z nimi jest bardziej komfortowa.

 ZAMRAŻARKI NORDIC 

NISKOTEMPERATUROWE



Model XLT C75 XLT C150 XLT C300 XLT C400

Zakres temperatur [oC]

Pojemność [l] 74 140 296 383

Wymiary zewnętrzne    

HxWxD [mm]
895x550x645 885x720x 885x1260x695 885x1560x695

Wymiary wewnętrzne 

HxWxD [mm]
465x390x390 635x350x440 635x890x440 635x1190x440

Ilość pokryw 

wewnętrznych
3 4

System chłodzenia

Waga [kg] 57 59 82 95

Zasilanie 220-240V/ 50/60Hz

jednokompresorowy

1

-30 do -60

M odel LT C150 LT C300 LT C400 LT C500

Zakres temperatur [oC]

Pojemność [l] 140 296 383 495

Wymiary zewnętrzne    

HxWxD [mm]
885x720x695 885x1260x695 885x1560x695 885x1660x758

Wymiary wewnętrzne 

HxWxD [mm]
635x350x440 635x890x440 635x1190x440 640x1290x500

Ilość pokryw 

wewnętrznych
3

System chłodzenia

Waga [kg] 59 82 95 122

Zasilanie

-10 do -45

jednokompresorowy

1

220-240V/ 50/60Hz

ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE 
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Model ULT C75 ULT C200 ULT C300 ULT C400

Zakres temperatur [oC]

Pojemność [l] 74 198 296 383

Wymiary zewnętrzne    

HxWxD [mm]
895x550x645 885x920x695 885x1260x695 885x1560x695

Wymiary wewnętrzne 

HxWxD [mm]
465x390x390 635x550x440 635x890x440 635x1190x440

Ilość pokryw 

wewnętrznych
1 2 3 4

System chłodzenia

Waga [kg] 57 69 82 95

Zasilanie 220-240V/ 50/60Hz

jednokompresorowy

-60 do -86
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BACK UP 
SYSTEM 

AWARYJNEGO
 

PODTRZYMYWANIA 

TEMPERATURY 

System Back up zapewnia optymalne warunki do przechowywanych 

próbek w przypadku wystąpienia długotrwałej przerwy w dostawie 

energii lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych z zamra- 

żarką. System Back up w kombinacji z butlą wypełnioną ciekłym CO  może 2

outrzymać temperaturę rzędu -67 C przez wiele godzin, zaś w zestawie 
oz butlą wypełnioną ciekłym Ln temperaturę nawet do -80 C. 2  

 AKCESORIA DO ZAMRAŻAREK NISKOTEMPERATUROWYCH

ZAMRAŻARKI SZAFOWE

Model LT U250 XLT U250 ULT U100 ULT U250

Zakres temperatur [oC] -10 do -45 -30 do -60

Pojemność [l] 93 253

Wymiary zewnętrzne  [mm] 830x600x643 2055x600x595

Wymiary wewnętrzne  [mm] - 1420x435x370

Ilość drzwi wewnętrznych - 2 - 2

Ilość półek 5 - 5

System chłodzenia

Waga [kg] 125 135 65 135

Zasilanie 220-240V/ 50/60Hz

-60 do -86

253

2055x600x595

1420x435x370

jednokompresorowy

Nieodłącznym elementem wyposażenia zamrażarek są pudełka polipropylenowe oraz 

kartonowe. Pudełka PP cechuje duża wytrzymałość. Wyposażone są w przezroczystą 

pokrywkę, co umożliwia obserwowanie zawartości pudełka bez jego otwierania. Dostępne 

są w różnych kolorach i rozmiarach. Pudełka kartonowe wykonane są z atestowanego, 

specjalnego kartonu powlekanego folią gwarantującego bardzo wysoką wytrzymałość.

PUDEŁKA KARTONOWE I POLIPROPYLENOWE

°C



SYSTEM GSM 

Skonfigurowany według indywidualnych 

potrzeb klienta moduł GSM pozwala na

przekazywanie poprzez wiadomości SMS 

informacji o stanie, zdarzeniach oraz awariach

urządzeń. Jeden moduł umożliwia monitoring 

aż ośmiu urządzeń oraz wysyłanie 

komunikatów 

do ośmiu użytkowników. Urządzenie można 

podłączyć do wszystkich urządzeń 

posiadających gniazdo zdalnego alarmu.

Cechy systemu alarmowego GSM:

• niewielkie wymiary

• zewnętrzna antena zapewniająca silny sygnał

• możliwość podłączenia ośmiu urządzeń 

zewnętrznych

• wysyłanie komunikatów do ośmiu 

użytkowników

• możliwość zdalnego sprawdzenia

aktualnych warunków panujących w 

urządzeniu

• dzięki wbudowanej baterii urządzenie jest w 

stanie pracować bez zasilania zewnętrznego

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY 

System monitoringu urządzeń 

laboratoryjnych. Zapewnia bezpieczne 

przechowywanie danych, a poprzez 

niezwykle prostą obsługę oszczędza czas.

System Wireless Lab służy do pomiaru:

- temperatury w zakresie od – 200ºC do 

+200ºC,

- zawartości CO  w zakresie od 0% do 20%,2

- wilgotności względnej w zakresie od 0% 

do 100%.

Cechy systemu alarmowego wireless:

ź  nie wymaga oprogramowania, a jedynie 

 dostępu do komputera

ź technologia Plug & Play nie wymaga 

stosowania przewodów, kabli itp.

ź dane są dostępne w dowolnym miejscu

 i czasie przez 24 godziny,  7 dni 

w tygodniu

ź dane są udostępniane w postaci 

czytelnych wykresów i tabel

ź system posiada możliwość alarmu przez 

SMS lub e-mail.

SYSTEM WIRELESS LAB
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 RACKI - BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE ZEBRANEGO MATERIAŁU
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Oferujemy szeroką gamę racków do 

z a m r a ż a r e k  p i o n o w y c h  o r a z 

skrzyniowych. Racki mogą być 

wykonane ze stali nierdzewnej lub 

z aluminium. Oferowane przez naszą 

firmę racki (stelaże) są odpowiednie 

do wszystkich modeli zamrażarek.

DO ZAMRAŻAREK SZAFOWYCH 

Ra cki  przezna czon e do  zamrażarek 

pionowych wykonane są z wysokiej jakości 

stal i  nierdzewnej bądź z aluminium. 

Materiały te gwarantują odpowiednią 

tr wałość oraz  wy trzymałość ste laży. 

Wyposażone są w ergonomiczny uchwyt 

oraz alert zatrzymania, co zapewnia wygodę 

oraz bezpieczeństwo użytkowania. Model 

stelaży z wysuwa-nymi szufladami to 

najwygodniejszy sposób na przechowywanie 

próbek w zamrażarkach. Dostęp do pudełka 

jest bardzo szybki, wygodny i nie wymaga 

wyjmowania całego ciężkiego stelaża, a tylko 

pojedynczej lekkiej szuflady. Przechowy-

wanie próbek w stelażach skraca do 

minimum czas otwarcia drzwi zamrażarki, 

pozwala najlepiej wykorzystać jej przestrzeń

i oszczędza energię.                      .  

Racki kartonowe to najtańszy model stelaża, 

który idealnie sprawdza się jako alternatywa 

stelaży wykonanych z aluminium lub ze stali 

n ierdzewnej .  Podwójna konstrukcja 

kartonowej ściany, z obustronną powłoką PP 

zapewnia wysoką jego trwałość.Racki 

kartonowe są idealnym rozwiązaniem 

do długoterminowego przechowywania 

próbek w przypadku instytucji z ograni-

czonym budżetem.

DO ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH 

R a c k i  p r z e z n a c z o n e  d o  z a m r a ż a r e k 

skrzyniowych wykonane są z wysokiej jakości 

stal i  n ierdzewnej  bądź z  a luminium. 

Materiały te gwarantują odpowiednią 

t r wa ł o ś ć  o ra z  wy t r zy m a ł o ś ć  s te l a ży. 

Wyposażone są w ergonomiczny uchwyt 

oraz alert zatrzymania, co zapewnia wygodę 

o r a z  b e z p i e c z e ń s t w o  u ż y t k o w a n i a . 

Przechowywanie pudełek w stelażach skraca 

do minimum otwarcie drzwi zamrażarek oraz 

pozwala najlepiej wykorzystać przestrzeń 

zamrażarki. Dotarcie do poszukiwanej próbki 

jest dużo szybsze, co przedłuża ich okres  

ważności. Stelaże są dopasowane wymiarami 

do pudełek, a różna liczba półek pozwala 

dopasować je do konkretnych zamrażarek. 

Nowością są racki aluminiowe z regulo-

wanymi półkami. Na stałe zamontowana jest 

jedynie dolna półka, natomiast pozostałe 

można umocować według własnych potrzeb. 

Jest to doskonała alternatywa dla standa-

rdowych stelaży Istnieje również możliwość 

wykonania raków dostosowanych do Państwa 

indywidualnych potrzeb. Projektowane raki 

bazują na modelu klasycznym lub na rakach 

typu comfort w zależności od typu użytego 

zabezpieczenia pudełka przed wypadnięciem           



 W ofercie posiadamy szeroki wybór modeli 

o różnych rozmiarach z drzwiami pełnymi bądź 

p r z e s z k l o n y m i .  Ws z y s t k i e  u r z ą d z e n i a 

z a p r o j e k t o w a n e  z o s t a ł y  z  n a j w y ż s z ą 

starannością. Unikalny system alarmowy 

zapewnia stałą kontrolę wszystkich istotnych 

parametrów pracy urządzenia.

Chłodziarki do krwi to urządzenia, które zostały 

zaprojektowane do bezpiecznego prze- 

chowywania krwinek czerwonych w szpitalach, 

stacjach krwiodawstwa, przychodniach czy 

laboratoriach medycznych. 

Dodatkowy wyświetlacz w sposób ciągły 

wskazuje zarówno temperaturę wewnątrz 

komory jak i temperaturę przechowywania 

materiału. Wnętrze chłodziarek do prze- 

chowywania krwi jest wykonane ze stali 

szlachetnej, natomiast z zewnątrz są pokryte 

zazwyczaj białą odporną folią.

Unikalny system alarmowy i system kontroli 

zapewniają stały nadzór nad wszystkimi 

istotnymi parametrami pracy urządzenia. 

Dotykowy wyświetlacz w sposób ciągły 

wskazuje zarówno temperaturę wewnątrz 

komory jak i temperaturę przechowywanego 

materiału. W sposób zrozumiały i jedno- 

znaczny wyświetlane są wszystkie symbole 

ostrzeżeń o stanach alarmowych, również 

o stanie baterii podtrzymującej system 

alarmowy. 

Urządzenia posiadają drzwi zamykane za 

pomocą zamka elektronicznego, który 

zatrzaskuje się automatycznie za każdym 

razem po zamknięciu drzwi. Elektroniczny 

zamek cyfrowy pozwala tylko upoważnionym 

pracownikom na dostęp do zawartości 

poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego kodu.

Wnętrze chłodziarek do przechowywania krwi 

jest wykonane ze stali szlachetnej, natomiast z 

zewnątrz są pokryte białą odporną emalią. 

P o w ł o k a  z e w n ę t r z n a   j e s t  ł a t w a 

do czyszczenia i konserwacji oraz nadaje 

urządzeniu “medyczny” charakter. Wnętrze 

urządzenia jest oświetlone, co pozwala na 

szybki  właśc iwy wybór  n iezbędn ego 

materiału.Urządzenie jest wyposażone 

w wytrzymałe kółka. 

Chłodziarki do krwi zostały wyposażone 

w system alarmowy zapewniający stały nadzór 

nad wszystkimi istotnymi parametrami pracy 

urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo 

przecho-wywanych preparatów krwinek 

czerwonych. 

CHŁODZIARKI DO KRWI 
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RSBG2540MD                                 RDBB2640MD

CHŁODZIARKI DO KRWI

POJEDYNCZE

Model 
RSBB2270MD /      

RSBG2270MD

RDBB2320MD / 

RDBG2320MD

Pojemność 571 485

Wymiary                                             

HxWxD [mm]
1980 x 720 x 840 1980 x 720 x 840

Waga [kg] 150 / 170 160 / 165

Wyposażenie 6 półek 6 szuflad 

Skala temperatur

Drzwi pełne / przeszklone pełne / przeszklone

Typ blokady

Odszranianie

Mikroprocesor

+2oC do +8oC

cyfrowa

automatyczne

wyświetlacz temperatury                                                                                                                                                        

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                                                                                                            

alarm otwartych drzwi, alarm braku zasilania                                                                                                                 

podwójne chłodzenie           RSBB2270MD             RSBG2270MD               RDBB2320MD         

Model 
RSBB2540MD / 

RSBG2540MD

RDBB2640MD / 

RDBG2640MD

Pojemność 1245 1245

Wymiary HxWxD [mm] 1980 x 1440 x 840 1980 x 1440 x 840

Waga [kg] 280 / 365 345 / 361 

Wyposażenie 12 półek 12 szuflad

Skala temperatur

Drzwi pełne / przeszklone pełne / przeszklone

Typ blokady

Odszranianie

Mikroprocesor

cyfrowa

automatyczne

wyświetlacz temperatury                                                                          

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                               

alarm otwartych drzwi, alarm braku zasilania                                                                            

podwójne chłodzenie

+2oC do +8oC

PODWÓJNE

KOMPAKTOWE
Model RSBG1030MD RSBT1056MD RSBG1056MD

RDBT1068MD / 

RDBG1068MD

RSBT2056MD / 

RSBG2056MD

RDBT2068MD / 

RDBG2068MD

Pojemność 88 118 118 118 118 118

Wymiary 832 x 490 x 550

Waga [kg] 42 77 80 84 / 85 77 / 80 84 / 85

Półki

Skala temperatur

Drzwi przeszklone pełne przeszklone pełne / przeszklone pełne / przeszklone pełne / przeszklone

Typ blokady

Odszranianie

Mikroprocesor

985 x 645 x 680

automatyczne

cyfrowa

wyświetlacz temperatury                                                                                                                                                           

alarm wysokich i niskich temperatur                                                                                                                                        

alarm otwartych drzwi 

wyświetlacz temperatury                              

alarm wysokich i niskich temperatur 

alarm otwartych drzwi                               

2

+2oC do +8oC

   RSBG1030MD                                                RSBT1056MD                                                       RSBG1056MD                                                  RDBT1068MD                                                              RSBT2056MD                                                        RDBG2068MD

Wymiary HxWxD [mm]
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INKUBATORY Z CHŁODZENIEM
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 Inkubatory z chłodzeniem są idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów, gdzie 

niezbędne jest utrzymanie temperatury poniżej temperatury otoczenia. Urządzenia 
o opozwalają na ustawienie tem-peratury w zakresie od 5 C do 40 C. W ofercie dostępne są 

modele  o pojemności od 88 do 570 litrów, w wersji z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi 

co pozwala na dużą elastyczność w doborze odpowiedniego                          

    RLCG0100            RLCG0600

Model RLCG0100
RLSD01502 / 

RLCG01502

RLSD0300 / 

RLCG0300

RLSD0600 / 

RLCG0600

Pojemność [l] 88 150 300 570

Wymiary                    

HxWxD [mm]
860x500x535 820x600x600 1487x600x650 1980x720x840

Waga 40 43 75 140

Półki 2 3 3 4

Zakres temperatur

Drzwi pełne

Materiał obudowy

Materiał wnętrza stal nierdzewna stal malowana
malowane 

aluminium
stal nierdzewna

Typ blokady - -

Mikroprocesor

zamek na klucz

stal malowana

zawansowany kontroler                                                                          

wyświetlacz temperatury z dokładnością  0,1oC

5oC do 40oC

pełne / przeszklone

Inkubatory do płytek krwi firmy 

Labcold są  certyf ikowanymi 

urządzeniami medycznymi, zgodnie      

z dyrektywą 93/42/EEC. Działają one 

w połączeniu z mieszadłami do 

p ł y t e k ,  b y  z a g w a r a n t o w a ć  

użytkownikowi optymalne warunki 

przechowywania preparatów. 

K o n t r o l ę  n a j w a ż n i e j s z y c h  

parametrów pracy umożliwia 

dotykowy panel sterowania oraz 

7-dniowy rejestrator temperatury. 

MIESZADŁA DO PŁYTEK KRWI 

                      RPLI0130MD                   RLPI0090MD                      RLPI0550MD       

Mieszadło do płytek krwi współpracuje z 6- lub 

8-szufladowymi rackami. Zakres prędkości wy-

nosi 20-60 rpm. Zastosowanie z inkubatorami 

Labcold zapewnia optymalną i bezpieczną 

pracę.

INKUBATORY DO PŁYTEK KRWI

Model RLPI0090MD RLPI0130MD RLPI0550MD

Pojemność [l] 88 118 571

Wymiary HxWxD [mm] 810 x 480 x 530 985 x 645 x 680 1980 x 720 x 840

Waga [kg] 42 70 140

Zakres temperatur

Drzwi

Typ blokady
elektroniczna 

blokada klawiatury

Mikroprocesor

cyfrowa

przeszklone

+20oC do +24oC

wyświetlacz temperatury                                                                       

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                    

alarm otwartych drzwi

 [kg] 
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ZAMRAŻARKI DO OSOCZA

Zamrażarki do osocza dostępne są w wielu rozmiarach - od użytecznego modelu kompaktowego 

do dużych modeli wolnostojących. Cyfrowy wyświetlacz i 7-dniowy rejestrator temperatury 

zapewniają najlepszą kontrolę pracy urządzenia. Zamrażarki są certyfikowanymi urządzeniami 

medycznymi zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Dźwiękowy i optyczny system alarmowy ostrzega o 

niedopuszczalnych temperaturach we wnętrzu komory. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 

urządzenia standardowo wyposażone są w zamek  z 2 kluczami. 

RVPF1334MD RVPF21134MD

Model RVPF1334MD RVPF2134MD

Pojemność [l] 186 505

Wymiary HxWxD [mm] 1615 x 540 x 610 1880 x 770 x 722

Waga [kg] 59,5 110

Wyposażenie
2 półki                                               

3 szuflady
6 półek

Skala temperatur -32oC do -45oC -32oC do -40oC

Drzwi

Typ blokady

Mikroprocesor

pełne

zamek

wyświetlacz temperatury                                                                                   

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                                    

alarm otwartych drzwi



Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne 

umożliwiają bezpieczne przechowywanie 

substancji wrażliwych na temperaturę, 

materiałów wybuchowych - chłodziarki 

laboratoryjne z ATEX i łatwopalnych. 

Oferowane chłodziarki  i  zamrażarki 

laboratoryjne wyposażono w liczne funkcje 

pozwalające na optymalne przecho-

wywanie wrażliwych próbek, substancji 

chemicznych i materiałów badawczych. 

Precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia 

wyjątkowo dokładną regulację tem-

peratury, a w połączeniu ze skuteczną 

izolacją oraz dynamicznym układem 

chłodzenia zapewnia optymalne warunki 

przechowywania. 

W ofercie dostępne są chłodziarki  i zam-

rażarki laboratoryjne o drzwiach pełnych lub 

przeszklonych.  W naszej ofercie posiadamy 

zamrażarki kompaktowe, zamrażarki 

pojedyncze a także zamrażarki podwójne.

Zalety:

ź Temperatura  w zależności od 

modelu od -40 ° C do + 20 ° C

ź Pojemność nawet 1500L

ź Dźwiękowe oraz wizualne 

wskaźniki temperatur

ź Alarm niskiej/wysokiej 

temperatury 

ź Alarm drzwi

ź Samodomykacz drzwi

ź Wymuszony lub naturalny 

obieg powietrza

Chłodziarki i zamrażarki kompaktowe
Kompaktowe chłodziarki laboratoryjne 

umożliwiają bezpieczne przechowywanie 

p r o d u k t ó w  w r a ż l i w y c h  n a  z m i a n y 

temperatur zajmując przy tym niewiele 

miejsca. Najczęściej są to chłodziarki 

podblatowe lub nablatowe o niskiej wadze.

Chłodziarki i zamrażarki pojedyncze 
T a k  j a k  c h ł o d z i a r k i  k o m p a k t o w e , 

pojedyncze chłodziarki laboratoryjne 

również  idealnie sprawdzają się w labora-

toriach o ograniczonej przestrzeni. Mimo,

że są to urządzenia wolnostojące to  zajmują 

niewiele miejsca. 

Chłodziarki i zamrażarki podwójne
Charakteryzują się dużą pojemnością. 

Pozwala to na przechowywanie znacznych 

ilości materiałów w tych samych warun-

kach.  Urządzenia wolnostojące.

Drzwi pełne lub przeszklone
W zależności od potrzeb, wszystkie nasze 

chłodziarki i zamrażarki oferujemy w dwóch 

opcjach do wyboru: z drzwiami pełnymi  

by nikt niepowołany nie miał  wglądu 

w zawartość lub z drzwiami przeszklonymi 

dla wygody użytkowania. 

CHŁODZIARKI 
I ZAMRAŻARKI 
LABORATORYJNE
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CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE LEC MEDICAL

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne firmy 

Lec Medical z wnętrzem antyiskrowym 

umożliwiają bezpieczne przechowywanie 

substancji wrażliwych na temperaturę, 

materiałów wybuchowych i łatwopalnych. 

W ofercie dostępne są modele o różnych 

pojemnościach, w wersji z drzwiami pełnymi 

bądź przeszklonymi, co pozwala na dużą 

elastyczność podczas wyboru optymalnego 

urządzenia do Państwa laboratorium. 

 

Zamrażarki ISU27C ISU37C LSF151 LSF232

Pojemność [l] 50 102 151 232

Zakres temperatury

Wymiary zewnętrzne 562x500x510 830x495x620 845x595x595 1570x595x634

Wymiary wewnętrzne 365x345x330 683x414x415 705x500x450 1300x432x430

Czynnik chłodniczy

Certyfikat ATEX

Półki 1 2 - -

Kosze - 1 3 -

Szuflady -

R134a R600a

-18oC do -20oC

- tak

Chłodziarki LR207C LR307C LSR151 LSR288
PS R600 / 

PGR600

PS R1200 / 

PGR1200

Pojemność [l] 82 107 151 288 600 1200

Zakres temperatury

Wymiary zewn. [mm] 660x502x540 830x495x620 845x595x595 1570x595x634 1995x690x840 1995x1330x840

Wymiary wewn. [mm] 540x415x340 540x403x400 705x500x450 1382x480x445 1230x560x680 1386x1220x653

Drzwi

Czynnik chłodniczy

Certyfikat ATEX - - tak tak - -

Półki 2 3 10

Mikroprocesor
 zaawansowany kontroler                                                                                                                                                                             

wyświetlacz temperatury z dokładnością 0,1oC                                                                                                  

alarm wysokiej i niskiej temperatury 

5

pełne / przeszklone

+2oC do +10oC

R134a R600a R134a
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CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE

Model PE102C / PG102C PE109C
PE307C / 

PG307C

PSRC151 / 

PGRC151

Pojemność [l] 41 45 107 151

Zakres temperatury

Wymiary zewnętrzne 

HxWxD [mm]
702x379x500 530x470x465 830x495x620 845x595x610

Wymiary wewnętrzne 

HxWxD [mm]
400x245x310 400x410x270 700x403x400 705x500x450

Materiał wnętrza

Materiał obudowy

Półki 2 1 2 3

Drzwi pełne / przeszklone pełne

Mikroprocesor

+2oC do +8oC

stal malowana proszkowo

tworzywo sztuczne

zaawansowany kontroler                                                                                                                                                      

wyświetlacz temperatury z dokładnością 0,1oC                                                                                                                              

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                                                                                                                 

alarm otwartych drzwi

pełne / przeszklone

Model
PSRC273 / 

PGRC273

PSRC353 / 

PGRC353

PSR600 / 

PGR600

PSR1200 / 

PGR1200

Pojemność [l] 273 353 600 1200

Zakres temperatury

Wymiary zewnętrzne 

HxWxD [mm]

1565x595x640 / 

1565x595x625

1860x595x640 / 

1860x595x625
1995x690x840 1995x1330x840

Wymiary wewnętrzne 

HxWxD [mm]
1382x480x445 1682x480x445 1230x560x680 1386x1220x653

Materiał wnętrza

Materiał obudowy

Półki 5 6 5 10

Drzwi

Mikroprocesor

+2oC do +8oC

tworzywo sztuczne

stal malowana proszkowo

pełne / przeszklone

zaawansowany kontroler                                                                                                                                                       

wyświetlacz temperatury z dokładnością 0,1oC                                                                                                                               

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                                                                                                                    

alarm otwartych drzwi

Chłodziarko-zamrażarki LSC119 LSC263 LSC324

Pojemność [l] 119 263 324
Zakres temperatury chłodziarki

Zakres temperatury zamrażarki

Wymiary zewn. HxWxD [mm] 860x540x600 1680x540x600 1870x600x600
Wymiary wewnętrzne chłodziarki      

HxWxD [mm]               
Wymiary wewnętrzne zamrażarki           

HxWxD [mm]     
780x463x445

Certyfikat ATEX

Półki 2 3 3

Kosze

Szuflady 1 2 2

525x450x450

120x400x295

4

tak

-18oC do -25oC
+2oC do +10oC
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Chłodziarki farmaceutyczne Labcold zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o tym,  aby zapewnić bezpieczne 

przechowywanie leków i szczepionek wrażliwych na temperaturę.

Chłodziarki serii IntelliCold znajdują zastosowanie w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, aptekach - czyli wszędzie tam, 

gdzie ważna jest temperatura przechowywania leków. Kontroler IntelliCold automatycznie rejestruje temperaturę wewnątrz 

urządzenia oraz alarmuje, np. gdy drzwi chłodziarki są otwarte. Wszystkie chłodziarki posiadają automatyczny alarm, gdy 

temperatura wykracza poza ustawiony zakres. W ofercie dostępne są modele wolnostojące, podblatowe z drzwiami pełnymi lub 

przeszklonymi.

RLDF18041

Modele wolnostojące dostępne są w pojemnościach od 300 do 505 litrów. Smukła 

linia urządzeń zapewnia maksymalną dostępną objętość przy minimum zajm-

owanego miejsca. Chłodziarki posiadają zaawansowany kontroler, alarm 

wysokiej/niskiej temperatury, alarm zasilania oraz bateryjne podtrzymywanie pracy 

wyś-wietlacza, dzięki któremu temperatura wskazywana jest nawet w przypadku 

awarii zasilania. 

Urządzenia są niezawodne i solidne, zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom 

rozwijającej się medycyny. Chłodziarki wyposażone są w półki, które nie tylko 

uporządkowują zebrane próbki, ale także zapewniają odpowiedni przepływ 

powietrza.  Jako opcja dodatkowa dostępne są aluminiowe szuflady.

RLDG0110       RLDF0210

RLDG0510

RLDF1010

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE

Model
RLDF0110 / 

RLDG0110

RLDF0210 / 

RLDG0210

RLDF0510 / 

RLDG0510

Pojemność [l] 36 66 150

Wymiary HxWxD [mm] 535 x 450 x 485 720 x 450 x 485 820 x 600 x 610

Waga 26 kg 28 kg 38 kg

Półki 2 3 3

Zakres temperatur

Drzwi

Typ blokady

Rozmrażanie

Mikroprocesor

pełne / przeszklone

+2oC do +8oC

zamek z dwoma kluczami

automatyczne

alarm wysokiej i niskiej temperatury                                                                                                           

alarm otwartych drzwi                                                                                                                         

wyświetlacz temperatury                                                                                                                            

alarm braku zasilania

Model
RLDF1010 / 

RLDG1010

RLDF1510 / 

RLDG1510
RLDF18041

Pojemność [l] 300 430 505

Wymiary HxWxD [mm] 1500 x 600 x 660 1860 x 600 x 700 1710 x 765 x 725

Waga 64 kg 74 kg 90 kg

Półki 6 6 5

Zakres temperatur

Drzwi pełne

Typ blokady

Rozmrażanie

Mikroprocesor

wyświetlacz 

temperatury, alarm 

wysokiej i niskiej 

temperatury

+2oC do +8oC
pełne / przeszklone

zamek z dwoma kluczami

automatyczne

alarm wysokiej i niskiej temperatury             

alarm otwartych drzwi                        

wyświetlacz temperatury                                

alarm braku zasilania
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Model LKPv 6520 MediLine LKPv 6523 MediLine LGPv 6520 MediLine

Pojemnośc [litry]

Wymiary (wys./szer./gł.) [cm]

Zakres temperatury -2oC do +16oC 0oC do +16oC -10oC do -35oC

Temperatura otoczenia do 43oC do 32oC do 43oC

Obieg powietrza

Obudowa

Wnętrze

Drzwi pełne przeszklone pełne

Zużycie energii 1,8 kWh/24h 2,7 kWh/24h 4,7 kWh/24h

Sterowanie elektroniczne

215/70/83

601

dynamiczny

stalowa, malowana proszkowo

stal chromoniklowa

DRZWI POJEDYNCZE

Model LKPv 1420 MediLine LKPv 1423 MediLine LGPv 1420 MediLine

Pojemnośc [litry]

Wymiary (wys./szer./gł.) [cm]

Zakres temperatury -2oC do +16oC 0oC do +16oC -10oC do -26oC

Temperatura otoczenia do 43oC do 32oC do 43oC

Obieg powietrza

Obudowa

Wnętrze

Drzwi pełne przeszklone pełne

Zużycie energii 3,3 kWh/24h 3,8 kWh/24h 4,9 kWh/24h

Sterowanie elektroniczne

1427

215/143/83

dynamiczny

stalowa, malowana proszkowo

stal chromoniklowa

DRZWI PODWÓJNE

SZAFY LABORATORYJNE CHŁODNICZE I MROŹNICZE 

SZAFY CHŁODNICZE I 
MROŹNICZE
Profesjonalny sprzęt niemieckiej firmy LIEBHERR spełnia 

nawet najbardziej restrykcyjne wymagania. Urządzenia, 

zaprojektowane według najwyższych standardów, wykonane 

są z najlepszych materiałów, zapewniają długie, bezawaryjne 

użytkowanie. 

Prezentowane urządzenia wyposażono w liczne funkcje 

pozwalające na optymalne przechowywanie wrażliwych 

próbek, substancji chemicznych i materiałów badawczych. 

Precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia wyjątkowo 

dokładną regulację temperatury, a w połączeniu ze skuteczną 

izolacją oraz dynamicznym układem chłodzenia zapewnia 

optymalne warunki przechowywania. Optyczne i akustyczne 

systemy alarmowe ostrzegają przy niepożądanych 

odchyleniach temperatury.

Zalety:

ź Odszranianie automatyczne

ź Czynnik chłodniczy R290

ź Samoczynnie zamykane drzwi

ź Zintegrowane alarmy

ź Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz

ź Samonastawne rolki 

ź Cyfrowy kontroler 

ź Duża pojemność

ź Dokumentacja temperatury

[l]

[l]



Model BCDv 4313 FKvsl  3613 FKvsl 4113

FKvsl 5410 /        

FKvsl 5413

Pojemność [litry]                  

całkowita / użytkowa
417 / 364 348 / 320 388 / 359 544 / 520

Obudowa stal biała

Wnętrze

Drzwi pełne / przeszklone

Wymiary zewnętrzne 

(wys./szer./gł.) [cm]
199,0 x 60,0 x 64,4 164,0 x 60,0 x 61,0 180,0 x 60,0 x 61,0 164,0 x 75,0 x 73,0

Wymiary wewnętrzne 

(wys./szer./gł.) [cm]
162,2 x 50,0 x 50,7 145,2 x 47,0 x 44,0 161,2 x 47,0 x 44,0 145,2 x 60,0 x 56,0

Zużycie energii [kWh/24h] 2,00 1,20 1,27 0,98

Chłodzenie

Rozmrażanie/ odszranianie

Zakres temperatur +2oC do +12oC

Sterowanie

Nośność półek do 45 kg do 60 kg

Zamek

Czynnik chłodniczy

Klasa klimatyczna SN SN-ST SN-ST SN-T / SN-ST

standard

R600a

+1oC do +15oC

stal srebrna (malowana)

tworzywo sztuczne (kolor biały)

przeszklone

dynamiczne

automatyczne

mechaniczne

do 50 kg

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI

Model FKUv 1660 / FKUv 1663 GKv 4310 / GKv 4360 GKv 6410 / GKv 6460

Pojemność [litry]                  

całkowita / użytkowa
141 / 130 434 / 406 663 / 647

Obudowa stal szlachetna biała / stal szlachetna biała / stal szlachetna

Wnętrze

Drzwi pełne / przeszklone

Wymiary zewnętrzne 

(wys./szer./gł.) [cm]
83,0 x 60,0 x 61,5 190,0 x 60,0 x 68,0 206,4 x 75,0 x 75,0

Wymiary wewnętrzne 

(wys./szer./gł.) [cm]
67,0 x 44,0 x 43,5 168,8 x 47,5 x 48,0 171,0 x 65,0 x 58,1

Zużycie energii [kWh/24h] 0,7 / 0,9 0,71 1,3

Chłodzenie

Rozmrażanie / odszranianie

Zakres temperatur

Sterowanie

Nośność półek do 60 kg do 45 kg / do 60 kg do 60 kg

Czynnik chłodniczy

Klasa klimatyczna N-T / ST SN-T SN-T

pełne

tworzywo sztuczne

dynamiczne

automatyczne

R600a

elektroniczne

+1oC do +15oC

www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 18
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M ode l GG 5210 / GG 5260 GG 4010 / GG 4060 GGU 1550

Pojemność [litry]                                        

całkowita/ użytkowa
513/472 382/348 143/133

Obudowa biała/ stal szlachetna biała/ stal szlachetna stal szlachetna

Wnętrze tworzywo tworzywo tworzywo

Drzwi pełne pełne pełne

Wymiary zewnętrzne                                                          

(wys.x szer. x głęb.) [cm]
186,4 x 75,0 x 76,0 190,0 x 60,0 x 68,0 83,0 x 60,0 x 61,5

Wymiary wewnętrzne                                                    

(wys.x szer. x głęb.) [cm]
151,0 x 60,7 x 56,0 168,6 x 45,7 x 48,0 67,6 x 47,4 x 44,3

Zużycie energii 1,2 kWh/24h 1,2 kWh/24h 0,72 kWh/24h

Chłodzenie

Rozmrażanie

Zakres temperatur -14oC do -28oC -14oC do -28oC -9oC do -26oC

Sterowanie

Nośność półek do 60 kg do 60 kg do 24 kg

Opcje w standardzie

alarm dźwiękowy i 

optyczny; zamek;                  

14 koszy

zamek                             

3 kosze

zamek                  

4 kosze

Czynnik chłodniczy

Klasa klimatyczna

statyczne

manualne

R600a

SN-ST

elektroniczne

SZAFY CHŁODNICZE Z ZABEZPIECZENIEM ANTYEKSPLOZYJNYM 

Model LKUexv 1610 LKexv 1800 LKexv 2600 LKexv 3600 LKexv 5400

Pojemność [litry]                                        

całkowita/ użytkowa
141 / 130 180 / 160 240 / 221 333 / 307 554 / 520

Zakres temperatur +3oC do +16oC

Obudowa

Wymiary [cm]                                                    

(wys.x szer. x głęb.) 
82,0x60,0x61,5 86,0x60,0x60,0 125,0x60,0x61,0 164,0x60,0x61,0 164,0x75,0x73,0

Zużycie energii 0,86 kWh/24h 0,98 kWh/24h 0,78 kWh/24h 0,94 kWh/24h 0,98 kWh/24h

Chłodzenie

Sterowanie elektroniczne

stal w kolorze białym

dynamiczne

mechaniczne

+1oC do +15oC
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MODEL CF-32UP

Seria CFX

Lodówki kompresorowe zapewniają doskonałą wydajność chłodzenia i mrożenia nawet przy 

ekstremalnie wysokich temperaturach zewnętrznych. Umożliwiają mrożenie do –22°C, w zależności od 

modelu. Pracują cicho i energooszczędnie.

Seria CFX charakteryzuje się klasą energetyczną A++ i możliwością  głębokiego 

mrożenia do –22°C. Seria CoolFreeze CFX  jest specjalistą  w zakresie mobilnego 

chłodzenia. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu, bardzo wydajnemu 

kompresorowi   i wyjątkowo grubej izolacji lodówki te zużywają nawet o 35 % mniej 

energii w porów-naniu z innymi modelami. 

Seria FC
Seria FC charakteryzuje się klasą energetyczną A+ i możliwością 

mrożenia do -18°C. Wyróżniamy lodówki przenośne CoolFreeze 

FC80 oraz FC110. 

Model FC80 FC110

Napięcie zasilania 

Pojemność [L] 79 105

Zakres temperatur

Pobór mocy (W) ok. 65 ok. 65

Pobór prądu*Ah/h 0,65 0,76

Klasa                                                 

energetyczna  

Kolor

Wymiary                           

(S x W x G) [mm]
790 x 455 x 500 790 x 555 x 500 

W komplecie

Termostat 

wyjmowalny koszyk z drutu

zdejmowane uchwyty transportowe

elektroniczny CFX z cyfrowym 

wyświetlaczem temperatury

100 – 240 V AC

12/24 V DC

od +10°C do -18°C

A+

jasnoszary/ciemnoszary

Seria CDF
Seria CDF to seria lekkich lodówek przenośnych. Pas na ramię i uchwyty 

transportowe umożliwiająich łatwe przenoszenie. Do najważniejszych zalet należą  

energooszczędne chłodzenie i głębokie mrożenie do -18°C przy minimalnym zużyciu 

prądu, niezależnie od temperatury zewnętrznej.

Model CFX35 CFX40 CFX50 CFX65

Napięcie zasilania 

Pojemność [L] 32 38 46 60

Zakres temperatur

Pobór mocy [W] ok. 43 ok. 48 ok. 52 ok. 58

Kolor

Wymiary (SxWxG) [mm] 692x411x398 692x461x398  725x471x455 725x561x455 

W komplecie

Termostat elektroniczny CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

wyjmowalny koszyk z drutu

zdejmowane uchwyty transportowe

100 – 240 V AC; 12/24 V DC

od +10°C do -22°C

jasnoszary / ciemnoszary

Model CDF11 CDF16 CDF18 CDF26

Napięcie zasilania 

Pojemność [L] 10,5 15 18 21

Zakres temperatur

Pobór mocy [W]

Kolor

Wymiary (SxWxG) [mm]  540x358x235 366,9x549,5x260   465x414x300 550x425x260 

Termostat 

100 – 240 V AC; 12/24 V DC

od +10°C do -18°C

jasnoszary/ciemnoszary

elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

ok. 35 

BOKSY TERMOSTATYCZNE

 [l] 

 [l] 

  [l]  
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WYTWORNICE PŁATKÓW LODU

Wytwornie lodu płatkowego (granulowanego) z wbudowanym zbiornikiem,  produkują lód w swej 

najbardziej naturalnej formie, wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza. Zawiera 

on 25% wody, dzięki czemu jest bardzo wilgotny. Jego kształt sprawia, że jest niesamowicie 

wszechstronny i łatwy w skutecznym użyciu Odpowiedni do zastosowań w celach medycznych 

i laboratoryjnych. Urządzenia występują w dwóch wersjach, ze skraplaczem chłodzonym wodą (WS) lub 

powietrzem (AS). W ofercie posiadamy również model AF80M, wytwarzający lód z wody 

demineralizowanej.

AF 80                                                AF124

Zalety
ź urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej

ź zaawansowana diagnostyka kontrolowana 

komputerowo

ź na panelu frontowym włącznik główny On-Off

ź system monitorujący pracę urządzenia  

wyposażony w alarm wizualny

ź lampka na panelu frontowym informująca o 

potrzebie czyszczenia

ź zabezpieczenie przed przegrzaniem

ź kratka wlotu i wylotu powietrza w panelu 

frontowym 

ź wyjmowany filtr powietrzny skraplacza, 

dostępny od frontu 

BEZ WYMUSZONEGO OBIEGU SKROPLIN

Z WYMUSZONYM OBIEGIEM SKROPLIN

MODEL AF80 AF103 AF124 AF156 AF206

Pojemność zbiornika [kg] 25 30 40 60

Wymiary [WxSxG] 800 x 535 x 626 977 x 592 x 622 795 x 950 x 605

Skraplacz chłodzony

Wydajność [kg/24h] 73 108 120 160 200

Zawartość wody

Powietrze / woda

20%25%

1006 x 950 x 605

MODEL EF103 EF124 EF156 EF206

Pojemność zbiornika [kg] 30 40

Wymiary [WxSxG] 977 x 592 x 622 795 x 950 x 605

Skraplacz chłodzony

Wydajność [kg/24h] 108 120 160 200

Zawartość wody 25%

60

1006 x 950 x 605

Powietrze / woda

20%

[mm]

[mm]



Cryo zamrażarki 

Pojemniki do przechowywania produktów 

w oparach ciekłego azotu wykonane są ze 

stali nierdzewnej, a ich cechą chara- 

kterystyczną jest utrzymanie bardzo niskiej 

lecz stabilnej temperatury przez długi czas. 

Próbki przechowywane są albo bezpo- 

średnio w ciekłym azocie albo w poje-

mnikach gdzie azot nie ma styczności z 

produktami ponieważ znajduje się on w 

ścianach zbiornika.

Dewary 

Naczynia te zbudowane są z podwójnych 

ścian pomiędzy którymi znajduje się 

szczelna przestrzeń, w której panuje 

próżnia. Naczynia to cechują się dobrymi 

właściwościami izolacyjnymi. Dewary o 

większych pojemnościach są produkowane 

ze stali nierdzewnej i zawierają zawory wraz 

z króćcami do przetaczania przecho-

wywanych w nich cieczy. Dużym atutem 

dewarów jest niskie zużycie azotu wraz z 

dużą pojemnością wewnętrzną, w celu 

zaspokojenia różnorodnych potrzeb. Mała 

waga oraz kompaktowa budowa sprawia, że 

te pojemniki są najbardziej ekonomicznymi 

jednostkami w swojej klasie cena ich jest 

bardzo przystępna. Posiadamy w sprzedaży 

również dewary w kształcie miski.

Pojemniki do przechowywania ciekłego azotu

Pojemniki  s łużą do długoterminowego, 

obciążonego małą utratą przetrzymywania 

c iek łego azotu .  S tabi lne mechanicznie  

wykonan e ze  s ta l i  n ierdzewn ej .  Dz ięk i 

zastosowaniu wielowarstwowej izolacji z 

komorami próżniowymi uzyskano niskie tempo 

parowania. Trwała i odporna na działanie 

czynników zewnętrznych konstrukcja, dzięki 

zastosowaniu najwyższej jakości materiałów 

konstrukcyjnych.  Opcjonalnie mogą zostać 

wyposażone  w komplet stelaży do kriofiolek lub 

systemy alarmowe poziomu azotu.

Akcesoria ochronne

Wykonane z najwyższej jakości materiałów 

zapewniają doskonałą ochronę termiczną, przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu 

e l a s t yc z n o ś c i  i  m o ż l i wo ś c i  r u c h ow yc h   

Przystosowan e  do pra c  w środowisku 

niebezpiecznym: w ultra niskich temperaturach, 

przy użyciu suchego lodu lub z ciekłym azotem. 

Zapewniają ochronę przed niską temperaturą do 

-160°C.

CRYO NACZYNIA 
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Przestrzeń 
użytkowa

Ściana
wewnętrzna

Izolacja 
próżniowa

Izolowany 
płaszcz

Unikalna, opatentowana technologia, w której ciekły 

azot znajduje się wyłącznie w ścianach zbiornika 

i pozostaje w całkowitej izolacji od przecho-

wywanych prób, zmniejszając ryzyko ich  konta-

minacji.  Temperatura od -190ºC do -195ºC w całej 

przestrzeni komory oraz płaszczu zbiornika. Dzięki 

znakomitej jednorodności temperatury w całej 

przestrzeni roboczej, możliwe jest wykorzystanie 

całej przestrzeni magazynowej zbiornika. Przecho- 

wywanie w oparach, zapewnia przejrzystość miejsca 

magazynowania a szerokie otwierane pokrywy, 

ułatwiają dostęp do wszystkich racków umiesz-

czonych wewnątrz zbiornika. Elektronicznie stero-

wany, automatyczny system napełniania ciekłym 

azotem, pozwala zachować stały poziom cieczy.

Model V1500-AB V3000-AB V3000EH-AB V5000-AB V5000EH-AB

Pojemność LN2 [litry] 30 70 89 93 140

Zewnętrzna szerokość  [mm] 660 939 939 1219 1219

Zewnętrzna głębokość [mm] 939 1219 1219 1371 1371

Zewnętrzna wysokość [mm] 1143 1 206 1,473 1320 1473

Użyteczna wewnętrzna wysokość [mm] 736 736 940 736 864

Użyteczna wewnętrzna średnica [mm] 534 787 787 1016 1016

Waga pustego [kg] 148 272 295 425 453

Waga pełnego [kg] 174 327 367 500 566

Max pojemność 2ml kriofiolek 9100 22100 25500 40300 46500

Max pojemność worków na krew 50ml 434 1120 1280 1936 2208

Producent CBS oferuje szeroką gamę rozwiązań magazynowych oraz 

pojemników z szerokim otworem pokrywy, który umożliwia łatwy dostęp 

do wnętrza zbiornika. Zalety:

ź znakomita jednorodność temperatury 

w całej przestrzeni roboczej

ź utrzymanie wymaganej temperatury 

bez kontaktu z ciekłym azotem

ź zaawansowany sterownik 

mikroprocesorowy z rozbudowanymi 

funkcjami informacyjno-alarmowymi

ź dostosowane do wszystkich 

standardowych systemów stelaży

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA W OPARACH CIEKŁEGO AZOTU

Kontroler:

- wyposażony w wyświetlacz LCD,port Rs485, USB oraz Ethernet

- pomiar temperatury w dwóch miejscach: w wewnętrznej przestrzeni magazynowej oraz  

płaszczu zbiornika

- wyświetlanie statusu systemu poziomu cieczy w cal/cm oraz statusu systemu start/stop

- alarm dźwiękowy oraz wizualny: poziomu LN2 w płaszczu,  odchylenia temperatury,, 

uszkodzenia czujnika temperatury
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Stabilny mechanicznie pojemnik wykonany 
ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu 
wielowarstwowej izolacji z komorami 
próżniowymi uzyskano niskie tempo 
parowania. Trwała i odporna na działanie 
czynników zewnętrznych konstrukcja, dzięki 
zastosowaniu najwyższej jakości materiałów 
konstrukcyjnych.

Standardowe wyposażenie:
ź zintegrowane urządzenia zabezpieczające 

ź zamknięcie próżniowe z zaworem bezpieczeństwa

ź kółka ułatwiające przemieszczanie pojemnika

ź mini połączenia kryzowe NW 50 KF

ź syfon z wężem pokryty metalową osłoną

ź uchwyt transportowo-ochronny w kształcie pierścienia

ź miarka zawartości

POJEMNIKI NA CIEKŁY AZOT TYP ARPEGE

Linia zbiorników ARPEGE została 

zaprojektowana do długoterminowego 

przechowywania próbek biologicznych 

w słomkach, fiolkach lub tubach. 

Opcjonalna możliwość kontroli poziomu 

ciekłego azotu i wskazań temperatury, 

automatycznego systemu napełniania, 

skomputeryzowanego zarządzania 

przechowywanymi próbkami w zbior-

nikach ARPEGE zapewnia optymalne 

warunki przechowywania próbek.

Typ APOLLO 50 100 150 200 350

Pojemność [l] 49,5 99,2 149,5 198,5 348

Max nadciśnienie [bar] 1,3 1,3 1,3 2 2

Waga pustego pojemnika [kg] 44 62 79 100 160

Waga pełnego pojemnika [kg] 85 145 204 266 450

Wysokość całkowita [cm] 80 114 146 117 165

Średnica [cm] 50 50 50 70 70

Całkowita szerokość [cm] 65 65 65 80 80

Statyczne tempo parowania [%/d] 2 1,2 1 0,6 0,5

POJEMNIKI NA CIEKŁY AZOT TYP APOLLO

Typ ARPEGE A40 A70 A110 A140 A170

Pojemność [l] 40 70 116 144 172

Waga pustego pojemnika [kg] 25 33 42 50 56

Waga pełnego pojemnika [kg] 57 91 136 166 195

Średnica szyi [mm] 120 215 215 215 215

Wysokość całkowia [cm] 735 738 962 911 1028

Średnica [cm] 467 586 586 683 683

Statyczne tempo parowania [l/d] 0,3 0,6 0,65 0,65 0,7

Statyczny czas przetrzymywania [d] 140 130 193 222 246

 l/d 
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W dewarach serii Lab zastosowano wysoko 

wydajną izolację oraz konstrukcję aluminiową, 

aby pojemniki były lekkie. Ich kształt i ergo-

nomiczne uchwyty ułatwiają ich podnoszenie. 

Dewary serii Lab, mogą być również wyposażone 

w wylewki lub czerpaki, aby ułatwić pobór  azotu.

W celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb dzisiejszych 

profesjonalistów na całym świecie, seria Value Added łączy 

w sobie niskie zużycie azotu z dużą pojemnością wewnętrzną. 

Mała waga i kompaktowa budowa czyni te pojemniki jednymi 

z najbardziej ekonomicznych w swojej klasie.

DEWARY SERII LAB

Model LAB-4 LAB-5 LAB-10 LAB-20 LAB-30 LAB-50

Pojemność [litry] 4 5 10 21 32 50

Statystyczne tempo parowania                      

[litry /dzień]
0.2 0.15 0.18 0.18 0.25 0.45

Statystyczny czas przechowywania [dni] 18 33.3 55.6 116.7 128 111

Średnica szyjki [mm]  33.5 56 56 56 64 64

Wysokość użyteczna [mm] 198 266 343 348 378 559

Średnica wewnętrzna [mm] 139 165 210 289 356 356

Waga pustego zbiornika [kg] 2.7 4 6 9 12 15

Waga pełnego [kg] 6 8 14 26 38 56

DEWARY VALUE ADDED

Model 2001 Value Added 4001 Value Added 6001 Value Added

Max ilość racków 4 4 6

Max ilość pudełek na rack 5 10 10

Ilość vialek 1.5/2 ml 2 4 6

Pojemność ciekłego azotu [litry] 61 121 175

Statystyczne tempo parowania [litry/dzień] 0.85 0.99 0.99

Pojemność robocza [litry] 51 111 165

Statystyczne czas pracy [dni] 38 70 104

Średnica szyjki [mm] 216 216 216

Wysokość całkowita [mm] 723 1003 1003

Średnica zewnętrzna [mm] 559 559 665

Waga pustego zbiornika [kg] 26.3 36.7 46.7

Waga pełnego [kg] 82.5 136 193

Cechy

- zamykana pokrywa

- niskie zużycie ciekłego azotu

- lekka aluminiowa konstrukcja

- łatwy dostęp do przechowywania lub pobierania próbek

Cechy

- przeznaczony do efektywnego przechowywania

  ciekłego azotu

- niskie zużycie ciekłego azotu

- kompaktowa budowa

- sześć rozmiarów od 4 litrów do 50 litrów pojemności

- lekka aluminiowa konstrukcja

- do 128 dni czasu przechowywania

[l]

[l]
[l/d]

[l]

[d]



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 26

SFERYCZNE 

NACZYNIA DEWARA

Zastosowanie

- przechowywanie i transport płynnego azotu

Cechy

- niskie tempo parowania

- dobra stabilność

- posiada uchwyt

- wykonany ze szkła borokrzemowego  3.3

Rodzaje

- całkowicie posrebrzona (standard)

- posrebrzona z przeźroczystymi paskami

NACZYNIA DEWARA 

W KSZTAŁCIE MISKI

Zastosowanie

- chłodzenie małych próbek

- możliwość użycia magnetycznych mieszadeł

- hartowanie butelek o okrągłym dnie

- możliwość zastosowania do gorącej lub chłodnej kąpieli

Korzyści

- aluminiowa przykrywka (nierdzewna, niemagnesująca się)

- wykonany ze szkła borokrzemowego  3.3

- w pełni posrebrzony

PRZENOŚNE NACZYNIA DEWARA 

Zastosowanie

- przechowywanie i transport substancji  

  wrażliwych na zmiany temperatury

- chłodzenie małych próbek

- jako kolba izolująca wysokiej jakości

Cechy

- odporna obudowa

- zawiera szczelną nakrywkę   

  przytrzymywaną przez dwa klipsy 

  sprężynowe

- zawiera aluminiową rączkę

- wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3

Rodzaje

- przykrywka z nierdzewnej stali

- przykrywka pokryta niebieskim metalem

- ze szklanym wkładem (bez przykrywki)

Poje mnoś ć 

[l]

Sze rok oś ć 

we wnę trzna              

A  [mm]

Sze rok oś ć 

ze wne trzna             

B  [mm]

Wys ok oś ć 

we wnę trzna             

D  [mm]

80 67 80 40

120 77 95 50

260 100 120 65

400 110 130 70

680 138 160 88

1600 170 205 110

3000 200 230 125

Pojemność 

[l]

Szerokość 

wewnętrzna   

A [mm]

Szerokość 

zewnetrzna    

B [mm]

Wysokość 

wewnętrzna    

D [mm]

1 30 45 235

3 60 85 305

5 60 85 350

10 65 90 380

Po je m no ś ć  

[l]

Sze ro k o ś ć  

we wnę trzna 

[m m ]

Sze ro k o ś ć  

ze wne trzna 

[m m ]

W ys o k o ś ć  

we wnę trzna 

[m m ]

1 100 120 150

2 138 160 170

3 138 160 230

4 138 160 310



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 27

 Liof ilizatory są to wysokiej klasy 

urządzenia laboratoryjne znajdujące 

zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. 

Służą one do prowadzenia procesów 

suszenia sublimacyjnego zamrożonych 

s u b s t a n c j i .  W  p r o c e s i e  s u b l i m a c j i 

rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej 

te m p e ra t u r ze  i  p o d  z m n i e j s zo ny m 

ciśnieniem. Proces ten, umożliwia nam 

suszenie produktów nieodpornych na 

ogrzewanie. 

 Dostępne modele posiadają dwa typy pracy: 

półautomatyczny oraz w pełni auto-

matyczny. Liofilizator składa się z pompy 

próżniowej, urządzenia usuwającego pary 

rozpuszczalnika zwanego wymrażaczem 

oraz odpowiednich komór i naczyń, 

w których umieszcza się suszone preparaty.  

Niektóre modele posiadają dużą pojemność 

kondensatora, co pozwala na większą 

szybkość suszenia i zamrażania. Są one 

o d p ow i e d n i e  d o  p ra cy  z  p ró b ka m i 

biologicznymi lub produktami o bardzo 

niskiej eutektyce. Ze względu na przezna-

czenie, możemy wyróżnić liof ilizatory 

przemysłowe oraz farmaceutyczne.

LIOFILIZATORY Liofilizatory serii LyoQuest  W ofercie dostępne 

są modele LyoQuest i LyoQuest Plus, z dwiema 
o oopcjami temperatury: -55 C i -85 C. Modele 

Ly o Q u e s t  P l u s  p o s i a d a j ą  2  t y p y  p r a c y : 

półautomatyczny lub w pełni automatyczny. 

Komora kondensatora o pojemności 8 kg, 

umożliwia wysuszenie dużej partii materiału. 

Specjalna konstrukcja kondensatora, pozwala na 

szybkie i łatwe rozmrażanie oraz konserwację. 

Urządzenia serii LyoQuest, posiadają opcję 

eksportu i odczytu danych, co pozwala w łatwy 

sposób analizować i archiwizować dane. W ofercie 

oprócz samych liofilizatorów posiadamy również 

szeroką gamę  komór roboczych i innych 

akcesoriów. 

Liofilizatory serii LyoAlfa dostępne są w dwóch 

wersjach: LyoAlfa 15 i LyoAlfa 15 Plus, z dwiema 
o oopcjami temperatury:-55 C i -85 C. Modele 

posiadają dużą pojemność kondensatora, co 

pozwala na większą szybkość suszenia i zamra- 

żania. Jest to najlepszy wybór do pracy z próbkami 

biologicznymi lub produktami o bardzo niskiej 

eutektyce. Urządzenia posiadają wbudowaną 

dwustopniową pompę próżniową, znajdującą się 

wewnątrz urządzenia. Większość elementów 

liofilizatora, wykonana jest ze stali nierdzewnej 

AISI316L. Łatwy w użyciu system sterowania, 

p o z w a l a  n a  w y ś w i e t l a n i e  t e m p e r a t u r y 

kondensatora i poziomu podciśnienia w dowolnym 

momencie pracy.

Nowa seria liofilizatorów LyoBeta należy 

do grupy liof ilizatorów laboratoryjnych, które 

z o s t a ł y  s p e c j a l n i e  z a p r o j e k t o w a n e  d l a 

zaawansowanych ośrodków badawczych. 

Ze względu na swoje rozmiary, liof ilizatory 

przystosowane są do liofilizacji większych ilości 

produktu. 

Seria liofilizatorów LyoBeta Mini jest mniejszą 

wersją dużych liof il izatorów serii  LyoBeta. 

Liof ilizatory LyoBeta Mini zostały specjalnie 

zaprojektowana z myślą o Klientach, którzy pracują 

z  mniejszą ilością produktu. 
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Zalety:

- duża pojemność kondensatora (6 kg 

/24h) na możliwie minimalnej przestrzeni

- wyświetlacz z panelem dotykowym

- oprogramowanie monitorujące do 

podłączenia do PC

- boczne podłączenie próżni i drenu

- funkcja automatycznego rozmrażania

- szeroka gama akcesoriów

Model
LyoAlfa                   

15-55

LyoAlfa                     

15-85

LyoAlfa                      

15-55 Plus

LyoAlfa                     

15-85 Plus

Pojemność                            

kondensatora lodu [kg]

Końcowa temperatura 

kondensatora [oC]
-55 -85 -55 -85

Liczba kondensatorów 1 2 1 2

Waga [kg] 170 200 190 220

Moc całkowita [kW] 2,8 3,4 3,2 4,3

22

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOQUEST

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOALFA

Zalety:

- kompaktowa obudowa z kółkami,

- automatyczna kontrola ciśnienia 

- oprogramowanie temperatury półek

- wyświetlacz z panelem dotykowym

-  temperatura -55°C lub -85°C

- automatyczna kontrola próżni,

- boczne podłączenie próżni i drenu

- urządzenie pozwala na pracę 

  automatyczną lub półautomatyczną

- izolowany zawór pomiędzy komorą 

  a kondensatorem

- oprogramowanie  monitorujące 

  do podłączenia do PC

- funkcja automatycznego rozmrażania

- szeroka gama akcesoriów.

Model
LyoQuest                             

-55

LyoQuest                    

-85

LyoQuest                    

Plus -55

LyoQuest                           

Plus -85

Pojemność                       

kondensatora lodu [kg]
8 (5kg/24h) 8 (6kg/24h) 8 (5kg/24h) 8 (6kg/24h)

Końcowa temperatura                               

kondensatora [oC]
<-55 <-85 <-55 <-85

Liczba kondensatorów 1 2 1 2

Waga [kg] 65 70 65 70

Moc całkowita [kW] 1,1 1,4 1,1 1,4
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Zalety

ź produkt może być liofilizowany na tacach, w fiolkach 

lub w naczyniach ze szlifem 29/32
o

ź wydajność chłodzenia i ogrzewania z gradientem 1 C / min 

ź równomierne przenoszenie ciepła na wszystkich półkach

ź zaawansowany sterownik gwarantujący 

maksymalną niezawodność i powtarzalność procesu

ź sprzęt zgodny z GLP

Zalety

ź dotykowy wyświetlacz kontrolowany

 za pomocą PLC

ź monitorowanie i kontrola próżni

ź czujniki temperatury 

ź oraz do monitorowania temperatury półek

ź automatyczne rozmrażanie

ź przyjazny i intuicyjny interfejs Użytkownika

źduże wydajności przy zachowaniu 

kompaktowych   wymiarów

6,5”dotykowy wyświetlacz kontrolowany

 za pomocą PLC z oprogramowaniem

 Microsuite. Oprogramowanie posiada 

graficzny interfejs i kontroluje parametry 

urządzenia.

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOBETA MINI

Dodatkowe opcje

ź system zamykania fiolek tzw. „stoppering device”

ź zawór odcinający kondensator - komora

ź filtr do napowietrzania komory

ź filtrowanym powietrzem lub azotem

ź system do usuwania próbek podczas procesu  

liofilizacji tzw. „złodziej próbek”

ź analizator wilgotności pozwalający określić  

punkt końcowy liofilizacji

ź oprogramowanie LyoSuite SCADA

ź tace na produkt wykonane ze stali nierdzewnej

ź system do pomiaru punktu eutektycznego

Model LyoBeta Mini 1P LyoBeta Mini 2P

Ilość półek 1+1 2+1

Wymiary półek

Powierzchnia użytkowa półki 0,09 m2 0,18 m2

Temperatura półek [oC]
Pojemność kondensatora lodu [kg] 5,5 5,5

Końcowa temp. kondensatora [oC]

Waga [kg] 200 200

386x224 mm

-55 do +70

<-85

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOBETA

Model LyoBeta 3PS LyoBeta 4PS LyoBeta 5PS LyoBeta 6PL

Ilość półek 3+1 4+1 5+1 6+1

Wymiary półek

Powierzchnia               

użytkowa  półki
0,45 m2 0,60 m2 0,75 m2 0,90 m2

Temperatura półek [oC]

Pojemność                       

kondensatora lodu [kg]

Końcowa temperatura                               

kondensatora [oC]

Waga [kg] 730 745 760 910

-80

30

-60 do +80

338x450 mm

[m²]

[mm]

[m²]

[mm]
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Nowoczesne urządzenia termostatyzujące   

SalvisLab wyznaczają nowe standardy jakości 

i wzornictwa.

Nowy model regulatora predykcyjnego 

i kolorowy ekran dotykowy o wysokiej 

rozdzielczości ponownie czyni SalvisLab 

pionierem wyznaczającym nowe trendy  

w technologii laboratoryjnej.

Kontroler SalvisTE czyli dotykowy wyświetlacz 

z oprogramowaniem SalvisTEQ monitoruje

i rejestruje historyczny postęp zmiennych 

procesowych. 

Standardowe funkcje kontrolera SalvisTEQ:

Samokontrola - Przy każdym uruchomieniu 

SalvisTEQ sprawdza sprzęt i możliwe błędy 

oprogramowania.

Sterylizacja według WHO - Technologia umożliwia 

sterylizację komory zgodnie z wytycznymi WHO.

Stopnie °C lub °F -  Łatwe przełączanie jednostki 

pomiaru temperatury.

Czas - Zegar czasu rzeczywistego.

Automatyczny restart - Zachowanie ustawień 

urządzenia po odcięciu zasilania: ponowne 

uruchomienie, zatrzymanie lub kontynuowanie 

uruchomionego programu dokładnie w momencie, 

w którym został zatrzymany.

Ogrzewanie - Osiąganie ustawionej temperatury 

tak szybko jak to możliwe lub przestrzeganie 

określonego gradientu podczas ogrzewania.

Dziennik logowania - Każda zmiana ustawień lub 

parametrów procesu są zapisywane w dzienniku 

logowania.

Pamięć wewnętrzna - SalvisTEQ jest wyposażony 

w 20 MB pamięci wewnętrznej.

Kalibrowanie - Wszystkie urządzenia SalvisLab 

mają 2-punktową kalibrację fabryczną.

Temperatura odniesienia - Dodatkowy czujnik 

PT-100 wbudowany w standardzie, sterownik 

SalvisTEQ pozwala na pomiar temperatury 

otoczenia.

Zalety SalvisTEQ:
ź Rozszerzone programy- Programowanie do 1500 

kroków (rozszerzenie programów poprzez USB)

ź U ż y t k o w n i c y -  M o ż l i w o ś ć  u s t a w i e n i a 

in dywidualnych uprawnień d la  każdego 

użytkownika.

ź Dodatkowa sonda PT100- Zapewnia zwiększone 

bezpieczeństwo

ź Rozszerzenie pamięci wewnętrznej- Pamięć 

wewnętrzna może być rozszerzona do 32 GB

ź Kontroler temperatury produktu- Opcja ta 

umożliwia dostosowanie temperatury za pomocą  

zewnętrznego czujnika temperatury produktu

ź Porty- Dodatkowy port USB lub Ethernet

Dotykowy wyświetlacz

Dzięki zastosowaniu kolorowego ekranu 

dotykowego obsługa i praca z urządzeniami 

jest bardzo prosta i zrozumiała. Wyświetlacz 

pozwala śledzić parametry podczas pracy 

urządzenia z możliwością graf icznego 

przedstawienia danych na wykresie.

Programowa niezależność

Pracę ułatwi 99 programów każdy z możli-

wością zaprogramowania do 99 kroków                  

(z ustawieniem temperatury, gradientu 

temperatury oraz czasem pracy do 999h 59 

minut). Wbudowany zegar upraszcza procesy 

programowania. W przypadku przerwy w do-

stawie prądu pozostają w pamięci.

Niezawodna i ekonomiczna

Urządzenia SalvisLAB  posiadają doskonałą 

i zo l a c j ę .  G wa ra n t u j e  o n a  p re cyzyj n e 

utrzymanie zadanej temperatury we wnętrzu 

komory i nie pozwala na występowanie 

dużych strat ciepła. Łatwa do usunięcia                    

i czyszczenia uszczelka zapewnia doskonałe 

uszczelnienie w punktach stycznych, 

przykładowo pomiędzy obudową, a drzwiami. 

Urządzenia SalvisLAB gwarantują małe 

zużycie energii.

URZĄDZENIA 

TERMOSTATYZUJĄCE

Zalety kontrolera SalvisTEQ są 
bardzo wyraźne w stosunku do 
regulatorów PID 

- krótszy czas nagrzewania
- dynamiczna kontrola sterowania
- większa precyzja
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System «All in door» 
Wszystkie techniczne elementy 

(panel kontrolny, grzejnik i wentylator) 

są zlokalizowane w drzwiach. Pozwala 

to zminimalizować czas oraz koszty 

przeglądów i zaoszczędzić miejsce 

w Państwa laboratorium.

Suszarki SalvisLab wyznaczają 

nowe standardy jakości oraz 

wzornictwa.       

 Krótki czas ogrzewania i precyzyjna 

kontrola temperatury czyni z Susza-

rek  Sa lv isLAB prawdziwych 

ekspertów w zadaniach ogrzewa-

nia i suszenia. Osobliwością tego 

wielofunkcyjnego urządzenia jest 

unikalny i opatentowany system 

«ALL IN DOOR». Przede wszystkim, 

system gwarantuje maksymalne 

wykorzystanie dostępnej pojem-

ności urządzenia przy minimalnych 

gabarytach. Dzięki ekranowi 

dotykowemu, obsługa jest jeszcze 

prostsza i łatwiejsza niż wcześniej. 

Suszarki SalvisLAB są produko-

wane ze szwajcarską precyzją, 

z g o d n i e  z  n o r m ą  I S O 9 0 0 1 .  

Urządzenia laboratoryjne SalvisLAB 

charakteryzują się wysoką jakością, 

niezawodnością i estetyką.

SUSZARKI LABORATORYJNE Z SYSTEMEM <<ALL IN DOOR>>

Suszarki SalvisLab TC 40 TC 100

Wymiary zewnętrzne    

(szer. x wys. x gł.) [mm]
460x490x526 570x620x656

Wymiary wewnętrzne                

(szer. x wys. x gł.) [mm]
340x370x330 450x500x460

Pojemność [litry] 40 100

Max. temperatura [ºC] 200 200

Półki [standard/max.] 1/8 1/8

Max. ładowność półek 26 26

Zasilanie [V] 230 230

Jednorodność temperatury 

w 50ºC [+/- ºC]
0.4 0.4

Jednorodność temperatury 

w 150ºC [+/- ºC]
1.5 1.7

Stabilność temperatury         

w 100ºC [+/- ºC]
0.1 0.1

Kontroler SalvisTEQ tak tak

Wyświetlacz
dotykowy, 5.7” 

640x480 pikseli

dotykowy, 5.7” 

640x480 pikseli

Programowanie                   

[program x segment]
99 x 99 99 x 99

Parametry programowania: 

temperatura, gradient, czas
tak tak

Timer 999 godz 59 min 999 godz 59 min

Klasa bezpieczeństwa 3.3 3.3

Porty USB, Ethernet USB, Ethernet
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Największe suszarki SalvisLAB wyposażone są w powietrzne 

turbiny i elementy   grzewcze zlokalizowane w tylnej części  

urządzenia. Wymiana powietrza zachodzi przy użyciu jednostki 

IntelliFan. Największe suszarki SalvisLAB gwarantują 

precyzyjny i niezawodny rozkład temperatury do 300°C, nawet 

w rogach urządzenia. Każdy z dostarczanych aparatów  

wyposażony jest w kratkowe półki zaprojektowane tak, by przy 

dużym ładunku, dzięki kratkom, zapewniony był  niezakłócony 

przepływ powietrza.

SUSZARKI LABORATORYJNE SALVISLAB O DUŻYCH POJEMNOŚCIACH 

UWAGA

Nawet nawiększe urządzenia SalvisLab 

nie wymagają podłączenia do prądu 

trójfazowego. Są to urządzenia bardzo 

energooszczędne i ekonomiczne.

Suszarki SalvisLab TC 160 TC 240 TC 400

Wymiary zewnętrzne  (szer. x wys. x gł.) [mm] 800x720x680 890x820x720 990x920x900

Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [mm] 535x580x475 625x680x515 725x780x695

Pojemność [litry] 160 240 400

Max. temperatura [ºC]

Półki [standard/max.] 2/8 2/8 2/10

Max. ładowność półek 26 20 15

Zasilanie [V]

Jednorodność temperatury w 50ºC [+/- ºC] 0.8 0.5 1.0

Jednorodność temperatury w 150ºC [+/- ºC] 1.8 2.1 2.5

Stabilność temperatury w 100ºC [+/- ºC]

Kontroler SalvisTEQ

Wyświetlacz

Programowanie [program x segment]

Parametry programowania: temperatura, gradient, czas

Timer

Klasa bezpieczeństwa

Porty

0.2

tak

230

300

dotykowy, 5.7”  640x480 pikseli

99 x 99

tak

999 godz 59 min

3.3

USB, Ethernet

Opcje:
Kontroler temperatury produktu
Program i pakiet użytkownika
Dodatkowy czujnik PT100
Fabryczne mapowanie 
temperatury 
LAN Interfejs
Dodatkowa pamięć
Dodatkowy port Ethernet lub 
USB
Port wejścia 20 mm
Port wejścia 40 mm

Zalety:
ź poprawa efektywności 

energetycznej dzięki nowemu 

kontrolerowi SalvisTEQ

ź nieograniczona elastyczność

ź zegar czasu rzeczywistego 

z czasem procesu

ź klasa bezpieczeństwa 3.3

ź programowalny, automatyczny 

restart po utracie zasilania

ź interfejs USB i Ethernet

ź ekran dotykowy

ź łatwe czyszczenie komory

ź filtr świeżego powietrza

ź czujnik temperatury otoczen
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Zalety:

ź dynamiczna regulacja i poprawa 

efektywności energetycznej 

dzięki nowemu kontrolerowi 

SalvisTEQ

ź precyzyjny zawór iglicowy  

gwarantujący odpowiednią 

kontrolę ciśnienia

ź programowa niezależność

ź zegar czasu rzeczywistego 

z czasem trwania procesu

ź czujnik temperatury otoczenia

ź klasa bezpieczeństwa 3.3

ź interfejs USB

ź standardowy port wejścia DN25

Standardy GLP/GMP
Suszarki próżniowe SalvisLAB 
są produkowane zgodnie ze 
standardami GLP oraz GMP.

SUSZARKI PRÓŻNIOWE SALVISLAB 

Suszarki próżniowe SalvisLAB są optymalnym rozwiązaniem dla 

łatwo utleniających się substancji i produktów termicznie 

niestabilnych. Suszarki próżniowe SalvisLAB znajdują 

zastosowanie w wielu różnego rodzaju laboratoriach 

farmaceutycznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych, 

kosmetycznych. Dokładnie zaprojektowany system ogrzewania 

pozwala na regulację temperatury z dokładnością do 0,1°C. 

Suszarki próżniowe cechuje doskonały system bezpieczeństwa. 

Podwójne drzwi wykonane są z bezpiecznego szkła i posiadają 

specjalny system zamknięcia. Po otwarciu drzwi grzanie komory 

natychmiast jest wyłączane. 

Dotykowy wyświetlacz

Dzięki zastosowaniu kolorowego 

ekranu dotykowego obsługa 

i praca z urządzeniami jest bardzo 

prosta i zrozumiała. Wyświetlacz 

pozwala śledzić parametry podczas 

pracy urządzenia z możliwością 

graf icznego przedstawienia  

danych na wykresie.

Suszarki próżniowe SalvisLab VC 20 VC 50

Wymiary zewnętrzne( szer. x wys. x gł.) [mm] 545x375x425 645x475x525

Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.) [mm] 250x250x320 350x350x420

Pojemność [litry] 20 50

Max. temperatura [ºC]

Półki [standard/max.] 1/3 1/5

Max. ładowność półek

Zasilanie [V]

Jednorodność temperatury w 50ºC [+/- ºC]

Jednorodność temperatury w 150ºC [+/- ºC] 2.4 2.6

Stabilność temperatury w 100ºC [+/- ºC]

Kontroler SalvisTEQ

Wyświetlacz

Programowanie [program x segment]

Parametry programowania: temperatura, gradient, czas

Timer

Cyfrowy wskaźnik próżni

Klasa bezpieczeństwa

Porty

tak

0.2

1.0

230

20

200

dotykowy, 5.7”    640x480 pikseli

tak

opcja

3.3

USB, Ethernet

999 godz 59 min

99 x 99
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Zalety:

 szybkie ogrzewanie i precyzyjna   

 kontrola temperatury,

 wysoka wydajność energetyczna,

 wspierając odkażanie, komora 

 może być ogrzewana do +110°C,

 klasa bezpieczeństwa 3.3,

 standardowy port wejścia 6 mm,

 filtr świeżego powietrza,

 czujnik temperatury otoczenia.

Sonda temperaturowa PT 100

Gwarantuje utrzymanie dokładnie 

zadanej  temperatury, zgodnie 

z ustawieniami programowymi. 

Istnieje możliwość zainstalowania 

dodatkowej sondy temperaturowej 

lub kabli elektrycznych.

CIEPLARKI LABORATORYJNE SALVISLAB 

    Cieplarki SalvisLAB są wysoce dokładnymi urządzeniami 

zaprojektowanymi do inkubacji w laboratoriach klinicznych, 

przemysłowych, technologicznych oraz kontroli jakości. 

Doskonały system IntelliFan (system wymuszonego obiegu 

powietrza) w cieplarkach SalvisLAB pozwala precyzyjnie 

utrzymać zadany poziom temperatury w komorze cieplarki 

niezależnie od jej załadowania. Cieplarki laboratoryjne SalvisLAB 

standardowo wyposażone są w podwójne drzwi. Wewnętrzne 

drzwi są wykonane z bezpiecznego szkła, umożliwiają kontrolę 

wzrokową procesów zachodzących we wnętrzu cieplarki bez 

straty ciepła. Cieplarki SalvisLAB są produkowane ze 

szwajcarską precyzją, zgodnie z normą ISO9001. Urządzenia 

laboratoryjne SalvisLAB charakteryzują się wysoką jakością, 

niezawodnością i estetyką.

Cieplarki SalvisLab IC 40 IC 80 IC 160 IC 240 IC 400

Wymiary zewnętrzne                   

(szer. x wys. x gł.) [mm]
650x510x510 750x540x600 800x720x680 890x820x720 990x920x900

Wymiary wewnętrzne                    

(szer. x wys. x gł.) [mm]
385x370x305 485x400x395 535x580x475 625x680x515 725x780x695

Pojemność [litry] 40 80 160 240 400

Max. temperatura [ºC] 110 110 110 110 110

Półki [standard/max.] 2/5 2/5 2/8 2/8 2/10

Max. ładowność półek 26 26 26 20 15

Zasilanie [V] 230 230 230 230 230

Jednorodność temperatury                  

w 37ºC [+/- ºC]
0.3 0.3 0.5 0.5 0.5

Jednorodność temperatury                 

w 110ºC [+/- ºC]
0.8 0.8 1.2 1.8 2.0

Stabilność temperatury                      

w 37ºC [+/- ºC]
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Kontroler SalvisTEQ tak tak tak tak tak

Wyświetlacz

Programowanie                  

Parametry programowania: 

temperatura, gradient, czas

Timer

Klasa bezpieczeństwa

Porty

dotykowy, 5.7” 640x480 pikseli

tak

99 x 99

999 godz 59 min

3.3

USB, Ethernet
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CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM

Podstawowe zalety:

- regulator PID
o- nastawa temperatury co 0,1 C w obu wersjach temperaturowych

- nastawa czasów trwania zadanej temperatury od 1 min do 99 godz. 59 min 

lub praca ciągła

- możliwość zapamiętania 1 programu czasowo-temperaturowego
o- dokładność stabilizacji temperatury ±0,1 C

- możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia

- akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy,

- automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy (typ W),

- komora z blachy nierdzewnej, półki z drutu nierdzewnego.

Cieplarki laboratoryjne Q-Cell 

są nowoczesnymi urządzeniami laboratoryjnymi 

służącymi do przechowywania i inkubacji produktów w 

ściśle określonej temperaturze, przy zachowaniu 

najwyższych wymagań dotyczących jej stabilności oraz 

jednorodności. Dostępne są urządzenia o pojemności od 

142 do 1350 litrów, jak również urządzenia wielokomorowe. 

Każda cieplarka Q-Cell jest wyposażona w kombinowany 

układ chłodząco-grzejący z wymuszonym obiegiem 

powietrza, dzięki czemu mają one możliwość pracy 

również w temperaturach niższych od temperatury 

otoczenia. Nad bezpieczeństwem pracy urządzenia 

czuwają alarmy oraz elektroniczne i elektro-mechaniczne 

systemy zabezpieczeń, przystosowane do wymagań 

laboratoriów oraz norm europejskich. Zakres temperatur 

pracy wynosi standardowo +3 do +40°C, z możliwością 

rozszerzenia do +50°C lub +60°C. W modelach INOX zakres 

podstawowy wynosi +3°C do +60°C a na życzenie jest 

możliwość jego dalszego rozszerzenia w górę do +70°C (w 

niektórych modelach +80°C).
             Q-Cell 500                           Q-Cell 1400

Model Q-Cell 140 Q-Cell 200 Q-Cell 240 Q-Cell 300 Q-Cell 500 Q-Cell 700 Q-Cell 1400

Obieg powietrza

Pojemność [l] 142 185 228 335 475 615 1350

Zakres temperatur 

Wymiary zewnętrzne                      550x600x880 550x620x1170 550x570x1500 520x700x2020 620x860x2020 720x860x2020 1440x860x2020

wymuszony

+3oC do +40 / +50 / +60oC

CIEPLARKI LABORATORYJNE 

Cieplarki laboratoryjne serii C przeznaczone są do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych 

wymagających podwyższonej i ustalonej temperatury. W ofercie dostępne są modele z grawitacyjnym lub 

wymuszonym obiegiem powietrza, w 2 wersjach temperaturowych oraz w różnych wariantach 

pojemnościowych. Zarówno w grawitacyjnym jak i w wymuszonym obiegu powietrza zagwarantowany jest 

równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. Urządzenia wyposażone są w podwójne, niezależne 

układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.

Model
C-18G /                     

C-18W

C-30G /       C-

30W

C-65G /       C-

65W

C-100G /                 

C-100W

C140G /                 

C-140W

C-150G /                 

C-150W

C-200G /                      

C-200W

Obieg powietrza

Pojemność [l] 17 39 75 115 144 150 220

Zakres temperatur

Wymiary zewnętrzne 430x420x495/535 590x420x495/535 590x670x495/535 780x670x495/535 590x1150x495/535 950x670x495/535 780x1150x495/535

Wymiary komory 200x270x400 360x270x400 360x520x400 550x520x400 360x1000x400 720x520x400 550x1000x400

grawitacyjny / wymuszony

 +5oC powyżej temp. otoczenia do +50oC (wersja A)                                                                                                                   

+5oC powyżej temp. otoczenia do +100oC (wersja B)
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INKUBATORY CO2

174

Panel sterowania

Regulator PID z elektronicznym wyświetlaczem 

wyposażony w ekran dotykowy pozwala użytkownikowi 

na szybki i łatwy dostęp do menu. Umożliwia rejestrację 

danych  temperatury, CO  i O  (opcja) oraz podgląd 2 2

danych za pomocą wykresu z ostatnich 72 h. Wyposażony 

we wbudowany port z kartą SD z możliwością zapisu 

danych i ich odczytu  na komputerze.

Budowa

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej malowanej 

proszkowo z właściwościami bakteriobójczymi, co 

zapewnia odporność na korozję i zanieczyszczenia. 

Wnętrze komory wykonane z najwyższej jakości stali 

nierdzewnej 316, a wszystkie rogi wewnątrz komory są 

zaokrąglone, dzięki czemu utrzymanie czystości jest 

bardzo łatwe. Naturalna konwekcja redukuje ryzyko 

kontaminacji. 

Doskonałe warunki 

Wydajne odkażanie jest zagwarantowane możliwością 

sterylizacji gorącym powietrzem w temperaturze 200°C. 

Podczas tego procesu czujnik CO  pozostaje wewnątrz 2

komory. Współpraca czujnika temperatury, czujnika IR 

oraz oprogramowania gwarantuje precyzyjne warunki 

pracy. W razie jakichkolwiek odchyleń temperatury 

automatycznie włącza się niezależny system kontroli. 

Opcje

- kontrola stężenia O w zakresie 1-19%2 

- wyświetlacz zawartości wilgotności %

- interfejs Ethernet

- 3 lub 5 drzwi wewnętrznych (T50S)

- 8 drzwi wewnętrznych (T190S)

Dzięki zastosowaniu kolorowego 
ekranu dotykowego praca 

z urządzeniem jest prosta i intuicyjna.

Zalety

ź sześciostronny system ogrzewania 

zapewniający optymalne warunki 

hodowli

ź zaokrąglone rogi komory

ź precyzyjna kontrola temperatury

ź cyfrowy czujnik poziomu CO  2

  w technologii pomiaru 

  w podczerwieni
o

ź sterylizacja w 200 C

ź karta SD

ź ekran dotykowy

Inkubatory Leec zapewniają utrzymanie stałych i odpowiednich 

warunków dla wzrostu komórek i hodowli tkankowych. 

Optymalne warunki pracy zapewnia sześciostronny system 

ogrzewania komory eliminujący potrzebę zastosowania 

wentylatora. Technologia ta zapobiega przewietrzaniu się 

komory redukując ryzyko próbek skażenia do minimum. 

We wnętrzu komory utrzymywane są stałe warunki 

temperaturowe, poziom CO oraz wilgotność, niezależnie od jej 2 

załadowania. Urządzenia laboratoryjne Leec charakteryzują się 

wysoką jakością, niezawodnością i estetyką wykonania.

Inkubatory Leec Touch 50S Touch 190S

Pojemność [litry] 50 190

Wymiary zewnętrzne 

(szer.x wys.x gł.) [mm]
534x717x460 765x862x734

Wymiary wewnętrzne 

(szer.x wys.x gł.) [mm]
402x402x300 632x686x440

Stabilność                               

temperatury                                 

w 37°C [+/- °C]

0,1 0,1

Jednorodność 

temperatury                    

w 37°C [+/- °C]

0,25 0,25

Zakres CO2 [%] 0 - 20 0 - 20

Stabilność CO2 [%] 0,2 0,2

Jednorodność CO2 [%] 0,2 0,2

Czujnik CO2 IR IR

Wilgotność w 37°C [%] 90 90

Cykl sterylizacji 

w temperaturze [°C]
200 200

Waga [kg] 40 104

Zasilanie [V/Hz] 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz

+5°C powyżej Tot 

do +60°C 

+5°C powyżej Tot                

do +60°C 
Zakres temperatury

0  -  20

     230 / 50-60           230 / 50-60      
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INKUBATORY LABORATORYJNE
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Doskonałe warunki 

M o ż l i w o ś ć  s t e r y l i z a c j i  g o r ą c y m  

powietrzem w temperaturze 160°C 

gwarantuje wydajne odkażanie.  Podczas 

tego procesu czujnik CO  pozostaje 2

wewnątrz komory. Współpraca czujnika 

temperatury, IR oraz oprogramowania 

gwarantuje precyzyjne warunki pracy. 

Filtr HEPA na doprowadzeniu gazu 

zapewnia najwyższą ochronę przed 

przedostaniem się zanieczyszczeń do 

komory inkubatora. 

Inkubatory Leec Precision zapewniają utrzymanie stałych i 

odpowiednich warunków dla wzrostu komórek i hodowli 

tkankowych. Urządzenia laboratoryjne Leec charakteryzują się 

wysoką jakością, niezawodnością i estetyką wykonania.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z 

właśc-iwościami bakteriobójczymi, co zapewnia odporność na 

korozję i zanieczyszczenia. Wnętrze komory wykonane z najwyższej 

jakości stali nierdzewnej 304, a wszystkie rogi wewnątrz komory są 

zaokrąglone, dzięki czemu utrzymanie czystości jest bardzo łatwe. 

Naturalna konwekcja redukuje ryzyko kontaminacji. 

Regulator PID z cyfrowym, czytelnym wyświetlaczem LED aktualnej 

temperatury oraz stężenia poziomu CO  wewnątrz komory. 2

Standardowy port umożliwiający doprowadzanie urządzeń 

zewnętrznych monitorujących temperaturę wewnątrz komory 

inkubatora.

Inkubator Leec Precision P190D

Pojemność [litry] 190

Wymiary zewnętrzne 

(szer.x wys.x gł.) [mm]
765x862x740

Wymiary wewnętrzne 

(szer.x wys.x gł.) [mm]
632x686x440

Stabilność                   

temperatury                                  

w 37°C [+/- °C]

0,1

Jednorodność 

temperatury                                  

w 37°C [+/- °C]

0,25

Zakres CO2 [%] 0 - 20

Stabilność CO2 [%] 0,2

Jednorodność CO2 [%] 0,2

Czujnik CO2 IR

Wilgotność w 37°C [%] 95

Cykl sterylizacji 

w temperaturze [°C]
160

Waga [kg] 94,5

Zasilanie [V/Hz] 230 V/50-60 Hz

+5°C powyżej Tot do 

+60°C 
Zakres temperatury

INKUBATORY Z CHŁODZENIEM

Wszystkie modele wykonane są ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, co 
zapewnia odporność na korozję oraz zanieczyszczenia. Wnętrze komory 
wykonane jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wewnętrzne drzwi szklane, 
wykonane z bezpiecznego szkła, umożliwiają nadzór nad procesem bez strat 
energii cieplnej.

Sterownik mikroprocesorowy

Cyfrowy kontroler temperatury precyzyjnie nadzoruje obie funkcje- ogrzewania 

i chłodzenia. Unikalny układ chłodzenia steruje przepływem czynnika 
chłodniczego do parownika, eliminując w ten sposób możliwość niepożądanego 
przechłodzenia. Ogrzewanie jest włączane impulsowo tylko w razie potrzeby. 
Pulsowanie jest bardzo energooszczędną metodą osiągnięcia stabilnej 
temperatury i eliminuje konieczność automatycznego rozmrażania.

Model PFC2C P3C P33C

Pojemność [litry] 150 320 730

Wymiary zewnętrzne 

(szer.x wys.x gł.) [mm]
635x1075x660 635x1745x660 1270x1745x660

Wymiary wewnętrzne 

(szer.x wys.x gł.) [mm]
510x590x490 510x1275x490 1140x1275x490

Ilość półek 4 6 6

Waga [kg] 100 145 250

Zasilanie [V/Hz] 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz

Zakres temperatury 0 do +60°C 0 do +60°C 0 do +60°C 

0  -  20
0  -  20

         230 / 50-60                  230 / 50-60                  230 / 50-60         

         230 / 50-60         
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SUSZARKI I KOMORY TEMPERATUROWE BINDER

CLASSIC LINE 

Binder Classic Line to przede wszystkim wysoki komfort obsługi, jakości oraz 

niezawodności. Suszarki odznaczają się na rynku wysoką energooszczędnością, 

dokładnym pomiarem oraz łagodnym rozkładem temperatury poprzez 

zastosowanie technologii APT.line™. Wnętrze charakteryzuje się ergonomiczną 

organizacją ułatwiającą przechowywanie próbek w podwyższonych 

temperaturach. Wszystkie elementy są mobilne, posiadające zabezpieczenie 

przed wywróceniem co gwarantuje bezpieczeństwo obsługi. Naturalna 

konwencja sprawia, że suszenie przebiega szybko i równomiernie więc 

urządzenie to jest niezwykle efektywne.

Cechy:

ź temperatura od 60°C do 230 °C

ź pojemność 28 litrów

ź regulowana klapa wylotu powietrza

ź Hydrauliczno-mechaniczny termostat 

ź Zabezpieczenie temperaturowe 1 klasy 

ź Zegar sterujący 0-120 min

ź 2 chromowane półki druciane

ź system energooszczędny

ź technologia APT.line™

SUSZARKI SERIA E Dane techniczne E28

Wymiar obudowy 580 x 405 x 425 mm

Wymiar wewnetrzny 400 x 280 x 250 mm

Pojemność 28 l

Masa netto 22 kg

Temperatura 60-230°C

Czas nagrzewania na 150 °C 36 min

Moc znamionowa 0.8 kW

Napięcie znamionowe 230V

19 min
Czas powrotu do zadanych                   

wartości po otwarciu drzwi 

SUSZARKI SERIA ED

Cechy:

ź Zakres temperatury: temperatura 

otoczenia plus 5 °C do 300 °C

ź Technologia APT.line™

ź Regulowana klapa wylotu powietrza

ź Kontroler z funkcjami czasowymi

ź 2 chromowane półki druciane

ź Niezależne, regulowane zabezpieczenie 

temperaturowe klasy 2 

ź Alarm optyczny

Dane techniczne ED 23 ED 400

Pojemność 20 l 400 l

Masa 27 kg 125 kg

Wymiary obudowy 435 x 495 x 520 mm 1235 x 1025 x 765 mm

Wymiary wewnętrzne 222 x 330 x 300 mm 1000 x 800 x 520 mm

Zakres temperatury 5 °C 

powyżej temperatury 

otoczenia do 

300 °C 300 °C

Przestrzenna zmienność 

temperatury przy 150 °C
2.8 ± K 3 ± K

Czas powrotu do zadanych 

wartości po otwarciu drzwi 
28 min 31 min

Napięcie znamionowe 230 V 400 V

Moc znamionowa 0.8 kW 3.4 kW

Fluktuacja temperatury przy 

150 °C 
0.5 ± K 0.5 ± K

[l]
[kg]

[mm]

[mm]

[l]

[mm]

[mm]

[kg]
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SUSZARKI SERIA FED

Cechy:

ź temperatura otoczenia plus 5 °C do 300 °C

ź Technologia APT.line™

ź Regulowana prędkość obrotowa wentylatora

ź Regulowana klapa wylotu powietrza 

ź Kontroler z rozszerzonymi funkcjami 

czasowymi 

ź 2 chromowane półki druciane

ź Niezależne, regulowane zabezpieczenie 

temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym

ź Interfejs do połączenia z komputerem RS 422

Dane techniczne FED 400

Pojemność 400 l

Masa netto 145 kg

Wymiar obudowy 435 x 495 x 520 

Wymiar komory 222 x 330 x 300 
Zakres temperatury 

5 ° C powyżej 

temperatury otocz.

Do 300 ° C

Fluktuacja 

temperatury w 

150 ° C 

0.7 ± K

Czas nagrzewania 

do 150 ° C 
29 min

SUSZARKI SERIA FP

Cechy:

ź temperatura otoczenia plus 5 °C do 300 °C

ź Technologia APT.line™

ź Regulowana prędkość obrotowa wentylatora

ź Regulowana klapa wylotu powietrza

ź Kontroler z programowaniem odcinków czasowych 

i programowanie w czasie rzeczywistym

ź 2 chromowane półki druciane

ź Niezależne, regulowane zabezpieczenie 

temperaturowe klasy 2 z alarmem optycznym

ź Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422

Dane techniczne FP53 FP115 FP240 FP400 FP720

Wymiar obudowy 635 x 620 x 575 835 x 705 x 645 1035 x 825 x 745 1235 x 1025 x 765 1235 x 1530 x 865

Wymiar wewnetrzny 400 x 400 x 340 600 x 480 x 410 800 x 600 x 510 1000 x 800 x 510 1000 x 1200 x 610

Pojemność 53 115 240 400 720

Masa netto 44 62 96 145 195

Zmienność temperatury przy 150 °C [± K] 2 1,8 2 2,5 2

Fluktuacja temperatury przy 150 °C [± K] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Czas nagrzewania na 150 °C [min] 24 30 21 35 39

Czas powrotu do zadanych wartości po 

otwarciu drzwi na 30 s przy 150 °C [min]
5 8 10 17 20

[mm]

[mm]

[kg]

[l]

[kg]

[l]
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SUSZARKI SERIA M

Cechy:

ź Temperatura otoczenia plus 5 °C do 300 °C

ź Technologia APT.line™

ź Regulowana prędkość obrotowa wentylatora

ź Klapa powietrza sterowana poprzez program

ź Kontroler z kolorowym wyświetlaczem LCD i 

programowaniem odcinków czasowych

ź 2 chromowane półki druciane

ź Regulowane zabezpieczenie temperaturowe 

klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym

ź Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422

SOLID LINE

Suszarki Binder serii Solid Line wyróżniają się 

sprawdzoną jakością oraz niezawodnością. 

Urządzenia te przeznaczone są do suszenia oraz 

wygrzewania prób. Parametry użytkowe suszarek 

Solid. Line zostały odpowiednio przystosowane, 

dzięki czemu mogą być wykorzystywane do 

przeprowadzania badań a także procedur 

związanych z zapewnieniem jakości. Suszarki 

o d z n a c z a j ą  s i ę  n a  r y n k u  w y s o k ą 

energooszczędnością, dokładnym pomiarem oraz 

łagodnym rozkładem temperatury poprzez 

zastosowanie technologii APT.line™.

Dane techniczne M53 M115 M240 M400 M720

Wymiary obudowy [mm] 635 x 780 x 575 835 x 865 x 645 1035 x 985 x 745 1235 x 1190 x 795 1235 x 1690 x 865

Wymiary wewnętrzne [mm] 400 x 400 x 340 600 x 480 x 410 800 x 600 x 510 1000 x 800 x 510 1000 x 1200 x 610

Pojemność 53 l 115 l 240 l 400 l 720 l

Masa netto 61 kg 89 kg 131 kg 173 kg 203 kg

Zmienność temperatury przy 150 °C 1,3 ± K 1,5 ± K 1,5 ± K 1,5 ± K 1,9 ± K

Fluktuacja temperatury przy 150 °C 0,3 ± K 0,3 ± K 0,3 ± K 0,3 ± K 0,6 ± K

Czas nagrzewania na 150 °C 15 min 16 min 19 min 18 min 21 min

3 min
Czas powrotu do zadanych wartości 

po otwarciu drzwi na 30 s przy 150 °C 
3 min 5 min 3 min 3 min

[l]

[kg]

Model FD-S 56 FD-S 115

Pojemność [l] 55 106

Masa [kg] 35,5 52,5

Zakres temp. 7°C powyżej temp. otoczenia 250°C 250°C

Przestrzenna zmiennośc temperatury przy 150°C 2,6 = K 2,4 = K

Czas nagrzewania do 150°C [min] 20 22

Napięcie znamionowe  [V] 230 230

Moc znamionowa [kW] 1,25 1,3
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AVANTGARDE LINE

Specyfiką Suszarki Binder Avantgarde Line są najnowsze technologie zapewniające najlepszą wydajność 

energetyczną na rynku oraz niski pobór mocy. Znakomita czasowa oraz przestrzenna dokładność 

temperatury dzięki zastosowanym technikom najnowszej generacji umożliwia jednorodny rozkład 

temperatur. W celu gwarancji ultraczułości pomiaru zostały zaprojektowane zintegrowane, niezależne, 

regulowane zabezpieczenia temperaturowe klasy 2 wraz z alarmem optycznym. Poprzez zastosowanie 

nowoczesnego regulatora z wyświetlaczem LCD obsługa jest łatwa i intuicyjna a wskazania 

alfanumeryczne przejrzyste. Naturalna konwencja sprawia, że suszenie przebiega szybko i równomiernie 

więc urządzenie to jest niezwykle efektywne.Dzięki seryjnemu porcie USB oraz wejściu Ethernet rejestracja 

danych jest prosta.

Dane techniczne ED56 ED115 ED260 ED720

Pojemność[litr] 57 114 255 743

Masa[kg] 39 54 85 169

Wymiary wewnętrzne [dł. wys szer.] [mm]  360 x 420 x 380 510 x 530 x 425 610 x 760 x 550 960 x 1280 x 605

Wymiary obudowy [dł. wys szer.] [mm]  560 x 625 x 565 710 x 735 x 605 810 x 965 x 760 1165 x 1590 x 870

Przestrzenna zmienność temperatury przy 150 °C [± K] 2,3 1,5 1,8 3,2

Fluktuacja temperatury przy 150 °C [± K] 0,4 0,4 0,8 0,8

Czas nagrzewania na 150 °C [min] 50 45 50 85

Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi 19 16 20 25

Moc znamionowa wariant 120 V [kW] 1,15 1,35 / /

Moc znamionowa wariant 230 V 1,05 1,25 2,25 /

Moc znamionowa wariant 240 V / / 2,45 /

Moc znamionowa wariant 400 V / / / 4,4

Liczba półek (stand.\maks.) 2\4 2\5 2\8 2\16

Cechy:

ź Temperatura otoczenia plus 10 °C do 300 °C

ź Do 30% niższe zużycie energii niż w 

urządzeniach popularnych na rynku

ź Technologia APT.line™

ź Naturalna konwekcja

ź Kontroler z wyświetlaczem LCD

ź Elektromechaniczne sterowanie 

klapą wylotu powietrza

ź 2 chromowane półki druciane

ź Urządzenia o pojemności do 115 L 

ź Port USB do rejestrowania danych

SUSZARKI SERIA ED

SUSZARKI SERIA FD

 -  -   -  

  -    -  

  -  

  -  

  -    -    -  

Dane techniczne FD56 FD115 FD260 FD720

Wymiar obudowy [mm] 560 x 625 x 565 710 x 735 x 605 810 x 965 x 760 1165 x 1590 x 870 

Wymiar wewnętrzne [mm] 400 x 440 x 345 550 x 550 x 385 650 x 780 x 515 1000 x 1300 x 570 

Pojemność [l] 60 116 259 741

Masa netto [kg] 39 54 85 166

Zmienność temperatury przy 150 °C 1,7 ± K 1,7 ± K 1,9 ± K 2,5 ± K

Fluktuacja temperatury przy 150 °C 0,3 ± K 0,3 ± K 0,4 ± K 0,6 ± K

Czas nagrzewania na 150 °C [min] 15 18 19 25

Czas powrotu do zadanych 

wartości  po otwarciu drzwi [min]
4 4 5 6
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SUSZARKI SERIA FED

SUSZARKI PRÓŻNIOWE 

Suszarki próżniowe są idealnym rozwiązaniem dla łatwo 

utleniających się substancji oraz produktów niestabilnych 

termicznie. Urządzenia te oferują efektywne i delikatne 

suszenie bez narażenia suszonych prób. Wykorzystywane są 

w rożnego rodzaju laboratoriach farmaceutycznych, 

mikrobiologicznych, biotechnologicznych jak również 

kosmetycznych. Suszarki próżniowe cechuje doskonały 

system bezpieczeństwa oraz precyzyjna kontrola 

temperatury. Podwójne drzwi, wykonane z bezpiecznego 

szkła, posiadają specjalny system zamknięcia. Bezpie- 

czeństwo gwarantuje również, zastosowanie regulacji 

niepodatnej na przesterowanie. Po otwarciu drzwi, grzanie 

komory jest natychmiast wyłączane. Suszenie próżniowe, 

eliminuje ryzyko związane z tworzeniem się zaskorupień czy 

powstawaniem pozostałości utleniania.

Dane techniczne VDL 23 VDL53 VDL115

Pojemność 23 l 53 l 115 l

Masa netto 63 kg 95 kg 153 kg

Wymiar obudowy 515 x 655 x 500 mm 635 x 775 x 550 mm 740 x 900 x 670 mm

Wymiar komory 285 x 285 x 295 mm 400 x 400 x 340 mm 506 x 506 x 460 mm

Przestrzenna zmienność 

temperatury przy 100 °C 
1,5 ± K 2 ± K 3,5 ± K

Fluktuacja temperatury 0,1 ± K 0,1 ± K 0,1 ± K

Czas nagrzewania na 100 °C 65 min 80 min 95 min

Zakres temperatury
Do 200 °C

15 °C powyżej temperatury otoczenia

SUSZARKI SERIA VDL

Cechy:

ź Temperatura otoczenia plus 15 °C

 do 200 °C

ź Zgodność wnętrza urządzenia 

ź z normami ATEX

ź Technologia APT.line™

ź Kontroler z programowaniem 

odcinków czasowych 

ź i programowaniem w czasie 

rzeczywistym

ź 2 półki rozporowe z aluminium

ź Przyłącze gazu obojętnego

ź Szyba ze szkła bezpiecznego, 

zamocowana sprężynowo, 

z zabezpieczeniem przed 

rozpryskami

ź Hermetyczny panel przyrządów 

z przyłączem sprężonego 

powietrza

ź Zabezpieczenie ciśnieniowe do 

aktywacji ogrzewania < 125 mbar

ź Uszczelka ognioodporna

ź Zabezpieczenie temperaturowe 

2 klasy z alarmem optycznym

ź Interfejs do połączenia z 

komputerem RS 422

SUSZARKI SERIA VD
Dane techniczne VD23 VD53 VD115

Pojemność 23 l 53 l 115 l

Waga netto 63 kg 95 kg 153 kg

Wymiar obudowy 515 x 665 x 500 mm 635 x 775 x 550 mm 740 x 900 x 670 mm

Wymiar komory 285 x 285 x 295 mm 400 x 400 x 340 mm 506 x 506 x 460 mm

Przestrzenna zmienność 

temperatury przy 100 °C 
1,5 ± K 2 ± K 3,5 ± K

Fluktuacja temperatury 0.1 ± K 0.1 ± K 0,1 ± K

Czas nagrzewania na 100 °C 65 min 80 min 95 min

Zakres temperatury 15 °C 
15 °C powyżej temperatury otoczenia

Do 200 °C

Dane techniczne FED56 FED115 FED260 FED720

Wymiar obudowy [mm] 560 x 625 x 565 710 x 735 x 605 810 x 965 x 760 1165 x 1590 x 870 

Wymiar wewnętrzny [mm] 400 x 440 x 345 550 x 550 x 385 650 x 780 x 515 1000 x 1300 x 570 

Pojemność [l] 60 116 259 741

Masa netto [kg] 39 54 85 166

Przestrzenna zmienność 

temperatury przy 150 °C
1,4 ± K 1,2 ± K 1,6 ± K 2 ± K

Fluktuacja temperatury przy 150 °C 0,3 ± K 0,3 ± K 0,4 ± K 0,5 ± K

Czas nagrzewania na 150 °C  [min] 15 18 19 25

Czas powrotu do zadanych 

wartości po otwarciu [min]

Drzwi na  30 s przy 150 °C

4 4 5 6
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CIEPLARKI BINDER

Cechy:

ź Zakres temperatury: temperatura otoczenia 

+5 °C do 100 °C

ź Technologia komory wstępnego nagrzewania 

APT.line™

ź Konwekcja naturalna

ź Regulowana klapa wylotu powietrza

ź Kontroler z funkcjami czasowymi

ź Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego

ź 2 półki druciane (chromowane)

ź Niezależne zabezpieczenie temperaturowe 

z optycznym alarmem temperaturowym

ź Interfejs do połączenia z komputerem RS 422 

Dane techniczne BD23 B400 B28 BF400-230V BF400-120V

Pojemność 20 400 28

Wymiary HxWxD [mm] 495 x 520 x 435 1025 x 765 x 1235 280 x 250 x 400

Waga netto [kg] 27 135 23

Półki 2 230 1202

400

1025 x 1235 x 765

145

AVANTGARDE LINE

CLASSIC LINE 

Dane techniczne BD56 BD115 BD260 BD720

Pojemność 57 112 253 737

Wymiary HxWxD [mm] 625 x 560 x 565 735 x 710 x 605 965 x 810 x 760 1590 x 1165 x 870

Waga netto [kg] 39 54 85 169

Półki 2

Dane techniczne BF56 BF115 BF260 BF720

Pojemność 59 114 257 734

Wymiary HxWxD [mm] 625 x 560 x 565 735 x 710 x 605 965 x 810 x 760 1590 x 1165 x 870

Waga netto [kg] 38 54 85 169

Półki 2

[l]

[l]

[l]



KOMORY KLIMATYCZNE

Komory klimatyczne wykorzystywane 

są do przeprowadzania prac bada-

wczych oraz doświadczeń i ekspery-

mentów wymagających stałej tem-

peratury. Większość komór wypo-

sażona jest w system awaryjnego 

z a b e z p i e c z e n i a  p r z e d  n i e k o n -

trolowanym wzrostem temperatury. 

Układ zabezpieczeń monitoruje 

zgodność temperatury wewnątrz 

komory roboczej  z  temperaturą 

p oż ą d a n ą .  Ko m o r y  k l i m a tycz n e 

umożliwiają również prace badawcze w 

zakresach od 10 do 95% wilgotności 

względnej .  Komory kl imatyczne 

wyposażone są także w złącza RS232, 

d z i ę k i  k t ó r y m  u ż y t k o w n i k  m a 

możliwość rejestrowania parametrów. 

K o m o r y  k l i m a t y c z n e  z o s t a ł y 

zaprojektowana zgodnie z najnowszym 

s t a n e m  te ch n i k i ,co  w  p ra k tyce 

zapewnia wysoką wydajność oraz 

ł a t w o ś ć  o b s ł u g i .  I d e a l n y m 

rozwiązaniem jest  zastosowanie 

i n t u i cy j n e g o  s te row n i ka  wy p o -

s a ż o n e g o  w  e k r a n  d o t y k o w y 

z  p r o g r a m o w a n i e m  o d c i n k ó w 

czasowych oraz programowaniem 

o czasie rzeczywistym, dzięki czemu 

urządzenie jest komfortowe i łatwe 

w użytkowaniu.

KOMORY KLIMATYCZNE DO TESTÓW 

STABILNOŚCI  Binder wykorzystuje się 

podczas badania zachowania materiałów w 

w a r u n k a c h  o  s t a ł e j  w i l g o t n o ś c i 

oraz temperaturze. Urządzenia te działają 

w zakresie temperatur od 0 °C do 70 °C, 

a także w zakresie wilgotności od 10% do 80% 

wartości względnej. Cechą wyróżniającą 

ko m o r y   B i n d e r  s ą  b e z w z g l ę d n i e 

niezawodne testy stabilności i dokładne 

u t r z y m y w a n i e  s t a ł y c h  w a r u n k ó w 

klimatycznych. Port USB zapewnia sprawną 

obsługę umożliwiając rejestr danych oraz 

odczyt wartości pomiarowych. Komora 

klimatyczna zaprojektowana jest w oparciu o 

budowę modułową a wnętrze pokryte jest 

stalą nierdzewną co umożliwia łatwe 

czyszczenie  sprzętu.  Zastosowanie 

technologii  wstępnego nagrzewania 

APT.line™ powoduje, że cyrkulacja powietrza 

o objętości użytkowej zachodzi płynnie 

i równomiernie. Poziom wilgotności można 

precyzyjnie regulować i w ten sposób 

całkowicie dostosować do poszczególnych 

wymagań.

KO M O R Y  DY N A M I C Z N YC H  Z M I A N 

K L I M A T Y C Z N Y C H  t o  u r z ą d z e n i a 

wykorzystywane do badań środowiskowych 

wymagających wysokich temperatur 

sięgających nawet do 180°C. Urządzenia te 

charakteryzują się dużą precyzyjnością 

pomiarów dlatego z powodzeniem sprawdzą 

się do testowania materiałów w bardzo 

wysokich i bardzo niskich temperaturach. 

Niektóre dostępne przez nas komory do 

badań środowiskowych wyposażone są w 

technologię ATP line,  która stanowi 

gwarancję dokładnej oraz jednorodnej 

temperatury. W ofercie posiadamy szeroki 

asortyment pojemności, które doskonale 

przystosowan e  są  do  ba dań  okre -

sowych.Urządzenia nadają się do wszystkich 

testów, które zgodne są aktualnymi 

normami pomiarów temperatury i klimatu.
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KOMORY KLIMATYCZNE DO TESTÓW STABILNOŚCI

Cechy:
ź Autotest urządzeń w celu kompleksowej analizy statusu

ź Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego

ź Zapobieganie korozji szkła dzięki powłoce TIMELESS

ź Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej

ź 2 półki druciane ze stali nierdzewnej

ź Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie

ź 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami, od pojemności 240 l

ź Czujnik temperatury klasy 3.1 z optycznym i akustycznym 

alarmem temperaturowym

ź Interfejs do połączenia z komputerem Ethernet

ź Ogrzewanie drzwi

SERIA KBF

SERIA KBF P  - z oświetleniem

- bezwzględnie niezawodne testy stabilnościSERIA KMF  

Dane techniczne KBF115 KBF240 KBF720 KBF1020

Pojemność [l] 102 247 700 1020
Masa netto [kg] 129 189 312 379

Wymiar obudowy  [mm] 880 x 1050 x 650 925 x 1460 x 800 1250 x 1925 x 890 1250 x 1925 x 1145 

Wymiar komory [mm] 600 x 483 x 351 650 x 785 x 485 973 x 1250 x 576 976 x 1250 x 836
Zakres temperatury 0-70°C 0-70°C 0-70°C 0-70°C
Przestrzenna zmienność 

temperatury przy 40 °C
0.2 ± K 0.3 ± K 0.2 ± K 0.2 ± K

Fluktuacja temperatury 0.1 ± K 0.1 ± K 0.2 ± K 0.5 ± K

Maks. ilość ciepła możliwa 

do skompensow.  przy 40 °C
300 W 300 W 600 W 600 W

Moc znamionowa 2 kW 2.1 kW 3.1 kW 3.1 kW

Dane Techniczne KBF P 240 KBF P 720

Pojemność  [l] 247 720

Masa netto [kg] 213 374

Wymiar obudowy [mm] 925 x 1460 x 800 1250 x 1925 x 890

Wymiar komory [mm] 650 x 785 x 485 973 x 1250 x 576

Zakres temperatury bez kaset oświetleniowych Od 0 do 70°C Od 10 do 70°C

Zakres temperatury ze 100% oświetleniem Od 10 do 60°C Od 20 do 60°C

Przestrzenna zmienność temperatury z oświetleniem przy 40 °C i 75 % wilg.wzgl. 0.6 [± K] 1,2 [± K]

Przestrzenna zmienność temperatury z oświetleniem przy 25 °C i 60% wilg.wzgl. 0.6 [± K] 1,2 [± K]

Fluktuacja temperatury z oświetleniem przy 25 °C i 60% wilg.wzgl. 0.2 [± K] 0,2 [± K]

Fluktuacja temperatury z oświetleniem przy 40 °C i 75 % wilg.wzgl. 0,2 [± K] 0,2 [± K]

Dane techniczne KMF115 KMF240 KMF720

Pojemność [l] 102 247 700

Masa netto [kg] 127 179 295

Wymiar obudowy [mm] 880 x 1050 x 650 930 x 1465 x 800 1250 x 1925 x 890

Wymiar komory  [mm] 600 x 483 x 351 650 x 785 x 485 973 x 1250 x 576

Zakres temperatury Od 10 do 90 °C Od 10 do 90 °C Od 10 do 90°C

Przestrzenna zmienność temp. zależnie od wartości zadanej 0.2-1 ± K 0.1-1 ± K 0.-1 ± K

Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.3 ± K 0.1-0.3 ± K 0.1-0.5 ± K

Zakres wilgotności Od 10 do 98 % Od 10 do 98 % Od 10 do 99 %

Fluktuacja wilgotności zależnie od wartości zadanej ?2,5 ± % wilg.wzgl. ?2 ± % wilg.wzgl. ?2 ± % wilg.wzgl.

Moc znamionowa 2kW 2,1kW 3,1kW
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SERIA KBF LQC  - czujniki 3D kontrolujące dawkę światła 

KOMORY DYNAMICZNYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Cechy:
ź Oprogramowanie komunikacyjne BINDER APT-COM™ 3 Basic 

Edition

ź System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym 

ź Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem 

odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym

ź Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe 

w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB

ź Porty dostępu z zatyczką silikonową 

ź Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe 2 klasy  

z alarmem optycznym

ź 4 koła jezdne, dwa z hamulcami

ź Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet

ź Możliwość ustawienia funkcji rampy

ź Wbudowany rejestrator liniowy

ź Ogrzewane drzwi

ź Chłodzenie zapewniane przez agregat sprężarkowy

SERIA MK  

Dane techniczne KBF LQC240 KBF LQC 720

Pojemnść [l] 247 700

Masa [kg] 217 374

Wymiar obudowy [mm] 925 x 1460 x 800 1250 x 1925 x 890

Wymiar komory [mm] 650 x 785 x 485 973 x 1250 x 576

Zakres temperatury ze 100% oświetleniem 10-60°C 10-60°C

Zakres temperatury bez kaset oświetleniowych 0-70°C 0-70°C

Przestrzenna zmienność temperatury przy 40 °C 0.6 1 2

Fluktuacja temperatury z oświetleniem przy 25 °C i 60% wilg.wzgl. 0.2 [± K] 0.2 [± K]

Fluktuacja temperatury z oświetleniem przy 40 °C i 75 % wilg.wzgl. 0.2 [± K] 0.2 [± K]

Maks. ilość ciepła możliwa do skompensowania przy 40 °C [W] 400 1000

Moc znamionowa [kW] 200-240 0-3.5 

Dane techniczne MK56 MK115 MK240 MK720

Pojemność [l] 60 115 228 734

Masa netto [kg] 168 260 340 570

Wymiar obudowy  [mm] 400 x 420 x 350 600 x 480 x 400 735 x 700 x 443 1200 x 1020 x 600

Wymiar komory [mm] 720 x 1445 x 778 980 x 1725 x 865 1115 x 1715 x 925 1580 x 2005 x 1140

Zakres temperatury Od -40 do 180 °C Od -40 do 180 °C Od -40 do 181 °C Od -40 do 182 °C

Przestrzenna zmienność temperatury 

zależnie od wartości zadanej
0.5-1.5 ± K 0.1-0.2 ± K 0.1-1.2 ± K 0.32 ± K

Fluktuacja temperatury zależnie od 

wartości zadanej 
0.1-0.5 ± K 0.5-2 ± K 0.1-0.5 ± K 0.1-0.5 ± K

Moc znamionowa [kW] 2.8 3.5 5.6 8.7 
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SERIA MKF  

-  z rozszerzonym zakresem temperatur i regulacją wilgotnościSERIA MKFT  

-  z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowymSERIA MKT  

Dane techniczne MKF56 MKF115 MKF240 MKF720

Pojemność [l] 60 115 228 734

Waga netto [kg] 280 280 360 590

Wymiar obudowy [mm] 720 x 1445 x 780 980 x 1725 x 865 1115 x 1715 x 925 1580 x 2005 x 1140

Wymiar komory [mm] 400 x 420 x 348 600 x 480 x 400 735 x 700 x 443 1200 x 1020 x 600

Zakres temperatury [°C] od -40 do 180 od -40 do 180 od -40 do 180 od -40 do 180 
Przestrzenna zmienność temperatury 

za leżnie od wartości  zadanej 
0.5-1.5 ± K 0.1-1.3 ± K 0.1-1.5 ± K 0.1-1.8 ± K

Fluktuacja temperatury zależnie 

od wartości zadanej
0.1-0.5 ± K 0.1-0.6 ± K 0.1-0.5 ± K 0.1-0.5 ± K

Średnia prędkość nagrzewania 

zgodnie z IEC 60068-3-5 
5 K/min 5K/min 5 K/min 4.8 K/min

Czas schładzania z 180 °C na -40 °C 90 min 95 min 110 min 120 min

Średnia prędkość schładzania 

zgodnie z IEC 60068-3-5 
5 K/min 4.5K/min 5 K/min 4.8 K/min

Moc znamionowa [kW] 2.8 4.8 6.8 11

Dane techniczne MKFT115 MKFT240 MKFT720

Pojemność [l] 115 228 734

Masa netto [kg] 330 415 635

Wymiar obudowy [mm] 980 x 1725 x 865 1115 x 1940 x 925 1580 x 2005 x 1140 

Wymiar komory [mm] 600 x 480 x 400 735 x 700 x 443 1200 x 1020 x 600 

Zakres temperatury  [°C] od-70 do180 od-70 do180 od-70 do180 

Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od 

wartości zadanej
0.1-1.3 [± K] 0.2-1.8 [± K] 0.3-2 [± K]

Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.5 [± K] 0.1-0.5 [± K] 0.1-0.5 [± K]

Moc znamionowa [kW] 5.5 6.5 13

Dane techniczne MKT115 MKT240 MKT720

Pojemność [l] 115 228 734

Masa netto [kg] 305 380 610

Wymiar obudowy [mm] 980 x 1725 x 865 1115 x 1935 x 925 1580 x 2005 x 1140

Wymiar komory [mm] 600 x 480 x 400 735 x 700 x 443 1200 x 1020 x 600

Zakres temperatury [°C] od -70 do 180 od -70 do 180 od -70 do 180 

Średnia prędkość nagrzewania 5,3 K/min 5 K/min 4,5 K/min
Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od 

wartości zadanej 
0.2-1.8 ± K 0.1-1 ± K 0.3-2 ± K

Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej 0.1-0.6 ± K 0.1-0.4 ± K 0.1-0.5 ± K

Moc znamionowa [kW] 5.5 6.5 13
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KOMORY KLIMATYCZNE

Komor y fitotronowe to  urządzenia 

wykorzystywane do właściwego wzrostu 

roślin oraz innych organizmów, gdzie 

muszą być zapewnione jednorodne 

warunki świetlne, stała temperatura a także 

niezmienna wilgotność. Poprzez idealną 

temperaturę oraz nasłonecznienie komory 

te zapewniają idealne warunki umo-

żliwiające hodowlę organizmów. Wnętrze 

pokryte jest ze stali nierdzewnej dzięki 

czemu czyszczenie urządzenia jest łatwe. 

Dzięki  zastosowaniu niezawodnego 

systemu oświetlenia zachowana jest 

jednorodność światła na całej powierzchni 

komory fitotronowej. Urządzenia te dosko-

nale nadadzą się do pracy w laboratorium 

gdyż są niezwykle precyzyjne, trwałe 

i bezpieczne w użytkowaniu.

ź Regulowana prędkość obrotowa wentylatora

ź Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym

ź  Programowaniem odcinków czasowych oraz 

programowanie w czasie rzeczywistym,  

z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych

ź Czujnik temperatury klasy 3.1 z optycznym 

i akustycznym alarmem temperaturowym

ź Interfejs do połączenia z komputerem Ethernet

ź Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła 

bezpiecznego

ź Zapobieganie korozji szkła dzięki specjalnej 

powłoce TIMELESS

ź Dwie półki druciane ze stali nierdzewnej

ź Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, 

po lewej stronie

ź Ogrzewanie drzwi

Cechy:

Dane techniczne KBW 240 KBW 400 KBW 720 KBW 240 KBW 400 KBW 720

Pojemność [l] 247 400 698 247 400 698

Masa netto [kg] 195 252 377 195 252 377

Wymiar komory [mm] 650 x 785 x 485 650 x 1270 x 485 970 x 1250 x 576 650 x 785 x 485 650 x 1270 x 485 970 x 1250 x 576

Wymiar obudowy [mm] 925 x 1465 x 800 925 x 1950 x 805 1250 x 1925 x 890 925 x 1465 x 800 925 x 1950 x 805 1250 x 1925 x 890

Zużycie energii przy 37 °C i z 

oświetleniem  [kW/h]
450 620 880 450 620 880

Liczba półek Stand. 2 maks. 7 Stand. 3 maks. 12 Stand.3 maks. 12 Stand. 2 maks. 7 Stand. 3 maks. 12 Stand.3 maks. 12

Liczba kaset 

oświetleniowych 
Stand. 2 maks. 2 Stand. 3 maks. 3 Stand. 3 maks. 3 Stand. 2 maks. 2 Stand. 3 maks. 3 Stand. 3 maks. 3

Zakres temperatury ze 100% 

oświetleniem [°C]
od 5 do 60 od 5 do 60 od 5 do 60 od 5 do 60 od 5 do 60 od 5 do 60

Zakres temperatury bez 

kaset oświetleniowych [°C]
od 0 do 70 od 0 do 70 od 0 do 70 od 0 do 70 od 0 do 70 od 0 do 70

Fluktuacja temperatury ze 

100% oświetleniem
0.2 ± K 0.2 ± K 0.1 ± K 0.2 ± K 0.2 ± K 0.1 ± K

Fluktuacja temperatury bez 

kaset oświetleniowych
0.1 ± K 0.1 ± K 0.1 ± K 0.1 ± K 0.1 ± K 0.1 ± K

Moc znamionowa [kW] 1.4 1.6 0 1.4 1.6 0
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INKUBATORY CO2

Cechy:
ź Dysza mieszająca gaz CO₂ z efektem 

Venturiego

ź Czujnik CO₂ w technologii podczerwieni

ź 3-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED

ź Drzwi z zawiasami z prawej albo lewej strony

ź Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne 

ze szkła bezpiecznego

ź Bezszwowa komora wewnętrzna, głęboko 

tłoczona ze stali nierdzewnej

ź 3 perforowane wsuwane półki ze stali 

nierdzewnej

ź Urządzenia można wyposażyć w adapter 

do piętrowego ustawiania

ź System diagnostyczny z alarmem optycznym 

i akustycznym

ź Bezpotencjałowy styk alarmowy

Dane techniczne CB60 CB170 CB220

Pojemność [l] 53 170 210

Masa netto [kg] 68 95 132

Wymiar obudowy [mm] 580 x 720 x 545 680 x 870 x 715 740 x 1070 x 715

Wymiar wenętrzny [mm] 400 x 400 x 330 560 x 600 x 505 560 x 750 x 500

Zużycie energii przy 37 °C [kWh] 80 55 120

Liczba półek Stand.2 maks.3 Stand.3 maks.6 Stand. maks.

Przestrzenna zmienność temperatury 

przy 37 °C 
0.3 ± K 0.3 ± K 0.4 ± K

Fluktuacja temperatury przy 37 °C 0.1 ± K 0.1 ± K 0.1 ± K

Czas powrotu do zadanych wartości po 

otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C [min]
4 6 5

Zakres wilgotności Od 90 do 95 % wilg.wzgl. Od 90 do 95 % wilg.wzgl. Od 90 do 95 % wilg.wzgl.

Zakres stężenia CO? Od 0 do 20 Vol.-% CO2 Od 0 do 20 Vol.-% CO2 Od 0 do 20 Vol.-% CO2
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 Piece laboratoryjne zostały skonstruowane do 

pracy w wysokich temperaturach nawet do 

1400°C. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej 

izolacji nagrzewanie się obudowy zostało zmini-

malizowane a wyjątkowa konstrukcja zapewnia 

długą żywotność urządzenia. Większość modeli 

wyposażona jest w przejrzysty wyświetlacz LCD 

umożliwiający odczyt temperatury,  czas 

pozostały do rozpoczęcia kolejnego etapu czy 

licznik czasu grzania. Piece wyposażone są także 

w systemy dźwiękowe po zakończeniu każdego 

etapu grzania a także alarm w przypadku 

wystąpienia błędów.  W swojej ofercie posiadamy 

piece komorowe, rurowe oraz wysokotempe-

raturowe.

Piece komorowe mają zastosowanie przy 

testowaniu metali szlachetnych, testowaniu 

materiałów z agresywnymi spalinami, topieniu 

próbek z agresywnym utleniaczami i dodtkami. 

Piece te utrzymują jednorodną temperaturę 

nawet do 1400oC. Dzięki zastosowaniu podwój-

nych drzwi oraz wentylacji z tyłu urządzenia 

konstrukcja jest solidna i funkcjo-nalna. Elementy 

grzejne umieszczone są co naj-mniej w 2 ścianach 

w osłonach ceramicznych lub z węgliku krzemu. 

Piece te charakteryzują się dużą odpornością 

mechaniczną oraz dobrym przewodnictwem 

cieplnym. Niektóre modele posiadają najno-

wocześniejszy cyfrowy sterownik programowy 

umożliwiający regulację rampy grzejnej.

Piece rurowe  wykorzystywane są do 

przeprowadzania testów materiałowych. 

Dużym atutem tych urządzeń jest możliwość 

pracy z różnymi atmosferami takimi jak gazy 

obojętne czy gazy palne. Ponadto, piece 

rurowe dzielone, posiadają funkcję przyspie-

szonego chłodzenia pieca i rur poprzez 

otwarcie obudowy umieszczonej  na 

zawiasach. Długość strefy grzania wynosi 

nawet do 900mm. Piece rurowe jedno-

strefowe, umożliwiają pracę w pozycji 

poziomej .  Maksymalna temperatura 

wypiekania pieców rurowych, sięga do 

1300°C a wysokiej jakości izolacja elementów 

grzejnych zapewnia jednolitość tempe-

raturową. Dzięki plastycznym zatyczkom 

izolacyjnym umieszczanym na końcach 

pieca do urządzenia można przystosować 

rury o różnej długości.

Piece wysokotemperaturowe  mają 

zastosowanie w tworzeniu i zastosowaniu 

materiałów, które przy procesie produ-

kcyjnym wymagają bardzo wysokich 

temperatur. Piece te wykorzystywane są 

głównie do produkcji ceramiki technicznej 

czy  d o  to p i e n i a  p ró b e k  w  tyg l a ch . 

Urządzenia spełniają wszystkie wymagane 

standardy dotyczące jednorodności , 

d o k ł a d n o ś c i  t e m p e r a t u r y  a  t a k ż e 

powtarzalności procesu. Zastosowanie 

p o d w ó j n y c h  ś c i a n  o r a z  w e n t y l a c j i 

umieszczonej z tyłu urządzenia pozwala na 

zachowanie niskiej temperatury obudowy. 

Izolacja wykonana jest z wysokich jakości 

włókien oraz odporna jest na ogień na dnie 

pieca wysokotemperaturowego. Tempe-

ratura znajdująca się wewnątrz komory 

sięga do 1600 °C.

PIECE LABORATORYJNE

0  -  20
0  -  20
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Charakterystyka

ź piece jednostrefowe umożliwiające pracę w pozycji 

poziomej,

ź średnica rury od 20 do 105 mm,

ź długość strefy grzania od 250 do 900 mm,

ź zintegrowana rura ceramiczna,

ź możliwość pracy z różnymi atmosferami

 (gazy obojętne, niepalne),

ź obudowa częściowo wykonana ze stali nierdzewnej,

ź izolacja z włókien ceramicznych,

ź krótki czas nagrzewania.

PIECE RUROWE JEDNOSTREFOWE

PIECE RUROWE DZIELONE

Charakterystyka

ź średnica rury do 300 mm,

ź długość strefy podgrzewanej do 500 mm,

ź dzielona budowa pozwalająca na umieszczanie rur z dużymi  

ź  kołnierzami,

ź plastyczne zatyczki izolacyjnym umieszczone na końcach pieca    

ź umożliwiające przystosowanie pieca do rur różnej wielkości,

ź wysokiej jakości izolacja elementów grzejnych zapewniająca 

ź jednolitość temperaturową,

ź duża moc grzania, 

ź możliwość przyspieszonego chłodzenie pieca i rur poprzez 

otwarcie obudowy umieszczonej na zawiasach,

ź precyzyjna kontrola temperatury,     

ź wygodna i łatwa obsługa kontrolera.

PIECE RUROWE

Model Temperatura max [oC]
Wymiary zewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys.

Średnica wewnętrzna 

rury [mm]

Długość strefy grzania 

[mm]

ROS 20/250/12 1200 350 x 345 x 495 20 250

ROS 20/400/12 1200 450 x 345 x 495 20 400

ROS 38/250/12 1200 350 x 345 x 495 38 250

ROS 38/450/12 1200 500 x 345 x 495 38 450

ROS 50/250/12 1200 350 x 345 x 495 50 250

ROS 50/450/12 1200 500 x 345 x 495 50 450

ROS 75/600/12 1200 650 x 400 x 635 75 600

ROS 75/800/12 1200 850 x 400 x 635 75 800

ROS 105/500/12 1200 550 x 400 x 675 105 500

ROS 105/700/12 1200 800 x 400 x 675 105 750

ROS 105/900/12 1200 950 x 400 x 675 105 900

Model
Temperatura max 

[oC]
Moc [kW]

Średnica wewnętrzna 

rury [mm]

Długość strefy 

grzania [mm]

ROK 70/250/11 1100 1,6 70 250

ROK 70/500/11 1100 2,4 70 500

ROK 100/250/11 1100 2,4 100 250

ROK 100/500/11 1100 3,0 100 500

ROK 150/250/11 1100 3,0 150 250

ROK 150/500/11 1100 3,5 150 500

ROK 200/250/11 1100 3,0 200 250

ROK 200/500/11 1100 3,5 200 500

ROK 250/400/11 1100 6,0 250 400

ROK 300/400/11 1100 9,0 300 400
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Charakterystyka

ź średnica rury od 20 do 105 mm,

ź długość strefy grzania od 180 do 610 mm,

ź zintegrowana krata bezpieczeństwa dla niskiej temperatury 

powierzchni na module rurowym,

ź izolacja wykonana z wysokiej jakości włókna ceramicznego z niskim 

współczynnikiem pochłaniania ciepła,

ź mocne elementy pręta grzejnego, zamontowane równolegle do 

rury, szybko nagrzewające,

ź elementy grzejne kontrolowane przez przekaźniki w stanie stałym 

dla bardzo precyzyjnej kontroli temperatury, bezawaryjne i ciche,

ź rozdzielnica oraz jednostka sterowania zintegrowane w obudowie 

pieca pod modułem rury dla komfortowej obsługi przez operatora.

Akcesoria

- stała rama dla obsługi w poziomie,

- regulowany ogranicznik temperatury 

  według EN 60519-2,

- rury do operowania z kołnierzem 

  chłodzonym wodą,

- możliwość pracy w atmosferze 

  gazu obojętnego lub próżni.

WYSOKOTEMPERATUROWE PIECE RUROWE

Model
Temperatura 

max [oC]

Wymiary 

zewnętrzne                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Średnica 

wew. rury 

[mm]

Długość 

strefy 

grzania 

[mm]

Długość 

rury [mm]

Moc 

[kW]

Waga 

[kg]

ROC 20/180/14 1400 600 x 350 x 520 20 180 600 3,5 35

ROC 38/180/14 1400 600 x 400 x 675 38 180 750 3,5 37

ROC 50/180/14 1400 600 x 400 x 675 50 180 750 3,5 40

ROC 20/250/14 1400 665 x 350 x 520 20 250 600 3,5 35

ROC 38/250/14 1400 665 x 400 x 675 38 250 800 3,6 39

ROC 50/250/14 1400 665 x 400 x 675 50 250 800 3,6 42

ROC 50/450/14 1400 850 x 400 x 745 50 450 1000 4,0 51

ROC 75/450/14 1400 850 x 400 x 745 75 450 1000 5,5 58

ROC 105/450/14 1400 850 x 400 x 785 105 450 1000 7,0 64

ROC 50/610/14 1400 1150 x 400 x 745 50 610 1300 4,5 51

ROC 75/610/14 1400 1150 x 400 x 745 75 610 1300 6,5 63

ROC 38/180/15 1500 600 x 400 x 675 38 180 750 3,5 48

ROC 50/180/15 1500 600 x 400 x 675 50 180 750 3,5 51

ROC 50/250/15 1500 665 x 400 x 675 50 250 800 3,6 51

ROC 50/450/15 1500 850 x 400 x 745 50 450 1000 4,0 53

ROC 75/450/15 1500 850 x 400 x 745 75 450 1000 5,5 63

ROC 50/610/15 1500 1150 x 400 x 745 50 610 1300 4,5 56

ROC 75/640/15 1500 1150 x 400 x 745 75 610 1300 6,5 68

ROC 38/250/16 1600 665 x 350 x 520 38 250 600 3,5 48

ROC 50/250/16 1600 665 x 400 x 675 50 250 800 4,0 48

ROC 50/450/16 1600 850 x 400 x 745 50 450 1000 5,5 55

ROC 75/450/16 1600 850 x 400 x 745 75 450 1000 6,5 63

ROC 50/610/16 1600 1150 x 400 x 745 50 610 1300 6,0 58

0  -  20
0  -  20
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Piece komorowe przeznaczone do pracy z agresywnymi oparami znajdują 

zastosowanie przy testowaniu metali szlachetnych, testowaniu materiałów 

z agresywnymi spalinami, topieniu próbek z agresywnymi topnikami i dodatkami.

Charakterystyka

ź komora ze zintegrowaną mufą ceramiczną,

ź wysoka odporność mechaniczna i chemiczna,

ź zaprojektowany specjalnie do użytkowania z agresywnymi gazami,

ź odpowiedni do oznaczeń cennych metali lub spopielania substancji 

organicznych,

ź podwójne ściany, wentylacja z tyłu urządzenia,

ź ogrzewanie z 4 stron (osłonięte grzałki).

Piece wysokotemperaturowe mają zastosowanie przy tworzeniu i badaniu 

materiałów (np. ceramiki) w bardzo wysokich temperaturach, a także 

przy topieniu próbek materiałów w tyglach.

Charakterystyka

ź doskonała jednorodność temperatury wewnątrz komory,

ź podwójne ściany oraz wentylacja z tyłu urządzenia zapewniające 

bardzo niską temperaturę ścian zewnętrznych,

ź izolacja z wysokiej jakości włókien z tlenkiem glinu,

ź elementy grzejne kontrolowane przez tyrystory wykonane 

z dwukrzemku molibdenu (MoSi ), 2

ź grzanie zlokalizowane w dwóch ścianach,

ź występują w opcji z drzwiami otwieranymi pionowo do góry 

lub wysuwanymi do przodu wraz z dnem komory pieca

PIECE KOMOROWE DO OPARÓW AGRESYWNYCH

Model T max [oC]
Wymiary wewnętrzne [mm] 

szer. x gł. x wys.
Poj. [l]

Wymiary zewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys. 

Moc 

[kW]

Zasilanie 

[V]

Waga 

[kg]

KLS 03/10/M 1000 140 x 200 x 110 3 320 x 350 x 410 1,5 230V 1/N 20

KLS 02/11/M 1100 100 x 140 x 100 2 320 x 350 x 410 1,5 230V 1/N 20

KLS 07/11/M 1150 210 x 280 x 110 7 550 x 580 x 650 2,7 230V 1/N 60

PIECE KOMOROWE Z ELEMENTEM GRZEJNYM TYPU MoSi

Model T max [oC]
Wymiary wewnętrzne [mm] 

szer. x gł. x wys.
Poj. [l]

Wymiary zewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys. 

Moc 

[kW]

Zasilanie 

[V]

Waga 

[kg]

HTL 01/15 1500 120 x 90 x 120 1 520 x 470 x 680 1,6 230V 1/N 75

HTL 01/16 1600 120 x 90 x 120 1 520 x 470 x 680 1,6 230V 1/N 75

HTL 02/16 1600 110 x 120 x 150 2 740 x 440 x 630 1,5 230V 1/N 76

HTL 04/16 1600 150 x 150 x 150 4 740 x 440 x 630 3,0 230V 1/N 83

HTL 10/16 1600 200 x 250 x 200 10 790 x 540 x 680 4,0 400V 3/N 97

HTL 16/16 1600 200 x 300 x 260 16 830 x 550 x 735 8,0 400V 3/N 175

HTL 20/16 1600 250 x 320 x 260 21 880 x 570 x 735 8,0 400V 3/N 210

HTL 02/17 1750 110 x 120 x 150 2 740 x 440 x 630 1,5 230V 1/N 76

HTL 04/17 1750 150 x 150 x 150 4 740 x 440 x 630 3,0 230V 1/N 83

HTL 10/17 1750 200 x 250 x 200 10 790 x 540 x 680 4,0 400V 3/N 97

HTL 16/17 1750 200 x 300 x 260 16 830 x 550 x 735 8,0 400V 3/N 175

HTL 20/17 1750 200 x 320 x 260 21 880 x 570 x 735 8,0 400V 3/N 210

HTL 02/18 1800 110 x 120 x 150 2 740 x 440 x 630 1,5 230V 1/N 76

HTL 04/18 1800 150 x 150 x 150 4 740 x 440 x 630 3,0 230V 1/N 83

HTL 10/18 1800 200 x 250 x 200 10 790 x 540 x 680 4,0 400V 3/N 97

HTL 16/18 1800 200 x 300 x 260 16 830 x 550 x 735 8,0 400V 3/N 175

HTL 20/18 1800 200 x 320 x 260 21 880 x 570 x 735 8,0 400V 3/N 210

0  -  20
0  -  20
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Charakterystyka

ź doskonała jednorodność temperatury wewnątrz komory,

ź podwójne ścianki oraz wentylacja z tyłu urządzenia  zapewniające niską temperaturę ścian 

zewnętrznych,

ź izolacja z wysokiej jakości włókien,

ź kołnierz wokół drzwi wykonany z bardzo wytrzymałych cegieł ognioodpornych,

ź izolacja ognioodporna w spodzie urządzenia,

ź bardzo szybki czas nagrzewania, dzięki prętom grzejnym typu SiC, zamontowanym w  dwóch 

ścianach komory.

Charakterystyka

ź piece o objętości komory 16-64 litrów,

ź bardzo szybkie cykle ogrzewania i chłodzenia,

ź elementy grzejne wykonane z wysokiej jakości MoSi2

ź komin wylotowy w suficie pieca,

ź zewnętrzna obudowa wykonana z mocnej i eleganckiej konstrukcji ramowej.

WYSOKOTEMPERATUROWE PIECE KOMOROWE

Model
T max 

[oC]

Wymiary wewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys.

Wymiary zewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys. 
Poj. [l]

KLC 05/14 1400 150 x 250 x 140 550 x 580 x 650 6

KLC 10/14 1400 200 x 250 x 180 560 x 670 x 720 9

KLC 15/14 1400 220 x 310 x 220 590 x 690 x 790 15

KLC 30/14 1400 250 x 480 x 270 600 x 730 x 800 30

KLC 05/15 1500 150 x 250 x 140 550 x 580 x 650 6

KLC 10/15 1500 200 x 250 x 180 560 x 640 x 720 9

KLC 15/15 1500 220 x 310 x 220 590 x 690 x 790 15

KLC 30/15 1500 250 x 420 x 270 600 x 730 x 800 30

KLC 05/16 1600 150 x 240 x 150 550 x 580 x 650 6

KLC 10/16 1600 210 x 240 x 180 560 x 640 x 720 9

KLC 15/16 1600 220 x 310 x 220 590 x 690 x 790 15

KLC 30/16 1600 250 x 420 x 270 600 x 730 x 800 28

Model
T max 

[oC]

Wymiary wewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys.

Wymiary zewnętrzne 

[mm] szer. x gł. x wys. 
Poj. [l]

HTK 16/16 1600 200 x 300 x 260 820 x 655 x 1570 16

HTK 20/16 1600 250 x 320 x 260 870 x 675 x 1570 21

HTK 40/16 1600 300 x 350 x 350 920 x 705 x 1660 37

HTK 50/16 1600 250 x 550 x 350 870 x 905 x 1660 48

HTK 70/16 1600 400 x 400 x 400 1020 x 755 x 1710 64

HTK 16/17 1750 200 x 300 x 260 820 x 655 x 1570 16

HTK 20/17 1750 250 x 320 x 260 870 x 675 x 1570 21

HTK 40/17 1750 300 x 350 x 350 920 x 705 x 1660 37

HTK 50/17 1750 250 x 550 x 350 870 x 905 x 1660 48

HTK 70/17 1750 400 x 400 x 400 1020 x 755 x 1710 64

HTK 16/18 1800 200 x 300 x 260 820 x 655 x 1570 16

HTK 20/18 1800 250 x 320 x 260 870 x 675 x 1570 21

HTK 40/18 1800 300 x 350 x 350 920 x 705 x 1660 37

HTK 50/18 1800 250 x 550 x 350 870 x 905 x 1660 48

HTK 70/18 1800 400 x 400 x 400 1020 x 755 x 1710 64

0  -  20



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 56

Charakterystyka

ź bardzo dobra jednorodność temperatury w komorze,

ź podwójne ściany obudowy oraz wentylacja z tyłu urządzenia,

ź izolowane drzwi otwierane do góry,

ź elementy grzejne w osłonach ceramicznych,

ź elementy grzejne umieszczone w obydwu ścianach,

ź bardzo precyzyjny kontroler elektroniczny,

ź odprowadzanie gazów z tyłu pieca.

  Charakterystyka

ź piec komorowy do zastosowań laboratoryjnych i symulacji procesów 

produkcyjnych,

ź krótki czas nagrzewania, doskonała jednorodność temperatury,

ź drzwi otwierane na prawą stronę,

ź podwójne ściany obudowy oraz wentylacja z tyłu urządzenia,

ź grzanie z 5 stron (lewa, prawa, drzwi, tylna ściana, dolna ściana),

ź elementy grzejne w ścianie dolnej zabezpieczone płytkami z węgliku

 krzemu (duża odporność mechaniczna i dobre przewodnictwo cieplne).

LABORATORYJNE PIECE KOMOROWE

Model
Temperatura 

max [oC]

Wymiary wewnętrzne                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Wymiary zewnętrzne                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Poj. [l]

KLS 05/11 1100 210 x 200 x 150 550 x 580 x 650 6

KLS 10/11 1100 200 x 250 x 200 560 x 640 x 720 10

KLS 15/11 1100 220 x 300 x 230 560 x 640 x 720 15

KLS 30/11 1100 280 x 380 x 280 590 x 690 x 790 30

KLS 45/11 1100 300 x 500 x 300 660 x 810 x 820 45

KLS 05/12 1200 180 x 200 x 140 550 x 580 x 650 5

KLS 10/12 1200 200 x 250 x 200 560 x 640 x 720 10

KLS 15/12 1200 220 x 300 x 230 590 x 690 x 790 15

KLS 30/12 1200 280 x 350 x 280 660 x 810 x 820 27

KLS 45/12 1200 300 x 500 x 300 550 x 580 x 650 45

KLS 05/13 1300 200 x 250 x 140 560 x 640 x 720 7

KLS 10/13 1300 200 x 250 x 180 560 x 640 x 720 9

KLS 15/13 1300 230 x 300 x 230 560 x 690 x 790 16

KLS 30/13 1300 270 x 350 x 270 590 x 690 x 790 26

KLS 45/13 1300 300 x 500 x 300 660 x 810 x 820 45

PIECE KOMOROWE Z GRZANIEM 5-CIO STRONNYM

Model
Temperatura 

max [oC]

Wymiary wewnętrzne                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Wymiary zewnętrzne                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Poj. [l]

KC 16/13 1300 250 x 250 x 250 650 x 800 x 1400 16

KC 32/13 1300 320 x 320 x 320 700 x 850 x 1450 33

KC 64/13 1300 400 x 400 x 400 780 x 950 x 1520 64

KC 128/13 1300 500 x 500 x 500 880 x 1050 x 1620 125

KC 16/14 1400 250 x 250 x 250 700 x 850 x 1450 16

KC 32/14 1400 320 x 320 x 320 780 x 900 x 1450 33

KC 64/14 1400 400 x 400 x 400 860 x 970 x 1520 64

KC 128/14 1400 500 x 500 x 500 960 x 1080 x 1620 125

0  -  20
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Charakterystyka

ź piekarniki z cyrkulacją powietrza, głównie stosowane do  wyżarzania, 

hartowania, postarzania, grzania wstępnego, suszenia, kurczenia, 

zapiekania, testowania,

ź wytrzymała konstrukcja obudowy wykonana z wysokiej jakości blachy 

stalowej,

ź drzwi otwierają się na prawą stronę,

ź wewnętrzne poszycie ze stali nierdzewnej odpornej na nagrzewanie

ź wysokiej jakości elementy grzewcze z długi okresem żywotności,

ź nagrzewanie z kilku stron, potężna pozioma cyrkulacja powietrza

ź znakomita jednorodność temperaturowa do +/- 3 K zgodnie z DIN 17052,

ź wysokiej jakości izolacja - niskie zużycie energii, niskie koszty pracy,

ź podstawa w standardzie (KU 15/06/A jako piekarnik nadblatowy – bez 

podstawy).

 Charakterystyka

ź   doskonała jednorodność temperatury wewnątrz komory,

ź   izolacja z wysokiej jakości cegieł ognioodpornych,

ź   elementy grzejne w tubach ceramicznych umieszczone są na ścianach 

bocznych oraz w podłodze pieców,

ź   elementy grzejne ścienne zamocowane są na powierzchni izolacji 

ź   wnętrze komory i przód urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej.

PIECE DO WYŻARZANIA

Model
Temp.                 

max [oC]

Wymiary wew.                 

szer. x gł. x wys. [mm] 

Wymiary zew.                 

szer. x gł. x wys. [mm] 
Poj. [l]

KM 10/13 1300 250 x 250 x 120 500 x 600 x 700 8

KM 15/13 1300 250 x 250 x 200 500 x 700 x 700 13

KM 20/13 1300 250 x 350 x 200 500 x 700 x 700 18

KM 30/13 1300 250 x 500 x 200 500 x 850 x 700 25

KM 50/13 1300 350 x 500 x 250 1000 x 1300 x 1400 44

KM 70/13 1300 350 x 750 x 250 1000 x 1400 x 1400 66

KM 90/13 1300 350 x 1000 x 250 1000 x 2000 x 1400 88

PIEKARNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE

Model
Temp.                 

max [oC]

Wymiary wew.                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Wymiary zew.                 

szer. x gł. x wys. 

[mm] 

Poj. [l]
Moc 

[kW]

Waga 

[kg]

Zasilanie  

[V]

KU 40/04/A 300 x 400 x 300 570 x 1020 x 1305 35 3,2 115 230

KU 70/04/A 350 x 500 x 400 620 x 1120 x 1405 70 4,3 130 400

KU 140/04/A 450 x 600 x 500 720 x 1220 x 1505 140 5,8 205 400

KU 270/04/A 600 x 750 x 600 870 x 1390 x 1605 270 9,8 370 400

KU 540/04/A 750 x 900 x 800 1020 x 1540 x 1805 540 13,8 540 400

KU 15/06/A 300 x 350 x 150 500 x 900 x 440 15 2,6 63 230

KU 40/06/A 300 x 400 x 300 540 x 1050 x 1270 35 4,3 125 400

KU 70/06/A 350 x 500 x 400 590 x 1150 x 1370 70 8,3 140 400

KU 140/06/A 450 x 600 x 500 690 x 1250 x 1470 135 12,3 220 400

KU 270/06/A 600 x 750 x 600 840 x 1450 x 1620 270 16,8 480 400

KU 540/06/A 750 x 900 x 800 990 x 1600 x 1820 540 24,8 560 400

KU 40/08/A 300 x 400 x 300 850 x 1360 x 1470 35 7,1 290 400

KU 70/08/A 350 x 500 x 400 900 x 1460 x 1570 70 11,0 360 400

KU 140/08/A 450 x 600 x 500 1000 x 1560 x 1670 135 15,1 580 400

KU 270/08/A 600 x 750 x 600 1150 x 1710 x 1770 270 21,1 770 400

KU 540/08/A 750 x 900 x 800 1300 x 1860 x 1970 540 31,1 920 400

450

650

850

0  -  20
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Charakterystyka

- ściany komory wykonane są z cegieł 

  odpornych na wysokie temperatury,

- elementy grzejne umieszczone z trzech 

  stron (po bokach oraz z góry),

- drzwi ściśle przylegają do komory 

  dzięki mechanizmowi sprężynowemu,

- zminimalizowane nagrzewanie się 

  obudowy dzięki zastosowaniu izolacji,

- standardowy kominek z wentylatorem.

Charakterystyka kontrolerów

P, Px- 2 programy z temperaturą stałą lub grzaniem 

2-stopniowym. 

B2- 2 programy w 2 krokach temperaturowych.

E4- 4 programy w 4 etapach temperaturowych. 

U8- 6 programów w 8 krokach temperaturowych.

S16- 5 programów w 16 krokach temperaturowych. 

Kontroler PID

ź 4-wierszowy wyświetlacz,

ź możliwość zaprogramowania 2-6 programów,

ź funkcja temperatury RAMPA (do 16 kroków),
o o

ź gradient temperatury 3-20 C/min, dokładność temp. ±1 C,

ź wskazywanie pozostałego czasu do rozpoczęcia kolejnego 

etapu grzania, autostart z ustawioną datą i godziną,

ź sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu każdego etapu grzania 

oraz w przypadku wystąpienia błędów,

ź system automatycznego odcięcia grzania w przypadku 

przegrzania komory lub sterownika,

ź licznik czasu grzania, 

ź wskaźnik temperatury.

PIECE LABORATORYJNE

Model T max [oC] Pojemność [L]
Wymiary wewnętrzne 

[mm]
Moc [W] Napięcie [V] Kontroler

MTP-1000-5 1000 2000 220

MTP-1100-5 1100 2000 220

MTP-1000-8 1000 2600 220

MTP-1100-8 1100 2600 220

MTP-1000-20 1000 3400 220

MTP-1100-20 1100 3400 220

MT-1100-5 1100 2000 220

MT-1200-5 1200 2000 220

MT-1300-5 1300 2250 220

MT-1100-7 1100 2600 220

MT-1200-7 1200 2600 220

MT-1300-7 1300 3500 220

MT-1100-10 1100 3000 220

MT-1200-10 1200 3000 220

MT-1300-10 1300 3500 220

MT-1100-20 1100 4200  380*

MT-1200-20 1200 4200  220*

MT-1300-20 1300 4500 380

MT-1100-40 1100 7500 380

MT-1200-40 1200 7500 380

MT-1300-40 1300 7500 380

MT-1100-60 1100 10200 380

MT-1200-60 1200 10200 380

MT-1300-60 1300 10200 380

MT-1100-100 1100 14000 380

MT-1200-100 1200 14000 380

MT-1300-100 1300 14000 380

250 x 200 x 395

40

5,2

7,4

10,4

20

400 x 300 x 495

460 x 365 x 595

P, Px

B2, E4, U8, S16

5

8

20

60

100

150 x 150 x 225

180 x 160 x 260

200 x 180 x 300

250 x 200 x 395

300 x 300 x 445

150 x 150 x 225

180 x 160 x 260

Wysokotemperaturowe piece komorowe o różnych pojemnościach mogą być używane do testów kontroli 

jakości, spopielania, obróbki cieplnej, podgrzewania oraz topnienia metali. Piece Magmatherm zostały 

skonstruowane do pracy w ciężkich warunkach a wyjątkowa konstrukcja zapewnia długą żywotność 

urządzenia.

0  -  20
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Charakterystyka

ź  unikalny design heksagonalny korpus zewnętrzny,

ź  precyzyjne utrzymanie temperatury,

ź dostępne średnice rury wewnętrznej 50, 75 oraz 100mm,

ź dostępne długości strefy grzania od 300 do 800 mm,
o o o o

ź opcje temperaturowe: 1100 C, 1200 C, 1250 C, 1300 C, 
o o

ź gradient temperatury 3-20 C/min, dokładność temperatury ±1 C,

ź sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu każdego etapu grzania, 

w przypadku wystąpienia błędów oraz zakończeniu całego programu,

Charakterystyka

ź zaawansowany kontroler umożliwiający precyzyjne utrzymanie wysokich 

temperatur,

ź dostępne pojemności: 3, 6 oraz 9 litrów,
o o o o o

ź opcje temperaturowe: 1400 C, 1500 C, 1600 C, 1700 C oraz 1750 C,

ź łatwa wymiana elementów grzejnych, doskonała izolacja,

ź 4- wierszowy wyświetlacz, wskaźnik temperatury,

ź sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu każdego etapu grzania, w przypadku 

wystąpienia błędów oraz po zakończeniu całego programu.

WYSOKOTEMPERATUROWE PIECE KOMOROWE

Model
Temperatura                

max [oC]
Pojemność [l]

Wymiary komory         

WxHxD [mm]
Moc [kW]

Element 

grzewczy

MTSiC-1400-3 3 140x130x165 2,7

MTSiC-1400-6 6 175x160x215 4,5

MTSiC-1400-9 9 200x170x265 5,7

MTSiC-1550-3 3 140x130x165 2,9

MTSiC-1550-6 6 175x160x215 3,8

MTSiC-1550-9 9 200x170x265 4,8

MTMo-1600-3 3 140x130x165 3,2

MTMo-1600-6 6 175x160x215 6,2

MTMo-1600-9 9 200x170x265 6,9

MTMo-1750-3 3 140x130x165 4,4

MTMo-1750-6 6 175x160x215 7

MTMo-1750-9 9 200x170x265 7,8

1550

1600

1750

SiC

MoSi2

1400

WYSOKOTEMPERATUROWE PIECE RUROWE

Model Temperatura max [oC]
Średnica wewnętrzna                    

rury [mm]

Długość strefy                                   

grzania [mm]
Kontroler

MTTF1100-50-300 300

MTTF1100-50-600 600

MTTF1100-75-400 400

MTTF1100-75-800 800

MTTF1100-100-500 500

MTTF1100-100-800 800

MTTF1200-50-300 300

MTTF1200-50-600 600

MTTF1200-75-400 400

MTTF1200-75-800 800

MTTF1200-100-500 500

MTTF1200-100-800 800

MTTF1300-50-300 300

MTTF1300-50-600 600

MTTF1300-75-400 400

MTTF1300-75-800 800

MTTF1300-100-500 500

MTTF1300-100-800 800

B2, E4, U8, S16

1100

1200

1300

50

75

100

50

75

100

50

75

100



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 60

 Łaźnie służą do wygrzewania materiałów 

i próbek w środowisku kąpieli wodnej, 

piaskowej olejowej lub  innej, zapewniającej 

stałą i  stabi lną temperaturę +/-0,2 °C 

w obszarze roboczym. Substancje nagrzewane 

są, poprzez zewnętrzne źródło ciepła, które 

przekazywane jest przez ścianki naczynia do 

podgrzewanej substancji. Najpopularniejszym 

rodzajem łaźni, jest łaźnia wodna. Wyróżniamy 

jednak szereg innych łaźni kategoryzowanych 

głównie ze względu na substancję używaną do 

ogrzewania np.: woda, piasek, olej lub funkcje 

np.: ogrzewanie, rozmrażanie, przepro-

wadzanie procesów fizycznych i chemicznych.

ŁAŹNIE 

ŁAŹNIE WODNE

0  -  20
0  -  20

ŁAŹNIE WODNE AQUALINE

LAUDA Aqualine to kompaktowe łaźnie wodne do 

podstawowych zastosowań laboratoryjnych.  Cztery różnej 

wielkości wanny wodne LAUDA Aqualine, wykonane 

z głęboko tłoczonej stali nierdzewnej bez wyposażenia, 

oferują optymalne wykorzystanie wnętrza i zmaksy-

malizowaną liczbę próbek na kąpiel. W zależności od 

wielkości i ilości próbki oferują odpowiednią głębokość 

wanien. Dzięki opatentowanej koncepcji ogrzewania wanny 

Aqualine osiągają doskonałą jednorodność temperatury i są 

zorientowane przede wszystkim na potrzeby laboratoriów 

biologicznych, medycznych lub biochemicznych

Charakterystyka:

ź Pojemność wanny od 5l do 25l

ź Optymalny kształt standardowej pokrywy 

szczytowej

ź Ochrona przed zanieczyszczaniem próbek

ź Zintegrowana ochrona przed zbyt wysoką 

temperaturą

ź Równomierny rozkład temperatury

ź Cyfrowy wyświetlacz LED

ź Proste w czyszczeniu i dezynfekcji
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ŁAŹNIE WODNE CYRKULACYJNE

Łaźnie wodne serii LWTc oraz serii LWMc posiadają wszystkie 

cechy łaźni wodnych z tą różnicą, że łaźnie wyposażone są w 

mieszadło cyrkulacyjne oraz w system wymuszonej 

cyrkulacji wody. Proste i łatwe w obsłudze łaźnie 

laboratoryjne służą do wygrzewania materiałów i próbek 

w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną 

temperaturę w całym obszarze roboczym.

Charakterystyka

- wyświetlacz LED,

- czujnik temperatury NTC w obudowie ze stali INOX,

- elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF,

- elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody,

- grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny,

- obudowa oraz wanna tłoczona INOX,

- zawór spustu wody na pulpicie,

- elektroniczna blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody.

Parame tr Wartoś ć

Zakres regulacji temperatury 20-90°C

Minimalna temperatura robocza
+5°C powyżej                              

temperatury otoczenia

Działka elementarna regulatora 

temperatury
0,1°C

Stabilność temperatury -0,2°C / +0,6°C

Klasa ochronny I

Napięcie zasilania 230 V / 50Hz

ŁAŹNIE WODNE PIKNOMETRYCZNE
Prosta i łatwa w obsłudze łaźnia laboratoryjna 

do termostatyzowania piknometrów z nasadką 

w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej 

stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze 

roboczym. Cyrkulacja mechaniczna zapewnia 

lepszą jednorodność temperatury wody 
ow wannie. Zakres temperatury od +5 C powyżej 

otemperatury otoczenia do 90 C. 

Charakterystyka:

- cyrkulacja mechaniczna (pompa),

- wyświetlacz LED,

- czujnik temperatury NTC ze stali INOX,

- pamięć nieulotna,

- elektroniczny regulator temperatury 

- elektroniczny, bezpływakowy system kontroli 

  poziomu wody,

- grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona 

  nad dnem wanny,

- wanna spawana oraz obudowa INOX,

- zawór spustu wody na pulpicie,

- głębokość wanny zapewnia właściwe 

  zanurzenie piktometru zgodnie 

  z obowiązującymi normami,

- pokrywa dwuspadowa o odpowiednio

  dopasowanych kątach zagięcia zapobiega 

  skraplaniu się pary wodnej do wnętrza 

  piknometrów,

0  -  20
0  -  20

0  -  20

ŁAŹNIE WODNE BEZ CYRKULACJI 

Łaźnie wodne bez cyrkulacji. Proste i łatwe w obsłudze 

łaźnie laboratoryjne do wygrzewania materiałów i próbek 

w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą

 i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym. Seria 

LWT obejmuje łaźnie 2, 4 i 6 miejscowe, zaś seria LWM 

łaźnie 8, 10 oraz 12 miejscowe. Urządzenia występują 

w 3  głębokościach wanny: 100, 150 oraz 200 mm.

Charakterystyka

- wyświetlacz LED,

- czujnik temperatury NTC w obudowie ze stali INOX,

- elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF,

- elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody,

- grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny,

- obudowa oraz wanna tłoczona INOX,

- zawór spustu wody na pulpicie,

- elektroniczna blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie wody.

Akcesoria
- pokrywa z krążkami 
  redukcyjnymi,
- półka perforowana,
- statyw,
- pokrywa dwuspadowa,
- kosze na probówki.

Parametr Wartość

Zakres regulacji temperatury 20-100°C

Minimalna temperatura robocza
+5°C powyżej                                  

temperatury otoczenia

Działka elementarna regulatora 

temperatury
0,1°C

Stabilność temperatury -0,3°C / +0,8°C

Klasa ochronny I

Napięcie zasilania 230 V / 50Hz

Model

Wymiary 

gabarytowe                  

szer. x gł. x wys. 

[mm]

Wymiary komory 

wanny           

szer. x gł. x wys. 

[mm]

Pojemność 

piknometrów 

[ml]

Ilość 

piktometrów

Pojemność                     

wanny [l]

Moc 

[W]

LWMPc 

1000
630x410x620 445x345x350 1000 6 55 2200

LWMPc 

2000
630x410x680 445x345x410 2000 4 63 2200
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ŁAŹNIE BUTYROMETRYCZNE LWMB

Łaźnie wodne butyrometryczne typu LWMB służą do przeprowadzania 

procesów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru

zawartości tłuszczu w mleku, mięsie oraz innych przetworach.

Charakterystyka

- wyświetlacz LED,

- czujnik temperatury NTC ze stali INOX,

- elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF,

- grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny,

- wanna oraz obudowa INOX,

- alarm zbyt niskiego poziomu cieczy z blokadą grzania,

- niezawodność działania,

- przyjazny dla użytkownika panel sterujący.

Parametr Wartość

Zakres regulacji temperatury 20-90°C

Minimalna temperatura robocza
+5°C powyżej                              

temperatury otoczenia

Działka elementarna regulatora 

temperatury
0,1°C

Stabilność temperatury -0,1°C / +0,8°C

Klasa ochronny I

Napięcie zasilania 230 V / 50Hz

Model
Wymiary gabarytowe                  

szer. x gł. x wys. [mm]

Wymiary komory wanny 

szer. x gł. x wys. [mm]
Ilość koszy

Pojemność                     

wanny [l]
Waga [kg] Moc [W]

LWMB1 340x360x250 145x280x180 1 7 10 1000

LWMB2 470x360x250 280x280x180 2 14 12 1600

LWMB3 600x360x250 415x280x180 3 21 14 2000

Charakterystyka

- elektroniczny regulator temperatury,

- wyświetlacz typu LED,
o- zakres pracy +5 C powyżej T   do 105,0°C, rozdzielczość 0,1°C,

- dokładność temperatury +/-  0,6°C, 

- wanna nierdzewna tłoczona, grzałka nierdzewna,

- obudowa łaźni wykonana z nierdzewnej blachy strukturalnej,

- pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu,

- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, 

- łaźnie w opcji 1, 2, 4, 6 lub 8 miejscowej.

ŁAŹNIA WODNA SERIA W

Łaźnie typu w są łaźniami wodnymi, przeznaczonymi do 

wygrzewania prób w kąpieli wodnej z zastosowaniem 

probówek, kolb szklanych lub innych naczyń laboratoryjnych.

Wyposażenie standardowe
- odstawiana pokrywa z otworami na krążki redukcyjne,
- krążki redukcyjne,
- przewód zasilający.

Model W110 W115 W120 W210 W215 W220

Wymiary wanny DxSxG [mm] 300x152x100 300x152x150 300x152x200 300x152x100 300x152x150 300x152x200

Pojemność [L] 4 5,7 7,8 4 5,7 7,8

Wymiary zewnętrzne DxSxW [mm] 328x178x165 328x178x215 328x178x265 328x178x165 328x178x215 328x178x265

Liczba stanowisk

Zakres pracy [oC]

Stabilność temperatury[oC]

Rozdzielczość [oC]

1 2

od +5 powyżej Tot do +105

± 0,6

0,1

0  -  20
0  -  20

Model W410 W415 W420 W610 / W810 W615 / W815 W620 / W820

Wymiary wanny DxSxG [mm] 330x300x100 330x300x150 330x300x200 505x300x100 505x300x150 505x300x200

Pojemność [L] 9 13 18 14 19 26

Wymiary zewnętrzne DxSxW [mm] 357x328x165 357x328x215 357x328x265 533x328x165 533x328x215 533x328x265

Liczba stanowisk

Zakres pracy [oC]

Stabilność temperatury[oC]

Rozdzielczość [oC] 0,1

4 6 / 8

od +5 powyżej Tot do +105

± 0,6



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 63

ŁAŹNIA WODNA SERIA W

Model W410 W415 W420 W610 / W810 W615 / W815 W620 / W820

Wymiary wanny DxSxG [mm] 330x300x100 330x300x150 330x300x200 505x300x100 505x300x150 505x300x200

Pojemność [L] 9 13 18 14 19 26

Wymiary zewnętrzne DxSxW [mm] 357x328x165 357x328x215 357x328x265 533x328x165 533x328x215 533x328x265

Liczba stanowisk

Zakres pracy [oC]

Stabilność temperatury[oC]

Rozdzielczość [oC] 0,1

4 6 / 8

od +5 powyżej Tot do +105

± 0,6

Wyposażenie dodatkowe
- zestaw do oznaczania CHZT,
- stojak na probówki.

MINERALIZATOR

Mineralizator M-9 pozwala w krótkim czasie na równoległą mineralizację 

9 prób. Jest szczególnie przydatny przy wykonywaniu analiz wody, 

ścieków, gleb, odpadów i żywności. Znajduje szerokie zastosowanie przy 

wykonywaniu analiz azotu ogólnego metodą Kjeldahla, fosforu 

organicznego, określeniu stężeń metali w różnych próbkach 

(mineralizacja przebiega w porównywalnych warunkach). Duży zakres 

temperatur pracy, umożliwia także wykrywanie  zawartości  związków 

organicznych w ściekach i glebie.                                                   .    

Charakterystyka

- Mineralizacja 9 prób

- Elektroniczny mikroprocesorowy układ

- Wyświetlacz LED 

- Dokładność odczytu temperatury do 1 °C  

- Czasomierz do 99 minut

- Alarm dźwiękowy

- Automatyczna regulacja grzania

- Czujnik temperatury Pt100

- Układ sterujący LED 4

0  -  20
0  -  20

Dane techniczne M9

Układ sterujący osobny LCD4

Napięcie [V] 230

Moc grzejna [W] 1000

Zakres regulacji [°C] od 100 do 450

Regulacja i odczyt  Co 1 °C

Wymiary zew. SxDxW [mm] 325 x 325 x 540

Max liczba próbówek [ml] 9 x 300

Waga [kg] 20

Chłodniczki ze szlifem 9 szt.

Kolbki ze szlifem 9 szt.

Kolbki z długą szyjką 9 szt.

Kosz na części szklane 1 szt.

Statyw na chłodniczki 1 szt.

Odciąg spalin z pompką wodną TAK



PALNIKI LABORATORYJNE

Zalety kontrolera SalvisTEQ są 
bardzo wyraźne w stosunku do 
regulatorów PID zazwyczaj  
używanych w sektorze:

- krótszy czas nagrzewania
- dynamiczna kontrola sterowania
- większa precyzja

0  -  20

Wykorzystywane w laboratoriach w których używanie otwartego płomienia ma zastosowanie 

w prowadzonych analizach. Paliwem do palników laboratoryjnych może być gaz ziemny lub gaz propan-

butan (LPG). Wówczas kwestią niezbędną staje się dobór odpowiedniej dyszy. Palnik laboratoryjny może 

mieć zawór igłowy, uchylny lub być bez zaworu. W laboratoriach szkolnych i amatorskich stosuje się 

czasem palniki spirytusowe na denaturat oraz palniki na tzw. suchy spirytus. Jednak najczęściej 

stosowanymi palnikami są palniki Bunsena oraz palnik Teclu. 

PALNIKI GAZOWE FUEGO

Bezpieczne laboratoryjne palniki gazowe przeznaczone do 

pracy w komorach laminarnych, do sterylizacji oraz wyprażania.

System Kontroli Bezpieczeństwa (Safety Control System- SCS) - 

odcinanie dopływu gazu,

- kontrola zapłonu i płomienia,

- monitorowanie temperatury i zatkania się głowicy palnika,

- kontrola poprawności montażu głowicy (BHC),

- automatyczne wyłączanie, regulowane w zakresie 1 s- 2 h,

- wyświetlanie ciepła resztkowego,
o - czujnik wyłączający płomień przy przechyleniu >90

 (model Fuego SCS pro).

FUEGO SCS BASIC Laboratoryjny palnik gazowy z możliwością 

sterowania pedałem (w komplecie). Prosta i bezpieczna 

sterylizacja płomieniem za pomocą przycisku funkcyjnego. 

Opływowy kształt obudowy ogranicza zawirowania powietrza     

w szafach laminarnych i ułatwia czyszczenie. Posiada uchwyt na 

trzy ezy. Obudowa wyposażona w mechanizm uchylny. Dwa 

tryby pracy: standardowy i z zegarem, automatyczne wyłączenie 

po 4h. 

FUEGO SCS - Palnik może być obsługiwany bezdotykowo 

dzięki wbudowanemu czujnikowi na podczerwień IR lub 

dotykowo przyciskiem funkcyjnym. Opcjonalnie można 

sterować pedałem nożnym. Fuego SCS posiada 

wyświetlacz LCD wyświetlający wszystkie niezbędne 

informacje i znacznie ułatwiający sterowanie. 

FUEGO SCS PRO - Ma identyczne funkcje jak Fuego SCS. 

Ponadto w zestawie otrzymują Państwo czujnik 

podczerwieni Double Click. Fuego SCS pro jest palnikiem 

z możliwością pracy bezprzewodowej. Czas ciągłej pracy na 

baterii to 9 godzin. Akumulatory i ładowarka są dostarczone 

w zestawie. Jako jedyny model posiada czujnik wyłączający 

płomień przy przechyleniu >90°.

Model
Wyświetlacz 

LCD

Sterowanie na 

podczerwień

Sterowanie pedałem 

nożnym

Przypomnienie o 

chłodzeniu
Zasilanie bateriami

Fuego SCS pro tak tak opcja tak opcja

Fuego SCS tak tak opcja tak -

Fuego SCS basic - opcja tak - -
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BEZPIECZNY PALNIK GAZOWY GASPROFI 1 SCS MICRO

Wyposażenie

- 5 programów czujnika promieniowania podczerwonego, przycisk, pedał nożny,
o o- temperatura płomienia: 1350 C gaz płynny / 1300 C gaz ziemny,

- obudowa i pokrętła ze stali szlachetnej,

- przystosowany do gazu ziemnego i propan- butan,

-  praca ciągła z nabojem gazowym: 40 min z CV 360, 170 min z C 206, 370 min z CV 470,

- zdejmowana głowica palnika

standardowy (płomień pali się gdy naciśnięty                      

jest przycisk nożny) 

start /stop z timerem kontrolnym, 60 min 

Czujnik promieniowania                

podczerwonego 

automatyczne wyłączanie auto- off z funkcją 

learn: 1 s do 60 min 

Zakres wykrywalności czujnika 
promieniowania podczerwonego 

35- 70 mm, regulowany 

Wymiary (W x H x D) [mm] 85 x 49 x 86

Waga [g] 700

Przycisk nożny

0  -  20
0  -  20
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Palnik Teclu 

z zaworem igłowym

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza 

- świeczka

- wysokość 180 mm

- gaz ziemny / propan

 

Palnik Mekera - Fishera

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza 

- regulacja przepływu gazu 

- średnica głowicy 30 mm

- wysokość 200 mm

 

 

Palnik z zaworem igłowym

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza

- świeczka

- zabezpieczenie przed

przegrzaniem

- czujnik płomienia z magnety-

cznym zamknięciem

 

 

Palnik Bunsena

z zaworem odcinającym

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza

- wysokość 160 mm

- uniwersalny

 

 

Palnik Bunsena 

z zaworem igłowym

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza 

- świeczka

- wysokość 160 mm

- gaz ziemny / propan

 

 

Palnik Bunsena 

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza

- wysokość 180 mm

- gaz ziemny / propan 

 

 Palnik Teclu

z zaworem odcinającym

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza

- wysokość 160 mm 

- uniwersalny

 

 

Palnik Teclu 

- max. temp. 1300°C

- regulacja powietrza

- wysokość 180 mm

- gaz ziemny / propan 

 

Urządzenie do sterylizacji SteriMax Smart

- urządzenie umożliwia sterylizację ez, igieł za pomocą podczerwieni w temperaturze 

  od 750°C do 1000°C, bez konieczności stosowania płomienia,  

- automatyczne włączanie dzięki bezdotykowej technologii czujników IR,

- gotowy do użytku, bez fazy rozgrzewania,

- zastosowanie systemu Thermocontrol umożliwia wykorzystanie ciepła resztkowego 

  do kolejnego procesu,

- obudowa wykonana ze specjalnego szkła i stali szlachetnej, co zapobiega nagrzewaniu

  się i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,

- możliwość ustawienia czasu sterylizacji od 5 do 10 s,

- idealny do zastosowania w komorach laminarnych i warunkach beztlenowych,

- sygnał dźwiękowy po zakończeniu procesu sterylizacji.

PALNIK PRZENOŚNY POWERJET 2

Palnik przenośny PowerJet 2

Przenośne rozwiązanie do sterylizacji płomieniem oraz innych prac laboratoryjnych.

Płomień zapala się po naciśnięciu spustu. Wielkość płomienia można regulować oraz 

zablokować na dowolnym poziomie. Palnik może być zasilany gazem propan-butan 

(naboje CV360) lub gazem naturalnym. Urządzenie dostarczane jest ze statywem co 

ułatwia przechowywanie palnika.

PALNIKI PODSTAWOWE

STERIMAX SMART

0  -  20
0  -  20
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Przeznaczone do sporządzania roztworów ciał 

stałych i mieszania cieczy w rutynowych pracach 

laboratoryjnych. W odróżnieniu od mieszadeł 

silnikowych, mieszadła bezsilnikowe cechują się 

możliwością pracy z bardzo niskimi obrotami, 

przez co są bardzo przydatne w miareczkowaniu 

i  rozpuszczaniu łatwo ulatniających się 

odczynników. Mieszadła magnetyczny dzielimy 

na mieszdła z grzaniem i bez grzania. 

M i e s z a d ł a  m a g n e tyc z n e  b ez  g r z a n i a  

Przystosowane są do pracy ciągłej. Wykonane  

są ze stali nierdzewnej i cechują się wysoką 

wytrzymałością. Zsynchronizowane ustawienia 

pozwalają na pracę płynną, jednostajną bez 

ryzyka wystąpienia gwałtownych fluktuacji 

mieszanego płynu.Zastosowany kontroler 

zewnętrzny pozwala precyzyjnie ustawić zakres 

prędkości. Dodatkowo są one zabezpieczone 

poprzez system IP64, IP30 lub IP68.

Mieszadła magnetyczne z grzaniem zostały 

z a p r o j e k towa n e   d o  o g r z e wa n i a  ko l b 

okrągłodennych, a także kolb okrągłodennych

z trzema szyjkami. Ciepło przekazywane jest 

poprzez promieniowanie a także bezpośredni 

kontakt z blokiem aluminiowym o kształcie 

dostosowanym do danej objętości kolby. 

W przypadku pęknięcia lub stłuczenia kolby cała 

mieszana zawartość pozostanie w bloku 

aluminiowym.  Płyn jest mieszany przy pomocy 

owalnego mieszadła magnetycznego i nie 

powstają obszary miejscowego przegrzania 

cieczy. Przyrost temperatury odbywa się bardzo 

szybko. Niektóre mieszadła magnetyczne 

z grzaniem wyposażone są w 4 cyf rowy 

wyświetlacz, regulację temperatury a także 

prędkości  mieszadła umiejscowione na 

przednim panelu urządzenia. Wszystkie 

parametry mogą być monitorowane na 

wyświetlaczu LCD.

Mieszadło mechaniczne przeznaczone 

jest do mieszania roztworów o różnej 

objętości, a także gęstości. Mieszadła 

posiadają regulacje ciągłości prędkości 

obrotowej. Każde mieszadło mecha- 

niczne zapewnia wysoki  standard 

bezpieczeństwa poprzez zintegrowana 

blokadę ochronną. Wielowarstwowy 

s y s te m  b e z p i e c z e ń s t wa  w y k r y wa 

wszelkie nieprawidłowości oraz chroni 

przed zbyt wysoką temperaturą oraz 

przeciążeniem. Zastosowane opro- 

gramowanie CAT umożl iwia pełną 

kontrolę oraz dokumentacje para- 

metrów. Dzięki temu dane mogą zostać 

zapisane w pamięci komputera, na 

zewnętrznych dyskach bądź bezpośre- 

dnio drukowane.

 Zaletą mieszadeł mechanicznych jest 

wysoka dokładność z maksymalnym 

momentem obrotowym. Urządzenia te  

posiadają wyświetlacz, który pokazuje 

wszystkie dane ( moc pobieraną, moc wyj-

 MIESZADŁA 

 MIESZADŁA MAGNETYCZNE MIESZADŁA MECHANICZNE

ściową, obroty) jak  

r ó w n i e ż  s z y b ko ś ć 

i czas.  W mieszadłach 

m e c h a n i c z n y c h 

istnieje możliwość 

z a p r o g r a m o wa n i a 

obrotów, minimalnej 

oraz  maksymalnej 

prędkości silnika.  
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MIESZADŁA MAGNETYCZNE

Urządzenie wyposażone w kontrolowanie mikroprocesorem i bezszczotkowy silnik. 

Maksymalna objętość mieszania 10 litrów. Wymiary płyty mieszającej 135 x 155 mm. Płyta 

wykonana ze stali nierdzewnej.Liczbaobrotów 60-1600 obr/min. Waga urządzenia 2,0 kg

M15

MIESZADŁA MAGNETYCZNE PROGRAMOWANE Z GRZANIEM  M26G2 I MCS77

MIESZADŁA PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBJĘTOŚCI 

Standardowe mieszadło magnetyczne bez grzania z bezszczotkowym silnikiem, którego 

szybkość elektronicznie steruje kontroler. Maksymalna objętość mieszania 10 litrów. Płyta 

mieszadła wykonanaze stali nierdzewnej o wymiarach 140 x 155 mm. Liczba obrotów 60-1600 

obr/min. Waga urządzenia 1,8 kg.

M5

MIESZADŁA PRZEZNACZONE DO MAŁYCH OBJĘTOŚCI 

Mała płyta grzewcza mieszadła wykonana
z aluminium oksydowanego (Eloxal) z wy-
miarami 90 x 90 mm (aby ogrzać 200ml 
wody do temperatury 100°C potrzeba 13 minut). 
Bezszczotkowy silnik umożliwia dokładność 
kontroli szybkości od 10-1200obr/min.

ECM6

Niewielkie mocne mieszadło. 

Zakres obrotów 2-200/min.

ECM 2

Niewielkie mocne mieszadło. 

Zakres obrotów10-1200/min.

ECM 5

Mieszadła magnetyczne programowane M26G2 i MSC77 MSC78 wyposażone są w system optymalizacji pracy 

FUZZY LOGIC, umożliwiający skrócenie czasu podgrzewania  cieczy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka 

przekroczenia temperatury zadanej, gwarantując wysoką stabilność temperatury. Układ kontroluje także 

bieżącą prędkość obrotową mieszadła, uniezależniając ją od zjawiska niejednorodności cieczy. Mieszadła 

wyposażone są w dwuwierszowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD, pozwalający wyświetlić temperaturę  

aktualną oraz zadaną. W konstrukcji mieszadeł przewidziano możliwość zaprogramowania temperatury płyty, 

ustawienia temperatury bezpieczeństwa, zastosowano układ detekcji zanurzenia czujnika Pt100 w cieczy oraz 

timer pozwalający na regulację czasu pracy mieszadła w zakresie od 1[min] do 99 [dób]. Mieszadła wyróżnia 

miękki start i zatrzymanie elementu mieszającego, przeciwdziałające rozchlapywaniu cieczy. Przed 

przegrzaniem cieczy chronią trzy niezależne układy zabezpieczające.                       

Model MCS 77 MCS 78 M 26G2

Materiał płyty Aluminium Ceramiczna Aluminium 

Wymiary płyty [mm] Fi 140 130 140

Moc [W] 500 600 500

Zakres prędkości [rpm] 500-1600 500-1600 60-1600

Temperatura grzania [°C] RT (+5 ) -330 RT (+5 ) -440 RT (+5 ) -360 

Wyświetlacz Alfanumeryczny 

Interfejs

Termometr zewnętrzny

Objętość mieszania w 

stosunku do wody [l]
10 10 10

LCD, graficzny

RS485

Pt100
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Zaprojektowane do ogrzewania kolb okrągło-dennych, również kolb 

okrągłodennych z trzema szyjami. Ciepło przekazywane jest poprzez 

promieniowanie oraz bezpośredni kontakt z blokiem aluminiowym o kształcie 

dostosowanym do danej objętości kolby. W przypadku pęknięcia lub stłuczenia 

kolby cała mieszanazawartość pozostanie w bloku aluminiowym. Płyn jest 

mieszany przy pomocy owalnegomieszadełka magnetycznego i nie powstają 

obszary miejscowego przegrzania cieczy. Przyrost temperatury płynu odbywa się 

bardzo szybko.  

 Parametry regulowane

- temperatura grzania, 

- temperatura zewnętrznego

  sensora PT-100,

- maksymalna temperatura 

  (względy bezpieczeństwa),

- czas (funkcja timera),

- szybkość obrotów mieszadła.  

Mieszadła  magnetyczne  z  grzaniem  M21, M22 

oraz M23 posiadają 4 cyfrowy wyświetlacz LCD, 

regulację  temperatury  i  prędkości mieszadła 

umiejscowione na przednim panelu   urządzenia.  

Wszystkie    parametry  mogą być monitorowane  

na  wyświetlaczu LCD. Dodatkowe zalety 

mieszadeł M21, M22,  M23 to: “miękki” start 

mieszadła, system kontroli płynu i temperatury 

płyty “fuzzy  logic”, kwasoodporna obudowa. 

Wszystkie  trzy modele są dotępne również   

w  opcji   z   interfejse RS232. 

Grupa kompaktowych, mocnych mieszadeł 

zaprojektowanych do rutynowych, codziennych 

prac w laboratorium. Kontrola analogowa płyty 

grzejnej, bezszczotkowy silnik z kontrolą 

prędkości, wbudowany zwój grzewczy, konstru-

kcja zapobiegająca rozchlapywaniu z osłoną 

wykonaną ze stali nierdzewnej zapewniają długie 

funkcjonowanie urządzeń.

W odróżnieniu od mieszadeł silnikowych, mieszadła 

bezsilnikowe cechują się możliwością pracy z bardzo niskimi 

obrotami, dzięki czemu są przydatne w miareczkowaniu 

i rozpuszczaniu łatwo ulatniających się odczynników. 

Podgrzewanie roztworów umożliwiają miniaturowe grzałki 

kanthalowe, wmontowane w płytę grzejną. 

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM

MIESZADŁA Z GRZANIEM PRZEZNACZONE DO STANDARDOWYCH PRAC 

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM DO KOLB OKRĄGŁODENNYCH

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM

Model M21 M22 M23

Max obj. pracy [l] 

Moc [W] 500 500 600

Szybkość [obroty/min] 

Wymiary płyty  [mm]              Ø130 Ø140 135x135

Zasilanie [V]/[Hz]

Temperatura płyty [oC] 5-350 5-380 5-500

Materiał płyty                     

grzewczej
stal nierdzewna

aluminium 

anodowane
ceran

Waga [kg] 2,6

10

60-1600

230/50

2,4

Model M6 M6.1 M6.2

Max obj. pracy [l] 10 10 10

Moc [W] 600 500 500

Szybkość [obroty/min] 60-1600 60-1600 60-1600

Wymiary płyty  [mm]              135x135 Ø130 Ø140

Zasilanie [V]/[Hz] 230/50 230/50 230/50

Temperatura płyty [oC] 40-400 40-330 40-330

Materiał płyty                     

grzewczej
ceran

stal 

nierdzewna

aluminium 

anodowane

Waga [kg] 2,4 2,2 2,3

Model KM16.4D KM16.7D

Pojemności kolb [ml] 100, 250, 500 1000, 2000

Moc [W] 550 550

Szybkość [obroty/min] 

Zasilanie [V]/[Hz]

Temperatura płyty [oC]

Waga [kg] 2,4 2,4

60-1100

+5 powyżej Tot do +450

230/50
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MIESZADŁA BEZ GRZANIA Z KONTROLEREM WEWNĘTRZNYM

MIESZADŁA BEZ GRZANIA Z KONTROLEREM ZEWNĘTRZNYM

Superpłaskie, niezawodne mieszadła posiadają ponad 25% więcej mocy od porów-

nywalnych urządzeń. Superpłaskie i bardzo wytrzymałe, przystosowane do pracy 

ciągłej, oszczędzą miejsce w Państwa laboratorium. Zsynchronizowane ustawianie 

prędkości we wszystkich centrach mieszających i funkcja Soft Start pozwoli unik-

nąć gwałtownych fluktuacji mieszanego płynu. W urządzeniach posiadających fun-

kcje grzania - możliwość grzania do temperatury +300 °C. Wysoka jakość urządzeń 

jest potwierdzona 36 – miesięczną gwarancją na urządzenia.

MIESZADŁA MAGNETYCZNE BEZ GRZANIA

Model accuMIX maxMIX

Mieszana objętość [ml] 1 - 3000 1 - 150000

Zakres prędkości [rpm] 100 - 1600 -

Moc mieszania [W] 2 lub 10 (ustawiana) 40

Obudowa Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Warunki użytkowania -10 °C do +50 °C ( 80% wilgotności) -10 °C do +50 °C ( 80% wilgotności)

Zasilanie 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz

Wymiary (szer x gł x wys.) [mm] 215 x 130 x 40 265 x 320 x 68 

Kategoria ochrony IP 30 IP 64

Waga całkowita [kg] 2,5 9,3

Model MIX 1 XL MIX 1

Mieszana objętość [ml] 1000 – 40000 1 - 10000 

Zakres prędkości [rpm] 70 - 2000 100 - 2000 

Moc mieszania [W] 5/10/15/20 (4 poziomy) 5/10/15/20 (4-poziomowa)

Obudowa Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Warunki użytkowania -10 do +50 °C (95% wilgotność) -10 °C do +50 °C ( 80% wilgotności)

Zasilanie 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz

Wymiary (szer x gł x wys.) [mm] 225 x 280 x 35 188 x 230 x 38 

Kategoria ochrony IP 64 IP 64

Waga całkowita [kg] 4 4

Model bioMIXdrive 1 MAXdrive

Mieszana objętość [ml] 5 - 5000 1 - 250000

Zakres prędkości [rpm] 5 - 250 100 - 1200

Moc mieszania [W] 5 -

Obudowa Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Warunki użytkowania
-10 °C do +50 °C (100% 

wilgotności)

-10 do +50 °C (95% 

wilgotności)

Zasilanie 48VDC 48VDC

Wymiary (szer x gł x wys.) [mm] 180 x 180 x 38 260 x 260 x 68

Kategoria ochrony IP 68 IP 64

Waga całkowita [kg] 2,3 9

Model MIXdrive 1 MIXdrive 1 eco

Mieszana objętość [ml] 1 - 10000 1 - 3000

Zakres prędkości [rpm] - -

Moc mieszania [W] 40 20

Obudowa Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Warunki użytkowania
-10 °C do +50 °C (100% 

wilgotności)

-10 °C do +50 °C (100% 

wilgotności)

Zasilanie 48 VDC 48 VDC

Wymiary (szer x gł x wys.) [mm] 180 x 180 x 38 120 x 120 x 35

Kategoria ochrony IP 68 IP 68

Waga całkowita [kg] 3,3 1,5
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MIESZADŁA WIELOMIEJSCOWE

Model MIX 6 MIX 15 MIXdrive 6 MIXdrive 15

Ilość miejsc 6 15 6 15

Mieszana objętość [ml]

Zakres prędkości [rpm] - -

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm] 245x425x38 245x425x38 245x375x38 245x375x38

Waga [kg] 8,8 8,8 8,9 9,5

1-3000

100-2000

Model MIXdrive 6 MTP MIXdrive 12 MTP MIXdrive 24 MTP MIXdrive 96 MTP

Ilość miejsc 6 12 24 96

Mieszana objętość [ml] 20 7 3,5 0,5

Zakres prędkości [rpm]

Moc mieszania [W]

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm]

Kategoria ochrony

Waga [kg] 1,3

IP 68

140x102x26

10

100-2000

Model bioMIXdrive 2 bioMIXdrive 3 bioMIXdrive 4

Ilość miejsc 2 3 4

Mieszana objętość [ml] 5-5000 5-5000 5-5000

Zakres prędkości [rpm] 5-250 5-250 5-250

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm] 140x270x38 130x410x38 270x270x38

Waga [kg] 2,5 3,5 4,7

Model hotMIX 1 Hotplate 6 Hotplate 15

Ilość miejsc 1 6 15

Mieszana objętość [ml] 1-2000 1-1500 1-1000

Zakres prędkości [rpm] 100-1600 100-2000 100-2000

Moc mieszania [W] 10 40 40

Obudowa

Warunki użytkowania

Zasilanie 230 V / 550 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm] 120x140x80

Kategoria ochrony IP 20 IP 20 IP 20

Waga [kg] 2 15 15

stal nierdzewna (powłoka aluminium)

-10oC do +40oC                                                                                                                  
230 V/ 1200 W

250x430x75

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM
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Mieszadła magnetyczne firmy Phoenix Instrument charakteryzują się wyjątkową konstrukcją oraz doskonałą odpornością 

chemiczną dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do codziennej pracy w laboratorium. Mieszadła dostępne są w wersji 

cyfrowej lub analogowej, z płytą wykonaną ze stali nierdzewnej lub z płytą pokrytą powłoką ceramiczną.

RSM-01 HP RSM-02 HP

MIESZADŁA Z GRZANIEM PRZEZNACZONE DO STANDARDOWYCH PRAC

MIESZADŁA Z GRZANIEM

MIESZADŁA WIELOSTANOWISKOWE

RSM-04 H RSM-05 H

RSM-03-16K

RSM-03-10K

Wysokowydajne, wielostanowiskowe mieszadła magnetyczne firmy 

Phoenix Instrument są idealnymi urządzeniami przeznaczonymi do 

codziennej pracy w laboratorium. Dostępne modele 10- i 16- stanowiskowe, 

wyposażone w anty-poślizgową i antykorozyjną platformę, przeznaczone 

są do mieszania cieczy o objętości do 0,4 litra na każdym stanowisku. 

Klasyczne mieszadła magnetyczne 

z grzaniem wyposażone  w płytę grzewczą 

odporną na chemikalia i zarysowania oraz 

umożliwiającą szybkie nagrzewanie. 

Płynna regulacja prędkości i temperatury 

zapewnia doskonałe mieszanie próbek.

M i e s z a d ł a  m a g n e t y c z n e

z grzaniem i cyfrowym wy- 

świetlaczem charakteryzują się 

precyzyjną kontrolą temperatury 

oraz prędkości.

MIESZADŁA MAGNETYCZNE 

Model RSM-01 HP RSM-02 HP RSM-02 HS

Max obj. pracy [l] 

Moc [W] 

Szybkość [obroty/min] 

Zakres temperatury [oC] 

Regulacja analogowa cyfrowa cyfrowa

Wymiary płyty [mm]             

Materiał płyty stal nierdzewna

Wymiary [mm]

Klasa ochrony

280x160x85

IP42

20 [w stosunku do H2O]

530

0-1500

od temperatury otoczenia do 340oC

ø 135

stal nierdzewna z powłoką 

ceramiczną

Model RSM-04 H RSM-05 H

Max obj. pracy [l] 10 20

Moc [W] 

Szybkość [obroty/min] 

Zakres temperatury [oC] 

Wyświetlacz LED LCD

Wymiary płyty           

RS232 nie tak

Zewnętrzny czujnik 

temperatury

Klasa ochrony

1050

100-1500

od temperatury otoczenia do 550oC

płyta ceramiczna 184x184 mm

IP21

PT1000

Model RSM-03-10KH RSM-03-10K RSM-03-16K

Max obj. pracy [l] 

Moc [W] 490 20 20

Liczba stanowisk 10 10 16

Szybkość [obroty/min] 

Zakres temperatury [oC] od RT do 120 - -

Regulacja

Średnica stanowiska [mm]             

Materiał płyty

Wymiary [mm] 380x522x65

Klasa ochrony IP42

0,4 (w stosunku do H2O) 

50-1100

ø 85

stal nierdzewna z pokryciem silikonowym

analogowa

182x552x65



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 73

MIESZADŁA SERII R100 - BARDZO MOCNE
 

Uniwersalne mieszadło laboratoryjne do testów reometrycznych. 

Silne mieszadło do roztworów o wysokiej lepkości. Mieszadło

kontrolowane jest przez mikroprocesor o dużej mocy, dla osią-

gnięcia optymalnych osiągów i dokładności, z maksymalnym 

momentem obrotowym 150 Ncm, 300 W.  Wyświetlacz pokazu-

je wszystkie dane (moc pobieraną, moc wyjściową, obroty), a

jednocześnie szybkość i czas. Zakres szybkości 40–2000 rpm,

inne zakresy szybkości (do 6000 rpm) możliwe na zamówienie.

Istnieje możliwość zaprogramowania obrotów, minimalnej i ma-

ksymalnej prędkości silnika. Urządzenie wyposażone jest w wej-

ście analogowe dla łatwego zdalnego sterowania szybkością oraz

wyjście dla rejestratora jak i timera. Seria mieszadeł R-100 jest 

przystosowana do prac w objętościach do 200 l (w odniesieniu do

wody), idealne dla mediów o wysokiej lepkości 1000–100 000 mPa·s.

R-100C R-100CT
Urządzenie takie samo jak R100C, ale z niskim  zakresem 

prędkości obrotów 10–500 rpm i maksymalnym momen-

tem obrotowym 600 Ncm. Idealny dla mediów o średniej 

i wysokiej lepkości (10000–100000 mPa·s). Wielowar-

stwowy system bezpieczeństwa wykrywa wszelkie 

nieprawidłowości oraz chroni przed zbyt wysoką temperaturą

i przeciążeniem. Oferujemy również urządzenia  z innym 

zakresem prędkości obrotów.

 

Mieszadło mechaniczne o dużej mocy z 4-cyfrowym wyświetlaczem. 

Mikroprocesor kontrolujący prędkość jest bezstopniowo nastawny od 

40 do 2000 rpm. Łagodnie zaprojektowany początek i koniec pracy urzą-

dzenia chronią przed rozpryskiwaniem cieczy. Urządzenie jest wyposa-

żone w wytrzymały, wydajny silnik. Maksymalny moment obrotowy wy-

nosi 100 Ncm. Urządzenie posiada trzon z 10,5 mm otworem oraz precy-

zyjny uchwyt. Przy zbyt wysokiej temperaturze i przeciążeniu urządzenie 

jest automatycznie wyłączane przez elektroniczny wyłącznik. Dzięki temu

nie występują uszkodzenia mieszadła. W tego typu zabezpieczenie wypo-

sażone są wszystkie modele R100S.

R-100SD

Urządzenie takie samo jak R100CT lecz z zakresem obro-

tów 30-1100 rpm i maksymalnym momentem obrotowym

250 Ncm. Mieszadło idealne dla mediów o średniej do wy-

sokiej lepkości (10000-100000 mPa·s).

R-100CL

MIESZADŁA SERII R80 
 

Bardzo trwałe mieszadło mechaniczne z elektroniczną kontrolą prędkości 

i cyfrowym wyświetlaczem. Szczególnie przydatne do aplikacji, gdzie wy-

magane jest zastosowanie bardzo dynamicznego mieszania lepkich cieczy

w krótkich okresach czasowych. Mieszadło posiada złącze RS232 do pod-

łączenia z komputerem. Zakres szybkości od 20 do 700 rpm, maksymalny

moment obrotowy 80 Ncm. Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetlana jest 

prędkość oraz moment obrotowy. Wielowarstwowy system bezpieczeństwa

wykrywa wszelkie nieprawidłowości oraz chroni przed zbyt wysoką tem-

peraturą i przeciążeniem.

R80D-PC

 
Mieszadło takie jak R80-PC, ale bez intrfejsu RS232
R80D

OPROGRAMOWANIE CAT LabControl for Windows®
- pełna kontrola i dokumentacja parametrów,

- kompatybilna z przyrządami laboratoryjnymi CAT wyposażonymi 

w złącze RS232,

- dane mogą zostać: zapisane w pamięci komputera, zapisane na zewnę-

  trznych nośnikach informacji, bezpośrednio wydrukowane,

- zapis do 254 procesów,

- program może być obsługiwany prawie przez każdy komputer (wymagania: wolna 

  pamięć operacyjna - min 4MB RAM; oprogramowanie co najmniej Windows 95).

MIESZADŁA MECHANICZNE

Model R-100C R-100CT R-100SD R-100CL R80D R80D-PC

Max obj. pracy [l] 200 200 200 200 120 120

Moc [W] 220 220 180 220 100 100

Max obroty [Ncm] 150 600 100 250 80 80

Szybkość [obroty/min] 40–2000 10-500 40-2000 30-1100 20-700 20-700

Śr. otworu głowicy                        

mieszającej [mm] 
1–10,5 1-10,5 1–10,5 1-10,5 1–10,5 1-10,5

Wymiary [mm]             

szer. x wys. x gł. 
78x190x170 78x215x170 78x190x170 78x190x170 65x108x100 65x108x100

Waga [kg] 5 5,5 5 5 2,3 2,7
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Mieszadło mechaniczne z elektronicznym kontrolerem prędkości 

oraz z cyfrowym wyświetlaczem prędkości. Mieszadło jest odpo-

wiednio przystosowane do wszystkich potrzeb mieszania roztwo-

rów o średniej lepkości, w każdym laboratorium, zarówno profes-

jonalnym, jak i szkolnym. Użycie przyrządu jest korzystne tam, 

gdzie szybkość procesu mieszania musi być niezmienna, a serie 

badań muszą być przeprowadzone jedna po drugiej w porówny-

walnych warunkach lub, w przypadku równoległego przeprowa-

dzania eksperymentu, z kilkoma mieszadłami. Szybkość jest nasta-

wiana stopniowo w zakresie od 50 do 1600 rpm. Elektroniczne

sterowanie gwarantuje właściwą kontrolę i wysoką precyzję, więc 

fluktuacje lepkości w mieszanym medium nie występują. Miesza-

dło posiada trzon z 10,5mm otworem i chromowanym uchwytem,

aby zapobiec korozji.

R50D

MIESZADŁO  R18 

Ekonomiczne mieszadło mechaniczne o dużej mocy do codziennej 

pracy w laboratorium.  Urządzenie jest podobne do  R50D, ale nie 

posiada wyświetlacza   cyfrowego.  Jest wyposażone w dwa nieza-

leżne zabezpieczenia przeciwko przeciążeniom. Automatyczna re-

dukcja mocy  wejściowej  zapewnia samoochronę.  Mieszadło jest

przeznaczone do cieczy o lepkości do 10000mPa·s.

R50

Uniwersalne  mieszadło  mechaniczne,  przeznaczone  do  pracy w 

objętości do 50 l (w odniesieniu do wody).  Posiada regulacje  cią-

głą  prędkości  obrotowej.   Wbudowany  obwód  zabezpieczający,

zmienna  szybkość  bez zmiany  biegu.  W momencie przeciążenia 

nie blokuje się,  podaje wskazanie.  Idealne do roztworów o niskiej 

lepkości 100–1000 mPas.                                .

MIESZADŁO R14
Wygodne i bardzo wytrzymałe niewielkie laboratoryjne mieszadło 

mechaniczne.  Szybkość  jest nastawiana stopniowo w zakresie od 

100 do 2000 rpm. Dostarczane wraz z uchwytem, który może zos-

tać zastosowany w  każdym laboratorium.  Uchwyt do elementów

mieszających o średnicy 4 mm.                                  . 

MIESZADŁO R20D-PC

OFERUJEMY PAŃSTWU SZEROKI WYBÓR KOŃCÓWEK 

DO OFEROWANYCH MIESZADEŁ MECHANICZNYCH

Mieszadło mechaniczne o nowoczesnym i atrakcyjnym 

wyglądzie. Zintegrowany regulator prędkości obrotowej z 

wyświetlaczem LCD pozwala na bezstopniową regulację 

prędkości obrotowej w bardzo szerokim zakresie, dodatkowo 

posiada funkcję zatrzymania alarmowego. Cichy, bezszczotkowy 

silnik zdecydowanie zwiększa komfort pracy. Opcjonalnie 

dostępne z portem RS232 do sterowa-nia z poziomu komputera.

MIESZADŁO R60D-PC
Małe mieszadło mechaniczne o mocy 60W, momencie 

obrotowym 60Ncm, zasilane bezpiecznym napięciem 24V (za 

pośrednictwem zewnętrznego zasilacza). Zintegrowany 

regulator prędkości obro-towej z wyświetlaczem LCD pozwala na 

bezstopniową regulację prędkości obrotowej w bardzo szerokim 

zakresie, dodatkowo posiada funkcję zatrzymania alarmowego.

MIESZADŁA MECHANICZNE

Model R14 R20D-PC R60D-PC

Max obj. pracy [l] 5 35 120

Moc [W] 25 60 60

Szybkość 

[obroty/min] 
100-2000 50-2000 20-800

Wymiary [mm]             
szer. x wys. x gł. 

64x64x120 68x165x130 68x165x130

Waga [kg] 1,2 1,3 1,3

Model R50D R50 R18

Max obj. pracy [l] 100 100 50

Moc [W] 120 120 85

Moment obrotowy 

[Ncm] 
50 50 18

Szybkość 

[obroty/min] 
50-1600 50-1600 100-2000

Śr. otworu głowicy                        

mieszającej [mm] 
0,5–10,5 1-10,5 1–10,5

Wymiary [mm]             

szer. x wys. x gł. 

Waga [kg] 2,4 2,3 2,2

65x200x120
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WYTRZĄSARKA S20                                WYTRZĄSARKA S50 
- wytrząsarka "ramieniowa",

- mieści 8 kolb Erlenmayera, 

  1000 ml lub 500 ml,

- energiczne wytrząsanie, 

   symulacja wytrząsania ręcznego,

- częstotliwość wytrząsania od 50 do 800 rpm,

- długa żywotność silnika dzięki elementom węglowym.  

- uniwersalna wytrząsarka o ruchu orbitalnym,

- zakres prędkości 100-1100 rpm,

- amplituda wytrząsania 3 mm,

- timer 1-60 minut / praca ciągła,

- wymienne platformy wytrząsające: 

    * na kolby Erlenmeyera i zlewki,  (U)

    * platforma z uchwytami na 4 kolby 

    * platforma na 36 probówek o średnicy do 16 mm, (R)

    * platforma typu  Vortex (E).

  WYTRZĄSARKA VM4   

- ruch orbitalny,

- funkcja miękkiego startu,

- zakres prędkości 100-2800 rpm,

- timer 1-60 minut / praca ciągła,

- uniwersalna platforma wytrząsająca z pianki 

z otworami o średnicy 30 mm,16 x 8 mm,6 x 10 mm,

  4 x 15 mm, na jedną płytkę mikrotitracyjną; przy 

niskich prędkościach platforma utrzyma też 

niewielkie zlewki.

- wytrząsarka typu kołyskowego,

- zakres prędkości 10-100 rpm,

- wymiary platformy 420 x 3620mm,

- kąt przechyłu 3, 6, 9 12 stopni.

Model ST5D posiada wyświetlacz LCD.

- wytrząsarki typu vortex,

- zakres prędkości 400-2800 rpm,

- obudowa ze stali nierdzewnej,

- tryby pracy: ciągła i pod naciskiem.

 WYTRZĄSARKI ST5 / ST5D

 WYTRZĄSARKI VM2 I VM3 

KOŃCÓWKI DO MIESZADEŁ

WYTRZĄSARKI
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Kompaktowe wytrząsarki o ruchu orbitalnym i posuwisto-zwrotnym (liniowym) oraz maksymalnym obciążeniu 

2,5 lub 7,5 kg. Wyposażone w wyświetlacz LCD wskazujący prędkość, czas oraz tryb pracy urządzenia. Dodatkowym 

atutem jest timer umożliwiający zaprogramowanie czasu wytrząsania. Możliwa jest także praca ciągła urządzenia. 

Bogate wyposażenie umożliwia indywidualną konfigurację urządzenia.

Charakterystyka

- kompaktowa budowa,

- podświetlany wyświetlacz ułatwiający

  regulację czasu i szybkości,

- platforma płaska z matą antypoślizgową,

- szeroka gama akcesoriów.

WYTRZĄSARKI ORBITALNE I LINIOWE

WYTRZĄSARKI KOŁYSKOWE 3D

Wytrząsarki kołyskowe umożliwiają delikatne wytrząsanie 3D pod ustalonym 

kątem. Regulacja, kontrola prędkości oraz czasu wytrząsania możliwa jest za 

pomocą wyświetlacza LCD. Możliwa jest indywidualna konfiguracja urządzenia przy 

użyciu szerokiej gamy akcesoriów.

RS-RD 10

RS-RR 10

WYTRZĄSARKA VOTREX RS-VA 10

Wytrząsarka RS-VA10 to estetyczna i funkcjonalna 

wytrząsarka laboratoryjna .  Uruchomienie  

urządzenia odby-wa się przez naciśnięcie probówką 

nasadki wytrząsającej. Urządzenie jest wyposażone 

w regulator prędkości oraz antypoślizgowe nóżki.

Charakterystyka

- praca w trybie dotykowym i ciągłym,

- zakres prędkości 0-2500 rpm, 

- płynna regulacja za pomocą pokrętła,

- ruch orbitalny,

- solidna obudowa.

WYTRZĄSARKA ROLKOWA

Wytrząsarka rolkowa RS-TR10 zapewnia łagodne 

kołysanie próbek, idealne do mieszania próbek krwi, 

substancji lepkich    i zawiesin. 

Charakterystyka

- ruch kołyskowy i obrotowy zapewniający 

skuteczne

  mieszanie,

- prędkość 10-70 rpm,

- praca ciągła lub czasowa,

- 6 rolek,

- bezszczotkowy silnik 

  zapewnia niezawodną i cichą pracę.

WYTRZĄSARKI

Model RS-OS 10 RS-OS 20 RS-LS 10

Rodzaj ruchu liniowy

Amplituda wytrząsania [mm] 4 10 4

Prędkość wytrząsania [rpm] 100-800 100-500 100-350

Timer

Wyświetlacz

Regulacja prędkości

Max obciążenie platformy [kg] 2,5 7,5 2,5

Wymiary platformy [mm] 240x240 320x320 240x240

RS232

Stopień ochrony

Wymiary [mm] 340x300x100 420x370x100 340x300x100

Waga [kg] 8,1 13,5 8,1

tak

IP21

orbitalny

tak

LCD

cyfrowa

Model RS-RR 10 RS-RD 10

Rodzaj ruchu kołyskowy 3D kołyskowy

Kąt wytrząsania [o] 9 9

Prędkość wytrząsania [rpm] 0-70 0-70

Timer

Wyświetlacz

Regulacja prędkości

Wymiary platformy [mm] 320x320 320x320

Max obciążenie platformy [kg] 10 5

Stopień ochrony

Wymiary [mm] 340x300x100 420x370x100

IP21

tak

LCD

cyfrowa
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HOMOGENIZATORY

Oferujemy Państwu szeroki wybór homogenizatorów o różnej mocy, przeznaczonych do różnych objętości. 

Dostępnych jest 5 jednostek napędowych dostarczanych z różnymi wariantami kontroli prędkości oraz mocy oraz 

końcówkami w zależności od rodzaju i ilości homogenizowanych mieszanin. 

        X120            X1000            X1000D           X1740

Charakterystyka

- napędy o mocy od 140 do 1500 W, 

- wymienne końcówki do homogenizacji objętości od 

0,1 ml do 20 L, 

- prędkości obrotowe od 4000 do 45000 obr./min,

- standartowo uszczelnienie teflonowe 

  dla wymagających zastosowań również ceramiczne,

- szeroki zakres dodatkowych akcesoriów jak statywy, 

jednostki przepływowe.

BagMixer są wysokowydajnymi homogenizatorami do przygotowywania próbek stałych. Stosowane z sterylnymi workami 

gwarantują optymalną ekstrakcję bakterii w mniej niż 60 sekund i eliminują ryzyko kontaminacji krzyżowej. Przeznaczone są do 

rozdrabniania produktów o charakterze stałym. Próbki zamyka się w sterylnych woreczkach, a następnie wkłada do komory 

urządzenia. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia homogenizowanej próbki pozostałościami poprzedniej. Próbki 

rozcierane są za pomocą łopatek rozdrabniających. Obudowa i komora miksera wykonane są ze stali szlachetnej i łatwe do 

utrzymania w czystości. Mikser wyposażony jest w tackę ociekową na wypadek nieszczelności woreczka. Dostępne są modele 

z  drzwiczkami pełnymi lub przeszklonymi umożliwiającymi obserwację procesu homogenizowania. 

Idealne do stosowania 
ze sterylnymi workami

                 
         BagMixer 400P                      BagMixer 400S                     BagMixer 400SW                     BagMixer 400W                    BagMixer 400CC

  HOMOGENIZATORY LABORATORYJNE

BagMixer400 P S SW W CC

Objętość użytkowa

Zasilanie

Wymiary SxDxW [cm] 26x39x29 29x45x37 29x45x37 26x39x29 26,5x42x26

Waga [kg] 16,5 26 26 16,5 16

Drzwi

50 - 400 ml

110-240V / 50-60Hz

pełne przeszklone

Model Opis
Zakres 

prędkości 

Obsługiwane 

końcówki

Moc 

[W]

Wag

a 

X120
ręczne, lekkie urządzenie z mocnym napędem, bezstopniową regulacją 

prędkości, przeznaczony do małych objętości 0,1 ml - 1500 ml
5000-35000 T6, T10, T17 140 0,7

Unidrive 

X1000

homogenizator ogólnego zastosowania, szeroki zakres regulowanej prędkości, 

objętości od 0,2 do 3000 ml
4000-33000

T6, T10, T17, 

T/G20, T/G30
1050 1,5

Unidrive 

X1000D

homogenizator ogólnego zastosowania, szeroki zakres regulowanej prędkości, 

objętości od 0,2 do 3000 ml, posiada wbudowany wyświetlacz
4000-33000

T6, T10, T17, 

T/G20, T/G30
1050 1,5

X1740

homogenizator do najcięższych zastosowań, bezstopniowa regulacja obrotów, 

umożliwia pracę w objętościach od 5 do 20 litrów, w kombinacji z komorą 

przepływową DK40 tworzy system przepływowy

5000-22000

T6, T10, T17, 

T/G20, T/G30, 

T/G40

1500 4,2
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MIKSER LABORATORYJNY

PT 6100D

- potężny 1700 W napęd, 

- do 30 000 obrotów na minutę,

- tłumi dźwięki do wartości 80 dB(A),

- wyświetlacz LCD pokazujący 

  wskazania szybkości,

- zabezpieczenie przeciążeniowe 

  i stabilizacja szybkości,

- możliwość połączenia z PC.

- ponad 40 agregatów rozpraszających.

®SYSTEMY POLYTRON                      

PT 3100D

- blokada chroniąca przed przegrzaniem,

- zintegrowany kontroler szybkości,

- zmienna szybkość do 30000 obrotów/min

- informacyjny wyświetlacz cyfrowy,

- trzy różne tryby działania: standardowy, 

  czasowy, automatyczny, 

- duży wybór końcówek rozdrabniających 

  w zależności od rodzajów roztworów. 

System MIKROTRONU® MB 550 został specjalnie 

zaprojektowany do mieszania ,  rozpraszania ,  

homogenizowania, tworzenia emulsji i zmniejszania 

rozmiaru materiałów do cięcia. MB 550 jest dostępny 

z czterema różnymi komorami mielącymi o objętości 

125, 250, 500, 1000 ml. Mikser MB 550 jest bezpiecznym 

urzą-dzeniem laboratoryjnym - posiada uziemienie, jest 

podwójnie izolowany, radioekranowany. System 

bezpieczeństwa zapobiega niekontrolowanym działa-

niom urządzenia. Bezpieczeństwo , termiczny wyłącznik 

napędu, elektroniczny nadzór i stabilizacja szybkości, 

regulacje bezpieczeństwa do nadzoru pojemników.

PT 1200E

- homogenizator ręczny idealny do 

  małych objętości próbek,

- obj. próbki od 0,05 do 250 mL, 

- do 25 000 obrotów na minutę,

- tłumi dźwięki do wartości 76 dB(A),

- prędkość końcówki: do 12 m/s,

- ergonomiczny uchwyt, 

- łatwy do czyszczenia.

- funkcja łagodnego rozruchu 

zapobiega rozpryskiwaniu próbki z naczynia.

PT 2500E

- homogenizator odpowiedni

  do wielu rutynowych aplikacji,

- obj. próbki 0,05 do 2500 mL,

- funkcja łagodnego startu zapobiegająca 

  rozpryskiwaniu próbki,

- prędkość końcówki do 32 m/s,

- prędkość pozostaje na stałym poziomie 

  podczas zmiany lepkości,

- ergonomiczne i łatwe do czyszczenia.

HOMOGENIZATORY

Model PT1200E PT2500E PT6100D PT3100D

Objętość roztworu [ml] 0,05-250 0,05-2500 0,1-30000 0,1-10000

Typ silnika

Moc [W] 100 500 1700 1200

Napięcie

Zakres prędkości 0-25000 500-30000  max 24000 rpm 500-30000 rpm

Poziom hałasu [dB] 76 72 80 73

Wymiary [mm] 220x44x55 157x76x234 235x164x313 240x130x265

Waga [kg] 0,44 7,4 3,9

Środowisko pracy

Klasa ochrony

Certyfikaty standardów
EMC acc. IEC/EN 61000-6-2 / 3                                                                                                                                                       

IEC/EN 61010-2-51

230V / 50 Hz

0-40oC                                                                                                                                                                                                   

80% wilgotności

IP 20

uniwersalny

Uwaga: przy składaniu zamówienia prosimy o 

podanie rodzaju końcówki: V - średnia 

lepkość, N - niska lepkość, 

F- duża lepkość, K - specjalna końcówka dla 

próbek włóknistych T – łożyska teflonowe, 

G- uszczelnienie ceramiczne 

dla ciężkich zastosowań.

Model MB 550

Objętość [ml] 125, 250, 500, 1000

Napęd 550 W

Prędkość 600-14000 rpm / skala od 0-8

Napięcie 220-240 V, 50-60 Hz

Wymiary [mm] ø 190 x 245

Waga [kg] 4,4

KOŃCÓWKI ROZDRABNIAJĄCE

Objętość
Końcówka 

dyspergująca

0,1-50 T6/T6 wydłużona

1-250 T10

5-1000 T17

10-2000 T20/G20

30-5000 T30/G30

100-20000 T40/G40
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Charakterystyka

- biureta, dozująca płyny z dokładnością 

 do 0,1%, dozowanie za pomocą pokrętła,

- wyświetlacz LCD o rozdzielczości 10µl 

  dla µ10C oraz 20µl dla µ20C,

- bezzaworowe dozowanie,

- zasilane bateryjnie 2 x 1,5V AA, 500 

  godzin pracy,

- wszystkie części narażone na zwilżanie 

  wykonane z Al2O3 i ETFE (Tefzel),

- standardy ISO 9001 i  GLP wymagają regularnego 

  sprawdzania (co 3-12 miesięcy) i rekalibracji instrumentów   

  pomiarowych.  

BIURETY CYFROWE Z NAPĘDEM

Opcjonalnie system dozowania  składa się 

z butelki, biurety i odłączanego kontrolera. 

Sterowany mikroprocesorowo, posiada 

funkcję  dozowania ,  rozc ieńczania ,  

miareczkowania, pipetowania roztworów. 

Posiada 2-liniowy wyświetlacz LCD oraz port 

RS232.

BIURETY

BIURETY RĘCZNE

WISKOZYMETRY

RHEOMAT R123
Wiskozymetr rotacyjny do pomiaru lepkości 

z systemami pomiaru VT02. Przyrząd został 

zaprojektowany dla szczególnie prostego 

pomiaru lepkości. Łączy w sobie dobrze 

przyjętą i dokładną technologię pomiaru 

proRheo z najprostszą obsługą i czytelnym 

wyświetlaczem.

RHEOMAT R140
Jest to wiskozymetr do szybkiego 

i niezawodnego określania lepkości.

Przesłanką do rozwijania R140 było 

osiągnięcie doskonałego stosunku 

wartości do ceny, bez narażania 

wydajności lub elastyczności.

RHEOMAT R180
Ten zaawansowany wiskozymetr może być 

używany jako stancjonarna stancja pomiarowa 

lub jako urządzenie przenośne.  Unikalny z 

powodu prostoty użycia i szerokiego zakresu 

pomiarów. Rheomat 180 pracuje ze wszystkimi 

rodzajami systemów pomiarowych

Model µ10 H µ20 H

 Podziałka [ µl ] 10 20

 Dokładność <=  0,1%  <=  0,1% 

 Współczynnik wariancji <=  0,1% <= 0,1% 

 Funkcja kalibracji tak tak 

 Zakres temperatury [°C ] 10 - 40 10 - 40

 Zasilanie 2 baterie Typ AA 2 baterie Typ AA

 Wymiary  [mm]          wys. 

x szer. x gł.
175x93x60 175x93x60 

Model µ1 D µ10 D µ20 D µ10 DR µ20 DR

Podziałka [ µl]  1  10  20  10  20 

Średni przepływ [ml/min] 0,02-2,0 0,2-20 0,3-30 18  35 

Przyciski kontrolne  tak tak  tak  tak  tak

Kalibracja tak  tak  tak  tak  tak

Interfejs RS 232  tak  tak  tak  tak  tak

Wejścia TLL  tak  tak  tak  tak  tak

Zakres temperatury [°C]  10 - 40  10 - 40  10 - 40  10 - 40  10 - 40

Zasilanie  9 V DC  9 V DC  9 V DC  9 V DC  9 V DC

175x120x60
Wymiary [mm]              

wys. x szer. x głęb. 
117x112x60 117x112x60 175x112x60 175x120x60

Moment obrotowy [mNm] 0,25 do 10 

Prędkość obrotowa [rpm] 5 do 1000

Temperatura pracy dla elektroniki [°C] 60

Napięcie [Hz] 110/220-240  50/60 

Ustawianie punktu zerowego tak

Zakres mierzenia [mPas] 50 do 300,000 

Waga [ kg] 2,6

Wymiary WxHxD [mm] 90x450x105 

Moment obrotowy [mNm] 0,25 do 10 

Prędkość obrotowa [rpm] 5 do 1000 

Waga [ kg] 2,9

Wymiary [mm] 450x90x105 

Napięcie [V/Hz] 100-250 / 50-60 

Lepkość  [Pas] 0,002 do 10000

Moment obrotowy [mNm] 0,25 do 10 

Prędkość obrotowa [rpm] 5 do 1000 

Waga [kg] 2,9

Wymiary wys. x szer. x gł.  [mm] 450 x 90 x 105

Napięcie [ V / Hz] 100-250 / 50-60 

Lepkość [Pas] 0,002 do 10000 
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Reaktory laboratoryjne firmy Steroglass są idealnym rozwiązaniem 

do badania przebiegu, postępu oraz  symulacji różnorodnych  procesów 

chemicznych.

Steroglass dostarcza kompletne systemy lub poszczególne elementy, jak:

- jednostki reakcyjne (z płaszczem lub bez) o pojemności od 300 ml do 7 litrów,

- zbiorniki do gromadzenia i przechowywania preparatów,

- wymienniki ciepła (cewki pionowe, poziome lub skośne),

- szklane i plastikowe przewody połączeniowe,

- systemy próżniowe,

- systemy kontroli temperatury,

- oprogramowanie sterujące,

- certyfikaty produktu (np. ATEX).

Konstrukcja reaktora 
Każdy reaktor zawiera 1 naczynie pomiarowe, 

mocowane z góry, w którym umieszczone 

są poszczególne przyrządy pomiarowe. 

Naczynie to może mieć podwójną ścianę 

(DN100 - dostępne pojemności: 0.3l, 0.5l,

 1.01, 2.0l, 3.0l, 5.0l,7.0l) bądź potrójną ścianę

(DN100 - dostępne pojemności: 0.3l, 0.5l,

 1.01, 2.0l, 3.0l).

Zacisk do mieszadła 
pozwala na stabilne 
ustawienie układu 
pomiarowego.

Steroglass oferuje zaawansowane rozwiązanie w celu 

precyzyjnej kontroli temperatury podczas przebiegu 

procesu. Szklane przegrody równomiernie rozprowa-

dzają nośnik ciepła w płaszczu, zapewniając w ten 

sposób szybkie ogrzewanie/ chłodzenie. Obecność zaś 

płaszcza próżniowego eliminuje jakąkolwiek wymianę 

ciepła pomiędzy układem reakcyjnym a środowiskiem 

zewnętrznym. Zapobiega to powstawaniu szronu na 

zbiorniku reaktora, dzięki czemu cały proces może być 

monitorowany wizualnie.  

REAKTORY LABORATORYJNE

Zastosowanie

- przemysł farmaceutyczny: 

API, bio-procesy związane 

z rozpuszczaniem, 

sączeniem oraz suszeniem 

preparatów,

- przemysł kosmetyczny,

- syntezy krystalizacji 

rozpuszczalnikiem,

- reakcje zwrotne związane 

z odzyskiwaniem katalizato-

rów szlachetnych,

- procesy biotechnologiczne.

Max objętość medium [l] 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7 

Temperatura [oC] od temperatury otoczenia do 200

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] 450 x 1050 x 370 

Waga [kg ]
od 16 do 22                                                               

(w zależności od konfiguracji)

Zasilanie [V] 50/60 Hz, 230/115 

Max pobór mocy [W] 176

Klasa bezpieczeństwa IP42

Warunki pracy
temperatura otoczenia 5-40oC                             

względna wilgotność 80%
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 Systemy REACTRON® RT to modułowe reaktory laboratoryjne 

stosowane do optymalizacji i przetwarzania substancji chemicznych 

poprzez mieszanie, rozpraszanie i homogenizowanie procesów w skali 

laboratoryjnej.

 

Młyn PX MFC 90 D nadaje się do wszystkich suchych, dających się mielić substancji. Potężny 

motor, zintegrowany konwerter częstotliwości z wyświetlaczem LED, nowa komora mieląca

 z wymienialnym końcówkami, nowa obudowa z uchwytem i wiele innych.

 
R EACTRON® RT1  
 

Przykłady zastosowań

- produkcja płynów, emulsji, kremów,

- produkcja produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,

- tworzenie płynnych polimerów,

- rozpraszanie ciał stałych do płynu albo stopionej fazy,

- zawieszanie dodatków i stałych polimerów w ropie naftowej,

- mielenie na mokro i rozpraszanie ciał stałych, włókien, materiałów 

   ciągliwych, tkanek, komórek do płynów i polimerów,

- produkowanie chemicznych surowców i związków chemicznych,

- wytwarzanie produktów mleczarskich i dietetycznych,

- polimeryzacja.

 
R EACTRON® RT2  
 

MŁYN LABORATORYJNY

 

Młyn PX MFC 90D

- pięciokrotnie większa moc w stosunku do poprzedniego modelu PX MFC, 

- szybkość do 6000 obrotów na minutę,

- niski poziom hałasu dzięki zastosowaniu trójfazowego bezszczotkowego silnika AC,

- zintegrowana kontrola szybkości z wyświetlaczem LED ,

- zintegrowana blokada ochronna przeciw przegrzaniu i przeładowaniu,

- oszczędność energii dzięki automatycznemu  trybowi gotowości,

- komora mieląca z przymocowanym kominem i obrotowym dozownikiem do dawkowania produktu, 

- możliwość wyposażenie komory mielącej w młotek mielący, ostrza tnące lub sita o wielkościach 

  oczek od 0,2 do 6 mm,

- wylot komory mielącej może zostać doposażony w rury i naczynia przechwytujące produkt, 

- części komory mielącej mające kontakt z produktem są wykonane z nierdzewnej, utwardzanej stali,

- obudowa wraz z uchwytem wykonana z anodowego aluminium.

REAKTORY LABORATORYJNE

Model REACTRON RT1 REACTRON RT2

Minimalna objętość medium (mieszanie) [ml] 250 450

Minimalna objętość medium (homogenizowanie) [ml] 450 1100

Maksymalna objętośc medium [ml] 1000 2000

Temperatura [ C]

Próżnia (zakres ciśnienia) [mbar]

Zakres prędkości mieszadła PX SR 90D [rpm]

Zakres prędkości homogenizatora  [rpm] 11000-30000 5000-28000

Teleskopowy wysięgnik [mm][ 211 264

Wymiary [mm] 400x695x425 400x845x425 

Waga [kg] 28 37

90-230

25  / na życzenie

50-2000 

Objętość substancji [ml] 300

Typ silnika / moc 3-fazowy silnik AC / do 1000 W przy wejściu, do 600W przy wyjściu

Napięcie [V/Hz] 230 / 50 

Zakres prędkości [rpm] 50-6000

Poziom hałasu [ dB] do 70 

Wymiary / waga [mm / kg] 251x325x480  / 12 

Klasa ochrony IP 20

Certyfikaty standardów IEC/EN 61000-6-2 / 3; IEC/EN 61010-2-51
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MIKROWIRÓWKI
Wirówki MPW-54, MPW-55 oraz MPW-56 są małymi wirówkami 

laboratoryjnymi przeznaczonymi do użytku ogólnego. Znajdują one 

zastosowanie w wielu laboratoriach: medycznych, biochemicznych, 

weterynaryjnych, przemysłowych  i innych. Istnieje możliwość podłączenia 

tych wirówek do gniazda zapalniczki samochodowej 12V poprzez 

przetwornicę o mocy 600W. Daje to możliwość pracy  w terenie i szybkiego 

otrzymywania wyników badań.                            .

WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM
Wirówki MPW-260R, MPW-352R oraz 

MPW-380R są modelami wirówek laboratoryjnymi   

z funkcją chłodzenia. Występuje w nich wstępne 

schładzanie bez/z wirowaniem oraz schładzanie po 

wirowaniu. Cechuje je także precyzyjna stabilizacja 

temperatury. Posiadają aż 10 charakterystyk 

rozpędzania / hamowania oraz funkcję regulacji 

czasu wirowania oraz zliczania efektywnego czasu 

wirowania. Do modeli tych dostępna jest szeroka 

gama wirników  i dodatkowego wyposażenia. 

   MPW-260R                   MPW-352R              MPW-380R

WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM I GRZANIEM

Wirówki MPW-260RH oraz 

MPW-352RH są modelami wirówek 

laboratoryjnymi z funkcją chłodzenia       

i grzania. Cechuje je precyzyjna 

stabilizacja temperatury w zakresie  -
o o20 C do 55 C. Posiadają funkcję 

regulacji czasu wirowania oraz 

z l iczania  e fektywnego czasu 

wirowania. Pracują  w trybie pracy 

ciągłej HOLD oraz w trybie pracy 

krótkotrwałej”SHORT”. Do modeli 

tych dostępna jest szeroka gama 

w i r n i k ó w  o r a z  d o d a t k o w e g o  

wyposażenia. 

MPW-260RH

WIRÓWKI LABORATORYJNE

Model MPW-54 MPW-55 MPW-56

Max obroty/min [rpm] 5800 lub 3500 14500 6000

RCF [x g] 3120 lub 1137 15279 3340

Pojemność [ml] 90 48 90

Wymiary HxWxD [mm]

Moc [W] 60 95 70

Zasilanie 230V, 50/60Hz 100-230V, 50/60Hz 100-230V, 50/60Hz

Cechy

Bezpieczeństwo

180x220x270

wyświetlacz LCD                                                    

łatwa obsługa

blokada pokrywy                                                     

awaryjne otwieranie pokrywy

Model MPW-260R MPW-150R MPW-352R MPW-380R

Max obroty/min 

[rpm]
18000 15000 18000 18000

RCF [x g] 24269 21382 30065 31150

Pojemność [ml] 500 90 1000 1600

Wymiary 

HxWxD [mm]
320x365x660 283x299x595 380x443x695 455x715x650

Moc [W] 450 500 980 1300

Zasilanie

wyświetlacz 

LCD

Bezpieczeństwo

230V, 60Hz

nowoczesny układ programowania                                                  

bezobsługowy silnik indukcyjny                                                                                                          

99 programów użytkownikaCechy

sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy                                                 

awaryjne otwieranie pokrywy

zmiana parametrów podczas wirowania,                   

graficzny  wyświeltacz LCD

MPW-352RH

Model MPW-260RH MPW-352RH

Max obroty/min [rpm] 18000 18000

RCF [x g] 24269 30065

Pojemność [ml] 500 1000

Wymiary HxWxD [mm] 320x365x660 380x443x695

Moc [W] 450 980

Zasilanie 230V, 60Hz 230V, 60Hz

Bezpieczeństwo

Cechy

sygnalizacja niewyważenia                                              

blokada pokrywy                                            

awaryjne otwieranie pokrywy

nowoczesny układ programowania                        

bezobsługowy silnik indukcyjny                                                                                                          

99 programów użytkownika
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WIRÓWKI ŚREDNIEJ I DUŻEJ POJEMNOŚCI

W ofercie posiadamy szeroką gamę wirników i dodatkowego wyposażenia do prezentowanych wirówek

Model MPW-260 MPW-351e MPW-352 MPW-380

Max obroty/min [rpm] 18000 4500 18000 18000

RCF [x g] 24269 3305 30065 31150

Pojemność [ml] 500 800 1000 1600

Wymiary HxWxD [mm] 320x365x660 380x430x540 380x443x695 455x715x650

Moc [W] 200 320 600 800

Zasilanie

wyświetlacz LCD, 

intuicyjny układ nastawiania 

parametrów wirowania

graficzny wyświetlacz LCD,                         

możliwość zmiany parametrów 

podczas wirowania,                                                            

99 programów użytkownika,                                           

10 charakterystyk rozpędzania/ 

hamowania, programowe 

ustawianie gęstości próbek 

>1,2g/cm3

Bezpieczeństwo

230V, 50/60Hz

sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy

bezobsługowy silnik indukcyjny, regulacja czasu wirowania,                                                                                                                      

praca w trybie "SHORT", efektywny system wentylacji 

wyświetlacz LCD                                       

99 programów użytkownika                           

10 charakterystyk rozpędzania/ 

hamowania

Cechy

  M-Universal                       M-Diagnostoc                        M-Science                            MPW-351e                          MPW-352                             MPW380

Model M-universal M-Diagnostic M-Science

Max obroty/ min [rpm] 18000 6000 18000

RCF [xg] 24270 4830 24270

Wymiary HxWxD [mm] 300x367x455 300x367x455 300x367x455

Moc, W 220 190 220

Zasilanie

rejestrowanie parametrów 

wirowania przez złącze USB
do testów cytologicznych do zastosowań uniersalnych

Cechy
bezobsługowy silnik indukcyjny, nowoczesny układ programowania,                                                      

duży wyświetlacz LCD, łatwa obsługa

Bezpieczeństwo

Pojemność

230V, 50/60 Hz

500 ml 24x kapilary
500 ml, 12 kart żelowych,  4x 

CYTO
100 ml 24x kapilary

blokada pokrywy                                                                                                                          

awaryjne otwieranie pokrywy
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Profesjonalna wyparka próżniowa STRIKE 300 dzięki swojej 

ergonomicznej konstrukcji łączy funkcjonalność z wydajnością. Przeznaczona 

jest do szybkiego zatężania roztworów, regeneracji rozpuszczalników oraz ich 

odparowywania z mieszanin reakcyjnych. Znajduje zastosowanie 

w laboratoriach farmaceutycznych, chemicznych oraz kosmetycznych.

Panel kontrolny zlokalizowany jest na centralnej kolumnie, dzięki 

czemu łatwiej jest obsługiwać i korzystać z urządzenia. Kolba do 

odparowywania jest przykręcana do zaworu ujścia pary, co gwarantuje 

niezwykłe bezpieczeństwo i łatwość w procesie montażu i demontażu. 

Wyjątkowy system uszczelniania Steroglass (doskonale próżnioszczelny, 

samosmarujący, antykorozyjny) jest niewątpliwą zaletą wyparek STRIKE 300. 

System jest bezuszczelkowy i nie posiada żadnych innych elementów, 

ulegających zużyciu podczas eksploatacji urządzenia. Wolnostojąca łaźnia 

pokryta teflonem umożliwia łatwą zmianę jej  położenia oraz wylanie z niej 

medium grzejnego. Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia 

w zależności od metodyki prowadzonych badań. Do wyboru jest model 

z chłodnicą skośną lub pionową oraz szereg pojemności kolb wyparnych oraz 

odbieralników.

Wyposażenie dodatkowe

W celu bezpiecznego i skutecznego podłączenia układu próżniowego niezbędne jest 

zastosowanie pompy membranowej PTFE- STEROVAC 1. Jest to idealne połączenie dla 

wyparki rotacyjnej dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej oraz ergonomicznemu 

wykonaniu zewnętrznemu. Kontroler próżni STEROVAC zapewnia precyzyjną kontrolę pracy 

pompy i utrzymanie zadanej wartości próżni w układzie pomiarowym. Jest lekki, kompaktowy 

i łatwy w użyciu. Połączenie pompy z kontrolerem gwarantuje optymalną wydajność pracy 

i trwałość urządzenia.

W celu kontroli temperatury procesu istnieje opcja zamontowania sondy temperaturowej 

Pt100, która będzie odczytywała temperaturę oparów (kontrolowana jest bezpośrednio przez 

wyparkę). 

Wyparka posiada automatyczny mechanizm 

unoszący kolbę z chłodnicą, nawet w przy- 

padku braku zas i lan ia  (wbudowany 

akumulator).

Wyparka próżniowa STRIKE 300 posiada duży, 

czytelny, dotykowy ekran, z graficznym 

wyświetlaczem 3,5’’ oraz zaawansowany 

mikroprocesor z możliwością wielokrotnego 

programowania. Mikroprocesor urządzenia 

jest zgodny z GLP. Nowoczesna konstrukcja 

poz-wala zarówno na zmianę parametrów na 

ekranie dotykowym, jak i za pomocą 

wygodnego pokrętła (pomocne w przypadku 

pracy w rękawiczkach).

Zalety

- automatyczne unoszenie, delikatne

  opuszczanie konstrukcji szklanej, bez 

  ryzyka stłuczenia,

- zdejmowana, przezroczysta osłona

  bezpieczeństwa,

- łaźnia grzejna pokryta PTFE, zakres 
o  pracy od T  do +185 C,ot

- prędkość obrotowa, temperatura łaźni 

  oraz podciśnienie kontrolowane przez

  mikroprocesorowy sterownik, 

- dotykowy wyświetlacz LCD 3,5'' 

  ułatwiający odczyt bieżących parametrów

  oraz programowanie urządzenia,

- możliwość zapisu i odczytu 10 metod,

- timer,

- port USB do komunikacji z komputerem,

- możliwość indywidualnej konfiguracji

  urządzenia (rodzaj chłodnicy, pojemność

  kolby wyparnej oraz odbieralnika).

Przezroczysta osłona bezpieczeństwa  może 

zostać z łatwością zdjęta przez Użytkownika. 

Osłona zapewnia maksymalną ochronę przed 

niekontrolowanym pęknięciem kolby 

reakcyjnej. 

WYPARKA PRÓŻNIOWA STRIKE 300

Model Strike 300 Strike 2000 Strike 100

Pojemność łaźni grzejnej [l] 5 35 154

Pojemność kolby wyparnej [l] 1 20 50

Pojemność odbieralnika [l] 1 10 2 kolby po 20 l

Prędkość obrotowa [rpm] 20-280 10-150 5-100

Wymiary [mm] 690 x 700 x 430 750 x 1470 x 1870 890 x 1830 x 2110

Zasilanie [V/Hz] 230 / 50 380 / 50-60 
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Wyparka STRIKE 2000 jest uniwersalną, dużą wyparką, którą można wykorzystać zarówno                              

w procesach przemysłowych jak i w laboratorium. Konstrukcja wyparki pozwala również 

na pracę z substancjami agresywnymi. Łaźnia grzejna (wodna lub olejowa) podnoszona 

jest za pomocą układu hydraulicznego, który w przypadku awarii automatycznie wyłącza 

się i opuszcza, aby zapobiec przegrzaniu, co zapewnia maksymalną ochronę Użytkownika. 

Wyparka wyposażona jest w przezroczystą osłonę, zabezpieczającą przed 

niekontrolowanym pęknięciem kolby reakcyjnej. Zaletą Strike 2000 jest system 

uszczelniający wykonany z materiału samosmarującego, zapewniający doskonałą 

próżnioszczelność. 

Charakterystyka

- duży, czytelny, wyświetlacz LCD temperatury 

  grzania, prędkości obrotowej oraz czasu,                                                      

- zakres prędkości od 20 do 280 rpm,

- 5 litrowa łaźnia wodno / olejowa o regulowanej 

  temperaturze grzania od temperatury otoczenia 

  do 180°C,

- łaźnia wodna z precyzyjną kontrolą temperatury,
2- opatentowana chłodnica o powierzchni 1500 cm  

  zapewniająca doskonały efekt chłodzenia,

- automatyczne podnoszenie oraz automatyczne 

  zwalnianie kolby próżniowej w przypadku awarii 

  zasilania,

- możliwość zablokowania kolby na wysokości 

  bezpiecznej dla operatora oraz próbki,

- kolba próżniowa wyposażona w system 

ułatwiający jej zdjęcie po skończonej pracy,

- funkcja timera zapewniającą precyzyjną kontrolę 

  procesu,

- interfejs USB do komunikacji z komputerem,

- klasa ochrony IP20.

Elektryczny podnośnik
z funkcją bezpieczeństwa 
w przypadku awarii zasilania

5 litrowa łaźnia 
wodno / olejowa

Opatentowana chłodnica 
2o powierzchni 1500 cm

Duży wyświetlacz LCD 
wszystkich parametrów

Wyparka próżniowa RE-100D zapewniająca wydajne 

i łagodne usuwanie rozpuszczalników z próbek. 

Kompaktowa budowa oraz intuicyjny panel kontrolny 

zapewniają łatwość i wygodę użytkowania. 

Wyparka STRIKE 100 spełnia najwyższe oczekiwania w zakresie wygody i uniwersalności. 

Jej modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę urządzenia w zależności od 

metodyki prowadzonych badań. Łaźnia grzejna podnoszona jest za pomocą układu 

hydraulicznego, który w przypadku awarii automatycznie wyłącza się i opuszcza, aby 

zapobiec przegrzaniu, co zapewnia maksymalną ochronę Użytkownika. Wyparka 

wyposażona jest w przezroczystą osłonę, zabezpieczającą przed niekontrolowanym 

pęknięciem kolby reakcyjnej. 

Wyparka STRIKE 100 dostępna jest również w wersji EX mogącej pracować w strefie 

zagrożenia wybuchem.

MODELE PRZEMYSŁOWE WYPAREK STRIKE 100 ORAZ STRIKE 2000

WYPARKA PRÓŻNIOWA RE-100D

Zakres prędkości 

[rpm]

Zakres temperatury    

[     ]

Dokładność 

temperatury [     ]

Moc grzewcza 

[W]

Timer              

[min]

Wymiary              

wys. x szer. x gł. 

[mm]

Waga             

[kg]

20-280 od Tot do 180 +/- 1 1300 1-1999 600x450x820 19

°C °C
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CHEMOODPORNE POMPY MEMBRANOWE

POMPY ROTACYJNE I HYBRYDOWE

Pompy rotacyjne łopatkowe, olejowe Vacuubrand są dostępne   w 

dwóch wersjach jedno- i dwustopniowych, o prędkości przepływu od 
32 do 16 m /h. Cechami charakterystycznymi tego typu pomp są dobra 

tolerancja na parę wodną, szczelność mechanizmu pompy przy 

wyłączeniu, wysoka wydajność mechanizmu balastu gazowego. 

Rozszerza to zakres ich możliwych zastosowań, wydłuża okres 

eksploatacji, wydłuża czas między wymianami oleju i redukuje 

niezbędne czynności konserwacyjne.

Chemoodporne, membranowe pompy próżniowe firmy 

Vacuubrand są najwyższej jakości urządzeniami o dużej 
3prędkości przepływu (nawet do 18m /h). W pompach 

chemoodpornych gazy i pary wchodzą w kontakt tylko z 

chemoodpornym tworzywem f luoroplastycznym.  

Montowany z boku wylot kondensatu zapewnia odzysk 

Pompy hybrydowe RC 6 zostały skonstruowane aby zminimalizować 

niekorzystny wpływ kondensacji żrących oparów. Pompy hybrydowe 

RC 6 są połączeniem dwustopniowej pompy łopatkowej oraz 

dwustopniowej pompy membranowej. Pompa membranowa 

w sposób ciągły usuwa gazy ze zbiornika oleju pompy łopatkowej, 

pozwalając utrzymywać na niskim poziomie ciśnienie cząstkowe 

oparów rozpuszczalnika, tlenu i gazów powodujących korozję.

 prawie 100% rozpuszczalnika.  Łatwa konserwacja oraz wymiana 

membran i zaworów dzięki zintegrowanej głowicy zaworu. Praca 

urządzenia jest bardzo cicha i praktycznie bezwibracyjna dzięki 

kompaktowemu napędowi z opatentowanym systemem 

kontroli silnika. Urządzenie odpowiednie do stosowania w 

laboratoriach ogólnych i przemysłowych.

ME 1C ME 2C NT ME 16C NT MD 1C

POMPY PRÓŻNIOWE

M ode l Liczba głowic
M aksymalny 

prze pływ [m3/h]

Próżnia końcowa 

[mbar]

Wymiary                           

LxWxH [mm]
Waga [kg]

M E 1C 1 0,7 100 247x121x145 5,0

M E 2C NT 1 2,1 70 243x211x198 10,2

M E 4C NT 2 3,9 70 254x243x198 11,1

M E 8C NT 4 7,1 70 325x243x198 14,3

M E 16C NT 8 16,3 70 533x260x359 28,1

M Z 1C 2 0,75 12 312x121x170 6,7

M Z 2C NT 2 2 12 243x243x198 11,1

M D 1C 4 1,3 2 316x143x175 6,9

M D 4C NT 4 3,4 1,5 325x243x198 14,3

Model Typ
Maksymalny                  

przepływ [m3/h]

Próżnia końcowa 

[mbar]

Wymiary                      

LxWxH [mm]
Waga [kg]

RE 2.5 rotacyjna jednostopniowa 2,3 3 x 10-1 316x125x190 10,2

RZ 2.5 rotacyjna dwustopniowa 2,3 2 x 10-3 316x125x190 11,4

RE 6 rotacyjna jednostopniowa 5,7 1 x 10-1 370x142x207 15,4

RZ 6 rotacyjna dwustopniowa 5,7 2 x 10-3 370x142x207 16,4

RC 6 hybrydowa 5,9 2 x 10-3 510x305x230 24,2

RE 9 rotacyjna jednostopniowa 8,9 1 x 10-1 460x152x232 21,4

RZ 9 rotacyjna dwustopniowa 8,9 2 x 10-3 460x152x232 24,2
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SYSTEM PRÓŻNIOWY VARIO

Systemy pomp próżniowych VARIO® oferują wszystkie zalety nowoczesnej 

techniki kontrolnej i zapewniają znakomite możliwości odzysku 

rozpuszczalników. Pompy charakteryzują się cichą pracą i są całkowicie 

bezolejowe. Gazy i pary wewnątrz pompy kontaktują się jedynie z elementami 

chemoodpornymi, wykonanymi z tworzyw fluoroplastycznych. Kontrola 

próżni w systemach Vario odbywa się poprzez regulację prędkości pracy silnika 

pompy. Próżnia jest ciągle korygowana  do aktualnych wymagań procesu, 

niezależnie od wielkości aparatury i objętości par. Czas procesu jest krótszy 

nawet o 30% od pracy standardowych pomp. Odzysk rozpuszczalnika jest bliski 

100% dzięki ciągłemu odparowywaniu. Wszystkie systemy pomp próżniowych 

Vario zawierają chemoodporną, membranową pompę próżniową oraz 

zintegrowany kontroler próżni z wyświetlaczem i czujnikiem. 

KONTROLERY PRÓŻNI CVC 3000

VACUUBRAND oferuje szeroką gamę elektronicznych przyrządów pomiarowych w zakresie  od 
-9ciśnienia atmosferycznego do 5x10  mbar. Automatyczne kontrolery nie wymagają 

konfiguracji. W celu rozpoczęcia pracy wystarczy podłączyć je do urządzenia z interfejsem 
® VACUU·BUS i wówczas urządzenia same rozpoznają m.in.: typ pompy Vacuubrand. 

Wyposażone są w intuicyjne menu, graficzny wyświetlacz z analogowym i cyfrowym odczytem. 

Zależnie od wymagań możliwa jest kontrola zaworów wody chłodzącej, wentylacji czy próżni. 

Cechy

- funkcja  samodzielnego wykrywania ciśnienia 

pary, 

- kompaktowa jednostka z odpornym chemicznie

  zaworem próżniowym i przyłączem do węży,

- zintegrowany zawór odpowietrzający, 

- zawór zwrotny.

VACUU· CONTROL

Jako opcja istnieje możliwość 

zdalnego sterowania pompami 

próżniowymi przy zastosowaniu 

komputera lub urządzeń przenoś-

nych (smartfony, tablety).

   SYSTEMY PRÓŻNIOWE

Model Liczba głowic
Maksymalny 

przepływ [m3/h]

Próżnia końcowa 

[mbar]

Wymiary                           

LxWxH [mm]
Waga [kg]

ME 16C NT VARIO 8 19,3 70 531x260x420 28,1

PC 3016 NT VARIO 8 19,3 70 616 x 387 x 420 29,7

MZ 2C NT VARIO 2 2,8 7 243 x 243 x 245 13,8

PC 3002 VARIO 2 2,8 7 419 x 243 x 444 17,4

MD 4C NT VARIO 4 4,6 1,5 325 x 243 x 245 16,3

PC 3004 VARIO 4 4,6 1,5 419 x 243 x 444 20,6

MD 12C NT VARIO 8 14,3 1,5 533 x 260 x 420 28,1

PC 3012 NT VARIO 8 14,3 1,5 616 x 387 x 420 29,7

PC 3003 VARIO 4 2,8 0,6 419 x 243 x 444 20,6

PC 3010 NT VARIO 8 12,8 0,6 616 x 387 x 420 29,7

Czujnik pomiarowy zintegrowany

Górna granica pomiaru [mbar/torr] 1080 / 810

Dolna granica pomiaru [mbar/torr] 0.1 / 0.1

Współczynnik temperatury
< ±1 mbar (0.75 Torr)                                 

(po kalibracji) 

Dokładność pomiaru
  < ±0.07 mbar/K                                     

(< ±0.05 Torr/K) 

Interfejs cyfrowy VACUU·BUS® 

Podłączenie zaworu  

odpowietrzającego

zintegrowany, końcówka  wejścia 

DN 05/04 mm 

Materiał obudowy zewnętrznej 

solidna obudowa z tworzywa 

sztucznego o dobrej odporności  

chemicznej 

Stopień ochrony IP 20

Stopień ochrony przodu

(również w wersji wbudowanej) 
IP 42

Interfejs RS 232C

Wymiary dł. x szer. x wys. [mm] 144 x 124 x 115

Waga [kg] 0.44
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Scan 100 jest manualnym licznikiem kolonii wyposażonym w system oświetlenia LED i ergonomiczne oparcie dla dłoni. 

Technologia ciemnego pola zapewnia pośrednie, dokładne, kontrastowe oświetlenie kolonii. Zainstalowany port USB zapewnia 

eksport wyników do komputera bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania.

Dane techniczne

- regulowana czułość powierzchni dotykowej,

- dla wszystkich rozmiarów płytek Petriego:

- wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy,

- zakres zliczania: od 0 do 1999 CFU,

- port USB:  łatwy transfer danych przez 

  dowolne oprogramowanie (PC/Mac)

- technologia Dark Field 

  (ciemne pole) dla kontrastowego 

  oświetlenia kolonii,

- regulacja sygnalizatora liczenia:

   4 poziomy dźwięku,

- regulowana intensywność LED,

- obudowa ze stali nierdzewnej,

- eksport wyników przez USB.

SCHUETT COUNT

Manualny licznik kolonii Schuett Count 

stosowany do bezpiecznego, ekonomicznego 

zliczania kolonii bakteryjnych i bakterio- 

fagowych hodowanych na szalkach Petriego. 

Wysoką przejrzystość kolonii uzyskano 

poprzez zastosowanie w urządzeniu źródła 

światła LED z możliwością regulacji 

intensywności oświetlenia w zależności od 

własnych preferencji użytkownika (trzy tryby 

oświetlenia).  Płyty kontrastowe umożliwiają 

zliczanie kolonii na jasnym lub ciemnym tle. 

Zliczanie kolonii odbywa się za pomocą 

zwykłego markera, który jest podłączony do 

uchwytu urządzenia.          

LICZNIKI RĘCZNE

LICZNIKI KOLONII BAKTERII

SIEĆ PRÓŻNIOWA VACUU LAN

Sieci próżniowe VACUU · LAN ® umożliwiają korzystanie z kilku różnych modułów przy pomocy jednej pompy 

próżniowej.  Jest to rozwiązanie oszczędzające pieniądze i  przestrzeń, gdy wielu użytkowników pracuje 

w próżni w jednym laboratorium.  Dobrze integrują się z nowymi meblami laboratoryjnymi, można je również 

wykorzystywać do modernizacji w laboratoriach już istniejących. System można stopniowo rozbudowywać 

otrzymując  bardzo wszechstronne moduły. Mogą być montowane na powierzchni, instalowane w meblach 

a  nawet  montowane przez ściany. 

Zalety lokalnej sieci VACUU LAN:                     . 

Cicha praca                               .

Każda sieć VACUU LAN® jest obsługiwana przez 

bezolejową, odporną na chemikalia pompę, która działa 

znacznie poniżej cichej, bezpośredniej rozmowy. 

Zastępując liczne niezależne pompy, lokalna sieć 

próżniowa przyczynia się do cichego, przyjemnego 

środowiska pracy w laboratorium                          .

Zapobieganie wzajemnej interferencji        .

Zanieczyszczenie krzyżowe pomiędzy aplikacjami 

są minimalizowane poprzez niezawodne reagowanie 

zaworów zwrotnych, które są zintegrowane w połą- 

czeniach próżniowych  i ułatwiają czysty recykling 

zużytych rozpuszczalników. Niekontrolowana emisja 

rozpuszczalników jest ograniczona do minimum.

Zredukowane koszty konserwacji, energii i eksploatacji

Powierzchnie rur i króćców próżniowych, które stykają się 

z mediami korozyjnymi, wykonane są z materiałów 

fluoroplastycznych oraz  podobnych materiałów 

o wysokiej odporności chemicznej. Można je łatwo 

zdemontować bez użycia specjalnych narzędzi do 

czyszczenia przez personel laboratoryjny. Pompa sieciowa 

działa tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Koszty energii 

są zatem zmniejszone, a okresy konserwacji wydłużone.

Modułowość i elastyczność systemu                   .

System można łatwo rozbudować, a porty podciśnienia  

modyfikować, jeśli zmienią się wymagania. Istnieją 

wbudowane i dodatkowe elementy, które można 

bezproblemowo umieścić i elastycznie połączyć rurami 

z  istniejącymi elementami laboratoryjnymi lub ściennymi.

Optymalny, zorientowany na potrzeby design

System zapewnia próżnię w skali rzeczywistych wymagań 

użytkownika. Wydajność ssania i końcową próżnię pompy  

można wybrać na podstawie aplikacji przeznaczonych dla 

każdego laboratorium.

www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 
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SCAN 300  

Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych hodowanych na 

płytkach Petriego. Zaprojektowany specjalnie dla mikro- 

biologii żywności i środowiskowej (PCA, VRBG, MRS). 

Dzięki oprogramowaniu możliwe jest szybkie przeniesienie 

informacji do komputera w różnych formatach plików.

Zalety

- kolorowa kamera CMOS, zoom x28, obiektyw M12, 

  rozdzielczość 1 Megapiksela,

- minimalna wykrywana wielkość kolonii: 0.1 mm.

SCAN 500  

Jest automatycznym licznikiem kolonii umożliwiającym szyb-

kie i wydajne liczenie kolonii na większości popularnych noś-

ników. Gwarantuje doskonałą powtarzalność oraz automaty-

czne zapisywanie zdjęć i wyników. Wyposażony w kolorową 

kamerę CMOS zoom x 28 oraz obiektyw M12 zapewniający 

doskonały obraz.

Zalety

- minimalna wykrywana wielkość kolonii: 0.1 mm,

- możliwość sczytania z EUCAST, CA-SFM oraz  

  dokonywanie edycji bazy danych.

SCAN 1200 

Automatyczny licznik kolonii wysokiej rozdzielczości, umoż-

liwia przystosowanie do wszystkich mediów stosowanych w la-

boratorium. Komfort użytkowania i dokładne, doskonale 

powtarzalne i automatycznie zapisywane wyniki. Umożliwia 

szybkie i efektywnie zliczanie koloni na różnorakich podłożach 

są konfigurowalne w bardzo szerokim stopniu. Kolonie 

rozpoznawane i grupowane w zależności od ich koloru 

(7 kolorów rozpoznawania).

Zalety

- kolorowa kamera CCD HD, zoom x28, obiektyw HD,  

  1, 2  Megapiksela,

- minimalna wykrywana wielkość kolonii: 0.05 mm,

- zliczanie do 7 kolorów na 1 płytce,

- możliwość sczytania z EUCAST, CA-SFM 

  oraz  dokonywanie  edycji bazy danych.

SCAN 4000

Jest najnowocześniejszym automatycznym licznikiem kolonii 

posiadającym również funkcję odczytu strefy hamowania. 

Możliwość analizy wszystkich rozmiarów płytek Petriego 

i mediów. System oświetlenia gwarantuje wysoki komfort 

obsługi oraz wysoką dokładność i powtarzalność. 

Zalety

- kolorowa kamera HD CCD, zoom x64, obiektyw 

  ultra HD o rozdzielczości 5 Megapikseli,

- minimalna wykrywana wielkość kolonii: 0.05 mm,

- możliwość analizy płytek okrągłych od  ø 55 do 150 mm

  i 120 mm dla kwadratowych płytek Petriego,

- białe oświetlenie LED rozpraszające światło, 

  bez refleksu oraz  cieni,

- zliczanie do 7 kolorów w tym samym naczyniu,

- możliwość sczytania z EUCAST, CA-SFM 

  oraz dokonywanie  edycji bazy danych.

- odczyt z 100% powierzchni płytki Petriego.

Charakterystyka

- 6 kombinacji oświetlenia i tła,

- zmotoryzowany kolor tła,

- jasność, kontrast i czułość automatycznie 

  optymalizowane przez oprogramowanie,

- automatyczna separacja zlanych kolonii,

- tworzenie wielokątnych obszarów wyłączonych

  zliczenia,

- trwałe oświetlenie LED,

- eksport danych do Excel™, PDF, jpg, xls,

- automatyczne zapisywanie danych.

SCAN 300 SCAN 500 SCAN 1200 SCAN 4000

   LICZNIKI KOLONII BAKTERII

Model Scan 300                                         Scan 4000

Obiektyw ultra HD

Cyfrowy zoom x 69

Rozdzielczość 5 megapiksela

Czas liczenia

Wymiary [cm]

Waga [kg]

Obudowa

Zasilanie [V / Hz]

M12 HD

Scan 500 Scan 1200 

Kamera kolorowa kamera CMOS 
kolorowa kamera                    

CCD HD 

stal nierdzewna

100-240 / 50-60 

kamera kolorowa                      

CCD Ultra HD

Minimalna wielkość 

kolonii [mm]

28.5 x 26.5 x 29 28.5 x 26.5 x 37.5 47 x 47 x 64 

8.4 9.4 25 

x 28

1 megapiksela 1.2 megapiksela

0.1 0.05 

1000 kolonii na sekundę 

LICZNIKI AUTOMATYCZNE

x 28
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TERMOSTATY

Termostaty laboratoryjne umożliwiają wygrzewanie prób wykorzystując kolby szklane oraz inne 

urządzenia laboratoryjne. W ofercie posiadamy szeroka ofertę termostatów o pojemnościach 

od 5 do 25 litrów. Wanny wykonane są ze stali nierdzewnej bądź z materiału poliwęglanowego. 

Termostaty posiadają regulatory, które pozwalają na sprawne zarządzanie temperaturą wewnątrz 

wanny. Dostępne są modele o głębokościach wanny 150 oraz 200 mm. Maksymalna temperatura 

pracy dla modeli z łaźnią wodną ze stali nierdzewnej wynosi 100 lub 200°C natomiast maksymalna 

temperatura dla wanien transparentnych to 100°C.

TERMOSTATY GRZEJNE

TERMOSTAT GRZEJNY ALPHA

Termostat grzejny Alpha  umożliwia ogrzewanie prób w temperaturze od 25°C do 100 °C 

LAUDA Alpha to ekonomiczne termostaty z niezawodną technologią wkomponowaną 

w nowoczesny design. Dużym atutem tych urządzeń jest fakt, że mogą być 

wykorzystywane do pracy z niepalnymi cieczami. Termostaty doskonale nadają się do 

wewnętrznych i zewnętrznych zadań regulacji temperatury.

ź Temperatura grzania od 25°C do 100°C 

(w zależności od wybranego modelu)

ź Wanna ze stali nierdzewnej

ź Automatyczne wyłączenie urządzenia

ź Zabezpieczenia przed niskim poziomem cieczy

 lub nadmierną temperaturą 

ź do pracy z niepalnymi cieczami

Termostaty o temperaturze grzania od 30 do 250°C do profesjonalnej kontroli temperatury.  LAUDA PRO 

to przyszłościowa linia urządzeń o znakomitej ogólnej koncepcji. Jednostki operacyjne Command Touch (sterowanie 

dotykowe) są mobilne i mogą być wykorzystywane jako pilot. Termostaty do kąpieli termicznej są standardowo 

wyposażone w wężownicę chłodzącą. Termostaty do kąpieli PRO, o modelach: P 10, P 20 i P 30 i  objętości 10, 20 i 30 litrów, 

pracują do maksymalnej temperatury 250 °C .

ź Temperatura grzania od 30°C do 250°C

(w zależności od wybranego modelu)

ź Interfejs Ethernet, USB oraz połączenie Pt100

ź Obsługa z wyświetlaczem OLED lub dotykowym, 

kolorowym ekranem 

ź Wanna ze stali nierdzennej 

ź Wewnętrzna pompa LAUDA Vario z 8 poziomami 

wyjściowymi

ź Sterowanie Base/ Command Touch

TERMOSTAT GRZEJNY PRO

Model Temperatura  [    ] Pojemność [l] Głębokość wanny [mm]

A6 25-100 5,5 150

A12 25-100 12 200

A24 25-100 25 200

°C Model Temperatura [    ] Pojemność [l]

P 10 40 do 250 10

P 20 35 do 250 20

P 30 30 do 250 28,5

°C
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TERMOSTATY CHŁODZĄCE

TERMOSTAT CHŁODZĄCY ALPHA

Model Temperatura Pojemność Głębokość wanny

RE 415G -15 do 200 ° C 4 l 160 mm

RE 420G -20 do 200 ° C 4 l 160 mm

RE 630G -30 do 200 ° C 5,7 l 160 mm

RE 1225G -25 do 200 ° C 12 l 200 mm

RE 2025G -25 do 200 ° C 20 l 160 mm

RE 1050G -50 do 200 ° C 10 l 160 mm

ź Temperatura pracy od -50 do 200 ° C

(w zależności od wybranego modelu)

ź Dostępny w wersji Silver (wyświetlacz LCD) oraz Gold (kolorowy wyświetlacz TFT)

ź Zintegrowany programator do automatyzacji profili temperaturowych

ź Regulacja prędkości przepływu dla wewnętrznego / zewnętrznego.

ź Interfejs USB

TERMOSTAT CHŁODZĄCY PRO

ź Temperatura od -100 do 200°C

(w zależności od wybranego modelu)

ź Wewnętrzna pompa LAUDA Vario z 8 

poziomami wyjściowymi

ź Hybrydowe chłodzenie maszyny

ź Ogrzewanie zapobiegające 

powstawaniu lodu na powierzchni 

pokrywy

ź Sterowanie Base / Command Touch

Model Temperatura Pojemność

RP 2040C -90-200 ° C 10,5 l

RP 2045C -45-200 ° C 21 l

RP 3035C -35-200 ° C 29,5 l

RP1090C -90-200 ° C 10,5 l

RP2090C -90-200 ° C 21 l

RP10100C -10-200 ° C 10,5 l

TERMOSTAT CHŁODZĄCY INTEGRAL XT

ź Temperatura -90-220°C

(w zależności od wybranego modelu)

ź Prosta obsługa

ź Pompa Vario z 8 poziomami wyjściowymi

ź Możliwość rozbudowy interfejsu

ź Energooszczczędne sterowanie 

chłodzeniem

ź Automatyczna kontrola sprężarki

Model Temperatura Pojemność

XT 150 -45-220 °C 5,5 l

XT 280 -80-220 °C 6,7 l

XT 550 -50-220 °C 6,7 l

XT 750 -50-220 °C 6,7 l



92 www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 

AGREGATY CHŁODNICZE

 Cyrkulacyjny agregat chłodniczy Variocool o zmiennej wydajności od 600 kW 

do 10 kW, od -20 °C do 40°C do odprowadzania ciepła. Wykorzystywany do prac 

technologicznych w laboratorium oraz do produkcji drobnego materiału.

 VARIOCOOL

Model Temperatura Pojemność
Moc chłodzenia w 20 ° C 

zmierzona etanolem

VC 1200 -20-40 ° C 8 l  1.20 kW

VC 2000 -20-40 ° C 8 l  2.00 kW

VC 3000 -20-40 ° C 20 l  3.00 kW

VC 5000 -20-40 ° C 20 l  5.00 kW

VC 7000 -20-40 ° C 48 l  7.00 kW

VC 10000 -20-40 ° C 48 l  10.00 kW

 MICROCOOL

Model Temperatura Pojemność Max. szybkość tłoczenia

MC 250 -10-40 °C 2 l 16 L/min

MC 350 -10-40 °C 4 l 16 L/min

MC 600 -10-40 °C 4 l 32 L/min

MC 1200 -10-40 °C 7 l 32 L/min

Łatwa w użyciu linia agregatów recyrkulacyjnych LAUDA Microcool, składa się z pięciu 

kompaktowych modeli z dużym wyświetlaczem LED i klawiaturą membranową. 

Oferuje wydajność chłodniczą od 0,25 do 1,2 kW. Najważniejszym elementem urządzeń 

jest wysokiej jakości pompa blokowa ze sprzęgłem magnetycznym - unikalna w tej 

kategorii cenowej: zapobiega problemom z uszczelnieniem na wale pompy dzięki 

magnetycznemu sprzężeniu pompy i silnika elektrycznego.                         .

 ULTRACOOL

Kompaktowe, wydajne agregaty LAUDA Ultracool stosowane do instalacji na 

zewnątrz są gotowymi  "systemami Plug & Operate" ze zbiornikiem zimnej 

wody, pompą blokową oraz  wewnętrznym obejściem. 

Agregaty Mini UC 2 i UC 4 z chłodzeniem obiegowym UC oferują moc 

chłodniczą od 2,1 do 4,9 kW. Oprócz zmniejszonego rozmiaru, geometria 

urządzenia upraszcza dostęp do elementów regularnie serwisowanych. 

Sześć typów agregatów chłodniczych UC Midi jest dostępnych dla zakresu 

chłodnictwa od 7,1 do 26,3 kW. 

Cztery z agregatów chłodniczych Ultracool Maxi o wydajności chłodniczej od 

34.1 do 64.4 kW wykorzystują obwód chłodzący, natomiast pięć agregatów o 

wydajności chłodniczej od 87.9 do 265 kW wykorzystuje dwa niezależne 

obwody chłodzenia, aby zapewnić chłodzenie przez cały czas.
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CHŁODNICE PRZEPŁYWOWE I ZANURZENIOWE 

ź Chłodzenie do -50 ° C

ź Cewka chłodząca ze stali nierdzewnej

ź Elastyczny i dobrze izolowany wąż łączący z zimnym palcem

ź Wtryskiwanie chłodziwa 

ź Kompaktowy rozmiar

CHŁODNICA PRZEPŁYWOWA DLK

Chłodnice  przepływowa LAUDA  rozszerzające zakres temperaturowy termostatów  

do -40 °C. Działa niezależnie od wahań natężenia przepływu i temperatury wody 

gwarantując stabliność temperatury niezależnie od okoliczności. 

Menu
Temperarura 

minimalna

temperatura 

maksymalna Moc chłodzenia

DLK 10 -15 °C 150 °C 0.22 kW

DLK 25 -30 °C 150 °C 0.33 kW

CHŁODNICA ZANURZENIOWA ETK

Menu
Temperarura 

minimalna

temperatura 

maksymalna Moc chłodzenia

ETK 30 -30 °C 20 °C 0.15 kW

ETK 50 -50 °C 20 °C 0.25 kW

Kompaktowe chłodnice zanurzeniowe ETK 30 i ETK 50 są 

wyposażone w wężownicę chłodzącą wykonaną z wysokiej 

jakości stali nierdzewnej. Przy stosowaniu termostatów 

grzewczych, łaźni wodnych i zimnych pułapek szybko 

zmniejszają one zakres temperatur.

ź Chłodzenie do -50 ° C

ź Cewka chłodząca ze stali nierdzewnej

ź Elastyczny i dobrze izolowany wąż 

ź Wtryskiwanie chłodziwa 

ź Kompaktowy rozmiar

Charakterystyka:

Charakterystyka:
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SPIS TREŚCI

OCZYSZCZANIE I STERYLIZACJA



ź  możliwe są trzy podłączenia do wody: 

zimnej, ciepłej oraz destylowanej 

(lub dejonizowanej)

ź  pomiędzy każdą fazą mycia i dezynfekcji 

woda jest wymieniana , dzięki temu, do 

następnej zaprogramowanej fazy mycia, 

używana jest każdorazowo świeża woda

ź  w opcji dostępny jest mechanizm wstęp-

nego podgrzewania wody destylowanej 

(dejonizowanej)

ź  wielostopniowy system  filtrowania

ź  podwójna konstrukcja budowy ścian 

zapewnia doskonałą izolację, redukuje 

utratę ciepła a tym samym redukuje 

zużycie energii

ź  wysoka wydajność środka zmiękczającego 

zapewnia długotrwałą nieprzerwaną pracę

ź  łatwe do utrzymania higieny i odporne na 

uszkodzenia mechaniczne

ź  integralna kontrola prawidłowego 

zamknięcia drzwi, kontrola detergentów 

ź  alarm akustyczny ostrzegający 

o nieprawidłowościach

ź weryfikacja i kontrola temperatury proce-

su z niezależnych czujników, możliwość 

zastosowania chemicznych testów 

przebiegu procesu        .

 ZMYWARKI 

ZaletyAutomaty firmy SalvisLAB są urządzeniami 

posiadającymi jedną komorę wykonaną 

z wysokogatunkowej stali szlachetnej, w której 

zachodzą wszystkie poszczególne etapy mycia, 

suszenia i dezynfekcji.

Programowalne sterowanie urządzeniem  

pozwala na dopasowanie parametrów procesu, 

do indywidualnych potrzeb użytkownika, 

w szczególności temperaturę mycia, czas 

trwania poszczególnych faz, ilość środka 

myjącego.

 Dla efektywnego i wydajnego przeprowadzenia 

procesu mycia, oprócz dobrze dobranego 

programu, istotne jest odpowiednie dobranie 

wyposażenia wnętrza zmywarki. Firma 

SalvsLAB oferujE liczne wkłady, kosze i wózki, 

dokładny przegląd elementów “zagospo- 

darowania” wnętrza komory znajdą Państwo 

w dalszej części katalogu. Do szkła labora- 

toryjnego o wąskich szyjach proponujemy 

Państwu liczne wózki i wkłady iniekcyjne dolne 

i górne, w których woda pod ciśnieniem 

bezpośrednio myje wnętrze naczynia, a w mo-

mencie suszenia gorące powietrze bezpo- 

średnio dociera do wnętrza szkła laborato-

ryjnego. Opis pozostałych elementów znajduje 

się na dalszych stronach.

Dla efektywnego przeprowadzenia procesu 

mycia i płukania niezbędna jest woda o podwy-

ższonej jakości np. woda zmiękczona, woda 

demineralizowana (lub dejonizowana). Podczas 

płukania wstępnego, mycia zasa-dniczego oraz 

pierwszego płukania używana jest woda 

zmiękczona. Automaty myjąco - dezynfekujące 

standardowo posiadają funkcję zmiękczania 

wody, co zapobiega osadzaniu się wapienia na 

automacie oraz przeciwdziała niepożądanym 

reakcjom ubocznym podczas procesu mycia. 

Podczas ostatniego etapu płukania stosowana 

jest woda odsolona, demineralizowana lub dejo-

nizowana. Zapewnia to wysoką czystość              .

mytych  powierzchni. W n ę t r z e  k o m o r y ,  

r a m i o n a  m y j ą c e  

i pozostałe elementy 

wykonane z wysokiej 

jakości szlachetnej stali 

nierdzewnej (ANSI 316 L; 

DIN 1.4404) 
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Zmywarka laboratoryjna typ SC1160 jest wysoce specjalistycznym urządzeniem 

zaprojektowanym do efektywnego mycia szkła laboratoryjnego. Zmywarka 

Sc1160 nie posiada agregatu suszącego, jest polecana do laboratoriów, gdzie 

suszenie nie jest wymagane. Bardzo rozsądna cena urządzenia.

Wymiary komory [mm]

1. 440     2. 170     3. 210

Efektywna pojemność 
komory około 150 litrów.

Do wyboru szeroki asortyment wyposażenia 

wewnętrznego. Opcjonalnie: stalowa podstawa, 

boiler do podgrzewania wody destylowanej, zbiornik 

na wodę uzdatnioną. 

- interfejs RS 232 do ustawiania i monitoringu poszczególnych 

  faz procesu mycia,

- wyświetlacz LCD 

- teleskopowe szyny do ułatwienia załadunku i wyładunku,

- wbudowany zmiękczacz wody,

- temperatura procesu mycia i dezynfekcji ustawiana 

  w zakresie do 93°C,

- temperatura monitorowana przez dwa niezależne sensory,

- wysokowydajna pompa myjąca,

- iniekcyjne (ciśnieniowe) systemy mycia dostępne na obydwu       

  poziomach (przy zastosowaniu odpowiednich wózków myjących,

- komora, ramiona myjące i pozostałe elementy komory 

  wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

- wielostopniowy system filtracji zapewnia skuteczne zatrzymanie   

  osadów i przedłuża żywotność pompy,

- dwa automatyczne dozowniki płynu w standardzie, opcjonalnie  

  możliwość zamontowania trzeciego dozownika.

  

 

Opcje
- zwiększona moc pompy do 8kW,
- trzeci dozownik płynów - pompa dozująca,
- filtr HEPA  H14,
- zewnętrzna drukarka ST1,
- przeszklone drzwi.

SALVISLAB SC1160 SCD1160 

Model SalvisLAB SC1160

Waga 86 kg

Zasilanie 400V / 3N + T / 50 Hz

Moc 5600 W

Pompa 550 W

Dopuszczalna             

temperatura 
5 - 40°C

Poziom hałasu 52 dB

Model SalvisLAB SCD1160

Zasilanie 400V / 3N + T / 50 Hz

Moc 5600 W

Pompa 550 W

Dopuszczalna             

temperatura otoczenia 
5 - 40°C

Poziom hałasu 56 dB

Wydajność suszenia 150 m3/h

Moc pompy suszącej 2000 W

Charakterystyka:

ZMYWARKI
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SALVISLAB SCD G60 

Wymiary komory [mm]

1. 440     2. 170     3. 210

Standardowe funkcje SCD G60

- system suszenia (z ustawianym czasem i temperaturą) zaopatrzony 

  w wydajny filtr klasy 5F, zapewniający wysoce efektywne suszenie    

  szkła laboratoryjnego, 

- kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD pozwalający na bardzo 

  wygodną i szybką obsługę urządzenia,

- alarmy dźwiękowe i wizualne zapewniające kontrolę jakości dla 

  każdego cyklu mycia,

- port USB do ustawiania i monitoringu poszczególnych faz procesu  

  mycia oraz pobierania danych z przebiegu procesu mycia; pozwala  

  również na łatwe aktualizacje oprogramowania,

- port RS232 do podłączenia drukarki w celu monitorowania 

  i weryfikacji cyklu mycia,

- teleskopowe szyny do ułatwienia załadunku i wyładunku,

- wbudowany zmiękczacz wody,

- temperatura procesu mycia i dezynfekcji ustawiana w zakresie 

  do 93ºC,

- temperatura monitorowana przez dwa niezależne sensory,

- kondensator pary (w standardzie),

- wysokowydajna pompa myjąca,

- iniekcyjne systemy mycia i suszenia dostępne na dwóch poziomach,

- komora, ramiona myjące i pozostałe elementy komory wykonane 

  z wysokiej jakości stali nierdzewnej (ANSI 316L; DIN 1.4404),

- wielostopniowy system filtracji zapewnia skuteczne zatrzymanie 

  osadów i przedłuża żywotność pompy,

- okno inspekcyjne pozwalające na ciągłą kontrolę pracy i etapu 

  programu,

- szerokie możliwości programowania- aż do 40 programów,

- bardzo duży i wygodny uchwyt do otwierania/ zamykania drzwi,

- energooszczędność – 5,1 kW, co stanowi obniżenie zużycia energii 

  o około 10% w stosunku do “poprzedniej generacji” zmywarek,

- dwa automatyczne dozowniki płynu w standardzie, opcjonalnie  

  możliwości zamontowania trzeciego dozownika.

Opcje

Pompa wspomagająca- zapewnia odpowiednie 

ciśnienie wody 

Drukarka- do walidacji etapów mycia 

Mierniki przepływu- dla dodatkowej kontroli 

chemicznej

Zbiornik na wodę demineralizowaną - wstępnie 

podgrzewa wodę demineralizowaną do 

zaprogramowanej temperatury, pojemność 18 l

Zwiększona moc zmniejsza długość cyklu mycia

Filtracja HEPA - filtr H14 o globalnej efektywności

Połączenie sieciowe- połączenie Ethernet

Nowy panel kontrolny

Dzięki zastosowaniu kolorowego, 

graficznego wyświetlacza LCD 

obsługa urządzenia jest jeszcze 

prostsza i łatwiejsza.

Model SalvisLAB SCD G60

Zasilanie 400V / 3N + T / 50 Hz

Moc 5600 W

Pompa 550 W

Dopuszczalna             

temperatura 
5 - 40°C

Poziom hałasu 54 dB

Wydajność suszenia 150 m3/h

Moc pompy suszącej 1400 W

Zmywarka laboratoryjna SCD G60 jest specjalistycznym urządzeniem 

laboratoryjnym zaprojektowanym i stworzonym nie tylko po to, aby  

Państwa praca w laboratorium przebiegała szybko i sprawnie, ale również 

w cichej i estetycznej atmosferze. Zmywarka SCD G60 może być 

wykorzystywana zarówno jako urządzenie podblatowe jak i wolnostojące.
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SALVISLAB SCD1190 

Zmywarka laboratoryjna typ SCD1190 jest wysoce specjalistycznym 

urządzeniem zaprojektowanym do efektywnego mycia i suszenia 

szkła laboratoryjnego. Zmywarka SCD1190 posiada wysoce wydajny

system suszenia szkła na dwóch poziomach.

Wymiary komory [mm]

1. 440     2. 170     3. 210

Efektywna pojemność 
komory około 150 litrów.

Do wyboru szeroki asor-

tyment wyposażenia wew-

nętrznego. Opcjonalnie: 

stalowa podstawa, boiler do 

podgrzewania wody desty-

lowanej, zbiornik na wodę 

destylowaną.

Charakterystyka

jk

- system suszenia (z ustawianym czasem i temperaturą)  

  zapewnia wysoce efektywne suszenie na zewnątrz i wew-

  nątrz szkła laboratoryjnego, filtry HEPA w opcji,

- interfejs RS 232 do ustawiania i monitoringu poszczegól-

  nych faz procesu mycia,

- wyświetlacz LCD z dwudziestoma ustawianymi progra-

  mami, (opcjonalnie dodatkowe 20 programów), 

- teleskopowe szyny do ułatwienia załadunku i wyładunku,

- zintegrowany system zmiękczania wody,

- temperatura procesu mycia i dezynfekcji ustawiana 

   w zakresie do 93°C

- temperatura monitorowana przez dwa niezależne sensory,

- kondensator pary (w standardzie),

- wysokowydajna pompa myjąca,

- iniekcyjne systemy mycia i suszenia dostępne na  

  dwu poziomach,

- komora, ramiona myjące i pozostałe elementy komory 

  wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej   (ANSI

  316L; DIN 1.4404),

- wielostopniowy system filtracji zapewnia skuteczne zat-

  rzymanie osadów i przedłuża żywotność pompy,

- dwa automatyczne dozowniki płynu w standardzie, 

  opcjonalnie możliwość zamontowania trzeciego dozownika.

  

 

Opcje
- zwiększona moc pompy do 8kW,
- trzeci dozownik płynów- pompa dozująca,
- filtr HEPA H14,
- zewnętrzna drukarka ST1,
- przeszklone drzwi.

Model SalvisLAB SCD1190

Zasilanie 400V / 3N + T / 50 Hz

Moc 5600 W

Pompa 550 W

Dopuszczalna             

temperatura otoczenia 
5 - 40°C

Poziom hałasu 56 dB

Wydajność suszenia 150 m3/h

Moc pompy suszącej 2000 W
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KOSZE I WKŁADY DO ZMYWAREK

C 61

Wkład z 28 sprężynującymi

“hakami”. 

C 63

Kosz o wymiarach [mm]

120 x120x120 do mycia 

drobnicy laboratoryjnej 

np. korków i probówek.

C 64   

Przykrywka do kosza C 63.

C 97

Wkład do mycia 30 sztuk szalek 

Petriego. 

C 68 / C 69 / C 70

Kosz 1/4 m.in. na probówki do

wysokości 100 / 130 / 200[mm].  

C 77   

Przykrywka do koszy 68/69/70.

C 86

Separator do kosza 1/4.

WKŁADY DO KOSZY

KOSZE DO ZMYWAREK SalvisLAB 

C 712

Kosz górny

25 dysz o średnicy 6 [mm]

i wysokości 140 / 170 

[mm]. Maksymalna śred-

nica mytych naczyń 90 [mm] 

przy pełnym załadunku.

C 711

Kosz górny

36 dysz o średnicy 6 [mm]

i wysokości 80 / 110 [mm].

Maksymalna średnica my-

tych naczyń 74 [mm] przy

pełnym załadunku.

C 715

Kosz dolny

36 dysz o średnicy 6 [mm]

i wysokości 80 / 110 [mm].

Maksymalna średnica mytych naczyń 

70 [mm] przy pełnym załadunku.

C 716

Kosz dolny

25 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 

140 / 170 [mm]. Maksymalna średnica

mytych naczyń 89 [mm] przy pełnym 

załadunku.

C 52

Kosz dolny pusty.

C 721

Kosz górny z ramionami myjącymi.
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C 723

Kosz górny mieszany 

121 uchwytów na wąskie akcesoria 

np.probówki, 18 dysz o średnicy 6 [mm]

i wysokości 80 / 110 [mm]. 

C 720

Kosz dolny z dwiema kasetami na pipe-

ty o maksymalnej długości 300 [mm].

C 719

Kosz dolny

przeznaczony na 120 pipet.

C 718

Kosz dolny

10 dysz o średnicy 6 [mm]

i wysokości 140 / 170 [mm].

C 1196 

Kosz dolny mieszany 5 miejsc na pipe-

ty, 2 dysze- max  naczyń 130 [mm], ø

4 dysze- max  naczyń 98 [mm], ø

3 dysze- max  naczyń 60 [mm].ø

AKCESORIA DODATKOWE                            

C 713 

Kosz górny

18 dysz o średnicy 6 [mm]

i wysokości 80 / 110 [mm].

Maksymalna średnica 

mytych naczyń 84 [mm] 

przy pełnym załadunku.

C 759

Kosz dolny przeznaczony na 48 pipet.

Minimalna dł. pipet 250 oraz 300 [mm].

C 809

Kosz górny  

64 dysz o średnicy 2,5 [mm]

i wysokości 60 / 80 [mm]. 

C 858

Kosz górny na vialki

224 dysz o  12 [mm] i wys. 19 [mm].ø

KOSZE DO ZMYWAREK SalvisLAB 
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Detergenty w płynie przeznaczone są do mycia szkła 

laboratoryjnego w zmywarkach, zarówno w ciepłej jak i 

w zimnej wodzie. Doskonale usuwają wszelkie 

zanieczyszczenia, a ich płynna forma pozwala na mycie 

bez ryzyka powstawania mikrozarysowań na 

powierzchni mytych elementów.

DETERGENTY 

Posiadamy również w ofercie szeroką gamę preparatów do dezynfekcji chirurgicznej 

i higienicznej rąk, wraz z odpowiednimi dozownikami.

Dozownik ścienny z ramieniem dozującym
- przeznaczony do dozowania preparatów antyseptycznych 

  i mydeł w płynie,

- estetyczny, funkcjonalny i trwały,

- obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa 

  łatwego do utrzymania w czystości,

- przedłużone ramię dozownika ułatwia dozowanie 

  preparatu za pomocą łokcia,

- elementem dozującym jest metalowa pompka ssąco-

  tłocząca, wkładana do butelki z płynem,

- pompka umożliwia precyzyjne 

  dozowanie preparatu z możliwością 

  regulacji objętości dozy w zakresie 

  0,5-1,5 ml,

- prosty w montażu i użyciu,

- dostosowany do butelek 

  o pojemności 0,5 litra,

- wymiary dozownika Lydos (0,5 l):

  230 x 75 x 75 mm 

  (wys. x szer. x głęb.),

  ramię dozujące 140 mm.

Dozownik Ingo-Man
- przeznaczone do dozowania preparatów   

  antyseptycznych  i mydeł w płynie,

- proste w montażu i użyciu,

- funkcjonalne i trwałe,

- obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego aluminium 

  i plastiku,

- przedłużone, metalowe ramię dozownika ułatwia  

  dozowanie preparatu za pomocą łokcia,

- elementem dozującym jest metalowa pompka ssąco-

  tłocząca, wkładana do butelki z płynem,

- pompka umożliwia precyzyjne 

  dozowanie płynu z możliwością 

  regulacji objętości dozy w zakresie 

  0,5-1,5 ml,

- dostosowane do butelek 

  o pojemności 0,5 litra i 1 litr, 

- wymiary dozownika IngoMan ELS (0,5 l):

  245 x 80 x 85 mm (wys. x szer. x głęb.),

  ramię dozujące 140 mm

- wymiary dozownika IngoMan TLS (1 l):

  285 x 95 x 90 mm (wys. x szer. x głęb.)

  ramię dozujące 140 mm.

Dwupoziomowa szafka typu 

cargo do przechowywania 

maksymalnie czterech 

pięciolitrowych pojemników

z detergentami. Wykonana 

z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej.

Nie jest częścią zmywarek, 

należyzamawiać ją oddzielnie.

Woda destylowana lub dejonizowana 

jest niezbędna w niektórych fazach 

mycia, szczególnie woda odsolona 

używana jest w ostatniej fazie płukania 

do zapewnienia należytej czystości szkła 

laboratoryjnego.

SZAFA NA DETERGENTY                            ZBIORNIK NA WODĘ DESTYLOWANĄ

Opcjonalnie oferujemy Państwu zbiornik 

na wodę destylowaną / dejonizowaną 

w y k o n a n y  z e  s t a l i  n i e r d z e w n e j  

o wymiarach [mm] 300 x 630 x 840. 

Zbiornik zaopatrzony jest w  10 litrowy 

plastikowy kanister o wymiarach [mm] 

500 - wysokość, 210 średnica, dostarczany 

z systemem bezpieczeństwa gwa- 

rantującym pożądaną przewodność.

DETERGENTY I ŚRODKI MYJĄCE

Typ

LABOPUR ASSA 5 kg 10 kg

LABOPUR DES 1000 5 kg 10 kg

LABOPUR DES 1000 FORTE 5 kg 10 kg

LABOPUR OP 1000 AUTO 5 kg 10 kg

Pojemniki
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Eksploatacja

- bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem 

inteligentnego sensora na podczerwień,

- czas suszenia: 10 sekund, 

- czas ciągłej pracy: 30 sekund,

- prędkość powietrza przechodzącego przez otwory: 644 km/h,

- przepływ powietrza w czasie pracy urządzenia: 37 l/s,

- nominalne natężenie hałasu w czasie pracy: 85 dB(A).

SUSZARKI DO RĄK

Model AirBlade AB01 AirBlade AB03

Konstrukcja obudowy wysokoodporne aluminium poliwęglan- ABS

Parametry elektryczne

Filtracja

Współczynnik odporności        

na uszkodzenia

Masa netto urządzenia [kg] 14,5 10

Wymiary                                              

wys. x szer. x gł. [mm]
642x303x248 663x307x247

Certyfikacja produktu

zasilanie elektryczne: 230-240 V, 50 Hz                                          

moc znamionowa: 1600 W                                                     

cyfrowy silnik bezszczotkowy                                                 

prędkość silnika: 88000 obr./min                                                 

pobór mocy w trybie gotowości: 1W                             

zużycie energii na 1 cykl suszenia: 0,0044 kWh

IPX 5

filtr HEPA H12 Lifetime wzbogacony powłokami 

antybakteryjnymi                                                               

przetestowane odseparowywanie czasteczek na poziomie 

99,5% przy 0,15 µ MPPS zgodnie z normą EN1822                          

usuwa 99,9% bakterii z powietrza suszącego ręce

zgodność z normą IEC/EN60335-1 oraz IEC/EN60355-2-23 

zgodność z dyrektywą EMC według EN55014-1, EN55014-2, 

EN61000-3-2, EN61000-3-3

Najszybsza suszarka do rąk dostępna 

na rynku, wystarczy 10 sekund aby 

wysuszyć ręce. Suszarka Dyson 

AirBlade zbiera wodę z rąk jak 

wycieraczka samochodowa. Ponadto 

zużywa do 80% mniej energii niż 

tradycyjne suszarki .  Powietrze 

przechodzi  przez  dwa otwory  

o szerokości rzęsy dzięki czemu 

powstają strumienie powietrza 

poruszające się z prędkością 644 km/h. 



     Destylatory laboratoryjne

   P r z e z n a c z o n e  d o  o c z y s z c z a n i a  w o d y 

z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów.

W wyniku procesu odparowania, a następnie 

skraplenia oczyszczanej wody. Destylator znajduje 

zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, 

a w szczególności w służbie zdrowia i branży 

farmaceutycznej oraz laboratoriach chemicznych. 

Jakość otrzymywanej wody destylowanej 

odpowiada normom Farmakopei Polskiej oraz 

s p e ł n i a  w y m a g a n i a  w o d y  s t o s o w a n e j 

w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości. 

Urządzenia te są aparatami wolnostojącymi 

przystosowanymi do pracy ciągłej. Destylator 

laboratoryjny wyposażony jest w regulator 

przepływu wody, który utrzymuje strumień 

objętości wody zasilającej na takim poziomie, aby 

przy wydajności nominalnej destylatu zużycie było 

najmniejsze.

      Systemy przemysłowe 

   Demineralizatory o przemysłowej wydajności 

od  100 do 1000dm3/h. Urządzenia te pozwalają na 

sprawne otrzymywanie wody o wysokiej czystości 

s p e ł n i a j ą c e  w y m o g i  a k t u a l n y c h  n o r m . 

Demineralizatory przemysłowe  mogą być 

wszechstronnie stosowane w przemyśle 

farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, 

elektronicznym o charakterze centralnej jednostki 

produkującej wodę demineralizowaną. Systemy 

p r z e m y s ł o w e  p o p r z e z  r o z p r o w a d z e n i e 

odpowiedniej sieci mogą zaopatrywać w wodę 

nawet kilka pomieszczeń laboratoryjnych lub 

pięter w budynku, jak i również w punktowe 

urządzenia laboratoryjne.

SYSTEMY 

OCZYSZCZANIA WODY

Systemy oczyszczania wody to idealne 

rozwiązanie mogące sprostać wszystkim 

wymaganiom laboratoryjnym w zakresie 

zapotrzebowania na czystą wodę.  

Najważnie jszym elementem pracy  

w laboratorium jest najlepsza i niezmienna 

jakość wody. Taki system musi spełniać 

kilka kryteriów takich jak wytwarzanie 

wody o  stałe j  i  wysokiej  jakości ,  

energooszczędność ,  minimal izac ja  

s t r u m i e n i a  o d p a d o w e g o ,  w y s o k a  

wydajność, bezobsługowa praca systemu, 

niska temperatura produktu, stała kontrola 

jakości a także niskie koszty eksploatacji 

i serwisu. Produkcja ultraczystej wody to 

konieczność pracy w każdym laboratorium.

Demineralizatory

nowoczesny, szeroko stosowany system 

uzdatniania wody w laboratorium. 

Urządzenia te pracują pod ciśnieniem wody 

wodociągowej. Wielostopniowy proces 

o c z y s z c z a n i a  w o d y  j e s t  w  p e ł n i  

a u t o m a t y c z n y  i  b e z o b s ł u g o w y .  

D e m i n e r a l i z a t o r y  w y p o s a ż o n e  s ą  

w mikroprocesorowy system kontrolno-

pomiarowy, który na bieżąco monitoruje 

wszystkie etapy oczyszczania wody 

stanowiąc w ten sposób doskonałe źródło 

wody dla zmywarek, analizatorów, 

autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni 

wodnych, jak również poprzez rozpro- 

w a d z e n i e  o d p o w i e d n i e j  s i e c i  

demineralizatory mogą zaopatrywać 

w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych 

i pięter w budynku. W naszej ofercie 

posiadamy demineralizatory HLP, R, Basic, 

technical oraz serii Spring.



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 104

DEMINERALIZATOR WODY HLP Smart
Demineralizator HLP Smart pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej. 

Pięciostopniowy proces oczyszczania wody jest w pełni automatyczny i bezobsługowy.

Jest przeznaczony do laboratoriów, gdzie zużycie wody nie przekracza 10 - 30 l na dzień.

- urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej

- wydajność 4-4,5 dm³/h, dobowa 100 dm³/h

- przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06µS/cm

- automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia

- zbiornik o pojemności 10 dm³ 

- niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- niewielkie wymiary

Opcje 

- 50 lub 80 dm³ zbiornik wody z automatycznym zatrzymaniem pracy systemu przy pełnym zbiorniku,

- kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,22/0,45mm montowana na końcowym kranie poboru wody 

  ultraczystej  - pierwsza klasa czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999,

- dodatkowy punkt poboru wody - druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 - zasięg wylewki min. 2 m 

  (przewodnictwo  < 0,1 µS/cm),

- dodatkowy punkt poboru wody - trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999,

- lampa UV 254 nm do sterylizacji, o żywotności 8500 godzin, poborze mocy 230V/55-63W,

- komora sanityzacyjna,

- pompa do stabilizacji ciśnienia wody z sieci wodociągowej. Zapewnia niezależność od silnych wahań, spadku 

  lub niskiego ciśnienia wody wodociągowej.

Dostępne modele           HLP 5 ,    HLP 5s ,     HLP 5p ,     HLP 5sp,     HLP 5UV

Charakterystyka         

Wydajność                              5 l/h   (wydajność przy ciśnieniu wody zasilającej 0,4 - 0,5 MPa).       

Filtr wstępny                       1µm - H1                 

Filtr węglowy                      GAC - H2                   

Kolumny dejonizacyjne      H7, H7, H3         

Kapsuła sterylizująca        0,22/0,45 µm        (dostępna w modelach HLP 5s, HLP 5sp, HLP 5UV)       

Pompa membranowa       24V        (dostępna w modelach HLP 5p, HLP 5sp, HLP 5UV)          

Zbiornik ciśnieniowy         10 l         (inne pojemności dostępne opcjonalnie)         

 

DEMINERALIZATOR WODY HLP 5
Demineralizator HLP 5 pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej. Pięciostopniowy proces oczyszczania 

wody jest w pełni automatyczny i bezobsługowy. Jest przeznaczony do laboratoriów, gdzie zużycie wody 

nie przekracza 40-50l na dzień. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, 

ICP/MS, IC, HPLC, GC. Objętość wody oczyszczonej przez kolumny   do   4.5 m³.

Parametry wody oczyszczonej  
+ 2- - - - - 3-Na , SO ,Cl , Br , N0 ,NO , P0  < 0.5 ppb4 2 3 4

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb

Przewodnictwo < 0.06 µS/cm, (opór >18 Mohm)

TOC <5 ppb

cząstki >0.2 µm < 1ml,* 

bakterie < 1cfu/ml *

*(dla systemów HLP s, HLP sp ze sterylizacją)

Urządzenia posiadają mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy 

do monitorowania pracy systemu zawierający

- konduktometr - pomiar przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,

- monitorowanie pracy modułu membranowego,

- informacja o konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, 

- złącze RS 232 do komunikacji z komputerem PC pozwalające na 

   zaprogramowanie częstotliwości przeglądów serwisowych i alarmów.

- manometr do pomiaru ciśnienia wody zasilającej,

- funkcje zabezpieczające pracę systemu:  automatyczne wyłączenie 

  przy pełnym zbiorniku. Przerwanie pracy pompy przy: zbyt niskim ciśnie-

  niu wody zasilającej (brak wody zasilającej), pełnym zbiorniku.

DEMINERALIZATORY SYSTEM HLP

 Najistotniejszym elementem pracy laboratoriów analitycznych jest najlepsza i niezmienna jakość wody. 

Produkcja ultraczystej wody to konieczność w pracy każdego laboratorium. Systemy HLP są idealnym 

rozwiązaniem, mogącym sprostać wszystkim wymaganiom laboratorium w zakresie zapotrzebo-wania 

na czystą wodę. Aby układ taki zachował konkurencyjność wobec tradycyjnych technik założono kilka 

kryteriów, jakie powinien on spełniać: wytwarzanie wody o stałej i wysokiej jakości, energooszczędność, 

minimalizacja strumienia odpadowego,wysoka wydajność, bezobsługowa praca systemu, niska 

temperatura produktu (w granicach 18-23°C), stała kontrola jakości  wody, bezpieczeństwo, niskie koszty 

eksploatacji i serwisu.
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DEMINERALIZATORY WODY HLP 10, 20, 30

 . 

      
 

Parametry wody oczyszczonej  
+ 2- - - - - 3-Na ,SO ,Cl , Br , N0 ,NO , P0  < 0.5 ppbFe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb4 2 3 4

Przewodnictwo < 0.06 µS/cm, (opór >18 Mohm) TOC <5 ppb*

cząstki >0.22 µm< 1ml,*  bakterie < 1cfu/ml* 

DEMINERALIZATORY SERII R

Urządzenia posiadają mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy do monitorowania pracy systemu 

zawierający:

- konduktometr - pomiar przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,

- monitorowanie pracy modułu membranowego,

- informacja o konieczności wymiany filtra mechanicznego i węglowego, złóż jonowymiennych,

- złącze RS 232 do komunikacji z komputerem PC pozwalające na zaprogramowanie częstotliwości przeglądów   

  serwisowych oraz alarmów.

- manometr do pomiaru ciśnienia wody zasilającej,

- funkcje do zabezpieczania pracy systemu:  automatyczne wyłączenie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. 

- przerwanie pracy pompy przy: zbyt niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej), pełnym zbiorniku 

   czujnik wysokiego ciśnienia.

Modele                 R 5,            R 10,            R 15,            R 20
Wydajność*            5 l/h           10 l/h            15 l/h            20 l/h 

Wersje                     R                RUF             RUV             R UV/UF                  

Model Mikrofiltracja 0,2 µm Jonit doczyszczający Lampa UV Moduł ultrafiltracyjny

R + + - -

R UF + + - +

R UV + + + -

 R UV/UF + + + +

Demineralizatory HLP pracują pod ciśnieniem wody wodociągowej. Pięciostopniowy proces oczyszczania 

wody jest w pełni automatyczny i bezobsługowy.Otrzymana woda może być stosowana do analiz instru-

mentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Urządzenia HLP poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci,

mogą zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych: zmywarki, autoklawy itp. Model HLP 10 

jest przeznaczony do laboratoriów, gdzie zużycie wody nie przekracza 50-80l na dzień. Objętość wody 

oczyszczonej przez kolumny  do  6 m³.

Demineralizatory serii R to urządzenia łączące cechy dwóch serii: Spring           

i Doczyszczających w jeden system, optymalizując koszty inwestycji poprzez 

redukcję wspólnych obszarów konstrukcyjnych. Urządzenie wytwarza wodę 

ultraczystą spełniając wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pier-

wszego stopnia czystości oraz FP IX. Urządzenie to posiada rozbudowaną 

automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, 

archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla 

parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz ultraczystej, 

sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. 

Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na 

komfortową eksploatację urządzenia.

 

 

Dostępne modele        HLP 10,  HLP 10s ,  HLP 10p ,  HLP 10sp,  HLP 10UV   

Wydajność*                                                                10 l/h     

Dostępne modele        HLP 20,  HLP 20s ,  HLP 20p ,  HLP 20sp,  HLP 20UV

Wydajność*                                                              20 l/h      

Dostępne modele        HLP 30,  HLP 30s ,  HLP 30p ,  HLP 30sp,  HLP 30UV

Wydajność*                                                             30 l/h    
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DEMINERALIZATORY SERII BASIC

Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system  

kontrolno-pomiarowy posiadający:

- wyświetlacz LCD 2x16 znaków,

- konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa 

   i  temperatury wody oczyszczonej,

- zegar wyświetlający datę oraz godzinę, 

- alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego,

- alarm informujący o konieczności wymiany modułu  

  jonowymiennego,

- podgląd terminów serwisowych,

- wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem   

  zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania 

  częstotliwości serwisów i poziomów alarmu,

- manometr ciśnienia wody zasilającej.

SYSTEMY DOCZYSZCZAJĄCE 

Charakterystyka:

 - zasilanie: woda oczyszczona drugiego 

lub trzeciego stopnia czystości 

wg PN-EN ISO 3696:1999

- szybkość podawania wody oczyszczonej  1-3 l/min

- przewodność < 0,055 μS/cm
+ 2- - - - - 3-- Na , SO , Cl , Br , N0 , NO , P0  < 0,5 ppb4 2 3 4

- Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb

- TOC < 3 ppb

- bakterie < 1 cfu/ml

- cząstki > 0,2μm < 1/ml.

    

Dejonizatory serii BASIC to urządzenia o dużej wydajności do produkcji wody zdemineralizowanej wprost 

z wody wodociągowej. Jakość otrzymywanej wody w zależności od natężenia przepływu wody 

wodociągowej to przewodność 0,2-0,8  µS/cm. W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenia 

wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje 

parametry wody. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód 

drugiego stopnia czystości. Dejonizatory serii BASIC stanowią doskonałe źródło wody o wysokiej czystości 

chemicznej dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych.

 

Model Basic 2 Basic 5 Basic 10 Basic 15 Basic 25

Wydajność systemu [l/h] 2 5 10 15 25

Natężenie przepływu [l] 20-40 50-100 100-200 150-300 250-500

Wymiary (szer.x głęb.x wys.) [mm] 130 x 300 x 430 160 x 350 x 510 270 x 410 x 800 270 x 410 x 1180 270 x 410 x 1180

Zasilanie 230V / 50 Hz

Urządzenia wytwarzające wodę ultraczystą spełniającą wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód 

pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. System zasilany jest z zewnętrznego źródła wstępnie oczyszczonej 

wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. Moduł doczyszczający jest w pełni 

automatycznym i bezobsługowym systemem, standardowo wyposażonym w automatyczny system 

diagnostyki aparatu. 

M ode l M ikrofiltracja 0,2 µm Jonit doczyszczający Lampa UV M oduł ultrafiltracyjny

TOC + + - -

TOC/UV + + + -

TOC/UF + + - +

TOC/UV/UF + + + +
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DEMINERALIZATORY SERIA TECHNICAL

SYSTEMY PRZEMYSŁOWE

Demineralizatory serii TECHNICAL to szeroko stosowane systemy 

uzdatniania wody, które zatrzymują 96-99% rozpuszczonych w wo-

dzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, metali ciężkich 

oraz pierwiastków radioaktywnych. W pełni automatyczne 

i bezobsługowe urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy 

system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje wszystkie 

etapy oczyszczania wody. Otrzymana woda spełnia wymagania 

normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód trzeciego stopnia czystości.

Systemy TECHNICAL stanowią doskonałe źródło wody dla zmywarek, 

analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, 

demineralizatorów doczyszczających HLP, jak również poprzez 

rozprowadzenie odpowiedniej sieci mogą zaopatrywać w wodę kilka 

pomieszczeń laboratoryjnych i pięter w budynku.

Typ Technical 5 Technical 10 Technical 15 Technical 25 Technical 40 Technical 60

Wydajność systemu                               

[l/h]
5 10 15 25 40 60

Szybkość poboru                                  

wody [l/min]

Stopień retencji

Wyposażenie                                   

systemu

Opcje

Materiały                                 

eksploatacyjne

Zasilanie 230 V / 50 Hz

1-2

97 - 99 %

filtr mechaniczny 5 µm, moduł A                                                                                                            

pompa podnosząca ciśnienie zasilania wraz z automatyką                                                                 

przyłącza: wodociągowe (1/2'' lub 3/4''), kanalizacyjne                                                                                   

kran wody demi                                                                                                                                                

automatyka 24V typu A, B lub C

zbiornik do magazynowania wody demineralizowanej                                                                 

przyłącze do zmywarki, autoklawu, itp.                                                                                   

prefiltracja antyskalingowa, odżelaziająca

filtr mechaniczny 5 µm, moduł A

Demineralizatory serii SPRING/TECHNICAL o przemysłowej  
3wydajności 100-1000 dm /h pozwalają na otrzymywanie wody 

wysokiej czystości spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 

oraz FP VIII. Demineralizatory te mogą być stosowane w przemyśle 

farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, elektronicznym, 

itp. jako centralna jednostka produkująca wodę demineralizowaną, 

która poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci może 

zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych lub pięter w 

budynku, jak również punktowe urządzenia laboratoryjne.

Wydajność [l/h]
Parametry                        

wody zasilającej

100 100

150 150

200 200

300 300

400 400

600 600

100 100

150 150

200 200

300 300

400 400

600 600

Model

Spring

Technical

 • przewodność < 1200 μS/cm

 • ciśnienie > 0,4 MPa

 • temperatura: 5-40ºC

 • twardość < 250 mg CO3/dm3

 • żelazo < 0,2 mg/dm3
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           DEMINERALIZATORY SERIA SPRING

Charakterystyka:

 -   zasilanie: woda wodociągowa o temperaturze 5-40°C

 -   kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel

 -   zegar wyświetlający datę oraz godzinę,

 -   zożliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.

 -   konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, 

po odwróconej   osmozie i zdemineralizowanej w jednostkach µS/cm lub MOhm

 

Alarmy: informujący o wymianie, modułu A (mechaniczno-węglowego),promiennika lampy

 UV (opcja), modułu ultrafiltracyjnego, kapsuły mikrofiltracyjnej (opcja), prealarm i alarm 

informujący o wymianie modułu B (jonowymiennego)

   

Demineralizatory serii SPRING to urządzenia zasilane wodą wodociągową 

o bogatym wyposażeniu i zaawansowanej automatyce. Produkują wodę 

o przewodności 0,055 µS/cm. Umożliwiają monitoring pracy materiałów 

eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów 

alarmowych dla parametrów wody zasila- jącej, po odwróconej osmozie oraz 

ultraczystej, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów 

membranowych oraz recyrkulacją wody ultraczystej, pracę z kilkoma 

przystawkami jednocześnie. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń 

pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.

Typ Spring 5 Spring 10 Spring 15 Spring 25 Spring 40 Spring 60

Wydajność systemu [l/h] 5 10 15 25 40 60

Szybkość  poboru wody 

[l/min]

Objętość wody oczyszczonej 

przez kolumny [m3]
3 3 3 3 6 6

Wymiary                                        

(szer. x głęb. x wys.) [mm]

Przewodność [µS/cm]

Przykładowe parametry 

wody oczyszczonej

moduł B1 moduł B1 moduł B1 moduł B2 moduł B2 moduł B2

Wyposażenie systemu

Opcje

Zasilanie

1-2

< 0,06

Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb                                                                                                                     

stopień zatrzymania bakterii > 99%                                                                                                                 

stopień zatrzymania cząstek (>0,2 µm) > 99%                                                                                          

krzemionka < 5 ppb                                                                                                                                     

TOC < 30 ppb

zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3                                                                                                                                                       

pompa podnosząca ciśnienie zasilania wraz z automatyką                                                                                   

kran poboru wody demi                                                                                                                         

automatyka 24V typu B lub C                                                                                                                    

przyłącze: wodociągowe (1/2' lub 3/4''), kanalizacyjne, do zbiornika

230 V / 50 Hz

Materiały eksploatacyjne
filtr mechaniczny 5 µm, moduł A

230 x 510 x 610

przystawka z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2 µm                                                                                          

przystawka z kapsułą mikrofiltracyjną 0,1 µm                                                                                     

przystawka z lampą UV 254 nm                                                                                                              

przystawka z lampą UV 185/254 nm                                                                                          

przystawka z modułem ultrafiltracyjnym                                                                                                     

prefiltracja antyskalingowa, odżelaziająca                                                                                                       

wkłady jonowymienne TOC                                                                                                        

dozowanie czasowe, objętościowe
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DESTYLATORY I REDESTYLATORY

DESTYLATORY 

REDESTYLATOR

ZASADA DZIAŁANIA

Woda z przewodu zasilającego  ogrzana wstępnie podczas przepływu przez 

zespół chłodnic, zasila  kocioł  pierwszego  stopnia destylacji  do określonego 

poziomu, a jej nadmiar jest odprowadzany  na zewnątrz. Pod wpływem ciepła 

dostarczonego przez rezystory grzejne woda wrze,  a wytworzona  para 

wodna wpływa do chłodnicy, gdzie po ochłodzeniu ulega kondensacji

i spływa jako destylat do kotła drugiego stopnia destylacji. Tam zostaje 

ponownie odparowana a następnie skroplona w zespole chłodnic, skąd 

wypływa na zewnątrz jako redestylat.

Redestylator jest aparatem wolno stojącym przystosowanym do pracy ciągłej. Składa się 

z kotła pierwszego i drugiego stopnia destylacji rozdzielonych zespołem chłodnic. Wszystkie 

części stykające się z woda lub parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte 

warstwą czystej cyny, a części stykające się z destylatem, parą destylatu i redestylatem są 

posrebrzone. Redestylator jest wyposażony w regulator przepływu wody, który utrzymuje 

strumień objętości wody zasilającej na takim poziomie, aby przy wydajności nominalnej 

destylatu zużycie było najmniejsze. Jest również wyposażony w następujące urządzenia 

zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu w przypadku zakłóceń w dopływie wody 

zasilającej:

- czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku ciśnienia wody   

  zasilającej poniżej dopuszczalnego przy prawidłowej pracy redestylatora,

- pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się 

  poziomu wody w kotłach.

Destylator jest aparatem wolnostojącym przy- 

stosowanym do pracy ciągłej. Części stykające się z wodą 

i parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi 

i pokryte galwaniczną powłoka cynową. Destylator jest 

wyposażony w regulator  natężenia przepływu, który 

służy do ustawienia minimalnego zużycia wody 

chłodzącej przy nominalnej wydajności destylatu. 

Ponadto w destylatorze jest zastosowany regulator 

temperatury, który powoduje wyłączenie elementu 

grzejnego w przypadku obniżenia się poziomu wody 

w kotle. Do destylacji powinna być użyta woda 

uzdatniona, pochodząca z sieci wodociągowej.

Charakterystyka

- programowalny czas włączania / wyłączania,

- wyświetlanie informacja o ewentualnychproblemach 

   w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego

 oraz komunikatu na wyświetlaczu,

- historia pracy urządzenia

- monitorowanie temperatury destylatu

- automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku 

spadku ciśnienia wody zasilającej,

- automatyczne wznawianie pracy

   po ustaniu przyczyny awarii,

- informacja o potrzebie czyszczenia kotła 

  w zależności  od parametrów wody,

- kolorowy wyświetlacz,

- intuicyjne oprogramowanie.

Oczyszczanie wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji jest możliwe dzięki 

zastosowaniu destylatorów DE5, De10 plus, De20 plus i redestylatora REL5. Jakość otrzymywanej wody 

destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej X oraz spełnia wymagania wody stosowanej 

w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.

Model DE 5 DE 10 plus DE 20 plus

Klasa ochrony aparatu I I I

Wydajność [dm3/h] ok. 4 ok. 10 ok. 18

Zużycie wody [dm3/h] ok. 50 ok. 150 ok. 220

Moc pobierana [kW] 3 7,2 12

Napięcie zasilania [V] 230

Masa [kg] 8 14 18

3x400

Model REL 5

Klasa ochrony aparatu I

Wydajność [dm3/h] ok. 4,5

Zużycie wody [dm3/h] ok. 150

Moc pobierana [kW] 7,5

Napięcie zasilania [V] 3x400

Masa [kg] 24
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AUTOKLAWY

Autoklawy należą do grupy zwanej sterylizatorami parowymi, ponieważ procesy zachodzące 

w ich komorach odbywają się dzięki obecności ciepła i wody. Rozgrzana do wysokiej 

temperatury komora, zamienia ciecz znajdującą się w jej wnętrzu w parę wodną, która 

dokładnie penetruje narzędzia poddawane sterylizacji. Aby podnieść skuteczność procesów 

a tym samym wyeliminować ryzyko przetrwania niektórych bakterii czy wirusów, 
a u t o k l a w y  p a r o w e  w y p o s a ż o n o  d o d a t k o w o 

w pompę próżniową, wysysającą w trakcie cyklu 

powietrze z wnętrza komory. W ofercie dostępne są 

modele pionowe oraz poziome oraz autoklawy z opcją 

suszenia. Szeroka gama dostępnych programów 

umożliwia skuteczną sterylizację 

różnorodnych materiałów, między 

innymi substancji stałych, narzędzi, 

także umieszczonych w specjalnych 

workach, końcówek do pipet, filtrów, 

węży oraz płynów w naczyniach 

otwartych i zamkniętych.

- komora, obudowa oraz pokrywa wykonane z wysokiej jakości stali 

  nierdzewnej AISI-304,

- sterowanie procesem sterylizacji automatyczne,   

  mikroprocesorowe, 

- programowalny auto-start (24 h),

- 6 programów sterylizacji,

- pokrywa autoklawu otwierana horyzontalnie, zapewniająca   

  maksymalną ergonomię pracy oraz minimalizująca ryzyko  

  poparzenia parą,

- port RS232,

- posiadają zawór bezpieczeństwa oraz termostat,

- hydrauliczny system blokowania drzwi podczas wystąpienia 

  nadciśnienia w komorze procesowej,

- czujnik otwartej pokrywy,

- modele AE-DRY z opcją suszenia. 

Charakterystyka:

Model
Pojemność 

całkowita [l]

Pojemność 

użytkowa 

[l]

Wymiary 

komory 

procesowej                 

śr.x wys. [mm]

Wymiary 

zewnętrzne                  

wys.x szer.x gł. 

[mm]

Zakres 

temperatur 

[oC]

Max 

ciśnienie 

[bar]

Waga 

[kg]

Czas 

procesu 

[min]

AES-12 15 12 250x270 520x490x500 35

AES-28 33 28 300x400 1010x510x560 75

AES-50 55 50 300x700 1270x510x560 90

AES-75 79 75 400x600 1090x620x730 115

AES-110 115 110 400x850 1330x620x730 135

AES-150 175 150 500x750 1310x760x850 230

100-139 2,5 3-180

MODELE PIONOWE SERII AES ORAZ AE-DRY
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- sterowanie procesem sterylizacji automatyczne, mikroprocesorowe,

- programowalny auto-start,

- posiadają zawór bezpieczeństwa oraz termostat,

- hydrauliczny system blokowania drzwi podczas wystąpienia 

  nadciśnienia w komorze procesowej, czujnik otwartej pokrywy,

- modele klasy B posiadają automatyczny system poboru wody do 

  wytwornicy pary, 3 czujniki temperaturowe Pt100 oraz wyłącznik    

  próżni gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas  

  procesu sterylizacji,

- model klasy S posiada program do sterylizacji cieczy oraz system 

  automatycznego poboru wody do wytwornicy pary,

- model klasy N posiada programowalny auto-start do 500 godzin.

MODELE POZIOME SERII AH

Charakterystyka:

Model
Pojemność 

użytkowa [l]

Wymiary komory 

procesowej                  

śr.x wys. [mm]

Wymiary zewnętrzne 

wys.x szer.x gł. 

[mm]

Zakres 

temperatur 

[oC]

Max 

ciśnienie 

[bar]

Waga 

[kg]

Czas 

procesu
Klasa

AH-21-B 21 250x430 425x590x680 85

AH-50-B 50 400x400 630x760x630 125

AH-75-B 75 400x600 630x760x830 140

AH-21 L 21 250x430 425x590x680 100-135 55 3-180 min S

AH-21 N2 21 250x430 425x590x680 100-135 55 0-500 godz. N

B121-134 0-40 min

2,2

STEAMJET to kompaktowy autoklaw parowy klasy B, 

definiujący nową kategorię w tej grupie urządzeń. Dzięki 

szybkości i łatwości sterylizacji narzędzi medycznych, 

stomatologicznych i kosmetycznych to urządzenie nie ma 

sobie równych na rynku.

Sterylizacji podlegają narzędzia czyste, suche, odpowiednio 

opakowane i ułożone w komorze sterylizatora. Narzędzia 

uzupełniające lub rzadko używane należy sterylizować 

w opakowaniu. Bez opakowania sterylizacji podlega 

wyłącznie 1 zestaw narzędzi, gotowy do użycia 

bezpośrednio po przeprowadzeniu sterylizacji. Niezwykle 

cicha praca pozwalają użytkować autoklaw STEAMJET 

bezpośrednio w gabinecie. 

AUTOKLAW STEAMJET AUTOKLAW MIKROFALOWY MICROJET
W autoklawie MICROJET energia niezbędna do sterylizacji jest 

dostarczana bezpośrednio do medium. Źródłem energii są 

mikrofale, co sprawia, że nagrzewanie następuje natychmiastowo    

i równomiernie w całej objętości cieczy. W porównaniu z tra-

dycyjnym autoklawem parowym czas trwania procesu sterylizacji 

skraca się 5-krotnie, a ekspozycja na wysoką temperaturę jest 

bardzo krótka (60-90 sekund). Dekompozycja składników pożywki 

mikrobiologicznej jest ograniczona do minimum.Kompaktowa 

obudowa, niewielkie rozmiary i mała masa sprawiają, że autoklaw 

może być zainstalowany dosłownie wszędzie - wystarczy gniazdko 

elektryczne.

Model Microje t

Tempertura steryllizacji 135oC

Czas ekspozycji na temperturę  

sterylizacji
80 s

Czas nagrzewania 1,5-4,5 min

Czas schładzania 4-8 min

Całkowity czas  procesu 7-12,5 min

Ciśnienie  robocze 3,6 bar

Ciśnienie  maksymalne 5 bar

Objętość komory procesowej 2 l

Masa 15 kg

M ode l Ste amje t

Ciśnie nie  robocze 2,1 bar

Ciśnie nie  maksymalne 2,5 bar

M aksymalna te mpe ratura proce su 140oC

Obję tość komory proce sowe j 2,5 l

Wymiary komory proce sowe j 292x192x45 mm

Wymiary ze wnę trzne  LxWxH 532x252x155 mm

Waga 12 kg
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MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE

Myjki ultradźwiękowe to urządzenia pozwalające osiągnąć maksymalną czystość w krótszym 

czasie niż mycie metodami konwencjonalnymi, takimi jak mycie ręczne, natryskowe, 

lub podobne. Ultradźwięki efektywnie usuwają zanieczyszczenia takie jak: pasty szlifierskie 

i polerskie, ścierniwo, wióry i opiłki, smary i emulsje chłodzące. Jakkolwiek kawitacja 

powodowana przez ultradźwięki oddziaływuje intensywnie to nie powoduje uszkodzeń 

delikatnych lub skomplikowanych mechanizmów. Myjki ultradźwiękowe wymagają 

minimalnego nadzoru i mogą być wykonywane przez niewykwalifikowany personel. Myjnie 

ultradźwiękowe mogą być łatwo przystosowane do wykorzystania w produkcji seryjnej przez 

podłączenie do linii technologiczne.

Urządzenie przystosowane do zastosowań produkcyjnych 

(SWW-1152-521) i laboratoryjnych (SWW 0948-338).

 Charakterystyka

- Regulacja czasu mycia: 15 min, 30 min,  60 min, 90 min

- Funkcja pracy ciągłej

- Częstotliwość drgań ultradźwiękowych 21,5 lub 40 kHz

Dostępne opcje: sterownik mikroprocesorowy, funkcja 

odgazowywania, regulacja mocy ultradźwięków (10-100%)

SERIA U

Model U-502 U-503 U-504 U-505 U-506 U-507 U-509 U-32A U-32B U-32C

Pojemność 1,4 l 1,5 l 2,5 l 3,5 l 4 l 5,5 l 9 l 10 l 15 l 23 l

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA U2

Charakterystyka:

- Pojemność użytkowa zbiornika 2,5 l

- Wymiary użytkowe zbiornika (długość x szerokość x 

głębokość) 290 x 270 x 70 mm

- Ciężar całkowity 8 kg

- Moc generatora ultradźwięków 150 W

- Moc grzałek 300 W

- Zasilanie 230V/50Hz

- Maksymalna temperatura 

grzania 80 °C

- Częstotliwość drgań 

ultradźwiękowych 21,5
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MIERNIKI 

LABORATORYJNE

Mierniki laboratoryjne charakteryzują 

się przede wszystkim bardzo wysoką 

dokładnością pomiarów. Urządzenia 

p o s i a d a j ą  o b u d o w ę  o c h r o n n ą , 

wyposażone są w duży cyf rowy 

w y ś w i e t l a c z ,  k t ó r y  u m o ż l i w i a 

wyświetlanie wszystkich parametrów 

jednocześnie oraz wskaźnik słabej 

baterii, a także wspólną sondę do 

pomiarów pH, przewodnictwa i TDS. 

Waga mierników laboratoryjnych jest 

niezwykle niska. Umożliwiają one 

d w u p u n k t o w ą  k a l i b r a c j ę  o r a z 

a u t o m a t y c z n ą  k o m p e n s a c j ę 

temperatury. Oferujemy dwa rodzaje 

mierników: stacjonarne oraz prze-

nośne mierniki wieloparametrowe, 

dzięki którym dokonasz pomiarów tam, 

gdzie pobranie próbek do laboratorium 

jest niemożliwe. Ich wytrzymała 

konstrukcja pozwoli na wykorzystanie 

ich w każdych warunkach.

MIERNIKI PRZENOŚNE 

Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji 

sprawdzą się nie tylko do pomiarów 

w laboratoriach ale również idealnie 

na da dzą  s ię  do  pra cy  w terenie .  

W zależności od konkretnego modelu 

mierniki przenośne oprócz pomiaru pH 

umożliwiają także odczyt temperatury, 

potencjału redox, wskaźnika ORP, 

stężenia jonów, TDS, przewodności oraz 

tlenu rozpuszczonego. Mierniki są zapro-

jektowane tak, by były łatwe w obsłudze, 

praktyczne i dokładne. Większość 

urządzeń wyposażona jest w przejrzysty 

wyświetlacz umożliwiającą jej sprawną 

obsługę. Dzięki temu możliwe jest 

monitorowanie takich parametrów jak 

dane pomiaru, status elektrody czy 

aktualizacja kalibracji.

MIERNIKI STACJONARNE 

Charakteryzują się przede wszystkim 

bardzo wysoką dokładnością odczytu 

oraz solidną konstrukcją. Wykorzy-

stywany jest do precyzyjnych i prostych 

pomiarów laboratoryjnych. Mierniki 

stacjonarne wykorzystywane są do wielu 

aplikacji realizowanych w różnych 

gałęziach nauki i przemysłu takich jak 

przemysł przetwórstwa żywności oraz 

soków i napojów, jak i również w analizie 

wody oraz aplikacjach zakresu ochrony  

środowiska. Większość mierników 

posiada duży wyświetlacz pokazujący 

wyniki badań, temperaturę, kryteria do 

punktu końcowego oraz różne pomo-

cnicze ikony.
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MIERNIKI PRZENOŚNE

MIERNIKI PRZENOŚNE SERII Mi   

MIERNIKI PRZENOŚNE SERII MW   

Poręczne i użyteczne w każdym labo-

ratorium i podczas pracy terenowej 

mierniki. W standardzie dostarczane

wraz z elektrodą (MA914BR/1 dla 

Mi105 oraz MA923D/1 dla Mi106) 

na 1 m  kablu, buforami (2szt.) w sa-

szetkach, roztworem do mycia elek-

trod w saszetkach (2szt.), baterią oraz

instrukcją - wszystko w poręcznej

przenośnej walizce        .

Niedrogie, solidne i szybkie mierniki przenośne serii MW. 

Są tak zaprojektowane, aby były łatwe w obsłudze, 

praktyczne i dokładne. Idealne do zastosowań w 

laboratoriach, szkołach  i  w  terenie.

Mierniki MW100, MW101 oraz MW102 umożliwiają pomiar pH 

z rozdzielczością 0,1 i 0,01 pH. Dostarczane są z elektrodą 

SE220 posiadającą złącze BNC oraz 1m kabel.

       MW100                                   MW101                                      MW102                                  MW500

Miernik MW500, służący do pomiaru przewodnictwa roztwo-

rów, dostarczany jest z platynowym czujnikiem SE300. 

Umożliwia pomiar przewodnictwa w zakresie ±1000 mV. 

Mierniki dostarczane są z 1 lub 2 saszetkami buforów 

kalibracyjnych, baterią i instrukcją.

Dodatkowe bufory kalibracyjne w saszetkach lub butelkach 

można nabyć w naszej firmie.

Model Mi105 Mi106

Zakres pomiaru
-2,00 do 16,00 pH                                         

-5,0 do 105,0oC

-2,00 do 16,00 pH                       

-2000 do 2000 mV                      

-5,0 do 105,0oC 

Rozdzielczość
0,01 pH

0,1°C

0,01pH                                 

1mV                                  

0,1oC

Dokładność
± 0,02 pH                                        

± 0,5oC

± 0,02 pH                                         

± 2 mV                                       

± 0,5oC 

Kompensacja temperatury

Kalibracja

Funkcja Auto-off

Wymiary [mm]

Waga [g]

automatyczna w zakresie –5oC do 80oC 

automatyczna, 1 lub 2 punktowa

po 8 minutach spoczynku

200 x 85 x 50

260

Model MW100 MW101 MW102 MW500

Rozdzielczość 0,1 pH 0,01 pH 0,01 pH; 0,1oC 1mV

Dokładność ± 0,2 pH ± 0,02 pH ± 0,02 pH; 0,5oC ± 5mV

Kompensacja temperatury brak ręczna
automatyczna                  

0–70oC
brak

Kalibracja
automatyczna,                  

1 lub 2 punktowa
brak

Funkcja Auto-off 750 godzin 300 godzin

Wymiary [mm] 143 x 80 x 32 145 x 80 x 40 143 x 80 x 32 145 x 80 x 40

Zakres pomiaru 0,0-14,0 pH ± 1000mV
-2,00-16,00 pH                                                 

-5oC do 70oC

300 godzin

ręczna, 2 punktowa
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MIERNIKI Mi306

Wieloparametrowy wodoodporny prze-

nośny miernik do użytku zarówno w la-

boratorium jak i w terenie.  Bardzo lekki 

poręczny; automatyczna (lub manualna) 

kompensacja temperatury; automatyczna

kalibracja. Zakres ustawia się automatycz-

nie z najlepszą możliwą rozdzielczością.

Port RS232 pozwala na transfer wyników

do urządzenia zewnętrznego.      . 

Urządzenie dostarczane jest w twardej wa-

lizce ochronnej wraz z elektrodą MA814D/1

na 1m kablu (połączenie DIN), roztworem

kalibracyjnym 12880 uS/cm, oprogramo-

waniem Mi5200, 2m kablem połączenio-

wym wtykiem RS232 oraz instrukcją. 

MIERNIKI SERII MW300 ORAZ MW400

       MW301                            MW401

Przenośne mierniki do pomiarów konduktancji lub zasolenia. 

Wykorzystywane głównie do pomiarów w glebie. Bardzo lekkie 

i wygodne.

Posiadają automatyczną kompensację temperatury w zakresie 
ood 5 do 60 C.

Mierniki MW301 oraz MW401 dostarczane są z czujnikiem 

MA811D/1, zaś miernik MW302 oraz MW402 z czujnikiem 

MA812D/1.

Wszystkie mierniki dostarczane są z odpowiednim czujnikiem, 

instrukcją oraz saszetką roztworu kalibracyjnego. 

Model Mi306

Zakres pomiaru

0,00 do 29,99 µS/cm; 30,00 299,9 µS/cm                                                    

300 do 2999 µS/cm; 3,00 do 29.99 mS/cm                                              

30,0 do 200,0 mS/cm; do 500,0 mS/cm                                               

0,00 do 14,99 mg/L; 15,0 do 149,9 mg/L                                              

150 do 1499 mg/L; 1,50 do  14,99 g/L                                                     

15,0 do 100,0 g/L; do 400,0 g/L                                                                

0,0 do 400,0% NaCl                                                                     

0,0 to 60,0°C

Rozdzielczość
0,01; 0,1; 1 µS/cm; 0,01; 0,1 mS/cm

0,01; 0,1; 1 mg/L; 0,01; 0,1 g/L

Dokładność

± 1% odczytu ± (0,05 µS/cm lub 1 cyfra)                                                                                         

± 1% odczytu ± (0,053 ppm lub 1 cyfra)                                                                                                

± 1%                                                                                                             

± 0,4oC 

Kompensacja 

temperatury
automatyczna w zakresie 0oC do 60oC 

Kalibracja
kalibracja EC- automatyczna,                                                                           

1 punktowa (7 zapamiętanych buforów) lub ręczna                         

Czujnik w komplecie MA814DI1EC

Funkcja Auto-off po 5 minutach

Wymiary [mm] 200 x 85 x 50

Waga [g] 260

Model MW301 MW302 MW401 MW402

Zakres pomiaru 0-1990 µS/cm 0,0-10,0 mS/cm 0-1990 mg/L (ppm) 0,0-10,0 g/L (ppt)

Rozdzielczość 10 µS/cm 0,1 mS/cm 1 mg/L (ppm) 0,1 g/L (ppt)

Dokładność

Kompensacja 

temperatury

Kalibracja

Czujnik w komplecie SE510 SE520 SE510 SE520

Funkcja Auto-off

Wymiary [mm]

Waga [g] 220

2 % pełnej skali

automatyczna w zakresie od 5oC do 50oC 

brak kalibracja ręczna jednopunktowa

średnio 300 godzin użytkownika

145 x 80 x 40

Mi306
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Wysokiej jakości przenośne mier-

niki do zastosowań zarówno labo-

ratoryjnych jak i terenowych. 

Umożliwiają pomiar pH, tempe-

ratury, przewodnictwa oraz zaso-

lenia .  Dostarczane w bardzo 

poręcznej walizce wraz z zesta-

wem buforów kalibracyjnych; 

gotowe do użycia. Automatyczna 

k o m p e n s a c j a  t e m p e r a t u r y ,  

kalibracja EC oraz pH.

Przenośne mierniki do zastoso-

wań zarówno laboratoryjnych

jak i terenowych umożliwiające 

pomiar pH, przewodnictwa oraz

z a s o l e n i a .  A u t o m a t y c z n a  

kompensacja temperatury, 

Mierniki serii MW dostarczane 

z kombinowaną sonda, instrukcją

oraz saszetkami roztworów kali-

bracyjnych. 

    Mi805                                Mi806                                MW801                              MW802

 MIERNIKI PRZENOŚNE WIELOPARAMETROWE

Model Mi805 Mi806

Zakres pomiaru

0,00 do 14,00 pH

0 do 3999 µS/cm

0 do 1999 ppm

0,0 do 60,0°C

0,00 do 14,00 pH

0,00 do 20,00 mS/cm

0,00 do 10,00 ppt

0,0 do 60,0°C

Rozdzielczość

0,01 pH                                                

1 µS/cm                                                   

1 ppm                                   

0,1oC 

0,01 pH                                           

0,1 mS/cm                                         

0,01 ppt                                

0,1oC 

Dokładność

± 0,01 pH                                               

± 2% pełnej skali                                                         

± 0,5oC

± 0,01 pH                                                 

± 2% pełnej skali                                                  

± 0,5oC

Kompensacja temperatury

Kalibracja

Czujnik w komplecie

Funkcja Auto-off

Wymiary [mm]

Waga [g] 260 g 260 g

automatyczna w zakresie                                                                   

0oC do 60oC 

po 8 minutach

200 x 85 x 50

automatyczna, 1 lub 2 punktowa

MA851D/1

Model MW801 MW802

Zakres pomiaru

0,0 do 14,0 pH                             

0 do 1990 µS/cm                                    

0 do 1990 ppm

0,00 do 14,00 pH                        

0,00 do 6,00 mS/cm                                            

0 do 4000 ppm

Rozdzielczość

0,1 pH                                                   

10 µS/cm                                                

10 ppm

0,01 pH                                                

0,01 mS/cm                                       

10 ppm

Dokładność
± 0,2 pH                                                  

± 2% pełnej skali

± 0,2 pH                                                   

± 2% pełnej skali

Kompensacja temperatury

Kalibracja

Czujnik w komplecie

Funkcja Auto-off

Wymiary [mm]

Waga [g]

185 x 82 x 45

165

po 8 minutach

SE600                                                                                                

sonda kombinowana  pH/EC/TDS

ręczna, 1 punktowa

automatyczna w zakresie 0oC do 50oC 
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Wodoodporne testery to bardzo wygodne, niewielkie i lekkie 

urządzenia posiadające wodoodporną obudowę i wymienne 

elektrody pomiarowe. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzi-

nach- do testowania aplikacji wodnych, akwarystyki oraz do 

              pH55                pH56                pH58                 EC59                 EC60                 ORP57

laboratoriów. Testery posiadają dwuliniowy, czytelny wyświet-

lacz LCD, zaś modułowa konstrukcja pozwala na łatwą 

wymianę baterii oraz elektrody. Testery dostarczane są w 

poręcznym etui wraz z saszetkami roztworów kalibracyjnych.

 

TESTERY WODOODPORNE

Model pH55 pH56 pH58

Zakres pomiaru
-2,0 do 16,0 pH                               

-5,0 do 60,0oC

-2,00 do 16,00 pH                      

-5,0 do 60,0oC

-2,00 do 16,00 pH                           

   -5,0 do 60,0oC                        

±1000 mV

Rozdzielczość
0,1 pH                                                                                               

0,1oC

0,01 pH                                                                                               

0,1oC

0,01 pH                                          

0,1oC                                                  

1 mV

Dokładność
± 0,1 pH                                                

± 0,5oC

± 0,05 pH                                   

± 0,5oC

± 0,05 pH                                  

± 0,5oC                                            

± 2 mV                                 

Kompensacja temperatury

Kalibracja automatyczna, 1 lub 2- pkt

Czujnik w komplecie pH/oC (Mi56P) pH/oC (Mi56P) Mi58P

Funkcja Auto-off

Wymiary [mm]

Waga [g] 100 g  

automatyczna  

po 8 minutach spoczynku

200 x ø38

automatyczna, 1 punktowa

Model EC59 EC60 ORP57

Zakres pomiaru
  0,0 do 60,0oC                                 

3999 µS/cm

2000 ppm

20,00 mS/cm

10,00 ppt

0,0 to 60,0°C

± 1000 mV                                   

-5,0 do 60,0oC

Rozdzielczość
 0,1oC                                          

1 µS/cm                                                  

1 ppm

0,01 mS/cm                                            

0,01 ppt                                      

0,1oC

1 mV                                    

0,1oC

Dokładność
± 0,5oC                                  

2% pełnej skali 

2% pełnej skali                                        

± 0,5oC

± 2 mV                                          

± 0,5oC

Kompensacja temperatury

Kalibracja kalibracja producenta

Czujnik w komplecie Mi57P

Funkcja Auto-off

Wymiary [mm]

Waga [g] 100

automatyczna  

automatyczna, 1  punktowa

pH/oC (Mi59P)

po 8 minutach spoczynku

200 x ø38
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MIERNIKI METLER TOLEDO

Specyfikacja techniczna

TMNowe mierniki linii FiveGo  to poręczne, przenośne urzadzenia, które są idealnym rozwiązaniem dla 

tych wszystkich, którzy potrzebują szybkich i wiarygodnych wyników pomiarów. Doskonałe funkcje 

takie jak możliwość zapamiętania do 200 wyników pomiarów, tryb pomiarowy mV/ORP oraz ochrona 

IP67 przed kurzem i wodą gwarantują idealne warunki do pracy w terenie. 

Duży, dobrze zorganizowany wyświetlacz może jednocześnie pokazywać wyniki badań, temperaturę, 

kryteria dla punktu końcowego oraz różne pomocne ikony. Dzięki temu realizacja procedury kalibracji 
TMoraz prowadzenie pomiarów jest jeszcze łatwiejsze. Miernikowi serii FiveGo  towarzyszą takie 

użyteczne akcesoria jak uchwyt na elektrodę, pasek na nadgarstek oraz zalaminowany szybki 

przewodnik. W przypadku zestawu polowego, miernik i elektroda są dostarczane wraz z akcesoriami 

i czterema butelkami na próbki w poręcznej walizce do transportu.
 

MIERNIKI PRZENOŚNE

Model Opis

F2-Meter miernik pH z uchwytem na elektrodę i paskiem na nadgarstek oraz bateriami

F2-Standard Kit
miernik pH z elektrodą LE438, połączeniem IP67, uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek, bateriami oraz 

saszetkami buforów o pH= 4,01 i pH=7,00

F2-Field Kit
miernik pH z elektrodą LE438, połączeniem IP67, uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek, walizką do 

transportu, 4 butelkami na próbki oraz saszetkami buforów o pH= 4,01 i pH=7,00

F2-Food Kit
miernik pH z elektrodą LE427, połączeniem IP67, uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek, walizką do 

transportu, 4 butelkami na próbki oraz saszetkami buforów o pH= 4,01 i pH=7,00

F3-Meter konduktometr z uchwytem na elektrodę i paskiem na nadgarstek oraz bateriami

F3-Standard Kit
zestaw konduktometryczny, w skład którego wchodzi czujnik konduktometryczny LE703, połączenie IP67, baterie, 

uchwyt na czujnik oraz saszetki roztworów standardowych o przewodności 1413 µS/cm oraz 12,88 mS/cm

F3-Field Kit

zestaw konduktometryczny, w skład którego wchodzi czujnik konduktometryczny LE703, połączenie IP67, baterie, 

uchwyt na czujnik, walizka do transportu, 4 butelki na próbki oraz saszetki roztworów standardowych o przewodności 

1413 µS/cm oraz 12,88 mS/cm

F4-Meter tlenomierz z uchwytem do elektrody oraz paskiem na nadgarstek oraz bateriami

F4-Standard Kit
tlenomierz z uchwytem do elektrody, czujnikiem LE621, czujnikiem temperatury NTC 30kΩ, połączeniem IP67, 

bateriami  oraz paskiem na nadgarstek

F4-Field Kit
tlenomierz z uchwytem do elektrody, czujnikiem LE621, czujnikiem temperatury NTC 30kΩ, połączeniem IP67, 

bateriami, walizką do transportu, 4 butelkami na próbki oraz paskiem na nadgarstek

Model F2 F3 F4

Zakres pomiaru

0,00 do 14,00 pH                        

-1999 do 1999 mV                      

0 - 100 oC

0,0 μS/cm - 200,0 mS/cm                          

0,01 mg/L - 200 g/L (TDS)                                                             

0 - 100 oC 

0,1 - 400,0 %                             

0,01 - 45,00 mg/L                                                     

0 do 50 oC  

Rozdzielczość

0,01 pH                              

1 mV                                   

0,1 oC

zakres automatyczny                    

0,1 oC

0,1% / 0,01 mg/L /                           

0,01 ppm / 0,1 oC 

Dokładność
±0,01 pH / ± 1mV /              

±0,5 oC

0,5% mierzonej wielkości /       

±0,5oC

±1% /                                                  

± 0,3oC

Kalibracja 3-punktowa 1-punktowa 2-punktowa

Typ złącza BNC / Chinch LTW 7-pin BNC / Chinch

Kompensacja temperatury
automatyczna                            

lub manualna

liniowość 0,00%/oC - 10,00%/ oC, 

20oC, 25oC
automatyczna lub manualna

Wyświetlacz

Pamięć wyników

Zasilanie

Wymiary

Waga

LCD

200 pomiarów

4 x AAA

188 x 77 x 33 mm

260 g



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 120

TM  Przenośne mierniki serii Seven2Go Routine występują w wersji 

jednokanałowej. Modele S2 umożliwiają rutynowe pomiary pH, zaś modele S3 

pomiary przewodnictwa. Duży wyświetlacz z czytelnymi symbolami zapewnia łatwą 

obsługę. Mierniki posiadają wiele użytecznych właściwości, które najczęściej są 

dostępne tylko w stacjonarnych urządzeniach laboratoryjnych.
TM Mierniki dwukanałowe SevenGoDuo  łączą w sobie doskonałą dokładność 

pomiarową, przyjazną obsługę oraz jakość. Rozwiązania konstrukcyjne 

zastosowane w mierniku pozwalają jednym naciśnięciem przycisku uruchomić 

kalibrację lub pomiar oraz uzyskać dostęp do zapisanych danych lub ustawień 

systemowych. Wersje przyrządów dostarczanych w postaci zestawów są 

szczególnie przydatne do pomiarów prowadzonych poza siedzibą laboratorium, 

ponieważ zarówno miernik jak i czujniki są wodoszczelne (IP67). Rewolucyjny 
®system inteligentnego zarządzania czujnikiem ISM  zapewnia użytkownikowi 

jeszcze większy poziom bezpieczeństwa. 

Specyfikacja techniczna

MIERNIKI PRZENOŚNE

Linia Model Opis

S2-Meter miernik pH/mV z uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek

S2-Standard Kit
miernik pH/mV z elektrodą InLab Expert Go-ISM, uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek 

oraz saszetkami buforów o pH4,01; 7,00; 9,21 oraz 10,00

S2-Field Kit
miernik pH z elektrodą  InLab Expert Go-ISM, uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek oraz 

saszetkami buforów o pH4,01; 7,00; 9,21 oraz 10,00; butelkami oraz walizką

S2-Food Kit
miernik pH/mV z elektrodą InLab Solids Go-ISM, uchwytem na elektrodę, paskiem na nadgarstek oraz 

saszetkami buforów o pH=4,01; 7,00; 9,21 oraz 10,00; butelkami oraz walizką transportową

S3-Meter konduktometr z uchwytem na czujnik, paskiem na nadgarstek

S3-Standard Kit
konduktometr z czujnikiem InLab 738-ISM, uchwytem do czujnika, paskiem na nadgarstek oraz 

saszetkami roztworów standardowych 1413 µs/cm oraz 12,88 mS/cm

SG23-Meter miernik pH/przewodnictwa z paskiem na nadgarstek

SG23-KIT
miernik pH/przewodnictwa z elektrodami: InLab Expert-Go-ISM i InLab 738-ISM oraz paskiem na 

nadgarstek

SG23-FIELD-KIT2

miernik pH/przewodnictwa z elektrodami: InLab Expert-Go-ISM i InLab 738-ISM, uchwytami do 

elektrod, paskiem na nadgarstek, saszetkami buforów 4,00; 7,00; 9,21 oraz roztworów standardowych o 

przewodności 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, butelkami na próbki oraz walizką transportową

Single-

Channel

Dual- 

Channel

Model S2 S3 SG23

Zakres pomiaru

-2,00 - 20,00 pH                       

-1999 - 1999 mV                           

-5,0 - 105,0 oC

0,01 µS/cm - 500 mS/cm                          

-5,0 - 105,0 oC                                   

0,01 mg/L - 300 g/L (TDS) 

0,01 - 42 psu (zasolenie) 

0,01 - 100,0 MΩcm

0,00 - 14,00 pH                                               

-1999 - 1999 mV                                        

-5,0 - 105,0 oC                                  

0,01 µS/cm d- 500 mS/cm                                                          

0,01 mg/L - 300 g/L (TDS)                  

0,00 - 80,0 ppt (zasolenie)                      

0,00 - 100,00 MΩcm

Rozdzielczość
0,001/0,1 pH /         

1 mV / 0,1 oC

0,001 do 1 / 0,1 oC / 0,01 do 

1 / 0,01 do 0,1 psu;         

0,01 do 0,1

0,01 pH / 1 mV / 0,1 oC / 0,01    

do 1 / 0,01 do 1 / 0,01 do 0,1 ppt

Dokładność
± 0,01 pH / ±1 mV 

/ ±0,5oC
± 0,5% / 0,2 oC

± 0,01 pH / ±1 mV / ±0,5oC /                 

± 0,5%

Kalibracja 5-punktowa 1-punktowa
3-punktowa pH                                         

1-punktowa przewodność

Pamięć wyników 99 pomiarów

Zasilanie

Wyświetlacz

Wymiary

Waga 357 g270 g

500 pomiarów

4 baterie AA 1,5V lub akumulator 1,3V NiMH

LCD

222 x 70 x 35 mm
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LE 438

LE 410

LE 420

LE 422

LE 703

Specyfikacja techniczna

TM TMWieloparametrowe mierniki linii FiveEasy  i FiveEasy Plus  są precyzyjnymi 

instrumentami laboratoryjnymi charakteryzującymi się bardzo korzystnym stosunkiem 

ceny do możliwości. Umożliwiają one przeprowadzenie prostych i wiarygodnych 

pomiarów pH oraz przewodnictwa. Duży, dobrze zorganizowany wyświetlacz może 

jednocześnie pokazywać wyniki badań, temperaturę, kryteria dla punktu końcowego oraz 

różne pomocne ikony. Doskonałe funkcje takie jak oddzielne wejście elektrody 

referencyjnej, tryb pomiarowy mV/ORP sprawia, że realizacja procedury kalibracji oraz 
TMprowadzenie pomiarów jest jeszcze łatwiejsze. Dodatkowo linia FiveEasy Plus  posiada 

3-punktową kalibrację oraz pamięć zdolną pomieścić do 200 wyników pomiarów. 

Mierniki przydatne są w wielu aplikacjach realizowanych w różnych gałęziach nauki 

i przemysłu, takich jak przemysł przetwórstwa żywności oraz soków i napojów, jak również 

w analizie wody oraz aplikacjach z zakresu ochrony środowiska.

Elektroda z czujnikiem 

temperatury

Elektroda szklana

Mikro elektroda szklana

Elektroda szklana

Czujnik konduktometryczny

Linia Model Opis

F20-Meter miernik pH z zasilaczem

F30-Meter konduktometr z zasilaczem

F30-Standard

zestaw konduktometryczny, w skład którego wchodzi miernik, czujnik konduktometryczny LE703, ramię 

do mocowania czujnika oraz saszetki roztworów standardowych o przewodności 1413 µs/cm i 12,88 

mS/cm

FP20-Meter miernik pH z zasilaczem

FP20-Standard
zestaw pH, w skład którego wchodzi miernik pH, zasilacz, elektroda "3 w 1" LE438, ramię do elektrody 

oraz saszetki buforów o pH= 4,01, 7,00 oraz 9,21

FP20-Bio
zestaw pH, w skład którego wchodzi miernik pH, zasilacz, elektroda "3 w 1" LE410, ramię do elektrody 

oraz saszetki buforów o pH= 4,01, 7,00 oraz 9,21

FP20-TRIS
zestaw pH, w skład którego wchodzi miernik pH, zasilacz, elektroda LE420, ramię do elektrody oraz 

saszetki buforów o pH= 4,01, 7,00 oraz 9,21

FP20-Micro
zestaw pH, w skład którego wchodzi miernik pH, zasilacz, micro elektroda LE422, ramię do elektrody 

oraz saszetki buforów o pH= 4,01, 7,00 oraz 9,21

FP30-Meter konduktometr z zasilaczem

FP30-Standard

zestaw konduktometryczny, w skład którego wchodzi miernik, zasilacz, czujnik konduktometryczny 

LE703, ramię do mocowania czujnika oraz saszetki roztworów standardowych o przewodności               

1413 µs/cm i 12,88 mS/cm

FiveEasy

F20-Standard
zestaw pH, w skład którego wchodzi miernik pH, zasilacz,  elektroda "3 w 1" LE438, ramię do elektrody 

saszetki buforów o pH= 4,01, 7,00 oraz 9,21

FiveEasy 

Plus

Model FP20 F20 FP30 F30

Zakres pomiaru

-2,00 - 16,00 pH                                              

-2000 -  2000 mV                                           

-5 - 105 oC

0,00 - 14,00 pH                                              

-2000 -  2000 mV                                           

0 -  100 oC

0,01 µS/cm - 500 mS/cm                     

0,01 mg/L - 300 g/L                        

(TDS)                           

0,00 - 42 psu                         

(zasolenie)                                     

-5 do 105 oC

0,01 µS/cm - 200 mS/cm                     

0,01 mg/L - 200 g/L                     

(TDS)                                                                

0 - 100 oC

0,01/01 pH 0,01 pH

Dokładność
 ± 0,01 pH /          

± 1mV / ± 0,3oC 

 ± 0,01 pH /          

± 1mV / ± 0,5oC 

Kalibracja  max. 5-punktowa max. 3-punktowa

Typ złącza

Kompensacja 

temperatury

Wyświetlacz

Pamięć wyników 200 wyników - 200 wyników -

Wymiary

Waga

zakres automatyczny / 0,1oC

LCD

227 x 147 x 70 mm

630 g

± 0,5% wartości mierzonej                                          

± 0,3 oC (± 0,5 °C)

1-punktowa

BNC / Chinch Mini-DIN

automatyczna bądź manualna liniowość 0,00%/oC do 10,00% / 20oC, 25oC

1mV / 0,1 oCRozdzielczość
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Specyfikacja techniczna

TMLinia wieloparametrowych mierników SevenCompact  zapewnia precyzję i łatwość 

wykonywania pomiarów. Model S220 umożliwia pomiar pH, potencjału redox oraz 

stężenie jonów, zaś model S230 pozwalają na pomiar przewodności, zasolenia, 

rezystywności, całkowitej ilości rozpuszczonych substancji stałych oraz popiołu 

konduktometrycznego. Model S213 łączy ze sobą możliwości miernika S220 i S230 

pozwalając na pomiar przewodności i jej pochodnych oraz jednoczesnego, niezależnego 

pomiaru pH.

Miernik SevenCompact™ daje użytkownikowi możliwość wyboru zakresu informacji 

o pomiarze. Można wyświetlić pełne informacje o badaniu lub włączyć widok uFocus™ 

obejmujący informacje podstawowe. Do przełączenia trybu wyświetlania wystarczy 

jedno naciśnięcie przycisku. Kolorowy wyświetlacz TFT z jednoznacznymi ikonami 

i ustawieniami menu w 10 językach sprawia, że obsługa miernika staje się intuicyjna. 

 

MIERNIKI STACJONARNE

Model Opis

S220-Meter pHmetr/jonometr z ramieniem do elektrody i pokrywą ochronną

S220- KIT
pHmetr/jonometr z elektrodą InLab Expert Pro-ISM, ramieniem do elektrody i pokrywą ochronną oraz saszetkami 

buforów o pH= 4,01; 7,00; 9,21; 10,00

S220-BIO
pHmetr/jonometr z elektrodą InLab Routine Pro-ISM, ramieniem do elektrody i pokrywą ochronną oraz saszetkami 

buforów o pH= 4,01; 7,00; 9,21; 10,00

S220-U
pHmetr/jonometr z elektrodą InLab Versalite Pro, ramieniem do elektrody i pokrywą ochronną oraz saszetkami 

buforów o pH= 4,01; 7,00; 9,21; 10,00

S213-METER pHmetr/konduktometr z ramieniem do elektrody i pokrywą ochronną

S213-Standard

pHmetr/konduktometr z elektrodą InLab Expert Pro-ISM, czujnikiem konduktometrycznym InLab 731-ISM, ramieniem 

do elektrody i pokrywą ochronną, saszetkami buforów o pH= 4,01; 7,00; 9,21; 10,00 oraz wzorców 1413 μS/cm i 12,88 

mS/cm

S213-Water

pHmetr/konduktometr z elektrodą InLab Pure Pro-ISM, czujnikiem konduktometrycznym InLab 741-ISM, ramieniem 

do elektrody i pokrywą ochronną, saszetkami buforów o pH= 4,01; 7,00; 9,21; 10,00 oraz wzorców 1413 μS/cm i 12,88 

mS/cm

S230- Meter konduktometr z ramieniem do elektrody i pokrywą ochronną

S230-KIT
zestaw konduktometryczny, w skład którego wchodzi czujnik konduktometryczny InLab 731-ISM, ramię do elektrody, 

pokrywa ochronna oraz saszetki roztworów standardowych o przewodności 1413 µS/cm i 12,88 mS/cm

S230-USP/EP
zestaw konduktometryczny, w skład którego wchodzi czujnik konduktometryczny InLab 741-ISM, ramię do elektrody, 

pokrywa ochronna oraz saszetki roztworów standardowych o przewodności 1413 µS/cm

Model S220 S230 S213

Zakres pomiaru

-2,000 do 20,000 pH                                               

-2000,0 do 2000,0 mV                                

stężenie jonów 1,00 x 10-9 do 9,99 x 109          

[mg/L, mmmol/L, mol/L]

0,001 µS/cm do 1000 mS/cm                      

0,00 mg/L do 1000 g/L (TDS)                     

0,00 do 80,00 psu (zasolenie)                   

0,00 do 100,0 MΩ.cm (rezystywność)

-2,000 do 20,000 pH                                               

-2000,0 do 2000,0 mV                          

0,001 μS/cm do 1000 mS/cm              

0,00 mg/l do 1000 g/l                             

0,00 do 80,0 psu/ppt                              

0,00 do 100,0 M?·cm                           

0,000 do 2022%

Rozdzielczość
0,001/0,01/0,1 pH                                            

0,1/1 mV 

0,001 µS/cm do 1 mS/cm                      

0,01 mg/L do 1 g/L                                                       

0,00 do 1,00 psu                                                    

0,00 do 1,0 MΩ.cm 

 0,001/0,01/0,1 pH; 0,1/1 mV                                                   

0,001 μS/cm - 1 mS/cm                         

0,01 mg/l do 1 g/l                                    

0,00 -1,0 psu/ppt                                     

0,00 -1,0 M?·cm                                   

0,001 - 1%

Dokładność
± 0,002 pH / ± 0,2 mV / ± 0,5% [mg/L, 

mmmol/L, mol/L]
±  0,5%

 ±0,002 pH                                            

±0,1mV (-1000 -1000mV)               

±0,2mV (poza tym zakresem)         

±0,5%              
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MIERNIKI SERII Mi   

Wieloparametrowe laboratoryjne mierniki serii Mi znajdą zastosowanie w każdym 

laboratorium. W zależności od zapotrzebowania można wybrać mniej, lub bardziej 

rozbudowany model. Prosty, czytelny wyświetlacz LCD z dużymi cyframi jest przyjazny dla 

użytkownika.  Mierniki serii Mi w standardzie posiadają automatyczną kompensację 

temperatury oraz automatyczną kalibrację. Urządzenia dostarczane wraz ze statywem na 

elektrodę MA9315, elektrodą (informacja w tabeli), sondą temperaturową MA 831R, 

zasilaczem 12 VDC, roztworami kalibracyjnymi oraz instrukcją obsługi w języku polskim.

MIERNIKI WIELOPARAMETROWE

Model Mi150 Mi151 Mi160

Zakres pomiaru
-2.00 do 16.00 pH

-20.0 do 120.0 °C 

-2.00 do +16.00 pH

± 699.9 / ±1999 mV

-20 do 120.0 °C 

-2.00 do +16.00 pH

± 699.9 / ±1999 mV

0.001 do 19999 ppm

-20 do 120.0 °C

Rozdzielczość
0.01 pH                                              

0.1°C 

0.01 pH                                       

0.1mV / 1mV                                    

0.1ºC 

0.01 pH                                                   

0.1mV / 1mV                                           

0.001 (0.001 do 9.999) ppm                      

0.01 (10.00 do 99.99) ppm                                    

0.1 (100.0 do 999.9)ppm                                    

1 (1000 do 19999)ppm                                                       

0.1ºC 

Dokładność
± 0.01 pH                                               

± 0.4 °C 

± 0.01 pH

± 0.2 mV / 1mV

± 0.4 °C 

± 0.01 pH

± 0.2 mV / 1mV

0.5% pełnej skali                                                          

± 0.4 °C 

Kalibracja
automatyczna (1, 2 lub 3-punktowa)     

pamięć 7 buforów 

Kompensacja 

temperatury

Elektroda pH 

Sonda temperatury 

Warunki pracy 

Informacje 

dodatkowe
- -

RS232 z kablem                                        

USB                                          

oprogramowanie

Wymiary 

Waga 0.9 kg 

automatyczna (1 lub 2-punktowa)                                                            

pamięć 7 buforów 

automatyczna 

 MA917B/1 (w standardzie)

MA831R
0 do 50°C

RH 95% 

230 x 160 x 95mm 
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MIERNIKI WIELOPARAMETROWE

MIERNIKI SERII Mi   

Wieloparametrowe mierniki Mi170 oraz Mi180

to precyzyjne urządzenia pomiarowe do wyko-

rzystania zarówno w specjalistycznych labora-

toriach pomiarowych, jak i na wyższych uczel-

niach w pracy ze studentami. Są bardzo lekkie

i poręczne. Dostarczane wraz z elektrodą, 

statywem MA9315, oprogramowaniem, kablem 

RS232, buforami kalibracyjnymi, zasilaczem 

oraz instrukcją obsługi. 

Model Mi170 Mi180

Zakres

0.00 do 29.99; 30.0 do 299.9; 300 do 2999 µS/cm                   

3.00 do 29.99; 30.0 do 200.0; do 500.0 mS/cm

0.00 do 14.99; 15.0 do 149.9 mg/l (ppm)

150 do 1499 mg/l 

 1.5 do 14.99 g/l ; 15.0 do 100.0 g/l; do 400.0 g/l            

0.0 do 400.0%                                                                        

-20.0 do 120.0°C

-2.00 do +16.00; -2.000 do +16.000 pH

±699.9; ± 2000 mV

0.00 do 29.99; 30.0 do 299.9; 300 do 2999 µS/cm

3.00 do 29.99; 30.0 do 200.0; do 500.0 mS/cm

0.00 do 14.99; 15.0 do 149.9 mg/l; 150 do 1499 mg/l 

 1.5 do 14.99 g/l ; 15.0 do 100.0 g/l; do 400.0 g/l                                         

0.0 do 400.0%                                                                                                      

-20.0 do 120.0°C                  

Rozdzielczość

0.01; 0.1; 1.0 µS/cm; 0.01; 0.1 mS/cm

0.01; 0.1; 1.0 mg/L; 0.01; 0.1 g/l

0.1%

0.1°C 

0.01; 0.001 pH

0.1; 1 mV

0.01; 0.1; 1.0 µS/cm; 0.01; 0.1 mS/cm

0.01; 0.1; 1.0 mg/l; 0.01; 0.1 g/l

0.1%

0.1°C 

Dokładność

± 1% odczytu ± (0.05 µS/cm lub 1 cyfra)

± 1% odczytu ± (0.03 mg/L lub 1 cyfra)

± 1% odczytu

± 0.4°C

± 0.01 pH; ± 0.002 pH

± 0.2 mV; ± 1 mV

± 1% odczytu ± (0.05 µS/cm lub 1 cyfra)

± 1% odczytu ± (0.03 ppm lub 1 cyfra)

± 1% odczytu

± 0.4°C

Kailbracja

1 punktowa kalibracja opadająca                                       

z 6 zapamiętanymi roztworami (EC)                                       

1 punktowa, roztworem kalibracyjnym (NaCl)                 

2 punktowa, 0 do 50°C (temp.)

1, 2 lub 3-punktowa z 7 zapamiętywanymi buforami (pH)

1 punktowa opadająca kalibracja z 6 zapamiętywanymi 

roztworami (EC)

1 punktowa, roztworem kalibracyjnym (NaCl)                                              

2 punktowa, 0 do 50°C (temp.)

Kompensacja temperatury

Sonda

MA813D/1

(4 pierścieniowa elektroda                                                   

z czujnikiem temperatury)

MA814DB/1                                                                                        

MA917B/1                                                                                               

MA831R

Czynnik TDS

PC Interfejs

Środowisko pracy

Wymiary

Waga

automatyczna lub manualna 

od -20.0 do 120.0°C 

0.40 do 0.80 (wartość domyślna 0.50)

RS232 / USB 

0 do 50°C                                                                                                                                                                                                          

RH 95% 

230 x 160 x 95mm 

0,9kg
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PÓŁAUTOMATYCZNY MIERNIK KSP                                                                                        

Do pomiaru temperatury topnienia substancji proszkowych w szklanej 

kapilarze.

Charakterystyka wyposażenia wszystkich modeli

- cyfrowa regulacja temperatury,

- klawiatura dla łatwego czyszczenia,

- wyraźne wyświetlanie tekstu komunikatu o błędach

   (w języku niemieckim i angielskim),

- monitorowanie próbki za pomocą podświetlanej soczewki,

- automatyczne szybkie chłodzenie dzięki wbudowanemu wentylatorowi,

- z krótkimi instrukcjami obsługi umieszczonymi na urządzeniu 

   (w języku niemieckim i angielskim).

Z drukarką termiczną (wydruk protokołu). 2 sposoby pomiaru do wyboru 

(wizualny lub automatyczny) do niezależnej kontroli problematycznych 

substancji bez posiadających widocznego punktu topnienia lub ze zmianą 

zabarwienia. W pełni automatyczne oznaczanie: ustawić wymaganą 

temperaturę (ok. 3 °C poniżej oczekiwanej temp. topnienia). Po osiągnięciu 

wybranejtemperatury, wprowadzona zostaje wypełniona kapilara. 

Urządzenie grzeje nadal aż do osiągnięcia temp. topnienia i rozpoczyna 

automatycznie drukowanie protokołu z przebiegu osiągania przez 

substancję punktu topnienia.

Półautomat KSP1N

Półautomatyczny miernik punktu topnienia bez drukarki termicznej. 

Po osiągnięciu wybranej temperatury wprowadzona zostaje wypełniona 

kapilara, kontrola wzrokowa kapilary odbywa się przez lupę.

Po ponownym naciśnięciu przycisku „start“ urządzenie ogrzewa dalej

o 1 °C/min. Gdy próbka ulegnie stopieniu, można odczytać wartość na

wyświetlaczu.

Półautomat KSP1D

Jak półautomat MPM-H2, ale z drukarką termiczną.

AUTOMATYCZNY MIERNIK M5000                                                                                     

  Charakterystyka

 - cyfrowa kontrola temperatury z rozdzielczością 0,1°C,

 - chłodzenie wentylatorowe,

 - automatycznie określony punkt topnienia,

 - sygnał dźwiękowy w chwili osiągnięcia punktu topnienia,

 - klawiatura łatwa do czyszczenia,

 - interfejs RS-232 do podłączenia drukarki.

MIERNIKI  PUNKTU TOPNIENIA

Zakres pomiaru 30 - 360 °C

± 0.3 °C (25 - 200 °C)  

± 0.5 °C (200 - 360 °C)

Kailary 80 mm / 1.4 mm / 0.8 mm

Pojemność 3 kapilary

Waga 2.3 kg

Zasilanie 230 V, 40 W

Klasa bezpieczeństwa IP 20

Dokładność

Zakres pomiaru 25-400oC

Dokładność
+/- 0,3oC (25-200oC)                             

+/- 0,5oC (200-400oC)

Powtarzalność +/- 0,2oC

Tempo grzania
do 300oC ok. 4 min                                 

do 400oC ok. 7,5 min

Kapilary 1,4 mm

Pojemność 1 kapilara

Waga 1,8 kg

Zasilanie 90-264V, 50-60 Hz

Klasa bezpieczeństwa IP 20

Kapilary
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Refraktometry AR4 jest przeznaczony do pomiarów refraktometrycznych w szerokim 

zakresie współczynnika refrakcji (nD) i skali cukrowej (Brix), podwójna skala pomiarowa 

o wysokiej rozdzielczości. Refraktometr AR4 dostarczany jest wraz z cyfrowym 

termometrem zasilanym bateryjnie (bateria zapewnia ok. 12 miesięcy ciągłej pracy).

Oba modele charakteryzują się niewielkimi wymiarami oraz niedużą wagą. Możliwość 

kontroli temperatury pryzmatu pomiarowego z użyciem zewnętrznego termostatu 

cyrkulacyjnego. Przy precyzyjnej kalibracji i dobrej stabilizacji temperatury 

doświadczony użytkownik może dokonać precyzyjnych pomiarów z maksymalną 

dokładnością do ±0,0002 nD (±0,1Brix).                           . 

  

    

REFRAKTOMETRY

REFRAKTOMETRY ABBE’GO AR4

Zastosowanie 

- przemysł papierniczy,

- przemysł chemiczny,

- przemysł browarniczy,

- przemysł spożywczy,

- przemysł cukierniczy, 

- przemysł tekstylny.

REFRAKTOMETR ABBE’GO CYFROWY AR2008   

Modele  AR2008 posiadają  wbudowane  źródło 

światła. Nie wymagają stosowania  zewnętrznej 

lampy sodowej. Odczyt współczynnika refrakcji

odbywa się na skali z podziałką  0,0001, pozwa-

lającą na estymację do ±0.0001. Podwójna skala

umożliwia pomiar zarówno współczynnika refra-

kcji  jak  i  najczęściej  stosowanej  w  przemyśle

spożywczym skali cukrowej (Brix). 

Refraktometry  AR2008

mogą być z powodzeniem 

stosowane do pomiaru 

współczynnika refrakcji 

kosmetyków, aromatów, 

olejów i tłuszczów,  rozpu- 

szczalników, żywic, klejów 

o r a z  w i e l u  i n n y c h  

produktów przemysłu 

chemicznego.      .               

                      

Port danych 
seryjnie: RS-232 9600 Baud;                                         

RS-422 9600 Baud 

Podświetlenie 
wbudowane źródło światła                                        

do pryzmatu (589 nm) 

Wskaźnik wyświetlacz LCD

Dokładność 0.1 %; 0.0002 nD 

Zakres pomiarów 

0-95% Brix stężenie (skala cukrowa);                         

1.3000-1.7200 nD;                                 

temperatura 0-99°C 

Zasilanie 115/230 V, AC, 50/60 Hz, 40 VA 

Rozdzielczość 0.1%; 0.0001 nD; 0.1°C 

Kompensacja temperatury automatyczna w zakresie 0-90°C 

Termometr 0-99°C 

Wymiary 250 x 120 x 290 mm 

Waga 5 kg 

CYFROWY REFRAKTOMETR ABBE'GO AR2008

Klasyczne refraktometry Abbego wykonane są 

z najwyższą precyzją. Przeznaczone do pomiarów 

refraktometrycznych w szerokim zakresie 

współczynnika refrakcji (nD) i skali cukrowej 

(Brix). Możliwość  kontroli temperatury pryzmatu 

pomiarowego z  użyciem  zewnętrznego  

termostatu  cyrkulacyjnego.  Refraktometr 

AR2008 posiada cyfrowy wskaźnik temperatury. 

Zasilane bezpiecznym napięciem 12 V 

z  zewnętrznego zasilacza.  Urządzenie  

dostarczane wraz z zasilaczem,  płytką  

wzorcową, płynem kontaktowym, pokrowcem i 

instrukcją obsługi.               .
Bardzo wygodny odczyt  współ-
czynnika dyfrakcji i temperatury
na wyświetlaczu LCD. Obie war-
tości wyświetlane  są równocześ-
nie.

Seryjnie wbudowane porty RS-232

9600 Baud oraz RS-422 9600 Baud

umożliwiają bezpośrednie podłącze-

nie do komputera lub drukarki.

Model AR2008
Skala pomiaru Współczynnik załamania światła (nD), koncetracja 
Zakres pomiaru nD 1.3000-1.7200 , 0-95% Brix
Dokładność nD ± 0.0002, ± 0,1% Brix
Rozdzielczość nD 0.0001, 0.1% Brix

Pryzmat pomiarowy Szkło optyczne
Źródło światła LED
Długość fali 589 nm

Kompensacja temperatury Automatyczna w zakresie 0-90 °C

Pomiar temperatury Termometr cyfrowy

Zakres temperaturowy 0-99°C

Dokładność temperaturowa  ± 0.3°C

Kontrola pomiaru Odczyt cyfrowy
Rozdzielczość temperatury 0.1 °C
Interfejs RS-232, RS-422

Napięcie 115/230V

Pobór prądu 40W

Wymiary 120x290x250mm

Waga 5kg
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REFRAKTOMETRY  CYFROWE

REFRAKTOMETRY CYFROWE SERIA DR6000

Nowa seria refraktometrów cyfrowych niemieckiej firmy A.KRÜSS Optronic może być zintegrowa-

na z termostatem Peltiera. Pomiary wykonywane są z  dużą dokładnością i nie są zależne od koloru

i mętności badanej próbki. Urządzenia zostały zaprojektowane do pracy zgodnie z założeniami GLP.

Wszystkie wartości mierzone (wartości pomiarów, parametry, metody) są zapisywane w postaci baz 

danych SQL.  Dane  mogą  zostać przesłane do zewnętrznego urządzenia poprzez wbudowany inetr-

fejs, a dotykowy ekran z bardzo czytelnym i prostym menu ułatwi Państwu pracę.

CYFROWE REFRAKTOMETRY SERII DR6000 znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach prze-

mysłu np.: spożywczym, cukierniczym, w wytwórniach napojów, przemyśle chemicznym, tekstylnym, 

papierniczym, metalowym oraz w przemyśle petrochemicznym.

Zalety

-  wysoki zakres od 1.32000 nD do 1.70000 nD; 

    0.00  - 95.00%Brix,

-  rozdzielczość 0.00001 nD; 0.01 %Brix,

-  przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy,

-  różnorodne programy pomiarowe,

-  chroniony hasłem,

-  łatwe do czyszczenia naczynko pryzmatu zabez-

   piecza przed rozlaniem próbki,

-  wymagana niewielka próbka,

-  przyjazny użytkownikowi interfejs RS 232 i USB do         

   przyłączenia drukarki lub  PC,

-  pamięć przechowująca istotne ustawienia i pomiary,

-  szybki procesor wewnętrznego oprogramowania,

-  wbudowany termostat Peltiera z dużą dokładnością 

   kontroli temperatury bez wody. 

-  Szybkie chłodzenie próbek,

-  ceramiczny czujnik Pt100,

-  certyfikat kalibracji  zgodny z N.I.S.T.,

-  pełna dostępność GLP,

-  komora do dużych próbek.

Opcje pomiarów 

Kalibracja

Czas pomiaru

Pryzmat

Podświetlenie

Obudowa

Baza analizująca

Wyświetlacz

Ekran

Interfejs

Klasa bezpieczeństwa

Zasilanie

Pomiar temperatury

Rozdzielczość 

temperatury

Dokładność pomiaru 

temperatury

Kompensacja 

temperatury

Czujnik temperatury

Temperatura próbki

Temperatura 

0.01°C

± 0.05°C 

ICUMSA 

Zdefiniowana przez użytkownika 3-

PT1000

10 - 80°C

15 - 35°C

LCD 5.7“ 640x480 pikseli, kolorowy VGA

dotykowy

RS232, podłączenie drukarki, USB, Ethernet

IP65 

90V...250V, 50/60Hz 60W

5 - 90°C

1,2,3-punktowa

w przybliżeniu 4 sek.

szafir

LED 590nm (czas życia: > 100,000 godzin) 

aluminiowa malowana proszkowo

stal nierdzewna

pojedyncze, w przedziale czasu, ciągłe 

Skale 

indeks refrakcyjny [nD], %Brix sacharoza, 

cukier odwrócony, glukoza, fruktoza

możliwa skala użytkownika

Model DR6000 DR6000-F DR6000-T DR6000-FT DR6100 DR6100-F DR6100-T DR6100-FT

Zakres pomiarowy

Dokładność

Rozdzielczość

Wbudowany termostat Peltiera - - tak tak - - tak tak

Komora przepływowa - tak - tak - tak - tak

1,3200-1,7000 nD                                                              

0-95% Brix

1,3200-1,5800 nD                                                     

0-95% Brix

0,0001 nD                                                                                                                                                

0,1% Brix

0,0001 nD                                                                                                                                                    

0,1% Brix

Model DR6200 DR6200-F DR6200-T DR6200-FT DR6300 DR6300-F DR6300-T DR6300-FT

Zakres pomiarowy

Dokładność

Rozdzielczość

Wbudowany termostat Peltiera - - tak tak - - tak tak

Komora przepływowa - tak - tak - tak - tak

0,00002 nD                                                                                                                                              

0,02% Brix

0,00001 nD                                                                                                                                               

0,01% Brix

1,32000-1,58000 nD                                                           

0-95% Brix

1,32000-1,70000 nD                                                           

0-95% Brix
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REFRAKTOMETRY  RĘCZNE

REFRAKTOMETRY CYFROWE 
Przenośne, lekkie i dokładne refraktometry cyfrowe ręczne.

Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

- papierniczym,                                      - chemicznym,

- spożywczym,                                       - cukierniczym,

- farmaceutycznym,                             - petrochemicznym,

- tekstylnym i in.

Refraktometry cyfrowe ręczne serii DR posiadają szeroki zakres pomiarowy 

(0–95 % Brix). Użytkownik może wybrać pomiędzy różnymi skalami pomia-

rowymi, urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 sekundach spoczynku. 

Kalibracja jest prosta z użyciem wody; aby zapewnić Państwu prawidłowy 

odczyt  urządzenie posiada automatyczną kompensację temperatury.

Model DR301-95 DR201-95 DR101-95 

Zakres 

pomiarów 

1.3330-1.5318 nD               

0-95% Brix                      

1.3330-1.5318 nD        

0-95% Brix        

1.333-1.4419 nD                 

0-60% Brix

Dokładność 
+/- 0.00015 nD                       

+/- 0.1% Brix            

+/-0.0003 nD                    

+/- 0.2% Brix                            

+/-0.0005 nD                      

+/-0.25% Brix

Wyświetlacz LCD LCD LCD

Zasilanie 9V bateria 1,5V bateria 1,5V bateria

Podział skali 
0.0001 nD                   

0.1% Brix                               

0.0001nD                

0.1%Brix           

0.0001 nD                           

0.1 %Brix

Interfejs RS232 -- -

Kompensacja 

temperatury 
5-40°C 10-40°C 0-40°C

Wymiary 180x100x60 mm 130x80x40 mm 110x62x32 mm

Waga 500 g 200 g 160 g

REFRAKTOMETRY LUNETKOWE

Ręczne refraktometry lunetkowe są łatwymi w użyciu przyrządami, które dają informacje o procencie wszystkich 

rozpuszczonych ciał stałych w roztworze wodnym. Szeroki zakres refraktometrów pozwala analizować różne próby jak na 

przykład: zawartość cukru w owocach, analiza soków, mleka, napojów, dżemów lub wina czy stężenia soli w wodzie lub 

żywności, itp. Ich kompaktowa i łatwa w użyciu konstrukcja idealnie nadaje się do laboratoriów jak i do pomiarów terenowych. 

Dostępne są modele metalowe i plastikowe z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości. Niektóre modele refraktometrów 

występują z automatyczną kompensacją temperatury.

DR301-59

DR201-95

DR101-60

SERIA HR
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Model Skala Zakres pomiaru Dokładność pomiaru

HRB10-T Brix 0-10% Brix 0,1% Brixa

HRB18-T Brix 0-18% Brix 0,1% Brixa

HRB32-T Brix 0-32% Brix 0,2% Brixa

HRB62-T Brix 28-62% Brix 0,2% Brixa

HRB82-T Brix 45-82% Brix 0,2% Brixa

58-92% Brix 1% Brix 

38-43 ° Baume 0,5 ° Baume 

12-27% zawartość wody w miodzie 1% zawartość wody w miodzie

HRB90 Brix 0-95% Brix 0,2% Brixa

HRND Współczynnik załamania światła nD 1.333-1.517 nD 0,0005

HRS10-T Zasolenie 0-10 ‰ 1 ‰

Współczynnik załamania nD 1.3330-1.3834 nD 0,001 

Zasolenie 0-28 ‰ 2 ‰

0-12 g / dl 0,2 g / dl 

nD 1.333-1.360 nD 0,0005 

1.000-1.050 UG 0,002 UG

Oechsle 0-32% Brix 0,2% Brix 

Brix 30-130 ° Oe 1 ° Oe 

Potencjalna zawartość alkoholu 4,4-19% alkoholu 0,1% alkoholu

Glikol etylenowy i propylenowy -50-0 ° C 

kwas akumulatorowy 1,10-1,30 g / cm3
HRKFZ-T 5 ° C 

HRB92-T Brix

HRS28-T

HRM18-T Białko surowicy

HRO32-T

REFRAKTOMETRY LUNETKOWE

SPEKTROMETR 1836

SPEKTROSKOPY

Spektrometr jest urządzeniem do dokładnego pomiaru danych optycznych przy użyciu 

pryzmatu. Stosowany również do jakościowego badania oraz pomiaru widm emisji i absorpcji.

Przenośne, precyzyjne urządzenia stosowane do analizy instrumentalnej oraz jakościowej 

widma absorpcji oraz emisji.

1501

Szczelina zróżnicowana,

Dyspersja kątowa C-F 7º,

Dyspersja liniowa 60 mm,

Widzenie bezpośrednie pryzmatu Amici.

SPEKTROMETRY I SPEKTROSKOPY

Tuba obserwacyjna

Z kombinacją prostych i delikatnych napędów, nieskończona 

różnorodność, krzyż nitek, noniusz, 1 minuta                                    

obiektywu: 160 mm

Pryzmat Szkło krzemionkowe (60º); Dyspersja kątowa C-F =2º

Rurka skali Symetryczna, precyzyjna szczelina ze stali wzmacnianej

1504

Szczelina zróżnicowana,

Dyspersja kątowa C-F 7º,

Dyspersja liniowa 60 mm,

Skala długości fali 400 – 750 nm,

Widzenie bezpośrednie pryzmatu Amici.
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SPEKTROFOTOMETRY

SPEKTROFOTOMETR ZUZI

Spektrofotometry Zuzi to urządzenia sterowane 

mikroprocesorowo, polecane do zastosowań 

laboratoryjnych,  rutynowych zastosowań na 

ćwiczeniach uniwersyteckich oraz laboratoriach 

b i o c h e m i c z n y c h  i  b i o l o g i i  m o l e k u l a r n e j . 

Spektrofotometry umożliwiają przeprowadzenie 

a n a l i z y  j a k o ś c i o w e j  ( p o m i a r  a b s o r b a n c j i 

i transmitancji) ilościowej (pomiar stężenia) a także 

analizę kinetyki w zakresie UV-Vis. Urządzenia te 

zapewniają szybki, dokładny, powtarzalny oraz 

precyzyjny odczyt dla wielu aplikacji. Jest to wysokiej 

klasy sprzęt, kompletny i gotowy do pracy.

Dane techniczne 4201/50 4251/50 4211/50 4255/50 sty-81

Zakres

Długości fali

Szerokość

Pasma

Dokładność

Długości fali

Powtarzalność

Długości fali

Zakres -0,097 A- 1,999A -0,3-3,0 A -0,097 A- 2,500 A -0.3-3,0A -0,097-2,5 A

Fotometerycznych 0-125 % T 0-200 % T 0-125 %T 0-200 %T 0- 125% T

Trybów pomiarowych 0-9999 C

Dokładność

Fotometryczna

Powtarzalność 

Fotometryczna

Światło

Rozproszone

±0,002 A/h ±0,002 A/h ±0,002 A/h ±0,002 A/h ±0,002 A/h

przy dł. Fali przy dł. Fali przy dł. Fali przy dł. Fali przy dł. Fali

500 nm 500 nm 500 nm 200-1000 nm 500 nm

5 nm 2 nm 4 nm 2 nm 2 nm

200-1000 nm 190-1100 nm 200-1000 nm 190-1100 nm 190-1100 nm

1 nm 0.3 nm 0,5 nm 0,3 nm 0,3 nm

± 2nm ±0.5 nm ± 1 nm ± 0,5 nm ± 0,5 nm

± 0,5% T

± 0,3 % T ±0,2 T% ± 0,3% T ± 0,2%T ± 0,3% T

Stabilność 

± 0,5 % T ± 0,3 T % ± 0,5% T ± 0,3%T

± 0,5 % T 0,05 %T 0,3% T 0,05%T 0.3 % T

4201/50

4255/50 sty-81
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Automatyczne polarymetry cyfrowe sprowadzają pomiar

do kilku prostych kroków: włożenia próbki, naciśniecia 

przycisku i odczytaniu wartości na dużym, kolorowym 

wyświetlaczu LCD. Dzięki unikalnemu układowi 

optyczno-elektronicznemu osiagają klasę dokładności 

niemożliwą do uzyskania w urządzeniach analogowych.

Charakterystyka

-  manualna i automatyczna obsługa urządzenia,

-  solidny, odporny na wstrząsy i łatwy w użytkowaniu,

-  czas pomiarów zredukowany do 1 sekundy niezależnie od kąta,

-  wygodny ekran dotykowy,

-  możliwość generowania programów,

-  wbudowany termostat, bez łaźni wodnej,

-  idealny do indywidualnych oraz ciągłych pomiarów,

-  cichy podczas pracy,

-  pamięć ostatnich 100 pomiarów - gotowa do 

   natychmiastowego wydruku, 

-  po każdym pomiarze automatyczny transfer wyniku 

   do drukarki lub komputera poprzez port RS232.

Wyświetlacz

Parametry wyświetlane:

- skręcenie płaszczyzny

  załamywania światła (°Z),

- stężenie,

- temperatura komory,

- temperatura termostatu,

- długość komory,

- długość fali,

- numer próbki,

- godzina i data.

POLARYMETRY CYFROWE SERII 8000

POLARYMETRY

Model P8000 P8100 P8000-T P8100-T P8000-P P8100-P

Zakresy pomiarów

Dokładność
±0.003°

±0.01 °Z

±0.5 g/100 ml

±0.002°

±0.01 °Z

±0.5 g/100 ml

±0.003°

±0.01 °Z

±0.5 g/100 ml

±0.002°

±0.01 °Z

±0.5 g/100 ml

±0.003°

±0.01 °Z

±0.5 g/100 ml

±0.002°

±0.01 °Z

±0.5 g/100 

ml

Rozdzielczość 

Czas pomiaru ± 90 °
Źródło światła

Długość fali

Max długość komory pomiarowej

Pomiar temperatury

Zakres pomiaru temperatury

Rozdzielczość pomiaru temperatury

Dokładność pomiaru temperatury

Kontrola temperatury

Zakres kontroli temperatury

Dokładność kontroli temperatury

Regulacja

Obudowa

Wyświetlacz

Interfejs

Zasilanie

Pobór energii (podczas pomiaru)

Pobór energii (max)

Wymiary

Waga

±0.2 °C

±90°

±259 °Z

0–99.9 g/100 ml

0.001°

0.01 °Z

0.1 g/100 ml

ok. 1 sekunda
1 LED z filtrem

589 nm

220 mm

Z czujnikiem temperatury 

PT100

(sonda PRT-E lub PRT-T)

Z czujnikiem temperatury 

PT100

(sonda PRT-E lub PRT-T)

Z czujnikiem temperatury 

PT100

(sonda PRG-100-EPT)

0–99.9 °C

0.1 °C

35W 35W 65W

Możliwość rozbudowy 

urządzenia

Z zewnętrznym 

termostatem Peltiera

Z wbudowanym 

termostatem Peltiera

8–40 °C 15–40 °C

±0.2 °C ±0.2 °C

Automatyczna (sterowanie przez menu)

Stal, malowana proszkowo

5,7” ekran dotykowy, 640 x 480 pikseli

1x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet

110–250 V, 50/60 Hz

50W 50W 85W

645 mm x 200 mm x 360 mm

28 kg
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FOTOMETRY

Bardzo wygodne, lekkie i niedrogie fotometry.

Dostarczane w przenośnej, twardej walizce z kuwetami,

zapasem reagentów na około 20 pomiarów,

ściereczką oraz baterią.

Model Mi405 Mi407 Mi408 Mi412

Zakres 0.00 do 9.99mg/l NH3-N 0.00 do 3.00mg/l NH3-N 0.00 do 5.00mg/l Fe 0.00 do 2.50mg/l PO4

Rozdzielczość 0.01mg/l 0.01mg/l 0.01mg/l 0.01mg/l

Dokładność
 ±0.10mg/l                                    

5.00mg/l

±0.04mg/l              

1.50mg/l

±0.03mg/l                

1.50mg/l

±0.04mg/l                 

1.00mg/l

Metoda Nesslera Nesslera
USEPA 315B 

standardowa 3500-Fe B

metoda kwasu 

askorbinowego

Źródło światła lampa wolframowa lampa wolframowa

Detektor światła
fotokomórka krzemowa; 

filtr 525nm

fotokomórka krzemowa; 

filtr 610nm

Środowisko pracy

Bateria

Auto-off

Wymiary

Waga 380g

niebieskie LED 466nm

fotokomórka krzemowa;    filtr 466nm

0 do 50ºC;                                                                                                                                                                                  

RH 100%

9V

po 10 minutach bezczynności

192x104x52mm

Model Mi404 Mi406 Mi413 Mi414

Zakres
0.00 do 5.00mg/l Cl2 

(wolnego i całkowitego)

0.00 do 5.00mg/l Cl2                  

( wolnego chloru)

0.00 do 10.00mg/l Cl2   

(wolnego i całkowitego)

0.00 do 20.00mg/l Cl

Rozdzielczość

0.01mg/l                           

(0.00 do 3.50mg/l)                      

0.10mg/l                             
(> 3.50mg/l)   

0.01mg/l                             
(0.00 do 3.50mg/l)                        

0.10mg/l                         
(>3.50mg/l)

0.01mg/l                           

(0.00 do 3.50mg/l)                      

0.10mg/l                                             
(> 3.50mg/l)   

0.01mg/l

Dokładność
±0.04mg/l;                            

(1.50mg/l )                     

±0.04mg/l;              

(1.50mg/l)        

±0.10mg/l;                   

(5.00mg/l)                         

±0.4mg/l;                  

(10.00mg/l)

Metoda
Metoda thiocyjanku rtęci 

(II)

Źródło światła niebieska LED 466nm

Detektor światła
fotokomórka krzemowa; 

filtr 466nm

Środowisko pracy

Bateria

Auto-off

Wymiary

Waga

192x104x52mm

380g

USEPA 330.5     /    metoda standardowa 4500-Cl G

lampa wolframowa

fotokomórka krzemowa;                                                                                                                   

filtr 525nm

0 do 50ºC                                                                                                                                                                                         

RH 100%

9V

po 10 minutach bezczynności
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Bardzo wygodne mierniki dostarczane w walizce pomiarowej.

Zapas reagentów na około 20 pomiarów; reagenty dostępne oddzielnie.

FOTOMETRY

Fotometry płomieniowe serii FP 8000 sa używane do precyzyjnych i niedrogich pomiarów stężenia elementów 

zasadowych  w roztworach wodnych. Dwa porty USB są przeznaczone do przesyłu danych (np. w formacie .csv) 

lub uaktualnień oprogramowania firmowego z dysku przenośnego USB. 

FOTOMETR PŁOMIENIOWY

Model Mi411

Zakres

0.00 do 5.00mg/l Cl2                                       

(wolnego i całkowitego)                                                       

6,5 - 8,0 pH 

Rozdzielczość

0.01mg/l                                                    

(0.00 do 3.50mg/l)                                            

0.10mg/l                                                        

(> 3.50mg/l)                                                  

0,1 pH

Dokładność
±0.04mg/l;  (1.50mg/l)                                

0,1 pH                      

Metoda

USEPA 330.5                                            

metoda standardowa 4500-Cl G               

metoda czerwonego fenolu

Źródło światła lampa wolframowa

Detektor światła
fotokomórka krzemowa;                                                                                            

filtr 525nm

Środowisko 

pracy

0 do 50ºC                                                                                                                                                                       

RH 100%

Bateria 9V

Auto-off po 10 minutach bezczynności

Wymiary 192x104x52mm

Waga 380g

Model Mi415

Zakres
0,00 - 50,00 FNU                                                      

0,00 - 50,00 FNU

Rozdzielczość
0,01FNU                                                                    

1 FNU

Dokładność
±0,5 FNU                                                                    

±5 % odczytu  

Metoda detekcja światła rozproszonego

Źródło światła podczerwień LED o wysokiej emisji

Detektor światła fotokomórka krzemowa

Środowisko pracy 0 do 50ºC; RH 100%

Bateria 9V

Auto-off po 5 minutach bezczynności

Wymiary 192x104x52mm

Waga 380g

Model FP8400 FP8700

Zakres pomiarowy

 Na 0,01-4500 ppm                

K 0,02-4500 ppm                  

Li 0,02-3000 ppm                  

Ca 0,30-3000 ppm

 Na 0,01-4500 ppm                

K 0,02-4500 ppm                  

Li 0,02-3000 ppm                  

Ca 0,30-3000 ppm

Objętość próbki < 2,5 ml < 0,25 ml

Wersja podstawowa

podstawowa                               

z autosamplerem, 

mieszadłem

Kalibracja

Interfejs

liniowa z 2 standardami

2x USB, Ethernet, RS-232

Do wykonywania spalań stosuje się 

propanu lub butanu, pozwala to na 

pomiary fotometrem płomieniowym 

nawet do trzech próbek na raz. 
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GĘSTOŚCIOMIERZ CYFROWY

Cyfrowy gęstościomierz służy do 

p o m i a r u  g ę s t o ś c i ,  c i ę ż a r u  

właściwego oraz stężenia roztworów 
3w zakresie 0,0000 - 3,0000 g/cm . 

Pomiar jest oparty o metodę 

oscylacyjną, Sensor temperatury jest 

umieszczony bardzo blisko próbki 

dzięki czemu bezpośrednio mierzy 

jej temperaturę.

GĘSTOŚCIOMIERZE 

Model DS7800 DS7700

Zakres pomiarowy 0,0000- 3,0000 g/cm3 0,0000- 3,0000 g/cm3

Dokładność 0,0001 g/cm3 0,001 g/cm3

Powtarzalność 0,0001 g/cm3 0,001 g/cm3

Objętość próbki (manualne 

podawanie)
0,9 ml 0,9 ml

Zakres temperatury 10 - 40oC 10 - 40oC

Powtarzalność temperatury +/- 0,02oC +/- 0,02oC

Maksymalna lepkość próbki 50 mPas (cps) 50 mPas (cps)

Czas pomiaru ok. 1 sekunda ok. 1 sekunda

Kalibracja
automatyczna                                              

powietrze i woda destylowana

automatyczna                                           

powietrze i woda destylowana

Budowa aluminiowa malowana proszkowo aluminiowa malowana proszkowo

Wyświetlacz LCD TFT 5,7'', 640x480 pikseli LCD TFT 5,7'', 640x480 pikseli

Interfejs RS232, USB, Ethernet RS232, USB, Ethernet

Zasilanie 90-264 V, 50/60 Hz, 100 W 90-264 V, 50/60 Hz, 100 W

Temperatura otoczenia 10 - 40oC 10 - 40oC

Kalibracja mierzonej 

wartości

4-10 punktów trzeciego stopnia 

regresji wielomianowej

4-10 punktów trzeciego stopnia 

regresji wielomianowej

Ilość metod 99 99

Pamięć wyników 999 999

GĘSTOŚCIOMIERZ PRZENOŚNY 

Densito 30PX firmy Mettler Toledo jest 

przenośnym przyrządem pomiarowym, służącym 

do wyznaczania gęstości cieczy metodą ciała 

drgającego. Do napełnienia celi pomiarowej 

można używać wbudowanej pompki do próżni lub 

strzykawki. Wyniki są automatycznie obliczane 

w jednej z następujących jednostek: gęstości, 

ciężaru właściwego, stopniach API, stopniach 

Brixa, % alkoholu, % H SO , stopniach Baume, 2 4

stopniach Plato, stopniach zawartości alkoholu lub 

jednostce określonej przez użytkownika. Wartość 

zostaje następnie pokazana na wyświetlaczu.

Dla uzyskania dokładnych wyników konieczne jest 

skorygowanie wpływu temperatury na gęstość. 

Densito 30PX przeprowadza tę korekcję 

automatycznie, zależnie od wybranej jednostki. 

W tym celu przyrząd korzysta z zachowanych 

wewnątrz tablic lub jednego z 10 współczynników 

kompensacji temperaturowej wprowadzonych 

przez użytkownika.

 

Zasada pomiaru pomiar gęstości metodą drgającego ciała

Pobieranie próbek
wbudowana pompka do próbek lub 

zewnętrzna strzykawka

Zakres pomiaru gęstości 0,0000 -2,0000 g/cm3

Dokładność ± 0,001 g/cm3

Rozdzielczość 0,0001 g/cm3

Temperatura pracy 5-35oC

Temperatura 

przechowywania
-20 do 70oC

Wyświetlacz LCD

Materiał obudowy poliester PBT

Materiał celi pomiarowej szkło borokrzemianowe

Waga 360 g

Czas pomiaru 1-10 minut

Pamięć danych 1100 wyników

Interfejs na podczerwień

Zasilanie z baterii 2 ogniwa 1,5V, typ AAA

Trwałość baterii ok 90 godzin

Materiały stykające się z 

produktem

policzterofluoroetylen PTFE                                  

szkło borokrzemianowe                

polisiarczek fenylenu                                     

polipropylen
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Oferujemy Państwu tlenomierze zarówno do zastosowań laboratoryjnych, jak i terenowych         . 

Tlenomierz Mi190 jest idealny do zastosowań laboratoryjnych, a szeroki zakres pomiarów z dobrą rozdzielczością 

i automatyczną kompensacją sprawią, że urządzenie to sprawdzi się w  najbardziej rygorystycznych laboratoriach. Zmierzone 

parametry pozostają w pamięci urządzenia; możliwość personalizacji danych w urządzeniu.                                                  .

Tlenomierz Mi605 sprawdzi się zarówno w laboratorium, jak i w zastosowaniach terenowych. Dostarczany jest wraz z bardzo 

poręczną walizką, która ułatwi transportowanie urządzenia  i przechowywanie go w laboratorium. Szeroki zakres pomiarów 

z dobrą rozdzielczością i dokładnością sprawi, że będziecie Państwo bardzo zadowoleni z pracy z tlenomierzem Mi605.

Tlenomierz MW600 służy do zastosowań głównie terenowych. Wynik pokazywany jest w mg/l z rozdzielczością 0.1 mg/l.

Automatyczna kompensacja temperatury  w zakresie 0-30 stopni Celsjusza                               .

TLENOMIERZE

Model Mi190 Mi605 MW600

Zakres

0.00 do 45.0 mg/l                                       

0.0 do 300.0%

-5.0 do 55.0°C 

0.00 do 45.00 mg/l                                         

0.0 do 300.0%

0.0 do 50.0°C 

0.0 do 19.9mg/l

Rozdzielczość

0.01 mg/l                                              

0.1%

0.1°C 

0.01 mg/l                                             

0.1%

0.1°C 

0.1mg/l

Dokładność

±1.5% pełnej skali                                         

±1.5% pełnej skali                                       

±0.4ºC 

±1.5% pełnej skali                                         

±1.5% pełnej skali                                       

±0.5ºC 

±1.5% pełnej skali

Kalibracja DO

automatyczna                                        

1 lub 2 punktowa w 0% 

(MA9070)                         

100% w powietrzu

automatyczna                                                         

w nasyconym powietrzu
-

Kompensacja temperatury 0.0 do 50.0ºC 0.0 do 50.0ºC 0º do 30ºC

Kompensacja zasolenia
0 do 4000m             

(rozdzielczość 100m)

0 do 4000m;           

(rozdzielczość 100m)
-

Kompensacja wysokości
0 do 40g/l;                        

(rozdzielczość 1g/l)

0 do 80g/l;               

(rozdzielczość 1g/l)
-

Sonda DO MA840/2 MA840/3 MA840 

Sonda temperatury dołączona do sondy DO - -

Kalibracja
2 punktowa                              

(0.0ºC oraz 50.0ºC)
-

manualna                                    

2 punktowa

Interfejs PC RS232 /  USB - -

Zasilanie 12 VCD zasilacz 9V bateria 9V bateria

Środowisko pracy
0º do 50ºC                             

RH 95%

0º do 50ºC                             

RH 100%

0º do 50ºC                                

RH 95%

Wymiary 230x160x95mm 200x85x50mm 145x80x40mm

Waga 900g 280g 220g
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ROZTWORY BUFOROWE I KALIBRACYJNE   
Nasza firma oferuje roztwory buforowe w butelkach oraz bardzo wygodne roztwory 

buforowe i kalibracyjne w saszetkach 20 ml z pięcioletnim okresem ważności. 

MA917B/1

MA918B/1

MA920B/1

MA905B/3

MA913B/3

MA919B/1

ELEKTRODY

Model MA917B/1 MA918B/1 MA920B/1

Zakres pomiaru 0 – 14 pH 0 – 12 pH 0 – 12 pH

Temperatura pomiaru 20 – 40ºC -5 – 30ºC - 5 – 40ºC

Wykonanie uchwytu szkło szkło PVDF

Elektrolit referencyjny KCL 3,5M KCL 3,5M + AgCl viskolen

Typ referencyjny podwójna Ag/AgCl pojedyncza Ag/AgCl pojedyncza Ag/AgCl

Połączenie referencyjne
ceramiczna                     

pojedyncza

ceramiczna          

potrójna
otwarte

Kształt membrany kulisty stożkowy stożkowy

Max.ciśnienie 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Typ złącza BNC BNC BNC

Kabel
koncentryczny                          

1 metr

koncentryczny                 

1 metr

koncentryczny                             

1 metr

Długość uchwytu 120mm 120mm 75mm

Średnica 12mm 20mm 6mm

Zastosowania laboratoria laboratoria laboratoria 

Model MA917B/1 MA918B/1 MA920B/1

Zakres pomiaru 0 – 14 pH 0 – 12 pH 0 – 12 pH

Temperatura pomiaru 20 – 40ºC -5 – 30ºC - 5 – 40ºC

Wykonanie uchwytu szkło szkło PVDF

Elektrolit referencyjny KCL 3,5M KCL 3,5M + AgCl viskolen

Typ referencyjny podwójna Ag/AgCl pojedyncza Ag/AgCl pojedyncza Ag/AgCl

Połączenie referencyjne
ceramiczna                     

pojedyncza

ceramiczna          

potrójna
otwarte

Kształt membrany kulisty stożkowy stożkowy

Max.ciśnienie 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar

Typ złącza BNC BNC BNC

Kabel
koncentryczny                          

1 metr

koncentryczny                 

1 metr

koncentryczny                             

1 metr

Długość uchwytu 120mm 120mm 75mm

Średnica 12mm 20mm 6mm

Zastosowania laboratoria laboratoria laboratoria 

M10030B Roztwór kalibracyjny 12880 µS/cm; pudełko 25x20ml

M10031B Roztwór kalibracyjny 1413 µS/cm; pudełko 25x20ml

MA9069 Roztwór kalibracyjny 5000 µS/cm; 230 ml

MA9060 Roztwór kalibracyjny 12880 µS/cm; 230 ml

MA9061 Roztwór kalibracyjny 1413 µS/cm; 230 ml

MA9063 Roztwór kalibracyjny 84 µS/cm; 230 ml

MA9064 Roztwór kalibracyjny  80000 µS/cm; 230 ml

MA9065 Roztwór kalibracyjny 111,8 mS/cm; 230 ml

MA9011 Roztwór do napełniania elektrody 3,5M KCl; 230 ml

MA9012 Roztwór do napełniania elektrody 1M KNO3; 230 ml

MA9015 Roztwór do przechowywania elektrod pH/ORP; 230 ml

MA9016 Roztwór do czyszczenia elektrod pH/ORP; 230 ml

MA9001 Bufor pH 1,68; 230 ml

MA9004 Bufor pH 4,01; 230 ml

MA9006 Bufor pH 6,86; 230 ml

MA9007 Bufor pH 7,01; 230 ml

MA9009 Bufor pH 9,18; 230 ml

MA9010 Bufor pH 10,01; 230 ml

MA9112 Bufor pH 12,45; 230 ml

M10004B Bufor pH 4,01; pudełko 25x20ml

M10007B Bufor pH 7,01; pudełko 25x20ml

M10010B Bufor pH 10,01; pudełko 25x20ml
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PROFESJONALNE

MIKROSKOPY BIOLOGICZNE 

SERII MBL 3200

MIKROSKOPY

BIOLOGICZNE 

SERII MBL 2000

PROFESJONALNY 

STEREO-ZOOM MIKROSKOP

GEMMOLOGICZNY 

KSW 5000

MIKROSKOP

METALURGICZNY 

MBL3300

STANDARDOWE

MIKROSKOPY

STEREO

SERII MSL4000

WIDEO-OKULARY

(PC, TV)

VOPC91,  VOPC93,

MIKROSKOPY

MIKROSKOPY

BIOLOGICZNE

MONOKULAROWE 
SERII MML

PROFESJONALNE

STEREO - ZOOM

MIKROSKOPY 

SERII MSZ5000

AKCESORIA
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Wysokowydajne termostaty do zapewnienia kontroli temperatury 

w urządzeniach laboratoryjnych, takich jak polarymetry i refraktometry. 

Termostaty zapewniają bardzo dokładną kontrolę temperatury i są proste 

w użyciu. Dzięki małym rozmiarom zajmują niewiele miejsca- 80 x 210 x 140 mm, 

waga 1,5 kg.

Na zapytanie oferujemy Państwu całą gamę przyrządów i urządzeń gemmologicznych. Dla Państwa wygody 

posiadamw swojej ofercie podróżne walizki gemmologiczne, spektrometry, mikroskopy, okulary i wiele innych 

drobnych przyrządów niezbędnychw codziennej pracy każdego jubilera.

PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA GEMMOLOGICZNE

TERMOSTAT PT31

Zakres                     

temperatury 

[ºC]

Dokładność 

temperatury 

[ºC]

Rozdzielczość 

[ºC]

Moc 

grzewcza 

[W]

Moc 

chłodzenia 

[W]

Zasilanie 

[V/Hz]

Ciśnienie 

pompy 

[Pa]

+8 do +40, 

regulowany
±0,2 ±0,1 30 15

115 – 

230/50
2000



WAGI

LABORATORYJNE

Wagi laboratoryjne to urządzenie 

służące do precyzyjnego wyzna-

czania masy substancji stałych i cie-

czy wykorzystywanych w praktyce 

laboratoryjnej. W laboratoriach 

najczęściej wykorzystuje się system 

wag precyzyjnych. Mechanizm ten 

działa na zasadzie pomiaru kąta 

skręcenia włókien kwarcowych, 

które są tłumione mechanicznie lub 

pneumatycznie w celu przyśpieszenia 

p o m i a r u .  D z i ę k i  w ł a ś c i w e m u 

połączeniu wydajności i zastoso-

wanych w wadze aplikacji, stanowią 

one doskonałe narzędzie do wyko-

nywania prostych ważeń zarówno w 

wymagających dokładności labora-

toriach jak i  w działających w 

trudnych warunkach zakładach 

przemysłowych. W ofercie posia-

damy wagi precyzyjne, analityczne, 

wagosuszarki a także akcesoria do 

wag.

Wagi analityczne 

Waga umożliwia ważenie przedmiotów 

z bardzo dużą dokładnością zazwyczaj do 

0,1 mg. Wagi te wykorzystuje się w labora-

toriach do ważenia bardzo małych ilości 

substancji. Szalka w wadze analitycznej jest 

chroniona przez szafkę przeciw podmuchową 

w celu nie zaburzania pomiaru przez ruchy 

powietrza w laboratorium. Okrągłe  szalki 

o średnicy 8-9 cm wykonane są ze stali 

nierdzewnej .  Wagi  wyposażone są w 

przejrzyste wyświetlacze LCD z dużymi 

cyframi. Istnieje możliwość protokołowania 

GLP/ISO z drukarką statystyk Kern. 

Wagi precyzyjne

Pos ia dają  szeroki  zakres  udźwigów, 

zapewniają dokładny i wiarygodny pomiar jak 

również długotrwałą i niezawodną pracę.  

Waga wyposażona jest w podświetlany 

wyświetlacz LED, pomoc przy dozowaniu, tryb 

wysokiej stabilności i różnorodne ustawienia 

filtra. Posiada również opcję ważenia z prze-

działem tolerancji, dzięki wprowadzaniu 

górnej i dolnej granicy ważenia. Dokładność 

odczytu wag wynosi nawet do 0001g.

Wagosuszarki

Stosowane jest do wyznaczania wilgotności 

względnej próbek materiałów. Określa 

procent  wi lgotności ,  procent  suchej 

pozostałości, stosunek wilgoci do suchej 

masy oraz masę. Posiada wiele profili 

suszenia: standardowy, łagodny, schodkowy, 

szybki. Wstępna, szybka analiza pozwala na 

wybór optymalnej temperatury suszenia. 
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Charakterystyka

- wyświetlacz LCD z dużymi cyframi,

- protokołowanie GLP/ISO w połączeniu z drukarką KERN

  (dostępna na zamówienie),

- złącze RS 232,

- programowanie wartości granicznej,

- 3 lata gwarancji.

Wagi laboratoryjne o wysokiej dokładności, z opcjami 

obejmującymi program formulacji i zliczania elementów, idealne do 

prac rutynowych. Szalka ze stali nierdzewnej, oprócz modelu 440-

21A. Regulowany program kalibracji zapewnia wysoką dokładność. 

Zaopatrzone w zasilacz sieciowy oraz w osłonę roboczą.

WAGI PRECYZYJNE

Model

Zakres 

ważenia                 

[g]

Dokładność 

odczytu                   

[g]

Liniowość               

[g] 
Rodzaj szalki

Rozmiar szalki 

[mm]

440-21A 60 0,001 ±0,003 okrągła ø 81

440-33N 200 0,01 ±0,02 okrągła ø 105

440-35N 400 0,01 ±0,03 okrągła ø 105

440-35A 600 0,01 ±0,03 okrągła ø 105

440-43N 400 0,1 ±0,2 kwadratowa 130 x 130

440-45N 1000 0,1 ±0,2 kwadratowa 130 x 130

440-47N 2000 0,1 ±0,2 kwadratowa 130 x 130

440-49N 4000 0,1 ±0,3 prostokątna 150 x 170

440-49A 6000 0,1 ±0,3 prostokątna 150 x 170

440-51N 4000 1 ±2 prostokątna 150 x 170

440-53N 6000 1 ±2 prostokątna 150 x 170

Model
Zakres     

ważenia [g]

Dokładność 

odczytu [g]

Powtarzalność 

[g]

Liniowość               

[g] 
Rodzaj szalki

Rozmiar szalki 

[mm]

572-30 240 0,001 0,001 ±0,003 okrągła ø 106

572-31 300 0,001 0,002 ±0,005 okrągła ø 106

572-32 420 0,001 0,002 ±0,005 okrągła ø 106

572-33 1600 0,01 0,01 ±0,03 okrągła ø 150

572-35 2400 0,01 0,01 ±0,03 okrągła ø 150

572-37 3000 0,01 0,02 ±0,05 okrągła ø 150

572-39 4200 0,01 0,02 ±0,05 okrągła ø 150

572-43 10000 0,1 0,1 ±0,3 prostokątna 160 x 200

572-45 12000 0,05 0,05 ±0,15 prostokątna 160 x 200

572-49 16000 0,1 0,1 ±0,3 prostokątna 160 x 200

572-57 24000 0,1 0,1 ±0,3 prostokątna 160 x 200

440/21-35

572/30-57
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WAGI ANALITYCZNE

ALS/ALJ

ABS/ABJ

ALT

ABTCharakterystyka

- wygodne wyświetlacze

  LCD z dużymi cyframi,

- protokołowanie GLP / ISO

  z drukarką statystyk KERN

  (KERN YKB-01),

- kompensacja siły

  (bez modelu ABT),

- model ABT posiada 

  pojedyncze ogniwo wagowe, 

  czas pomiaru do 3s,

- 3 lata gwarancji.

Posiadamy w sprzedaży również wagi laboratoryjne innych producentów.

NASI DORADCY CHĘTNIE POMOGĄ PAŃSTWU 

W DOBORZE ODPOWIEDNIEGO URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO.

Model
Zakres ważenia                 

[g]

Dokładność 

odczytu [mg]

Powtarzalność 

[mg]

Liniowość               

[mg] 
Rodzaj szalki

Rozmiar szalki 

[mm]

ALS 160-4A 160 0,1 0,1 ±0,3 okrągła ø 80

ALS 250-4A 250 0,1 0,1 ±0,3 okrągła ø 80

ALJ 160-4AM 160 0,1 0,1 ±0,3 okrągła ø 80

ALJ 250-4AM 250 0,1 0,1 ±0,3 okrągła ø 80

Model
Zakres ważenia                 

[g]

Dokładność 

odczytu [mg]

Powtarzalność 

[mg]

Liniowość               

[mg] 
Rodzaj szalki

Rozmiar szalki 

[mm]

ABS 80-4N 82 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABS 120-4N 120 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABS 220-4N 220 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABS 320-4N 320 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABJ 80-4NM 82 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABJ 120-4NM 120 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABJ 220-4NM 220 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

ABJ 320-4NM 320 0,1 0,2 ±0,3 okrągła ø 91

Model
Zakres        

ważenia [g]

Dokładność 

odczytu [mg]

Powtarzalność 

[mg]

Liniowość               

[mg] 
Rodzaj szalki

Rozmiar szalki 

[mm]

AES 100-4C 160 0,1 0,2 ±0,2 okrągła ø 85

AES 200-4C 220 0,1 0,2 ±0,2 okrągła ø 85

ABT 100-5NM 101 0,01 0,05 ±0,15 okrągła ø 80

ABT 120-4NM 120 0,1 0,1 ±0,2 okrągła ø 80

ABT 220-4NM 220 0,1 0,1 ±0,2 okrągła ø 80

ABT 320-4NM 320 0,1 0,1 ±0,3 okrągła ø 80

ABT 120-5DNM 42/120 0,01/0,1 0,02/0,1 ±0,05/0,2 okrągła ø 80

ABT 220-5DNM 82/220 0,01/0,1 0,05/0,1 ±0,1/0,2 okrągła ø 80



WAGI PRZENOŚNE

Wagi kompaktowe, określane również jako przenośne są doskonałym rozwiązaniem kiedy potrzebna jest nieduża, lekka 

oraz wielofunkcyjna waga. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które często muszą przenosić wagę z miejsca na miejsce.

 

Seria Traveler

- funkcjonalna osłona szalki,

- czytelny wyświetlacz,

- zasilanie sieciowe lub bateryjne,

- blokada szalki i kalibracji,

- opcja-dodatkowy wyświetlacz,

- opcja-port RS232, USB.

Seria Scout STX

- profesjonalna waga przenośna,

- kolorowy ekran dotykowy,

- zasilanie sieciowe lub bateryjne,

- ważenie podłogowe,

- blokada transportowa,

- opcja-port RS232, USB.

Seria Navigator

- 2 wielofunkcyjne bezdotykowe   

  sensory,

- szeroki zakres modeli-3 rodzaje 

  obudowy, 

- zasilanie sieciowe lub bateryjne,

- krótki czas stabilizacji.

Seria Model Max obciążenie [g] Dokładność odczytu [g] Powtarzalność [g] Liniowość [g] Wymiary szalki [cm]

TA152 150 0,01 0,01 ±1 ø 12

TA302 300 0,01 0,01 ±1 ø 12

TA502 500 0,01 0,01 ±1 ø 12

TA301 300 0,1 0,1 ±1 ø 12

TA501 500 0,1 0,1 ±1 ø 12

TA1501 1500 0,1 0,1 ±1 12 x 13,5

TA3001 3000 0,1 0,1 ±1 12 x 13,5

TA5000 5000 1 1 ±1 12 x 13,5

STX123 120 0,001 0,002 ±0,003 ø 9,3

STX223 220 0,001 0,002 ±0,003 ø 9,3

STX222 220 0,01 0,01 ±0,01 ø 12

STX422 420 0,01 0,01 ±0,01 ø 12

STX622 620 0,01 0,01 ±0,02 ø 12

STX1202 1200 0,01 0,02 ±0,03 17 x 14

STX2202 2200 0,01 0,02 ±0,03 17 x 14

STX421 420 0,1 0,1 ±0,1 ø 12

STX621 620 0,1 0,1 ±0,1 17 x 14

STX2201 4000 0,1 0,1 ±0,1 17 x 14

STX6201 6200 0,1 0,1 ±0,2 17 x 14

STX8200 8200 1 1 ±1 17 x 14

NV212 210 0,01 0,01 ±0,02 ø 12

NV511 510 0,1 0,1 ±0,2 19 x 13,8

NV1101 1100 0,1 0,1 ±0,2 19 x 13,8

NV2101 2100 0,1 0,1 ±0,2 19 x 13,8

NV4101 4100 0,2 0,2 ±0,4 19 x 13,8

NV5101 5100 0,5 0,5 ±1 19 x 13,8

NVL511 510 0,1 0,1 ±0,2 19,4 x 20,3

NVL1101 1100 0,1 0,1 ±0,2 19,4 x 20,3

NVL2101 2100 0,1 0,1 ±0,2 19,4 x 20,3

NVL5101 5100 0,5 0,5 ±1 19,4 x 20,3

NVL10000 10000 1 1 ±2 19,4 x 20,3

NVL20000 20000 1 1 ±2 19,4 x 20,3
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WAGI ANALITYCZNE I PRECYZYJNE

- najbardziej precyzyjna waga w swojej klasie,

- graficzny, kolorowy ekran dotykowy VGA 4,3",

- drzwi przesuwne bezramowe,

- porty komunikacyjne RS232, 2x USB

- dostępne są modele z kalibracją zewnętrzną jak i wewnętrzną,

- aplikacje: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, definiowana 

  jednostka, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne, zatrzymanie 

  stałego wskazania, ważenie kontrolne, recepturowanie, pomiar gęstości.

Wagi analityczne i precyzyjne firmy OHAUS to doskonałe rozwiązanie dla potrzeb laboratoryjnych, przemysłowych oraz dla 

szkolnictwa. Dzięki właściwemu połączeniu wydajności i zastosowanych w wadze aplikacji, stanowią one doskonałe 

narzędzie do wykonywania prostych ważeń zarówno w wymagających dokładności laboratoriach jak i w działających w 

trudnych warunkach zakładach przemysłowych.

SERIA ADVENTURER

Seria Model Max obciążenie [g] Dokładność odczytu [g] Powtarzalność [g] Liniowość [g] Wymiary szalki 

AX124 120 0,0001 0,0001 ±0,0002 ø 9
AX224 220 0,0001 0,0001 ±0,0002 ø 9
AX324 320 0,0001 0,0001 ±0,0002 ø 9
AX223 220 0,001 0,001 ±0,002 ø 12
AX423 420 0,001 0,001 ±0,002 ø 12
AX523 520 0,001 0,001 ±0,002 ø 12
AX422 420 0,01 0,01 ±0,02 17,5 x 19,5
AX822 820 0,01 0,01 ±0,02 17,5 x 19,5

AX1502 1520 0,01 0,01 ±0,02 17,5 x 19,5

AX2202 2200 0,01 0,01 ±0,02 17,5 x 19,5

AX4202 4200 0,01 0,01 ±0,02 17,5 x 19,5

AX5202 5200 0,01 0,01 ±0,02 17,5 x 19,5

AX2201 2200 0,1 0,1 ±0,2 17,5 x 19,5
AX4201 4200 0,1 0,1 ±0,2 17,5 x 19,5
AX8201 8200 0,1 0,1 ±0,2 17,5 x 19,5
EX124 120 0,0001 0,0001 ±0,0002  ø 9
EX224 220 0,0001 0,0001 ±0,0002  ø 9
EX324 320 0,0001 0,0001 ±0,0002  ø 9
EX223 220 0,001 0,001 ±0,002 ø 13

EX423 420 0,001 0,001 ±0,002 ø 13
EX623 620 0,001 0,001 ±0,002 ø 13

EX1103 1100 0,001 0,001 ±0,002 ø 13
EX2202 2200 0,01 0,01 ±0,02 19 x 20
EX4202 4200 0,01 0,01 ±0,02 19 x 20
EX6202 6200 0,01 0,01 ±0,02 19 x 20
EX10202 10200 0,01 0,01 ±0,02 19 x 20
EX6201 6200 0,1 0,1 ±0,1 19 x 20
EX10201 10200 0,1 0,1 ±0,1 19 x 20

E
x
p
lo
re
r

A
d
v
en
tu
re
r

- najbardziej zaawansowana technicznie waga,

- najwyższa jakość pomiarów,

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz VGA o wysokiej rozdzielczości 

  z ikonami graficznymi ułatwiającymi obsługę, wielojęzyczne menu,

- programowalne, wielofunkcyjne sensory bezdotykowe poprawiające  

  szybkość, czystość i bezpieczeństwo pracy,

- szeroka gama dostępnych trybów pracy oraz bibliotek ustawień 

  osobistych aplikacji. 

SERIA EXPLORER



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 144

Model MB90 posiada 2 profile suszenia (standardowy i szybki) oraz umożliwia 

przechowywanie  2 metod i 100 wyników testów, zaś model MB120 posiada 4 profile 

suszenia oraz przechowuje do 100 metod i aż 1000 wyników badań.

WAGOSUSZARKI

OHAUS

Model
Max           

obciążenie [g]

Dokładność 

odczytu [g]

Powtarzalność, 

waga próbki 

10g [%]

Zakres 

temperatur [oC]

Elemet 

grzewczy

MB27 90 0,001 0,2 50-160 halogen

MB25 110 0,005 0,05 50-160 halogen

MB90 90 0,001 0,02 40-200 halogen

MB120 120 0,001 0,015 40-230 halogen

KERN
- program wzorcujący CAL do ustawiania dokładności  

  (konieczny zewnętrzny odważnik do justowania),

- interfejs RS 232,

- zasilanie sieciowe zintegrowane 

  z wagosuszarką (230V / 50Hz),

- protokołowanie GLP / ISO 

  na zamówienie (modele MLS),
- kompensacja siły,

Model

Zakres 

ważenia 

[g]

Dokł. 

odczytu 

[g]

Powtarzalność, 

waga próbki 

10g [%]

Możliwość 

legalizacji

Zakres 

temperatury

MLS 50-3D 50 0,001 0,02 brak 40oC - 160oC

DAB 100-3 110 0,001 0,02 brak 35oC - 160oC

DBS 60-3 60 0,001 0,02 brak 50oC - 200oC

DLB 160-3A 160 0,001 0,05 brak 35oC - 160oC

DLT 100-3N 160 0,001 0,03 brak 35oC - 160oC

z drukarkami KERN dostępne 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Drukarka standardowa

KERN YKB-01N

Zestaw do kalibracji

temperatury

Zestaw do kalibracji

temperatury MLB-A12

do modeli MLB, MLS

Aluminiowe szalki na próbki

 średnica 92mm

opakowanie 80szt.

KERN MLB-A01

ODWAŻNIKI (WZORCE MASY)

W ofercie posiadamy 

również zestawy 

odważników w różnych 

zakresach wagowych. 
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Termometr DT-34 przeznaczony jest  do zastosowania 

w laboratoriach, w przemyśle spożywczym (do wędzarni, do mięsa, 

do pieczenia, do mrożonek), w przemyśle farmaceutycznym oraz 

w transporcie do kontroli i pomiaru temperatury w zakresie od -50°C 

do 270°C.

Funkcje

- pomiar temperatury w °C,

- rozdzielczość wyświetlacza 0,1 °C,

- przycisk ON/OFF, włączanie/wyłączanie urządzenia,

- przycisk HOLD, przechowywanie w pamięci aktualnej temperatury,

- LOBAT sygnalizacja niskiego stanu baterii.

Wykonany jest w specjalnej obudowie przemysłowej z tworzywa ABS     

o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru 

zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest na 

kurz, brud i wodę.

Specjalna konstrukcja sondy wykonanej ze stali kwasoodpornej 

przystosowana jest do szybkiego pomiaru temperatury. Rękojeść 

sondy wykonana jest z dwóch materiałów twardego tworzywa PP 

oraz elastycznego puliuretanu, który zabezpiecza przewód przed 

uszkodzeniem mechanicznym ponieważ zachowuje się jak 

elastyczna odgiętka. Typowa sonda ST01 zaopatrzona jest w przewód 

przyłączeniowy o długości 1m w którą wbudowany jest platynowy 

czujnik temperatury. Przewód sondy charakteryzuje się dużą 

odpornością mechaniczną. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 

4 elementowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, którego czwarta 

cyfra podaje dziesiątą część stopnia. 

TERMOMETR ELEKTRONICZNY 100-TP

Funkcje

- pomiar temperatury w °C,

- rozdzielczość 0,1 lub 0,01°C,

- funkcja HOLD - zamrażanie pomiaru na wyświetlaczu,

- funkcja LIGHT podświetlania wyświetlacza,

- T/MIN , T/MAX odzyskiwanie zapamiętanych wartości 

   minimalnych i maksymalnych temperatury,

- ERASE kasowanie zapisanych min/max przy jednoczesnym 

  naciśnięciu T/MIN i HOLD , T/MAX i 0,1/0,01,

- wodoodporna obudowa IP66,

- współpracuje z platynowym czujnikiem RTD typu Pt100.

Precyzyjny Termometr 100-TP przeznaczony jest do pomiaru 

temperatur w zakresie od -50 do 250°C lub od -50 do 500°C. 

Termometr typu 100-TP jest przenośnym przyrządem do dokładnego 

pomiaru temperatury, współpracuje z sondą temperaturową 

wyposażoną w dokładny platynowy czujnik temperatury typu Pt100. 

W termometrze zastosowano wysokowydajny mikroprocesor 

wyposażony w 24 bitowy precyzyjny przetwornik analogowo cyfrowy 

typu sigma-delta. Wynik pomiaru wyświetlany jest 6-znakowym 

nowoczesnym wyświetlaczem LCD typu COG (chip on glass). Do 

sterowania i zarządzaniem zasilania zastosowano dodatkowy 

mikroprocesor. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskano bardzo wysoką 

jakość i dokładność przyrządu.

Wykonany jest w specjalnej obudowie przemysłowej z tworzywa ABS 

o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru 

zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest 

na kurz, brud i wodę.

TERMOMETRY LABORATORYJNE

TERMOMETR ELEKTRONICZNY DT-34

Zakres mierzonych temperatur    

z sondą ST01 [oC]
-50 do 250

Zakres mierzonych temperatur    

z sondą ST06 [oC]
-30 do 500

Zakres temperatur pracy [oC] 0 do 40

Rozdzielczość [oC]
w całym zakresie 0,1 

lub 0,01

Dokładność pomiaru                       

[oC]
w całym zakresie ± 0,3

Pomiar rezystancji czteroprzewodowy

Zasilanie 2xAA

Wyświetlacz
5 cyfr LCD wys. 

10mm

Wymiary obudowy [mm] 150x82x29

Stopień ochrony obudowy IP66

Wymiary sondy ST01 [mm] 4x200

Wymiary sondy ST06 [mm] 4x300

Długość przewodu sondy [m] Lp=1

Zakres mierzonych temperatur [oC] -50 do 270

Zakres temperatur pracy [oC] -30 do 40

Rozdzielczość [oC] 0,1

Dokładność pomiaru [oC] 0,1

Zasilanie 2xAA

Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry

Wymiary obudowy [mm] 150x82x29

Stopień ochrony obudowy IP66

Wymiary sondy ST01 3,3x120

Długość przewodu sondy [m] Lp=1
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TERMOHIGROMETR RHT-15 

Przenośny przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności 

względnej. Elementem pomiarowym jest cyfrowy czujnik 

temperatury i wilgotności firmy Sensirion typu SHT15.

Sensor jest kalibrowany fabrycznie i charakteryzuje się 

wysoką stabilnością oraz niezawodnością. Czas reakcji 

czujnika wilgotności wynosi < 4 sekundy. 

-   funkcje termometru i higrometru,

-   pomiar temperatury w °C,

-   pomiar wilgotności w %,
o-   rozdzielczość 0,1 C,

-   funkcja HOLD - zamrażanie 

    pomiaru na wyświetlaczu,

-   pamięć MIN i MAX,

-   wodoodporna obudowa IP66.

REJESTRATOR TEMPERATURY I 

WILGOTNOŚCI TERMIOPLUS

Funkcje

- rejestrator temperatury i wilgotności,

- pomiar temperatury w °C,

- pomiar wilgotności w % RH,

- rozdzielczość 0,1°C, 0,1% RH,

- sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu,

- wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach 

  dopuszczalnych,

- start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem 

czasowym 

  lub START/STOP z przycisku,

- dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej,

- sygnalizacja niskiego stanu baterii.

TERMIOPLUS to rejestrator temperatury i wilgotności, 

przeznaczony jest  do  pomiaru  i  rejestracji  temperatury 

i wilgotności w pomieszczeniach oraz  transporcie.

 

Programowanie i odczyt zapisanych pomiarów odbywa się 

przez czytnik USB. Można go włączyć w odpowiednim                       

miejscu, bezpośrednio przy pomocy przycisku,  lub przy 

pomocy komputera ustawić włączenie z opóźnieniem. Po 

przyłączeniu termohigrometru do komputera poprzez 

adapter podłączony do portu USB i uruchomieniu 

programu odczytuje  informacje zapisane w jego pamięci.

Dane można zobrazować w postaci wykresów, arkusza 

wyników oraz zbioru w formacie tekstowym pozwalającym 

na wczytanie do programu EXCEL. Program także 

umożliwia zobrazowanie i wydruki alarmów (przekroczeń 

nastawionych temperatur) które wystąpiły w danym 

okresie. Można również ustawić czy urządzenie ma zapisać 

32000 próbek i zakończyć pracę czy zapisywać próbki na 

danych najstarszych (nadpisywanie).

TERMOHIGROMETRY

Zakres mierzonych 

temperatur [oC]
-20 do 60

Rozdzielczość [oC]
w całym zakresie                 

pomiarowym 0,1

Dokładność [oC] ± 0,5 w zakresie od 5oC do 40oC

Czas reakcji czujnika 

temperatury [s]
od 5 do 30

Zakres mierzonych 

wilgotności [%]
0-100

Rozdzielczość [%]
w całym zakresie                 

pomiarowym 0,1

Dokładność pomiaru 

wilgotności [RH]
± 3% w zakresie od 10 do 90%

Czas reakcji czujnika 

wilgotności [s]
< 4

Czas pracy baterii 300 h pracy ciągłej

Zasilanie 2xAA

Wyświetlacz 5 cyfr LCD

Wymiary obudowy [mm] 150x82x29

Stopień ochrony obudowy IP66

Zakres mierzonych 

temperatur [oC]
-30 do 70

Zakres mierzonych 

wilgotności [RH]
0 do 100%

Rozdzielczość 
w całym zakresie pomiarowym 

0,1

Dokładność [oC]

± 0,5 lub lepsza w zakresie od     

-20oC do 40oC,                                 

± 1 w pozostałym zakresie 

pomiarowym

Dokładność [RH] dla czujnika SHT15 ±2% 

Czas pracy baterii 1 000 000 zapisów

Interfejs USB

Pamięć 32000 pomiarów 

Częstość zapisu od 1 sekundy do 10000 minut

Wyświetlacz LCD

Wymiary obudowy [mm] 45x100x19

Stopień ochrony obudowy IP65

Waga [g] 85
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RL 1 – System podstawowy

Profesjonalny system mebli laboratoryjnych 

opierający się na stałych, nieprzestawialnych 

szafkach na cokole. Szafki pełnią rolę nośną 

dla blatów. Nadstawki oraz przyłącza mediów są 

zamocowane na blacie.

RL 2 – System podstawowy 

            z przestawialnymi szafkami 

Mobilne szafki umieszczone pod stabilnymi 

stelażami malowanymi proszkowo. Szafki mogą 

być wymieniane lub przemieszczane według 

wymagań Użytkownika.

RL 3 – System modułowy 

            podstawowy

System laboratoryjny oparty na zastosowaniu 

rozbudowanych nadstawek. Umiejscowienie 

mediów, punkty zlewne w pełni dostosowane do 

wymogów Użytkownika. Szafki pełnią rolę nośną 

dla blatów.

RL 4 – System modułowy 

            z przestawialnymi szafkami

Profesjonalny system mebli laboratoryjnych  

opierający się na zastosowaniu rozbudowanych 

przystawek. Zapewnia możliwość różnorodnych 

modyfikacji. Przestawialne szafki umieszczone są 

pod stabilnym stelażem stołu roboczego, 

co pozwala na ich łatwe przemieszczanie lub za- 

mianę.

SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH
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Profesjonalny system mebli labora-

toryjnych opierający się na szafkach, 

podwieszanych do stabilnej  konstrukcji  

stelaży stołów. Szafki podwieszone są na 

dogodnej dla Użytkownika wysokości.

RL 6 – System modułowy 

            z mobilnymi szafkami

System mebli laboratoryjnych chara-

kteryzujący się dużą elastycznością 

w podejściu do wymagań Użytkownika. 

Wszystkie szafki posiadają mobilną 

konstrukcję i mogą być łatwo przesu-

wane. 

RL 7 – System instalacji 

            podsufitowych 

Zastosowanie podsufitowego systemu 

w pełni rozgranicza zabudowę meblową 

od konstrukcji doprowadzania mediów 

i półek zastępujących tradycyjne 

nadstawki laboratoryjne.

RL Indywidual – System spersonalizowany

Indywidualność to nasza dewiza. Jeżeli posiadacie Państwo nietypowe zapotrzebowanie lub 

specjalne wymagania odnośnie wyposażenia miejsca pracy, kompleksowo zaprojektujemy 

i zrealizujemy Państwa laboratorium. 

Jesteśmy otwarci na życzenia Klientów. Jeśli potrzebują Państwo nowego wyposażenia 

laboratoryjnego, chcą dokonać przebudowy czy też tylko uzupełnić meble laboratoryjne, 

precyzyjnie zajmiemy się koordynacją projektu, kierując się Państwa wizją aż do samego końca.

SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH

RL 5 – System modułowy 

            z podwieszanymi szafkami
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Dygestorium LabAirTec jest technicznie dojrzałym, 

bezpiecznym, łatwym w działaniu urządzeniem, które 

gwarantuje wolne od ryzyka i wygodne środowisko pracy. 

Norma DIN EN 14175 ustanowiła limity wyników dla: ucieczki, 

przetrzymywania oraz wymiany powietrza. Wyniki LabAirTec 

są znacznie lepsze od tych wymaganych.

S1 Wersja standardowa

System Bypass  - gwarantuje laminarny przepływ  powietrza

Moduły wyciągu powietrza  –  zoptymalizowane 

profile przepływu powietrza zwiększają wyniki pracy

Monitorowanie -  bezpieczeństwo dzięki  łatwej  

i prostej obsłudze

Szuflada na media – bezproblemowa instalacja mediów

S2

Kontrola ilości wydmuchiwanego powietrza w odniesieniu 

do pozycji przedniego ogranicznika. Kontrola ilości powietrza 

w zależności od warunków wykorzystywania zwiększa 

poziom bezpieczeństwa.

S3

Automatyczne odcięcie przedniego ogranicznika zwiększa 

bezpieczeństwo i redukuje koszty eksploatacji.

S4

Aktywny wlot powietrza.  Osiągnięte maksimum 

bezpieczeństwa.

Dygestorium LabAirTec oferuje podwyższony poziom 

bezpieczeństwa i niezawodności przy zwiększonym 

komforcie pracy. Cztery stopnie piramidy bezpieczeństwa to 

wynik zamkniętego projektu oraz współpracy inżynierskiej ze 

specjalistami z działów aerodynamiki i systemu wywiewu 

powietrza. Nowy system skutecznie chroni zdrowie 

operatorów urządzenia. Każdy stopień w tej piramidzie 

zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.

Dygestorium  LabAirTec prezentuje nowo zaprojektowany 

system aktywnego wlotu powietrza (Bypass) i unikalny 

system wywiewu powietrza. Objętość powietrza została 

zmniejszona, a moc wlotu zwiększona. Wynikiem tego jest 

znaczący wzrost bezpieczeństwa operatora oraz zmniejszenie 

kosztów eksploatacji.

Dygestorium  LabAirTec pozwala na przeinstalowywanie 

komponentów modułowych, ułatwiając w ten sposób 

instalację przy jak najniższych kosztach. Odkażanie jest proste 

dzięki łatwemu usunięciu powietrza.

Zastosowanie w Państwa dygestorium aktywnych systemów

nawiewu i wywiewu znacząco wpłynie na koszty eksploatacji

w Państwa laboratorium.

Poniżej przedstawiono koszty eksploatacyjne w zależności

od zastosowanego systemu. 

Dygestorium              

Lab Air Tec 1500 

Obętość powietrza               

w m3/h

Roczne koszty                             

eksploatacyjne   

w PLN

Redukcja 

kosztów  w %

S4 275 3210,00 45

S3 320 3750,00 55

S2 440 5160,00 75

S1 600 7020,00 100

DYGESTORIA
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DYGESTORIUM NASTOŁOWE BEZWYCIĄGOWE

           model H400SFA                                                        model PMSF400SFA

Optymalna ochrona użytkownika

- dygestoria Labopur zostały uznane za zgodne ze 

   standardem NF X.15-211 przez niezależne laboratorium,

- opary są eliminowane poprzez filtr cząsteczkowy,

- przedni wylot do pobierania próbek pozwala na szybką 

   oraz niezawodną kontrolę nasycenia filtra,

- lampka ostrzegawcza, zlokalizowana na froncie 

 informuje o dobrym funkcjonowaniu systemu 

   wentylacji / filtracji,

- ciche elektryczne wentylatory zawarte w dygestoriach  

  są zgodne z normami Unii Europejskiej,

- przednie okienko kontrolne informuje natychmiast, jeśli 

   filtr jest na swoim miejscu i jest dobrze przystosowany 

   do pracy,

- zbiornik retencyjny zintegrowany pod blatem pozwala

   na odzyskanie cieczy w razie przypadkowego rozlania.

Oszczędność energii oraz czasu

- dygestoria nastołowe są dostarczane gotowe do użytku 

  (montaż nie jest wymagany), wszystko co należy  wyko- 

  nać to podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego,

- brak odprowadzenia gazów (jeśli dygestorium jest 

  zaopatrzone w filtr),

- nie ma potrzeby ogrzewania bądź chłodzenia powietrza 

  w miejscu pracy urządzenia.

Wygoda użytkowania

- przezroczyste ściany dygestorium oferują  

 optymalne oświetlenie blatu oraz bezpośredni 

    widok na produkty pracy,

- ergonomiczne otwory na ręce pozwalają na   

 bezpieczne i łatwe manipulowanie wewnątrz  

   dygestorium,

-  ochronne nasadki pozwalają na umieszczenie 

kabli 

  zasilających urządzenia w dygestoriach,

-  wentylatory zawarte w naszych dygestoriach 

   pozwalają na większą koncentrację podczas 

pracy,

-  łatwość wymiany aktywnego filtra węglowego. 

Charakterystyka

- stalowa konstrukcja,

- biała farba epoksydowa RAL 9010 o wysokiej  

  odporności na chemikalia,

- szyby poliwęglanowe,

- napięcie 220 - 240 V,

- wanna wychwytowa,

- blat HPL,

- czujnik przepływu powietrza,

- zegar,

- wylot do pobierania próbek,

- ręczna pompa PMAF.
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H06 H09 H12 H15

1 1 lub 2 1 lub 2 2 lub 3

735x545x505 935x845x700 935x1145x700 935x1445x700

950x600x650 1160x900x750
1160x1200x75

0

1160x1500x75

0

ORG200
ORG200 lub 

2x ORG200

ORG200 lub 

2x ORG200

2xORG200 lub 

3x ORG200

CORG200
CORG200 lub 

2x CORG200

CORG200 lub 

2x CORG200

2xCORG200 

lub 3x 

CORG200

FOR200
FOR200 lub 

2xFOR200

FOR200 lub 

2xFOR200

2xFOR200 lub 

3xFOR200

AMM200
AMM200 lub 

2xAMM200

AMM200 lub 

2xAMM200

2xAMM200 

lub 

3xAMM200

Blat 

szklany
BV06 BV09 BV12 BV15

na 

kółkach
TTF06 TTF09 TTF12 TTF15

na 

nóżkach
TTR06 TTR09 TTR12 TTR15

Wózek TR06 TR09 TR12 TR15

Szafka TA06 TA09 TA12 TA15

Światło LUMI LUMI LUMI LUMI

Model

Kolumny fitracyjne

Wymiary wewnętrzne HxWxD 

[mm]

Wymiary zewnętrzne HxWxD 

[mm]

Dostępne filtry

Opcje
Stelaż

DYGESTORIUM NASTOŁOWE BEZWYCIĄGOWE

Dygestoria nastołowe bezwyciągowe dzięki wykorzystaniu 

technologii filtracji przez filtry węglowe są dobrą alternatywą dla 

laboratoriów,  które nie posiadają bezpośredniego 

wyprowadzenia do instalacji odciągowej lub chcących mieć 

mobilne rozwiązanie do wykonywania chemicznych procesów. 
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Charakterystyka

- kompaktowa budowa,
o- szyba nachylona pod kątem 10  w celu bardziej 

  ergonomicznej oraz komfortowej pracy,

- blat i wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej

  kwasoodpornej typu 304L,

- blat dzielony na segmenty (opcja blat jednoelementowy),

- szyba przednia wykonana z bezpiecznego szkła 

  antyrefleksyjnego,

- silikonowa uszczelka wokół przedniej szyby 

  zapewniająca szczelne zamknięcie komory,

- nowoczesny system sterowania oraz powiadamiania 

  o zagrożeniach,

- wyświetlacz wskazujący aktualną prędkość przepływu, 

  poziom zużycia filtrów oraz stany alarmowe,

- wlot powietrza o profilu V zapobiegający blokowaniu 

  przepływu powietrza,

- łatwy w obsłudze system otwierania szyby przedniej 

  umożliwiający pełny dostęp do przestrzeni roboczej,

- standardowe wyposażenie: 2 gniazda elektryczne, 

  oświetlenie, lampa UV z programatorem (timerem).

Wyświetlacz

- LCD z barwnym tłem informującym Użytkownika o statusie 

  komory (zielony ekran: bezpieczne warunki pracy, czerwony 

  ekran: warunki pracy nie są bezpieczne, żółty ekran: komora 

  w trakcie sterylizacji,

- stała informacja o prędkości przepływu powietrza: laminarnego, 

  na wlocie oraz przepływie na wylocie,

- timer umożliwiający zaprogramowanie włączenia wentylatora    

  oraz lampy UV,

- dostęp do komory zabezpieczony hasłem (Użytkownika,   

  serwisu),

- alarmy dźwiękowe i wizualne z komunikatem informacyjnym

  (prędkość przepływu laminarnego, niedostateczny przepływ na 

  wylocie, otwarta szyba przednia, aktywna lampa UV),

- oprogramowanie UltraLogger umożliwiające zdalne sterowanie 

  i monitorowanie pracy komory za pomocą komputera (opcja). 

Zalety

- najwyższy poziom ochrony

  produktu, operatora i otoczenia,

- zgodność z normą EN 12469,

- nowoczesny system sterowania,

- aktywny monitoring zużycia  

  filtrów,

- kompaktowa budowa,

- unikalny system otwierania panelu

  przedniego,

- bogate wyposażenie wersji 

  standardowej,

- szeroka gama akcesoriów.

KOMORY LAMINARNE

Model Bio II Advance 3 Bio II Advance 4 Bio II Advance 6

Wymiary zewnętrzne WxDXH [mm] 1049x759x1260 1354x759x1260 1964x759x1260

Wymiary wewnętrzne WxDXH [mm] 954x605x587 1259x605x587 1869x605x587

Wysokość otworu roboczego [mm] 200 200 200

Prędkość przepływu laminarnego [m/s] 0,35 0,35 0,35

Prędkość na wlocie [m/s] 0,5 0,5 0,5

Przepływ na wylocie [m3/h] 295 402 620

Moc [kW] 1,2 1,3 1,8

Natężenie światła [Lux] 1000 1000 1000

Poziom hałasu [dBA] 58 58 58

Filtr

Czystość powietrza

Waga [kg] 230 250 330

HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822                                                                     

skuteczność 99,995% MPPS oraz 99,999% DOP

ISO 4 wg ISO 14644-11

Seria Bio II Advance to nowa generacja komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa. Zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi 

standardami bezpieczeństwa, ergonomii, efektywności energetycznej oraz niezawodności w swojej klasie. Komory spełniają 

wymagania normy EN 12469, co zostało potwierdzone świadectwem wydanym przez niezależną instytucję certyfikującą TÜV 

NORD. Komory spełniają także wymagania norm NSF/ANSI 49 (klasa II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 oraz AS2252.
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Odciągi miejscowe Alsident® zostały zaprojektowane do 

pochłaniania gazów, dymów, oparów, zapachów, kurzu i innych 

substancji szkodliwych dla zdrowia lub zaburzających wyniki 

pomiarów. Przeznaczone są do zastosowania w pracowniach 

szkolnych, laboratoriach zakładów chemicznych, farmaceuty-

cznych oraz zakładach branży elektronicznej. Szeroki wybór 

akcesoriów zapewnia dobór urządzeń dostosowanych do 

potrzeb użytkownika. Wychwytywanie zanieczyszczeń 

bezpośrednio u źródła ich powstania, duża sterowność 

i odpowiednia stabilność ramion zapewnia efektywną ochronę 

zdrowia.

ramion zapewnia efektywną ochronę zdrowia. Ramiona 

odciągowe występują w konfiguracji o zasięgu od 400mm 

do 2600mm,  jako ramiona jedno-, dwu- lub trójprzegubowe. W 

systemach Alsident dostępne są średnice rur od 50 do 100 mm 

umożliwiające szybki sposób mocowania do uchwytów 

stołowych, ściennych bądź sufitowych w zależności od 

możliwości podłączenia. W ofercie dostępne są odciągi w wersji 

aluminiowej, chemoodporne (PP) bądź w wersji antystatycznej 

stosowane w miejscach oraz w strefach zagrożonych 

wybuchem.

ALSIDENT® SYSTEM 50 to ramiona dopasowane dla 
3pochłaniaczy o wydajności 45-85 m /godz. System stanowi 

właściwe rozwiązanie w miejscach o niewielkim poziomie 

zanieczyszczeń, takich jak produkcja i serwis elektroniki, 

laboratoria, kliniki dentystyczne, warsztaty i klasy szkolne. 

Ramiona są w prosty i szybki sposób mocowane do uchwytów 

stołowych, ściennych bądź sufitowych. 

ALSIDENT® SYSTEM 50 dostępny jest w kilku różnych 

konfiguracjach o zasięgu do 1660 mm. Pozwala to na 

dopasowanie odpowiednio długiego ramienia do warunków 

pracy. System 50 występuje w dwóch wersjach: aluminium 

(AL) oraz antystatyczny (AS) polipropylen. Wybór materiału 

zależy od procesu, w którym jest stosowany oraz rodzaju 

pochłanianego oparu.

ALSIDENT® SYSTEM 63 jest przeznaczony dla pochłaniaczy 
3o wydajności 60–120 m /godz. System stanowi właściwe 

rozwiązanie w miejscach wymagających ochrony przed 

skutkami działania chemikaliów, takich jak laboratoria, szkoły                

i uczelnie. Ramiona są w prosty i szybki sposób mocowane do 

uchwytów stołowych, ściennych bądź sufitowych. ALSIDENT 

SYSTEM 63 dostępny jest w kilku różnych konfiguracjach                   

o zasięgu do 1500 mm. Pozwala to na dopasowanie 

odpowiednio długiego ramienia do warunków pracy. System 

63 wykorzystywany jest w miejscach gdzie wymagana jest 

ochrona przed niszczącym działaniem chemikaliów, np. przed 

oparami substancji chemicznych. Tuby i łączenia wykonywane 

są z białego polipropylenu (PP).

      Alsident System 50                        Alsident System 63                       Alsident System 75                     Alsident System 100

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic jest przeznaczony dla 
3pochłaniaczy o wydajności 80-180 m /godz. Ramiona 

zbudowane są jak dwuczęściowe ramię z tubą teleskopową. 

Zastosowanie tuby teleskopowej pozwala zaoszczędzić 

miejsce i jest szczególnie przydatne w laboratoriach, 

warsztatach mechanicznych, odlewniach. Ramiona 

ALSIDENT® SYSTEM 75 Telescopic są w prosty i szybki sposób 

mocowane do uchwytów stołowych, ściennych bądź 

sufitowych.

System dostępny jest w dwóch różnych konfiguracjach 

o zasięgu 1300 mm bądź 1900 mm. Kombinacja rodzaju 

mocowania (do stołu, ściany bądź sufitu) oraz zasięgu ramienia 

pozwala na odpowiednie dopasowanie go do warunków pracy. 

Ramię wykonane jest z aluminium i zalecane jest szczególnie                          

w miejscach gdzie odporność na chemikalia bądź ochrona 

przed elektrycznością statyczną nie są wymagane. Ramiona 

składają się z tub aluminiowych i ruchomych łączeń 

wykonanych  z białego polipropylenu (PP).

ALSIDENT® SYSTEM 100 jest przeznaczony dla pochłaniaczy o 
3wydajności 140 – 400 m /godz. W zależności od wersji 

materiału, z jakiego został wykonany system stanowi właściwe 

rozwiązanie w miejscach takich jak laboratoria, szpitale, 

przemysł chemiczny, uniwersytety oraz warsztaty, gdzie 

konieczne jest stosowanie pochłaniaczy o dużej wydajności. 

Ramiona ALSIDENT® SYSTEM 100 są w prosty i szybki sposób 

mocowane do uchwytów stołowych, ściennych bądź 

sufitowych. System 100 dostępny jest w kilku różnych 

konfiguracjach o zasięgu do 2630 mm. Pozwala to na 

dopasowanie odpowiednio długiego ramienia do warunków 

pracy. 

ALSIDENT® SYSTEM 100 dostępny jest w trzech wersjach, 

aluminiowej (AL), antystatycznej (AS) oraz odpornej na 

chemikalia (CR). Wybór wersji materiałowej zależy od procesu, 

w którym ramię będzie stosowane oraz rodzaju pochłanianego 

zanieczyszczenia.

ODCIĄGI MIEJSCOWE
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RECYRKULACYJNY SYSTEM FILTRACJI POWIETRZA

Recyrkulacyjny system filtracji powietrza UFA.2030 wiąże opary rozpuszczalnika 

(węglowodory) skutecznie do czasu wysycenia filtra powyżej poziomu 99,999%                    

w warunkach normalnej eksploatacji oraz  w warunkach symulowanego 

wypadku  w  szafie bezpieczeństwa.

Charakterystyka

- dowolne miejsce instalacji, niezależne od wyjść systemu wentylacyjnego,

- aktywna ochrona osobista dzięki bezpiecznemu przechwytywaniu  

  szkodliwych 

  oparów i zatrzymywaniu ich przez system filtracji,

- bardzo niski poziom hałasu, tylko ok. 39 dB (A),

- zgodność z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc,

- obudowa wykonana z blachy laminowanej,

- z kilkustopniowym systemem filtracji i przewodem zasilającym,

- monitoring odciąganego powietrza i monitoring filtra potwierdzone  

  certyfikatem VDE,

- alarm optyczny i akustyczny, bezpotencjałowy styk alarmu,

- wymiary - szer. x głęb. x wys.  305 x 555 x 210 mm.

URZĄDZENIA ODCIĄGU POWIETRZA

Bezpieczne przechwytywanie oparów i gazów w miejscu 

ich powstawania lub wydobywania się.

Charakterystyka

- bardzo niski poziom hałasu, idealne do bezpośredniego 

  montażu w miejscu pracy,

- w zestawie z kablem podłączeniowym i przewodem 

  zasilającym,

- łącznik 75 NW,

- wymiary szer. x głęb. x wys. 200 x 400 x 200 mm,

- zgodność z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G c T4.

Bez monitoringu odciągu powietrza

- w przypadku awarii zielona dioda LED gaśnie.

Z monitoringiem odciągu powietrza

- zintegrowany czujnik spadku ciśnienia

- w przypadku awarii zielona dioda LED gaśnie i zapala się 

  czerwona dioda LED.

Styk beznapięciowy

- dodatkowo dostępny dla urządzeń z systemem 

  monitorowania odciągu powietrza.

Do  montażu na ścianie

- w zestawie konsole montażowe, elastyczny wąż, zaciski do 

  węża oraz materiały montażowe.

Urządzenia odciągowe do szafek podblatowych zostały 

zaprojektowane specjalnie z myślą o warunkach ciśnień                        

i przepływów objętościowych panujących w szafach 

bezpieczeństwa o niewielkiej pojemności wewnętrznej.

      Urządzenie bez monitoringu             Urządzenie z monitoringiem

      Urządzenie do zamontowania 
                      na ścianie             

              Urządzenie do szaf
                  podblatowych

URZĄDZENIA ODCIĄGU POWIETRZA
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System odprowadzania oparów 

podłączony do wentylacji zewnętrznej 

- system wymaga odprowadzenia na zewnątrz  

  pomieszczenia,

- łatwa instalacja,

- gwarancja prawidłowej wentylacji dla 

  maksymalnie 3 szaf,

- odpowiedni dla wszystkich rodzajów 

  oparów (w tym CMR),

- cicha praca systemu.

System odprowadzania oparów

niepodłączony do wentylacji zewnętrznej 

- system nie wymaga odprowadzenia na zewnątrz  

  pomieszczenia,

- bardzo łatwa instalacja,

- gwarancja prawidłowej wentylacji dla maksymalnie 

  2 szaf,

- odpowiedni dla szerokiego zakresu oparów,

- doskonała żywotność filtrów (przy zachowaniu zasad   

  przechowywania, filtry wymieniane po roku  

  użytkowania).

Pudło wentylacyjne CDV-A

- elektryczny wentylator umożliwiający usunięcie toksycznych oparów 

  generowanych wewnątrz szaf bezpieczeństwa,

- model odpowiedni do wszystkich modeli szaf,

- łatwe połączenie pomiędzy szafą a obudową wentylatora,

- połączenie poprzez elastyczną rurę o średnicy 100 mm,

- zbudowane ze stali malowanej proszkowo,
3- przepływ 215 m /h,

- średnica wlotu i wylotu 100 mm

- możliwość regulacji przepływu.

Pudło fitracyjne CDF-P

- elektryczny filtrator umożliwiający usunięcie żrących oparów 

  generowanych wewnątrz szaf bezpieczeństwa,

- pary są oczyszczane poprzez aktywny filtr węglowy i wydzielane bez 

  zagrożenia do atmosfery,

- model odpowiedni do wszystkich modeli szaf,

- łatwe połączenie pomiędzy szafą a obudową wentylatora,

- połączenie poprzez elastyczną rurę o średnicy 100 mm,

- zbudowane z PVC,
3- przepływ 86 m /h,

- średnica wlotu 100 mm, wylotu 75 mm.

SYSTEMY WENTYLACYJNE SZAF BEZPIECZEŃSTWA
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SYSTEMY WENTYLACYJNE

SZAF BEZPIECZEŃSTWA

Pudło fitracyjne CDF-A

- elektryczny filtrator umożliwiający usunięcie łatwopalnych oraz 

  toksycznych oparów generowanych wewnątrz szaf bezpieczeństwa,

- pary są oczyszczane poprzez aktywny filtr węglowy i wydzielane 

  bez zagrożenia do atmosfery,

- model odpowiedni do wszystkich modeli szaf,

- łatwe połączenie pomiędzy szafą a obudową wentylatora,

- połączenie poprzez elastyczną rurę o średnicy 100 mm,

- wykonane ze stali malowanej proszkowo,
3- przepływ 86 m /h,

- średnica wlotu 100 mm, wylotu 75 mm.

Pochłaniacz toksycznych oparów H50

- elektryczny filtrator umożliwiający usunięcie łatwopalnych oraz 

  szkodliwych oparów generowanych wewnątrz szaf bezpieczeństwa,

- oparte na technologii Labopur,

- opary są oczyszczane poprzez aktywny filtr węglowy i wydzielane 

  bez zagrożenia do atmosfery,

- model odpowiedni do wszystkich modeli szaf,

- dioda ostrzegawcza informuje o właściwej pracy systemu,

- przednie okno kontrolne wskazuje czy wewnątrz znajduje się 

  odpowiedni filtr,

- pudło wentylacyjne wyposażone w zegar wskazujący zużycie filtra,

- łatwa wymiana filtra z węglem aktywnym,

- wykonane ze stali malowanej proszkowo,
3- przepływ 86 m /h,

- średnica wlotu 100 mm.

Model
Materiał 

wykonania

Poziom 

hałasu 

[dB]

Moc [W]
Zasilanie 

[V]

Przeplyw 

[m3/h]
Wymiary Wbudowany filtr

CDV-A stal 55,5 97 215 235x235x250 -

CDF-P PVC 43 20 86 285x410x285
do oparów organicznych                           

i toksycznych

CDF-A stal 43 20 86 285x410x285 do oparów organicznych

H50 stal 43 20 86 310x505x485 zamawiane oddzielnie

220-240
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

P r z e p i s y  w y m a g a j ą  o d p o w i e d n i e g o 

zabezpieczenia substancji łatwopalnych 

p r z e c h o w y wa n y c h  w  m i e j s c u  p r a c y. 

Niezawodnym rozwiązaniem do magazy- 

nowania niebezpiecznych produktów  są szafy 

bezpieczeństwa. 

Dostępne w wersji dla łatwopalnych, żrących, 

a także toksycznych produktów. Tworzone 

z wysokiej jakości stali. Posiadają otwory 

wentylacyjne oraz drzwi zamykane na klucz. 

Możliwe jest połączenie ze sobą różnych 

rodzajów szaf bezpieczeństwa, np. toksy-

cznych i żrących. Niektóre szafy z materiałów 

odpornych posiadają drzwi samozamykające 

oraz zawory przeciwpożarowe dla wywie-

trznika powietrza. Szafy posiadają także 

aktywny filtr  węglowy. 

Głównym zadaniem szaf bezpieczeństwa jest 

ochrona przed wzrostem temperatury 

i zapobieganie wybuchom w czasie pożaru. 

Szafa bezpieczeństwa, jest także odporna na 

u s z ko d ze n i a  m e c h a n i c z n e ,  t a k i e  j a k 

uderzenia, odrapania czy otarcia.

Szafy ognioodporne

Głównym zadaniem szaf ognioodpornych jest 

ochrona przed wzrostem temperatury oraz 

zapobieganie wybuchom w czasie wystąpienia 

pożaru. Ognioodporna szafa bezpieczeństwa 

jest  również  odporna na uszkodzenia 

mechaniczne, takie jak uderzenia, zadrapania 

czy otarcia. 

Szafy na butle gazowe

Wykonane zgodnie z normą TGR 280

Szafy na butle gazowe wyposażone są w 

wytrzymałą obudowę oraz zamykane drzwi na 

zawiasach. Posiada galwanizowane  półki (typ 

GFG) do wygodnego przechowywania butli 

gazowych. W zależności od rozmiaru, niektóre 

modele są w stanie pomieścić nawet butle 40 

litrowe. Szafy, charakteryzują się 30 minutową 

ognioodpornością i zapewniają maksymalne 

bezpieczeństwo podczas przechowywania 

butli gazowych.

Szafy na chemikalia

Doskonałe rozwiązanie stosowane do maga-

zynowania substancji niepalnych, niebez-

piecznych oraz  substancji żrących. Na 

obudowie szafy, znajdują się odpowiednie 

etykiety ostrzegawcze, zgodne z aktualnymi 

normami a także z dyrektywą europejską. 

Wnętrze szafy, wyposażone jest w regulowane 

półki, dzięki czemu możemy je swobodnie 

dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
0  -  20

0  -  20
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Bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność

- elementy związane z bezpieczeństwem, montowane 

  w sposób zapewniający ich ochronę przed korozją,

- automatyczne zamykanie drzwi w przypadku  

  pożaru,

- certyfikat GS na podstawie przeprowadzonych 

  testów dla 50 000 cykli otwierania / zamykania.

Zamykanie

- bezpieczeństwo przed nieupoważnionym użyciem,

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość   

  integracji z centralnym systemem zamykania),

- zintegrowany wskaźnik stanu zamknięcia (czerwony/ 

  zielony).

Wentylacja

- szybka instalacja,

- wbudowane kanały powietrzne 

  umożliwiające podłączenie (NW 75) 

  do instalacji wentylacyjnej,

- obracanie się zintegrowanego 

  wentylatora w kratce wentylacyjnej 

  oznacza, że układ odciągowy szafy 

  działa prawidłowo.

Wysoka elastyczność

- zintegrowana podstawa transportowa 

  ułatwiająca transport,

- osłona (opcjonalnie),

- regulowane nóżki montowane 

  w podstawie zapewniają łatwą 

  i szybką regulację położenia szafy 

  na nierównym podłożu.

Oznakowanie

- oznakowanie bez użycia słów,  

 optymalne

  wykorzystanie na całym świecie,

- szafa wnosi element kolorystyczny 

  w miejscu pracy,

- skrzydła drzwi dostępne w 7 kolorach 

  bez dopłaty.

Szuflady

- duża pojemność,

- większa przestrzeń przechowywania,

- idealne do przechowywania 

  pojemników 

  o pojemności do 5 litrów,

- dostępne także w wersji przemysłowej 

  o udźwigu 100 kg.

Wyposażenie wewnętrzne

-  wykonane z materiałów niezawiera- 

  jących metali 

- idealne do przechowywania palnych, 

  wysoce niebezpiecznych substancji,

- półki z wkładką polipropropylenową 

  odporną na działanie odczynników

  chemicznych.

Półki

- regulacja wysokości (co 32 mm), 

  obciążenie 75 kg,

- z listwą półkową o wysokości 30 mm,

-  dostępne w wersji uszczelnionej 

  spawem (obciążenie 150 kg).

Dostępne wyposażenie wewnętrzne

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Q-CLASSIC ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1

0  -  20

0  -  20
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                   Q-Classic Q90.195.120                                            Q-Classic Q90.195.090                                 Q-Classic Q90.195.060

                 Q90.195.090- widok z przodu            Q90.195.090- widok z boku                                        Przekrój modelu Q90.195.090

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Q-CLASSIC ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1

Modele Q-Classic Q90.195.120 Q90.195.090 Q90.195.060

Wymiary zewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1193x615x1953 893x615x1953 599x615x1953

Wymiary wewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1050x522x1647 750x522x1647 450x522x1647

Głębokość przy otwartych drzwiach [mm] 1166 1016 1129

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 9 6 4

Spadek ciśnienia wewnątrz szafy [Pa]

Średnica króćca wentylacyjnego (NW)

Waga [kg] 424 343 265

75

5
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA S-CLASSIC ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1

Szafy bezpieczeństwa S-Classic-90

- solidna konstrukcja i trwałość, elementy związane 

z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do   

przechowywania, w celu zwiększenia ochrony przed korozją, 

-  łatwa do czyszczenia,

-  zamykanie drzwi z  amortyzacją,

- ognioodporność 90 minut zgodnie z normą EN 14470-1,

- certyfikat GS na podstawie przeprowadzonych testów

 dla  50 000 cykli otwierania i zamykania,

- wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie 

do instalacji wentylacyjnej (NW 75),

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji                    

z centralnym systemem zamykania),

- uniwersalne piktogramy- oznakowanie bez użycia słów, co daje

możliwość wykorzystania na całym świecie,

- łatwa regulacja położenia szafy na nierównym podłożu.

             S-Classic S90.196.120                       S-Classic S90.196.060                 S-Classic S90.129.120              S-Classic S90.129.060

Dostępne wyposażenie wewnętrzne

- półki z regulacją wysokości (co 32 mm), obciążenie 

75 kg, z listwa półkową o wysokości 30 mm 

oraz w wersji uszczelnionej spawem,

- wkłady perforowane,

- wanny zbiorcze na dnie szaf, z trójstronną uszczelką,  

pojemności 33 lub 55 litrów,

- szuflady o udźwigu 60 kg, idealne do przechowywana    

pojemników o pojemności do 5 litrów,

- półki z wkładkami z polipropylenu oraz wanną zbiorczą  

wykonane z materiałów niezawierających metali idealne 

do przechowywania palnych, wysoce niebezpiecznych

substancji,

- recyrkulacyjny system filtracji powietrza,

- wentylator.

Modele S-Classic S90.196.120 S90.196.090 S90.196.060 S90.129.120 S90.129.060

Wymiary zewnętrzne                                             

szer.x gł. x wys. [mm]
1196x616x1968 896x616x1968 596x616x1968 1196x616x1298 596x616x1298

Wymiary wewnętrzne                                             

szer.x gł. x wys. [mm]
1050x524x1742 750x524x1742 450x524x1742 1050x524x1072 450x524x1072

Głębokość przy otwartych                                     

drzwiach [mm]
1174 1022 1137 1174 1137

Wymiana powietrza                                               

10 razy [m3/h]
10 7 4 6 3

Średnica króćca                                 

wentylacyjnego (NW)

Waga [kg] 420 310 260 270 170

75

0  -  20
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                   Q-Pegasus Q90.195.120                                         Q-Pegasus Q90.195.090                             Q-Pegasus Q90.195.060

Szafy bezpieczeństwa Q-Pegasus-90

- solidna konstrukcja i trwałość- drzwi trzyzawiasowe, elementy   

związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory 

do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją, 

odporna na zarysowania i uderzenia powierzchnia, łatwa do 

czyszczenia,

- wygodna obsługa- mechanizm otwierania podwójnych drzwi 

szafy jedną ręką (AGT),

- automatyczny system zamykania drzwi (TSA) - powoduje, 

że drzwi zamykają się po 60 sekundach od otwarcia szafy, 

sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przed zamknięciem,

- ognioodporność 90 minut zgodnie z normą EN 14470-1,

- wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie 

do instalacji wentylacyjnej (NW 75),

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji 

z centralnym systemem zamykania) oraz zintegrowany wskaźnik 

stanu zamknięcia (czerwony/ zielony).

Dostępne wyposażenie wewnętrzne 

- półki z regulacją wysokości (co 32 mm), obciążenie 

75 kg,  z listą półkową o wysokości 30 mm,

- wkłady perforowane,

- wanny zbiorcze na dnie szaf, z trójstronną uszczelką, 

pojemności 33 litry lub 55 litry,

- szuflady o udźwigu 60 kg, idealne do przechowywana 

pojemników o pojemności do 5 litrów,

- półki z wkładkami z polipropylenu oraz wanną zbiorczą 

wykonane z materiałów niezawierających metali 

idealne do przechowywania palnych, wysoce 

niebezpiecznych substancji,

- recyrkulacyjny system filtracji powietrza,

- wentylator.

Wyposażenie wewnętrzne jest opcjonalne 

(dodatkowo płatne).

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA  NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE Q-PEGASUS

Modele Q-Pegasus Q90.195.120 Q90.195.090 Q90.195.060

Wymiary zewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1193x615x1953 893x615x1953 599x615x1953

Wymiary wewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1050x522x1647 750x522x1647 450x522x1647

Głębokość przy otwartych drzwiach [mm] 1166 1016 1129

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 9 6 4

Średnica króćca wentylacyjnego (NW)

Waga [kg] 424 343 265

75
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          S-Phoenix S90.196.120                                   S-Phoenix S90.196.060                    S-Phoenix S90.196.060.075

Szafy bezpieczeństwa S-PHOENIX touchless-90

- automatyczny mechanizm otwierania i zamykania szafy,

- technologia sensora umożliwia wykrycie osoby znajdującej się 

przed szafą, po wykryciu osoby drzwi otwierają się 

automatycznie w ciągu ok. 5 sekund i czujnik nie pozwala 

drzwiom zamknąć się,

- po odejściu osoby z obszaru kontrolowanego drzwi zamykają 

się automatycznie po ok. 30  sekundach,

- solidna konstrukcja i trwałość- elementy związane 

z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory 

do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją, 

szafa łatwa do czyszczenia,

- składane drzwi pozwalające na oszczędność miejsca,

- zamykanie drzwi z amortyzacją, automatyczne zamykanie 

drzwi w przypadku pożaru

- ognioodporność 90 minut zgodnie z normą EN 14470-1

- wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie 

do instalacji wentylacyjnej (NW 75)

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji 

z centralnym systemem zamykania).

Dostępne wyposażenie wewnętrzne

- półki z regulacją wysokości (co 32 mm), obciążenie 

75 kg, z listwa półkową o wysokości 30 mm,

- wkłady perforowane,

- wanny zbiorcze na dnie szaf, z trójstronną uszczelką, 

pojemności 33 lub 55 litrów,

- szuflady o udźwigu 60 kg, idealne do przechowywana 

pojemników o pojemności do 5 litrów,

- szuflady przemysłowe,

- półki z wkładkami z polipropylenu oraz wanną zbiorczą 

wykonane z materiałów niezawierających metali idealne 

do przechowywania palnych, wysoce niebezpiecznych 

substancji,

- recyrkulacyjny system filtracji powietrza,

- wentylator.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH 

S-PHOENIX touchless-90

Modele S-PHOENIX touchless-90 S90.196.120 S90.196.060 S90.196.060.075

Wymiary zewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1196x616x1968 596x616x1968 596x749x1968

Wymiary wewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1050x524x1742 450x524x1742 450x657x1742

Głębokość przy otwartych drzwiach [mm] 1166 1016 1129

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 10 4 5

Spadek ciśnienia wewnątrz szafy [Pa] 5 5 5

Nośność przy rozłożonym ciężarze [kg/m2] 528 893 873

Średnica króćca wentylacyjnego (NW)

Waga [kg] 420 260 310

75
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Szafy na kwasy i zasady serii SL-Classic

- korpus zewnętrzny wykonany z blachy malowanej 

proszkowo, korpus wewnętrzny wykonany ze specjalnych płyt 

powlekanych melaminą,

- solidna konstrukcja i trwałość- elementy związane 

z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do 

przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją,

- dwie hermetycznie oddzielone od siebie komory, co daje 

możliwość otwierania i zamykania każdych drzwi niezależnie 

od siebie,

- wyposażone w specjalne uszczelki wargowe z tworzywa 

sztucznego zabezpieczające przed wydostaniem się 

niebezpiecznych oparów ze środka szafy,

- wyposażone w zamek bębenkowy,

- wbudowane kanały powietrzne, wykonane z materiału 

niezawierającego metalu, umożliwiające podłączenie (NW 75) 

do instalacji wentylacyjnej, wspólny kanał wylotowy dla obu 

komór.

Dostępne wyposażenie wewnętrzne

- wysuwane półki z wyjmowanymi plastikowymi kuwetami, 

obciążenie 25 kg.

- półka z kuwetą z polietylenu i kratką.

- wanna zbiorcza na dnie szafy.

Wysuwane półki- solidna konstrukcja wysokiej jakości 

z wyjmowanymi, plastikowymi kuwetami

                         SL.196.120.MV                                       SL.196.060.MH                                          SL.060.140.UB

SL.060.059.UB                       SL.060.110.UB

SZAFY NA KWASY I ZASADY

Modele SL-Classic SL.196.120.MV SL.196.060.MH SL.060.059.UB SL.060.110.UB SL.060.140.UB

Wymiary zewnętrzne                                  

szer.x gł. x wys. [mm]
1197x603x1965 597x605x1965 590x570x600 1100x570x600 1400x570x600

Wymiary wewnętrzne                                

szer.x gł. x wys. [mm]
2x 485x570x1869

485x570x914               

485x570x833
488x531x562 2x 489x531x562

2x 489x531x562         

1x 281x531x562

Wymiana powietrza                            

30 razy [m3/h]
16 8 4 9 9

Średnica króćca                          

wentylacyjnego (NW)

Waga [kg] 160 125 40 60 80

75
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                 FX-Pegasus FX90.229.120                                    FX-Pegasus FX90.229.090                        FX-Pegasus FX90.229.060

Szafy bezpieczeństwa FX-Pegasus-90

- solidna konstrukcja i trwałość - drzwi trzyzawiasowe, elementy 

związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory 

do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją, 

odporna na zarysowania i uderzenia powierzchnia, łatwa 

do czyszczenia,

- wygodna obsługa - mechanizm otwierania podwójnych drzwi 

szafy jedną ręką (AGT),

- automatyczny system zamykania drzwi (TSA) -  drzwi zamykają 

się po 60 sekundach od otwarcia szafy, sygnalizacja dźwiękowa i 

wizualna przed zamknięciem,

- ognioodporność 90 minut zgodnie z normą EN 14470-1,

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji                  

z centralnym systemem zamykania) oraz zintegrowany wskaźnik 

stanu zamknięcia (czerwony/ zielony),

- możliwość bezpiecznego przechowywania różnych niepalnych 

chemikaliów,

- aktywna ochrona ludzi - bezpieczne wchłanianie 

niebezpiecznych dla zdrowia oparów z wnętrza szafy,

- brak konieczności umieszczania jakiegokolwiek układu 

odciągowego,

- pełna dowolność miejsca instalacji,

- maksymalne bezpieczeństwo podczas działania 

elektroniki monitorującej według testów VDE do ciągłego 

monitoro-wania filtrowanego i odciąganego powietrza.

System filtrów do recyrkulacji powietrza

- idealny do bezpośredniego montażu w miejscu pracy - 

bardzo niski poziom hałasu, tylko około 39 dB (A),

- z wielostopniowym filtrem szerokopasmowym,

- optyczno-akustyczny alarm w tym bezpotencjałowy styk 

alarmowy,

- wyświetlacz z innowacyjnym panelem dotykowym,

- zgodny z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA ZE ZINTEGROWANYM FILTREM

Modele FX-Pegasus-90 FX90.229.120 FX90.229.090 FX90.229.060

Wymiary zewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1193x615x2294 893x615x2294 599x615x2294

Wymiary wewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1050x522x1647 750x522x1647 450x522x1647

Głębokość przy otwartych drzwiach [mm] 1166 1016 1129

Zużycie energii [W]

Zasilanie

Waga [kg] 459 370 287

230V / 50Hz

120
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                                   CS-Classic CS.195.105.MM.4WD                                         CS-Classic CS.195.054.MH.3WD

Dostępne wyposażenie wewnętrzne

- półki z regulacją wysokości, w wersji ocynkowanej 

lub malowanej proszkowo,

- wkłady perforowane,

- wanny zbiorcze na dnie szaf,

- wysuwane półki z plastikowymi kuwetami,

- boks na chemikalia,

- recyrkulacyjny system filtracji powietrza,

- wentylator.

Wyposażenie wewnętrzne można skonfigurować 

dla każdego przedziału oddzielnie- według 

Państwa potrzeb.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA MODUŁOWE Z PRZEDZIAŁAMI

Szafy bezpieczeństwa CS-Classic-Multirisk

- wielofunkcyjność- umożliwia przechowywanie różnych 

niebezpiecznych substancji w oddzielnych modułach szafy,

- bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu zapewnia system 

wentylacji dla każdej komory magazynowej,

- solidna konstrukcja i trwałość- elementy związane z 

bezpieczeń-stwem zamontowane na zewnątrz komory do 

przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją, 

łatwa do czyszczenia,

- zamykanie drzwi z amortyzacją,

- wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie do 

instalacji wentylacyjnej (NW 75),

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji                      

z centralnym systemem zamykania),

- uniwersalne piktogramy- oznakowanie bez użycia słów, co daje 

możliwość wykorzystania na całym świecie,

- łatwa regulacja położenia szafy na nierównym podłożu.

Modele CS-Classic-Multirisk CS.195.105.MM.4WD CS.195.054.MH.3WD

Wymiary zewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 1055x520x1950 545x520x1950

Wymiary wewnętrzne szer.x gł. x wys. [mm] 4x (475x495x905) 3x (486x495x595)

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 9 4

Średnica króćca wentylacyjnego (NW)

Waga [kg] 75 51

75
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Dostępne wyposażenie wewnętrzne

- standardowe wyposażenie wewnętrzne obejmujące szyny 

montażowe, ruchomą rampę, uchwyt do butli oraz pasy 

mocujące.

- wyposażenie wewnętrzne wersji Komfort obejmujące 

szyny montażowe, ruchomą rampę (dł. 350 mm) 

z pneumatycznym urządzeniem amortyzującym, uchwyt 

do butli oraz pasy mocujące.

- boczny uchwyt do butli na dwie butle o pojemności 

10 litrów, również w wersji z możliwością dostosowania 

wysokości (bez użycia narzędzi).

                                     G90.205.120                                                             G90.205.090                                                G90.205.060

SZAFY NA BUTLE GAZOWE

Modele G-Ultimate G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F G90.205.060 G90.145.060

Wymiary zewnętrzne                                  

szer.x gł. x wys. [mm]
1398x615x2050 1198x615x2050 898x615x2050 598x615x2050 598x615x2050 598x615x1450

Wymiary wewnętrzne                                

szer.x gł. x wys. [mm]
1245x400x1858 1045x400x1858 745x425x1858 477x425x1858 445x425x1858 445x425x1246

Głębokość przy 

otwartych drzwiach 
1337 1238 1090 1135 1135 1135

Zdolność 

przechowywania

4 butle o 

pojemności                     

50 litrów

4 butle o 

pojemności                     

50 litrów

3 butle o 

pojemności                   

50 litrów

2 butle o 

pojemności                    

50 litrów

1 butla o 

pojemności                   

50 litrów

2 butle o 

pojemności                    

10 litrów

Waga [kg] 690 610 490 365 365 278

Szafy na butle gazowe G-Ultimate

- łatwa instalacja osprzętu i rur, duża wysokość wewnętrzna 

(1858 mm), do 72 przepustów na rury w górnej części szafy 

co umożliwia łatwą i wygodną instalację rur przyłączeniowych           

i osprzętu gazowego w szafie,

- drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji     

z centralnym systemem zamykania),

- wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie 

(NW 75) do instalacji wentylacyjnej oraz całościową wentylację 

wnętrza szafy,

- ognioodporność 90 minut zgodnie z normą EN 14470-2,

- certyfikat GS zgodności z restrykcyjnymi normami dla szaf 

do przechowywania butli  z gazem.
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                       795E              791E                           793E                          792E                         794E

Dyrektywy i normy

- certyfikat zgodności z normą 

  EN 14470-1 typ 90 minut,

- wytrzymałość testów przez 105 minut 

  zgodnie z normą EN 14470-1.

Ogólne informacje

- konstrukcja malowana farbą 

  epoksydową w kolorze białym, 

- izolacja mineralna,

- regulowana wysokość półek,

- wyjmowana wanna zbiorcza,

- króciec wentylacyjny o średnicy  

  100 mm.

Bezpieczeństwo 

- drzwi samozamykające zgodnie

  z normą EN 14470-1,

- drzwi z możliwością pełnego 

  otwarcia,

- wbudowany zamek,

- termoaktywne uszczelki wokół 

  drzwi, 

- przyjazny dla użytkownika   

  piktogram wg EN 14470-1.

Wyposażenie

- malowane farbą epoksydową półki,

- wanna wychwytowa.

Dostępne opcje

- dodatkowe stalowe półki,

- dodatkowa stalowa wanna 

zbiorcza,

- kuwety PCV odporne na korozję

   do umieszczenia na półkach,

- wanna zbiorcza PCV odporna

   na korozję,

- perforowana osłona wanny 

  zbiorczej (zwiększenie pojemności),

- wysuwane półki.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 90 MINUT

Model Opis
Pojemność 

[litry]

Wymiary 

wewnętrzne                

H x W x D [mm]

Wymiary 

zewnętrzne               

H x W x D [mm]

Liczba 

półek

Wanna 

zbiorcza
Waga [kg]

791E
podblatowa 

jednodrzwiowa
30/20 460 x 490 x 380 670 x 635 x 615 1 1 127

792E
podblatowa 

dwudrzwiowa
60/41 460 x 1000 x 380 670 x 1135 x 615 1 1 213

798E jednodrzwiowa 65/20 820 x 490 x 410 1080 x 635 x 615 2 1 182

793E dwudrzwiowa 115/41 820 x 1000 x 410 1080 x 1135 x 615 2 1 297

794E jednodrzwiowa 130/20 1620 x 490 x 410 1880 x 635 x 615 3 1 287

795-900E dwudrzwiowa 200/31 1620 x 765 x 410 1880 x 900 x 615 3 1 438

795E dwudrzwiowa 250/41 1620 x 1000 x 410 1880 x 1135 x 615 3 1 453
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Dyrektywy i normy
- certyfikat zgodności z normą EN    
  14470-1 typ 30 minut,
- szafy zgodne z normą FM6050 (USA).

Ogólne informacje
- odporna na korozję szara (RAL 7035)
  melamina z żółtymi wykończeniami 
  (RAL 1023), 
- regulowana wysokość półek,
- wyjmowana wanna zbiorcza,
- króciec wentylacyjny o średnicy  
  100 mm, 
- nóżki poziomujące dla zwiększenia
  stabilności,
- łatwa do przestawienia  za pomocą
  wózka widłowego.

Bezpieczeństwo 

- otwory samozamykające zgodnie
   z normą EN 14470-1,
- 3-punktowy system blokujący,
- przyjazny dla użytkownika   
  piktogram wg EN 14470-2,
- uszczelki wokół drzwi,
- spawane drzwi dla zwiększenia
   solidności i odporności ogniowej.

Wyposażenie

- malowane epoksydowo półki,
- malowana epoksydowo wanna
   zbiorcza.

Dostępne opcje

- dodatkowe stalowe półki,
- dodatkowa stalowa wanna zbiorcza,
- kuwety PCV odporne na korozję
   do umieszczenia na półkach,
- wanna zbiorcza PCV odporna
   na korozję,
- perforowana osłona wanny 
  zbiorczej (zwiększenie pojemności),
- wysuwane półki.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 MINUT

Model Opis
Pojemność 

[litry]

Wymiary 

wewnętrzne                

H x W x D [mm]

Wymiary 

zewnętrzne               

H x W x D [mm]

Liczba 

półek

Wanna 

zbiorcza

Waga 

[kg]

3031E
podblatowa 

jednodrzwiowa
30/20 366 x 491 x 419 635 x 605 x 630 1 1 64

3032E
podblatowa 

dwudrzwiowa
60/41 366 x 1001 x 419 635 x 1115 x 630 1 1 108

3033UE dwudrzwiowa 113/41 1198 x 1092 x 537 1380 x 1115 x 630 1 1 150

3034E jednodrzwiowa 130/20 1581 x 491 x 419 1980 x 605 x 550 3 1 117

3035E dwudrzwiowa 250/41 1581 x 1001 x 419 1980 x 1115 x 550 3 1 210

Model
Liczba butli                 

z gazem B50

Wymiary 

wewnętrzne                

H x W x D [mm]

Wymiary 

zewnętrzne               

H x W x D

Waga 

[kg]

Mocowanie 

na szynie
Rampa

Półka               

na butlę 

gazową

7634BG 2 1855 x 508 x 458 2055 x 660 x 665 246 RH7634BG RA794BG EG1

7635BG 4 1855 x 1048 x 458 2055 x 1200 x 665 447 RH7635BG RA794BG EG1
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Dyrektywy i normy

- zgodne z normą EN 14470-1 

  typ 90 minut,

- zaprojektowane zgodnie 

  z zaleceniami INRS.

Ogólne informacje

- lewa strona wykonana z odpornego 

  na korozję PCV, 

- prawa strona wykonana ze stali  

  malowanej proszkowo,

- króćce wentylacyjne o średnicy             

  100 mm dla 4 przedziałów,

- drzwi skrzydłowe lewe z szybą plexi,

- stopki dla zwiększenia stabilności.

Bezpieczeństwo 

- drzwi samozamykające się zgodnie 

  z normą EN 14470-1 po prawej  

  stronie,

- 1-punktowy system zamykania dla  

  każdego modułu,

- piktogramy przyjazne dla   

  użytkownika,

- zabezpieczenia w każdej szufladzie, 

zapobiegające wyciekaniu cieczy.

Wyposażenie

- 5 wysuwanych kuwet HDPE 

  po lewej stronie,

- 3 półki ze stali po prawej stronie,

- 1 wanna zbiorcza po prawej stronie.

Dostępne opcje

- dodatkowe półki oraz wanna  

  zbiorcza do umieszczenia po 

  prawej stronie,

- dodatkowe kuwety HDPE 

  do umieszczenia po lewej stronie,

- kuwety PCV do umieszczenia na  

  półkach po prawej stronie szafy,

- półki perforowane,

- zabezpieczenia w każdej 

szufladzie, 

  zapobiegające wyciekaniu cieczy.

SZAFY MODUŁOWE Z PRZEDZIAŁAMI

wersja 

PCV

baza 

drewniana

MR9 MR9B 105 400 substancje palne 1620 x 490 x 410 105

MR6 MR6B 60 395 kwasy 870 x 467 x 540 55

- 84 x 457 x 482 6

1950 x 1270 x 615

Ognioodporność 

[min]

Wymiary zewnętrzne               

HxWxD [mm]

Waga                                

[kg]

Model

Opis

 dodatkowa wysuwana szuflada

Wymiary 

wewnętrzne               

HxWxD [mm]

Pojemność 

[litry]

E8A2

                                       MR 9                                                                        MR 3
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  APC106          APC31                     APC221                     APC111              APC61                   APC91

Dyrektywy i normy

- zaprojektowane zgodnie z 

zalecaniami 

  INRS.

Ogólne informacje

- odporna na korozję biała 

  struktura PCV,

- króciec wentylacyjny o średnicy  

  100 mm,

- drzwi skrzydłowe z szybą plexi 

  w APC106,

- drzwi skrzydłowe w APC91, APC31.

- drzwi przesuwne w APC221, APC111,  

  APC61,

- stopki dla zwiększenia stabilności.

Bezpieczeństwo 

- wyciagane półki z HDPE 

  odporne na korozję,

- wyciągane półki z regulacją  

  wysokości,

- zabezpieczenia w każdej szufladzie, 

  zapobiegające wypadnięciu,

- kilka niezależnych przedziałów 

  dla bezpiecznego przechowywania 

  zasad i kwasów,

- szafy zamykane na klucz.

Wyposażenie

- wyciągane półki z HDPE,

- wanna zbiorcza na dnie szafy 

  malowana farbą epoksydową.

Dostępne opcje

- dodatkowe podtrzymywanie 

  wyciąganych półek z HDPE,

- skrzynka filtracyjna z PCV ze 

  zintegrowanym filtrem węglowym.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA NA KWASY I ZASADY

Model Opis Drzwi
Pojemność                        

[litry]

Wymiary wewnętrzne                            

HxWxD [mm]

Wymiary zewnętrzne               

HxWxD [mm]
Półki Przedziały

Waga                                

[kg]

APC31
podblatowa                                   

jednodrzwiowa 
1 30 / 28 585 x 465 x 580 670 x 635 x 615 2+2 1+1 30

APC61
podblatowa                                   

dwudrzwiowa
2 60 / 44 2x(580 x 465 x 535) 670 x 1135 x 615 2+2 2 60

APC91
wolnostojąca                            

jednodrzwiowa 
2 90 / 84 2x(900 x 465 520) 1850 x 635 x 615 3+3 2 90

APC111
dwudrzwiowa                                               

z blatem do pracy 
2 110 / 66 2x(760 x 465 x 535) 900 x 1135 x 615 3+3 2 110

APC106

wolnostojąca                               

trzydrzwiowa                                                       

drzwi przeszklone 

3 106 / 70
1x(870 x 465 x 520)                                                                            

2x (420 x 465 x 520)
1850 x 635 x 615 3+1+1 3 83

APC221
wolnostojąca                                    

dwudrzwiowa 
2 220 / 88 2 x (1760 x 465 x 530) 1850 x 1135 x 615 4+4 2 155
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Ogólne informacje

- szafy przeznaczone do  

  przechowywania różnego rodzaju 

  substancji (trujących, łatwopalnych 

  oraz toksycznych),

- konstrukcja wykonana ze stali 

  malowanej proszkowo farbami 

  epoksydowymi, 

- króciec wentylacyjny Ø100 mm,

- wlot powietrza z boku szafy,

- przyjazne dla użytkownika żółte 

  piktogramy,

- drzwi skrzydłowe. 

Bezpieczeństwo

- wyciągane półki z HDPE 

  odpornego na korozję,

- wyciągane półki z regulacją 

  wysokości,

- szafy zamykane na klucz.

Wyposażenie

- wyciągane półki z HDPE,

- wanna zbiorcza na dnie szafy 

  malowana farbą epoksydową.

Dostępne opcje

- dodatkowe perforowane półki,

- dodatkowa wanna zbiorcza, 

- perforowana pokrywa półki,

- podstawa z PVC,

- pudło wentylacyjne (CDV-A). 

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY TOKSYCZNE, TRUJĄCE LUB ŁATWOPALNE

Model Opis Drzwi
Pojemność                        

[litry]

Wymiary wewnętrzne                            

HxWxD [mm]

Wymiary zewnętrzne               

HxWxD [mm]
Półki

Wanna 

zbiorcza

Waga                                

[kg]

AL55 pojedyncze drzwi 1 70 / 60 920 x 490 x 380 1000 x 500 x 420 1 1 26

AL115 podwójne drzwi 2 135 / 60 920 x 910 x 380 1000 x 920 x 420 1 1 40

AL155 pojedyncze drzwi 1 130 / 60 1720 x 490 x 380 1800 x 500 x 420 3 1 41

AL305 podwójne drzwi 2 300 / 40 1720 x 910 x 380 1800 x 920 x 420 3 1 60
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model AF2C                                                              model AF44C

Dyrektywy i normy

- zaprojektowane zgodnie z normą  

  NFX15-211 z certyfikatem klasy 2.

Ogólne informacje

- stabilna konstrukcja stalowa, 

  malowana proszkowo farbą 

  epoksydową,

- szafa gotowa do użytku 

  bezpośrednio po dostarczeniu,

- podwójne drzwi szklane,

- bardzo łatwa wymiana filtra,

- niski poziom hałasu 49dB.

Bezpieczeństwo

- regulowane, wyjmowane półki 

  ułatwiające czyszczenie,

- malowane epoksydowo 

  perforowane półki,

- długa żywotność filtra węglowego,
3- przepływ 202 m  na godzinę,

- szafy zamykane na klucz.

Wyposażenie

- wyciągane półki z HDPE,

- wanna zbiorcza na dnie szafy 

  malowana farbą epoksydową.

Dostępne opcje

- dodatkowe perforowane półki,

- 4 dostępne filtry:

  opary organiczne: ORG300

  standardowy aktywny filtr 

  węglowy: CORG301

  opary formaldehydu: FOR300

  opary amoniaku: AMM30 

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z WENTYLACJĄ FILTRUJĄCĄ

Model Opis Drzwi
Pojemność                        

[litry]

Wymiary wewnętrzne                            

HxWxD [mm]

Wymiary zewnętrzne               

HxWxD [mm]
Półki Przedziały

Waga                                

[kg]

AF2C
pojedyncze drzwi                                     

jedna komora 
1 140 / 35 1660 x 780 x 500 1900 x 800 x 545 4 duże 1 duże 140

AF22C
pojedyncze drzwi                                     

dwie komory
1 140 / 35 2 x (1660 x 380 x 500) 1900 x 800 x 545 8 duże 2 małe 145

AF42C
podwójne drzwi                                         

dwie komory
2 280 / 50 2 x (1660 x 780 x 500) 1950 x 1600 x 545 8 duże 2 duże 280

AF43C
podwójne drzwi                                          

trzy komory
2 260 / 50

2 x (1660 x 380 x 500)

1 x (1660 x 780 x 500)
1950 x 1600 x 545

4 duże

8 małe

1 duże

2 małe
285

AF44C
podwójne drzwi                                            

trzy komory
2 240 / 50 4 x 2 x (1660 x 380 x 500) 1950 x 1600 x 545 16 małe 4 małe 290
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Zgodność z normami i regulacjami

- zgodnie z regulacją (maj 2. 1998, artykuł 10) w sprawie 

  zanieczyszczonych płynów.

Korzyści

- do przechowywania materiałów żrących, toksycznych, 

   trujących, zanieczyszczających środowisko, 

   łatwopalnych,

- możliwość przechowywania produktów zgodnie z ich 

   rodzajami i kategoriami,

- natychmiastowe zlokalizowanie przypadkowych 

   wycieków,

- zbiorniki retencyjne z krawędziami zapobiegają 

   wypadnięciu puszek,

- łatwość lokalizacji magazynowanych produktów.

Półki z polietylenu o dużej gęstości 

dla produktów żrących 

- wysoka odporność na korozję,

- 5 poziomów magazynowania,

- maksymalna ładowność jednego poziomu - 70 kg,

- wyjmowane zbiorniki retencyjne z PVC 

   (wysokość 30 mm).

Stalowe półki do przechowywania produktów 

toksycznych, trujących, zanieczyszczających 

i łatwopalnych

- 4 poziomy magazynowania,

- maksymalna ładowność każdego poziomu - 250 kg,

- mocna stalowa konstrukcja z wykończeniem 

  pomalowanym żółtą, epoksydową farbą RAL 1004,

- wyjmowane stalowe zbiorniki retencyjne (wysokość 

  50 mm) pomalowane szarą farbą epoksydową RAL 7035,

- dostępne dwie głębokości: 400 mm lub 600 mm.

PÓŁKI BEZPIECZEŃSTWA

Model Opis
Wymiary                  

HxWxD [mm]
Pojemność [l]

Pojemność 

retencyjna [l]
Waga [kg]

RRA404 głębokość pierwszego elementu 400mm 2000x1000x400 144 72 45

RRA404ES głębokość kolejnego elementu 400mm 2000x1000x400 144 72 43

RRA604 głębokość pierwszego elementu 600mm 2000x1000x600 216 108 65

RRA604ES głębokość kolejnego elementu 600mm 2000x1000x600 216 108 63

RRP półka polietylenowa 1880x910x450 120 60 35

0  -  20
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Zgodność z normami i regulacjami

- w zgodzie z regulacjami dotyczącymi przechowywania 

  płynów zanieczyszczonych.

Korzyści

- do przechowywania materiałów żrących, toksycznych,   

  trujących, zanieczyszczających środowisko, łatwopalnych,

- możliwość przechowywania produktów zgodnie z ich  

  rodzajami  i kategoriami,

- natychmiastowe zlokalizowanie przypadkowych wycieków

- zbiorniki retencyjne z krawędziami zapobiegają wypadnięciu 

  puszek,

- łatwość lokalizacji magazynowanych produktów.

Stalowe półki montowane na ścianie do przechowywania 

produktów toksycznych, trujących, zanieczyszczających 

i łatwopalnych 

- 2 ocynkowane  słupki do powieszenia na ścianie,

- 2 stalowe retencyjne półki/zbiorniki pomalowane farbą 

  epoksydową RAL 9010, maksymalny udźwig do 100 kg na 

  poziom,

-  4 nastawialne kątowniki zrobione z ocynkowanej stali.

Stalowe półki do przechowywania produktów toksycznych, 

trujących, zanieczyszczających i łatwopalnych 

- 5 poziomów magazynowania,

- udźwig 250 kg na poziom,

- wytrzymała stalowa konstrukcja pomalowana żółtą farbą 

  epoksydową RAL 1004,

- wysuwalny stalowy zbiornik retencyjny (wysokość 50mm) 

  pomalowany szarą farbą epoksydową RAL 7035.

PÓŁKI BEZPIECZEŃSTWA (MODELE KLED, RRA40 i RRA60)

Model Opis
Wymiary                   

HxWxD [mm]
Pojemność [l]

Pojemność 

retencyjna [l]
Waga [kg]

RRA40 półki stalowe o głębokości 400mm 2000x1000x400 180 90 50

RRA60 półki stalowe o głębokości 600mm 2000x1000x600 270 135 75

KLED półka ścienna ze stali 1800x1500x550 140 70 24

0  -  20
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PÓŁKI NA MAŁE POJEMNIKI SERIA 3000 PUNKT NAPEŁNIANIA KANISTRÓW TYP KAS

Przechowywanie kanistrów i mo-

żliwość nalewania z nich.

Budowa

- przymocowane nogi pozwa-

  lają na 100 mm prześwitu pod 

  pojemnikiem,

- galwanizowany system półek,

- można ustawiać jedną na dru-

  giej (max 3).

WANNY REGAŁOWE PODŁOGOWE

Zalety

 - posiadane regały można szybko i niedrogo przezbroić na  

   zgodne z przepisami regały do składowania substancji 

   niebezpiecznych,

 - dostarczamy wanny regałowe podłogowe odpowiadające 

   wszystkim normalnie stosowanym szerokościom wnęk rega-

   łowych. Możliwe składowanie substancji stanowiących zagro-

   żenie dla wód gruntowych (WGK 1-3) oraz cieczy palnych (F/F+),

 - dopuszczenie zgodnie z oświadczeniem zgodności wydanym 

   przez DiBt, ważnym na całym obszarze RFN oraz wytycznymi

   StaWA-R,

 - łatwy transport wózkami podnośnikowymi i przez to możliwe 

   zastosowanie w różnych warunkach,

 - kolor RAL 500 niebieski lub cynkowanie.

Wyposażenie

 - wyjmowany, cynkowany ogniowo ruszt kratowy

      (nośność 100 kg/m²).

SYSTEMOWE WANNY REGAŁOWE

Zalety

- posiadane regały można szybko i niedrogo przezbroić na   

  zgodne z przepisami regały do składowania substancji 

  niebezpiecznych,

- wanny regałowe do zawieszania na trawersach zestawu 

   regałowego,

- możliwe składowanie substancji stanowiących zagrożenie dla 

   wód gruntowych (WGK 1-3) oraz cieczy palnych (F/F+),

- dopuszczenie zgodnie z oświadczeniem zgodności wydanym 

   przez DiBt, ważnym na całym obszarze RFN oraz wytycznymi 

   StaWA-R,

 - kolor RAL 500 niebieski lub cynkowanie.

PÓŁKI BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczne przechowywanie 

pojemników z substancjami 

stanowiącymi potencjalne 

zagrożenie skażenia wód 

gruntowych.

Model dostępny w różnych 

wariantach.

0  -  20
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KONTENERY PÓŁKOWE

TYP CE

Bezpieczne magazynowanie środków, które mogą stworzyć 

zagrożenie dla środowiska. Do użytku wewnątrz, jak i na 

zewnątrz budynków. W przypadku przykrycia przejścia 

elementami dachowymi może pełnić funkcję magazynu.

Akcesoria

- drzwi skrzydłowe, rozsuwane lub kurtyna rozsuwana,

- ręczne lub elektryczne rolety okienne,

- ogrzewanie / klimatyzacja,

- stojaki na beczki do poziomego przechowywania beczek,

- półki na pojemniki,

- oświetlenie (dostępny system przeciwwybuchowy),

- system gaśniczy zgodny z wymaganiami,

- wentylator przeciwwybuchowy do ssania bezpośrednio z 

   pojemnika retencyjnego,

- galwanizowany, ze stali nierdzewnej lub z syntetycznej 

  siatki,

- w przypadku awarii, wypadku posiada prysznic / kabinę,

- nastawne nogi,

- detektor gazu,

- uziemienie / potencjalne wyrównywanie.

Budowa 

- na zamówienie ilość i wysokość poziomów magazynowania,

- naturalne lub techniczne odpowietrzanie,

- izolowana konstrukcja z ogrzewaniem (np. aby ochronić 

  przechowywane materiały przed mrozem),

- pojemnik retencyjny z siatką,

- pojemniki retencyjne z różnym wypełnieniem,

- mocna stalowa konstrukcja, z pojemnikiem retencyjnym o 

  grubości 5 mm,

- pojemność retencyjna zgodna z wymaganiami przepisów 

  prawnych; do 100% na obszarach ochronnych wód.

KONTENERY MAGAZYNOWE

TYP CR

Pomieszczenie do przechowywania bądź napełniania, 

może być umieszczane zarówno w budynkach, jak i na 

zewnątrz. Alternatywnie jako kontener na placu budowy.

Budowa

- naturalne lub techniczne odpowietrzanie,

- drzwi skrzydłowe lub rozsuwane,

- ruchomy,

- z izolacją lub bez,

- pojemniki retencyjne z różnym wypełnieniem,

- mocna stalowa konstrukcja, z pojemnikiem retencyjnym

  o grubości 5 mm,

- pojemność retencyjna zgodna z wymaganiami przepisów 

  prawnych; do 100% na obszarach ochronnych wód.

Akcesoria

- ogrzewanie / klimatyzacja,

- stojaki na beczki do poziomego przechowywania beczek,

- system półek / palet,

- system gaśniczy,

- napowietrzanie przeciwwybuchowe do ssania bezpośrednio z 

  pojemnika retencyjnego,

- system ekstrakcji dla miejsca pracy,

- galwanizowany, ze stali nierdzewnej lub z syntetycznej siatki,

- w przypadku awarii, wypadku posiada prysznic / kabinę,

- nastawne nogi,

- detektor gazu,

- uziemienie / potencjalne wyrównanie.

KONTENERY

0  -  20
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KONTENERY OGNIOODPORNE

Akcesoria 

- różne materiały do wyłożenia pojemników retencyjnych,

- alarm ogniowy / system gaśniczy,

- ogrzewanie przeciwwybuchowe,

- klimatyzacja przeciwwybuchowa,

- przeciwwybuchowe oświetlenia, przełączniki i gniazdka,

- półki, miejsca na palety,

- alarmy akustyczne i wizualne,

- detektor gazu,

- system ekstrakcyjny w pracowni.

TYP MCB

Magazynowanie płynów łatwopalnych 

noszących symbol F/F+ dla utleniaczy i 

substancji trujących. Można stosować 

zarówno wewnątrz bydynków jak i na 

zewnątrz. Ognioodporny wewnątrz i na 

zewnątrz przez 90 min.

174

TYP CB
Magazynowanie płynów łatwo-

palnych noszących symbol F/F+ 

dla utleniaczy i substancji trują- 

cych. Można stosować zarówno 

wewnątrz bydynków jak i na 

zewnątrz. Ognioodporny wew-

nątrz i na zewnątrz przez 90 min.
Budowa

- ruchoma kabina ogniowa,

- nie jest potrzebny system gaśniczy,

- samozamykające wentylatory dla przychodzącego i wychodzą-

   cego powietrza,

- drzwi zasuwane lub podwójne,

- drzwi z magnetycznymi uchwytami; detektor dymu,

- wentylator przeciwwybuchowy do ssania bezpośrednio 

 pojemnika retencyjnego.

Budowa

- naczynie retencyjne wykonane z 5 mm blachy stalowej,

- 100 mm prześwitu pod kontenerem,

- potencjalna legalizacja,

- niewymagany system gaśniczy,

- mechaniczne, samozamykające się drzwi na zawiasach,

- gniazdko na rurę, by podłączyć wentylator do lokacji.

Akcesoria

- magnetyczny ogranicznik drzwi,

- niezbędny jest wentylator z silnikiem wydmuchujący po-

   wietrze,

- różnego typu wkłady do pojemnika retencyjnego,

- ogrzewanie przeciwwybuchowe,

- alarm ogniowy / system gaśniczy,

- przeciwwybuchowe oświetlenie, przełączniki i gniazdka,

- półki,

- alarmy akustyczne i wizualne.

Korzyści

- różne wymiary,

- do użytku w budynkach i na zewnątrz,

- niewymagany dodatkowy sprzęt przeciwogniowy,

- mobilny,

- wszechstronne zastosowanie,

- niska waga,

- wysoki stopień termicznej izolacji,

- łatwy w montażu.

KONTENERY PODGRZEWANE TYP WK

Budowa 

- standardowa lub odporna na eksplozje konstrukcja,

- drzwi zaopatrzone w rygle,

- system ogrzewania elektryczny, parowy lub gorącą wodą.

Akcesoria

- czujniki temperatury,

- oświetlenie,

- wentylacja,

- okienko do inspekcji,

- galwanizowana wewnętrzne pokrycie.

Używana do podgrzewania produktów używanych w 

przemyśle. Magazynowanie komponentów czułych na 

temperaturę. Utrzymywanie stałej temperatury. Do użytku 

zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Model

Pojemność 

200 l beczek / 

IBC

Wymiary               

WxDxH [mm]

Pojemność 

retencyjna [l]

Waga 

[kg]

MCB/1 1 / - 840x1060x2390 212 700

MCB/2 2 / - 1500x1260x2190 237 1100

MCB/4 4 / - 1500x1660x2150 251 1350

MCB/IBC - / 1 1490x1660x2690 1040 1500

MCB/2XIBC - / 2 3060x1550x2390 1040 2800
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 KRZESŁA LABORATORYJNE

Krzesła przeznaczone do użytku w la- 

boratorium, muszą charakteryzować się 

przede wszystkim wytrzymałością. Tak ze 

względu na wielozmianowe użytkowanie, jak 

i w kontakcie z substancjami chemicznymi. 

Oferowane przez nas krzesła i taborety 

laboratoryjne, wykonane są z materiałów 

niepodatnych na wpływy czynników 

chemicznych oraz promieniowanie UV. 

Są łatwe do utrzymania w czystości a przy tym, 

odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Znajdujące się w naszym asortymencie 

produktowym, specjalistyczne krzesła 

i taborety do użytku w laboratorium, cha- 

rakteryzuje solidne wykonanie, podwyższona 

odporność na uszkodzenia oraz duża 

funkcjonalność. Cechy charakterystyczne 

prezentowanych krzeseł to:  siedzisko i oparcie 

pokryte pianką poliuretanową integralną, 

ergonomiczny kształt, profilowane regu-

lowane siedzisko, regulowana wysokość oraz 

nachylenie oparcia, stopki antypoślizgowe 

oraz opcjonalnie podłokietnik i chromowany 

podnóżek z/lub bez opcji regulacji w zależności 

od wybranego modelu.

Krzesła laboratoryjne 
Charakteryzują się ergonomicznym kształ-

tem, dobrze wyprofilowanym siedziskiem, 

sol idnym oparciem oraz podnóżkiem 

do krzesła obrotowego. Dzięki możliwości 

zmiany wysokośc i  s iedz iska ,  krzes ło 

z łatwością  dostosowuje się do preferencji 

użytkownika.

Taborety laboratoryjne
M o b i l n e  wy p o s a ż e n i e  l a b o r a to r i u m ,  

zapewniające bezpieczną pracę. Obrotowy 

system gwarantuje łatwą przestawność oraz 

funkcjonalność użytkowania. Profilowane 

siedziska wykonane są z materiału, który nie 

chłonie  wody.  Odporne na dz ia łanie 

szkodliwych czynników chemicznych. 

Niektóre modele, posiadają atest badań 

wytrzymałościowych. Taborety laboratoryjne, 

mogą być wykorzystywane również jako 

doposażenie stanowisk w laboratoriach, 

warsztatach, halach produkcyjnych oraz 

magazynach. W naszej ofercie posiadamy 

taborety laboratoryjne z regulacją siedziska 

oraz z podnóżkiem lub bez.

Hokery  laboratoryjne
to doskonała al ternatywa dla krzeseł 

i taboretów laboratoryjnych, które równie 

dobrze sprawdzą się w pracy laboratoryjnej. 

Dzięki zastosowaniu okrągłej, przedniej 

krawędzi siedziska krążenie w udach nie 

zostaje zablokowane, co idealnie sprawdza się 

do długiego i rutynowego użytkowania. 
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- specjalistyczne krzesło 

obrotowe z antypoślizgowym 

siedziskiem i oparciem z 

tworzywa sztucznego 

- regulacja głębokości 

siedziska i wysokości oparcia 

- płynna regulacja wysokości 

siedziska za pomocą podno-

śnika pneumatycznego

- stalowa pięcioramienna 

podstawa z nakładkami 

z tworzywa sztucznego 

- stopki z tworzywa 

sztucznego

- krzesło wyposażone w 

regulowany podnóżek (ring 

base) umożliwiający podpa-

rcie nóg podczas pracy

- uchwyt w górnej części 

oparcia ułatwiający przeno-

szenie krzesła

- krzesło obrotowe z 

miękkim tapicerowanym 

siedziskiem 

- płynna regulacja 

wysokości siedziska 

za pomocą podnośnika 

pneumatycznego

- stalowa pięcioramienna 

podstawa z nakładkami z 

tworzywa sztucznego 

- wyposażone w regulo-

wany podnóżek (ring 

base) umożliwiające 

podparcie nóg podczas 

pracy 

- stopki z tworzywa 

sztucznego 

- miękkie, poliuretanowe 
antypoślizgowe siedzisko, 
- płynna regulacja wysokości 
siedziska za pomocą 
podnośnika pneumatycznego
- czarna, nylonowa podstawa 
na stopkach 
- antypoślizgowe podnóżki z 
regulacją wysokości 

- miękkie, tapicerowane 

siedzisko i oparcie 

- regulacja głębokości 

siedziska i wysokości 

oparcia za pomocą śruby 

- płynnie regulowana 

wysokość siedziska za 

pomocą podnośnika 

pneumatycznego 

- stalowa podstawa 

z nakładkami z tworzywa 

sztucznego na stopkach 

- regulowany metalowy 

podnóżek 

Paleta wykończeń w skaju

- specjalistyczne krzesło 

obrotowe z antypoślizgo-

wym siedziskiem i oparciem 

z tworzywa sztucznego

- regulacja głębokości 

siedziska i wysokości oparcia 

- płynna regulacja wysokości 

siedziska za pomocą podno-

śnika pneumatycznego

- stałe podłokietniki 

z tworzywa sztucznego 

- stalowa pięcioramienna 

podstawa 

- samohamowne kółka do 

powierzchni dywanowych    

lub do powierzchni twardych 

- uchwyt w górnej części 

oparcia ułatwiający 

przenoszenie krzesła

Worker ring base

  Nargo ring base                             Nargo II                                  Senior                          Goliat ring base

KRZESŁA LABORATORYJNE
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KRZESŁA LABORATORYJNE

Krzesła laboratoryjne LABSTER są pierwszymi na świecie 

krzesłami stworzonymi do typowo laboratoryjnej pracy. 

D l a  p o r ó w n a n i a  i n n e  k r z e s ł a  l a b o r a t o r y j n e  s ą  

zaadoptowanymi do pracy laboratoryjnej krzesłami 

biurowymi. LABSTER został specjalnie stworzony dla Państwa 

wygody pracy w laboratorium. Krzesła i stołki laboratoryjne 

LABSTER są zaprojektowane tak, aby nie posiadały żadnych 

rogów, kantów i krawędzi. Krzesła posiadają wszystkie 

elementy mechaniczne ukryte za miękkimi, gładkimi i 

zmywalnymi powierzchniami, a innowacyjny system 

bezszwowego połączenia sprawia, że krzesła LABSTER nie 

posiadają żadnych szwów, łączeń ani szczelin, które mogłyby 

stać się siedliskiem mikroorganizmów. Wszystkie 

powierzchnie krzeseł i stołków mogą zostać szybko, sprawnie i 

łatwo zmyte. Krzesła i stołki laboratoryjne LABSTER są 

zaprojektowane dla Państwa wygody siedzenia – specjalna 

technologia „samoprzechyłu” oparcia zapewnia stałe 

zachowanie prawidłowego kąta nachylenia pleców 

niezależnie od wykonywanej pracy. Krzesła LABSTER 

produkowane są zgodnie z normami EN ISO 9001, EN ISO 14001 

oraz DIN 68877, a ich niezawodność i sprawność jest 

potwierdzona 5–letnim okresem gwarancji.

Regulacja wysokości siedziska

Regulacja wysokości oparcia

Regulowana automatycznie podpora 

odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

Regulowana głębokość siedziska

Trzy mechanizmy aktywnego / dynamicznego siedzenia 

Regulowane nachylenie oparcia -

oparcie podąża za zmieniającym się

nachyleniem ciała

Regulowane nachylenie siedziska

korespondujące z nachyleniem oparcia

Specjalny mechanizm

zsynchronizowany

z obciążeniem siedziska

Cztery funkcje  adoptujące  krzesła do postury ciała

WYMAGANIA TECHNICZNE DIN 68 877

REGULOWANA 
WYSOKOŚĆ I NACHYLENIE; 
SAMONASTAWNE OPARCIE 

ODPOWIEDNIE DO RÓŻNYCH 
CZYNNOŚCI 

PRZEPROWADZANYCH PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA 

W MIEJSCU PRACY

TECHNOLOGIA WYKONANIA 
ZAPOBIEGAJĄCA POWSTAWANIU 

WGNIECEŃ I ZDEFORMOWAŃ
PODCZAS UŻYTKOWANIA

REGULOWANA 
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

DODATKOWY PODNÓŻEK 
WYKONANY Z MATERIAŁU 
PRZECIWPOŚLIZGOWEGO 

OCHRANIA UŻYTKOWNIKA W 
KRZESŁACH WYSOKOŚCI 

SIEDZISKA POWYŻEJ 650 mm

W KRZESŁACH WYSOKOŚCI 
SIEDZISKA POWYŻEJ 650 mm   

BRAK KÓŁEK JEZDNYCH

PODSTAWOWY SZKIELET OPARTY 
NA CO NAJMNIEJ 5 WSPORNIKACH 
ZAPEWNIA WYSOKĄ STABILNOŚĆ
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KRZESŁA I STOŁKI SERII LABSTER

Do wyboru wykończenie w skórze syntetycznej lub piance integralnej

Regulowana                              Regulowana                        Regulowane nachylenie 

wysokość                                    wysokość                          siedziska korespondujące

siedziska                                      oparcia                                 z nachyleniem oparcia

Regulowana wysokość 

siedziska  oparta na 

pneumatycznym 

systemie amortyzacji  

z łatwą obręczą regulacyjną                     

Uchylna podstawa 

umożliwiająca

przechylenie siedziska o 7°

Wysokość siedziska
od 450 do 650 mm
dla Labster 2

Oparcie na stopy
dla Labster 2

Funkcje

Akcesoria

Opcje

                         Labster 2                                                Labster 3                              Stołek Labster           Stołek orbitalny Labster

Labster 2
400 do 510mm

(opcja 450 do 650mm)

Wysokość siedzenia 

opcjonalnie

450 do 650mm

9103+ numer koloru

Labster 3 550 do 800mm - 9101 + numer koloru

Stołek Labster 450 do 650mm - 9107 + numer koloru

Stołek orbitalny Labster 650 do 850mm - 9106 + numer koloru

Model Regulacja wysokości Opcje Numer zamówienia
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KRZESŁA SERII BASIC

Do wyboru wykończenie w skórze syntetycznej 
lub tworzywie DUOTEC

Opcje

Akcesoria

Jasnoszara
rama                

Pięcioramienna podstawa
 z polerowanego aluminium

Czarny                 Jasno-szary           Wielofunkcyjny   Podpora 
podłokietnik        podłokietnik          podłokietnik         na stopy 

Regulacja                       Regulacja         
wysokości                      wysokości                 
siedziska                         oparcia    

Regulowane nachylenie  Specjalny mechanizm      Regulowane nachylenie                                                                                 
 oparcia                           zsynchronizowany            siedziska
- oparcie podąża za         z obciążeniem siedziska   korespondujące
zmieniającym się                                                      z nachyleniem oparcia
nachyleniem ciała

Tworzywo
DUOTEC

Skóra 
syntetyczna

Oparcie 

kontaktowe 

(opcja A)

Oparcie 

kontaktowe, 

uchylne siedzisko 

(opcja B)

Mechanizm 

zsynchronizowany   

 z regulacją wagi 

(opcja C)

Basic Laboratory 1 470 do 610mm 430mm 530mm 530mm

 - jasnoszara rama

 - pięcioramienna podstawa 

  z polerowanego aluminium

Basic Laboratory 2 470 do 610mm 430mm 530mm 530mm

 - jasnoszara rama

 - pięcioramienna podstawa 

  z polerowanego aluminium

Basic Laboratory 3 620 do 870mm 430mm 530mm 530mm

 - jasnoszara rama

 - pięcioramienna podstawa 

  z polerowanego aluminium

Model
Regulacja 

wysokości

Regulacja oparcia

Opcje

A 9130 + numer koloru

B 9132 + numer koloru

C 9135 + numer koloru

A 9133 + numer koloru
B 9134 + numer koloru

C 9138 + numer koloru
A 9131 + numer koloru

B 9137 + numer koloru

C 9136 + numer koloru

Model Opcja Numer zamówienia

Basic Laboratory 1

Basic Laboratory 2

Basic Laboratory 3 



www.danlab.pl   tel. 85 661 28 66 184

KRZESŁA SERII SINTEC I ISITEC

Do wyboru wykończenie w skórze syntetycznej

Oparcie 

kontaktowe

(opcja A)

Oparcie 

kontaktowe, 

uchylne siedzisko 

(opcja B)

Mechanizm 

zsynchronizowany      

z regulacją wagi              

(opcja C)

Sintec Laboratory 2 430 do 580mm - + -
- pięcioramienna podstawa 

z polerowanego aluminium
9813-1000

Sintec Laboratory 3 580 do 850mm - + -
- pięcioramienna podstawa 

z polerowanego aluminium
9811-1000

Isitec Laboratory 2 430 do 600mm - - -
- pięcioramienna podstawa 

ze stali
9608-2000

Isitec Laboratory 3 580 do 850mm - - -
- pięcioramienna podstawa 

ze stali
9613-2000

Numer 

zamówienia
Model

Regulacja 

wysokości

Regulacja oparcia

Opcje

Regulowana                              Regulowana                        Regulowane nachylenie 

wysokość                                    wysokość                          siedziska korespondujące

siedziska                                      oparcia                                 z nachyleniem oparcia

Uchylna podstawa 

umożliwiająca

przechylenie siedziska o 7°

Regulowana wysokość 

siedziska  oparta na 

pneumatycznym 

systemie amortyzacji  

z łatwą obręczą regulacyjną                     
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PantoMove Lupo Plus- laboratoryjne krzesło obrotowe, 

pneumatycznie regulowana wysokość od 49-69 cm, z pierście-

niem nożnym, siedziskiem i oparciem wykonanym                       

z  polipropylenu odpornego chemicznie.

Krzesło z aluminiową ramą zawierające stopę w kształcie 

pięcioramiennej gwiazdy. Osłona teleskopowej sprężyny 

gazowej pokryta jest plastikową powłoką, dla lepszej chemo-

odporności. Wszystkie modele posiadają możliwość regulacji 

wysokości.

Rozmiary siedziska zgodnie z normą DIN ISO 5970 i CEN.

Siedzisko krzesła wykonane jest ze  strukturalnego 

polipropylenu co zapewnia maksymalny komfort użytkowania.

Hokery laboratoryjne i przemysłowe  do pracy  w labora-

toriach, magazynach chemicznych, pomieszczeniach o 

podwyższonej klasie czystości, halach przemysłowych 

i produkcyjnych.

Hokery laboratoryjne polecamy dla osób pracujących w pozycji 

półstojącej przy różnego rodzaju stanowiskach pracy.

Podstawowe cechy 

- kolumna gazowa do regulowania wysokości siedziska,

- podstawa hokera (pięcionóg) wykonana z wytrzymałego

poliamidu z włóknem szklanym lub stalowa, wyposażona 

w ślizgacze polepszające stabilność hokera.

 

Cechy

- kubełek siedziska z otworem chwytowym wykonany                         

z polipropylenu z efektem poduszki powietrznej,

- zakryte  zamocowanie siedziska,

- aluminiowa pięcioramienna podstawa z kółkami do podłóg 

twardych lub miękkich, 

- dostosowanie wysokości do potrzeb użytkownika 

za pomocą pneumatycznego cylindra uruchamianego 

stalową dźwignią,

- stalowe elementy pokryte za pomocą metody proszkowej, 

żywicą epoksydową, 

- podstawa krzesła wyposażona w amortyzowany 

mechanizm kołysania  (wersje soft, hard),

- pierścień nożny przestawiany i blokowany na wysokości 

co około 3 cm.

Poliuretan, z których wykonane są siedziska i oparcia,

charakteryzują się następującymi zaletami

- odporność na pyły, rozpuszczalniki, oleje,

- łatwość czyszczenia powierzchni i ewentualna 

  dezynfekcja,

- nie chłoną wody,

- odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Powyższe cechy sprawiają, że hokery wykonane z 

poliuretanów integralnych idealnie nadają się do pomieszczeń 

produkcyjnych    i laboratoryjnych.

KRZESŁA SERII PANTOMOVE-LUPO

HOKERY LABORATORYJNE
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Hokerów można użyć jako wyposażenia dodatkowego do pomieszczeń produkcyjnych, laboratoriów, warsztatów oraz 

gabinetów medycznych. Zostały wyprodukowane na bazie materiałów, które nie chłoną wody i są odporne na działanie szeregu 

szkodliwych związków chemicznych. Stołki pozwalają na regulację poziomu wysokości i zapewniają komfort użytkowania.

HOKERY

Wszystkie stołki posiadają profilowane siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu antypoślizgowego. Są odporne na działanie 

słabych kwasów i zasad oraz charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną.

                     Hoker laboratoryjny 1                         Hoker laboratoryjny 2                        Hoker laboratoryjny 3        

Model Szerokość siedziska
Wysokość maksymalna 

siedziska

Wysokość minimalna 

siedziska

Hoker laboratoryjny 1 470 mm 810 mm 560 mm

Hoker laboratoryjny 2 470 mm 720 mm 590 mm

Hoker laboratoryjny 3 470 mm 810 mm 560 mm

STOŁKI LABORATORYJNE

Regulowana wysokość 

siedziska     

oparta na pneumatycznym 

systemie amortyzacji  

z łatwą obręczą regulacyjną                     

Jasnoszara obudowa 

teleskopu                  

Funkcje                                                 Opcje

        Stołek laboratoryjny 1                                   Stołek laboratoryjny 2                                   Stołek laboratoryjny 3        

Model Regulacja wysokości Opcje Numer zamówienia

Stołek laboratoryjny 1 460 do 630 mm jasnoszara rama 9467R + numer koloru

Stołek laboratoryjny 2 460 do 630 mm jasnoszara rama 9468R + numer koloru

Stołek laboratoryjny 3 570 do 850 mm jasnoszara rama 9469R + numer koloru



ź Wysoko chłonne

ź Nie pozostawiają cząstek

ź Odporne na wysokie temperatury i substancje 

chemiczne

ź Do czyszczenia posadzek i ścian w środowisku 

kontrolowanym

ź Możliwość Sterylizacji w autoklawie 

ź  Jedno lub wielorazowe

ź Zgodne ze standardami w Systemie Jakości FHCS
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AKCESORIA DO CZYSZCZENIA 

SYSTEM ULTRASPEED PRO

ź Intuicyjny system wiadrowy z mopem i prasą

ź System dwuwiadrowy 15 i 30 litrów

ź Wysokochłonne mopy

ź Mopy jedno i wielorazowego użytku 

z poliestrowych mikrowłókien

ź Kompaktowe podwozie

ź Bezdotykowe wyciskanie mopów

ź Możliwość sterylizacji w autoklawie

ź Do utrzymania czystości posadzek, 

ścian, sufitów

UCHWYT DO MOPA CE 
ULTRASPEED PRO

ź Wszystkie rodzaje mopów UltraSpeed Pro

ź Ergonomiczna, lekka konstrukcja

ź Nadaje się do sterylizacji w autoklawie

ź Obrotowe złącze z 

łożyskami kulowymi

ź Do czyszczenia posadzek 

i ścian w środowisku 

kontrolowanym

ź Cienka rama

ź Uchwyt 18,5 cm

ź Ergonomiczny kształt

ź Mechanizm blokujący

ź Możliwość sterylizacji w 

autoklawie

ź Długość rączki 50-90 cm

KIJE 

TELESKOPOWE

WIADRA 

ULTRASPEED PRO

ź Do czyszczenia posadzek i ścian 

w środowisku kontrolowanym

ź Pojemność od 8l do 25l

ź Opcjonalność ustawienia prasy

ź Mogą być sterylizowane

ź Wykonane z polipropylenu

ź Zgodne ze standardami FHCS

MOPY

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

ź Do czyszczenia na wilgotno, mikro i sucho

ź Technologia Micron Fibre VIleda Professional

ź Właściwości przeciwbakteryjne

ź Bardzo dobra odporność na 

większośćśrodków chemicznych

ź Nie pozostawia smug

ź Odporna na ścieranie

ź Klasa czystości A

ź Absorbcja 480mL/m2

Prasa CE UltraSpeed Pro

ź Czyszczenie posadzek i ścian

ź Ergonomiczna dźwignia

ź Wytrzymała konstrukcja

ź Łatwy montaż/demontaż wiader

ź Nadaje się do sterylizacji w autoklawie


