




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.
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SERWIS
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na wszelkie oferowane przez nas urządzenia.

W przypadku urządzeń wymagających montażu, 
uruchomienia i przeszkolenia nasi pracownicy
służą Państwu swoją pomocą.

OFERTA
Oferta którą otrzymacie Państwo w odpowiedzi 
na zapytanie zawiera:
• Numer oferty
• Cenę produktu i warunki płatnośći
• Termin związania ofertą 
• Termin i warunki dostawy 
• 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
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CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI 
LABORATORYJNE 

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne umoż-
liwiają bezpieczne przechowywanie substan-
cji wrażliwych na  temperaturę, materiałów 
wybuchowych – chłodziarki laboratoryjne 
z ATEX i łatwopalnych.
Oferowane chłodziarki i  zamrażarki labo-
ratoryjne wyposażono w  liczne funkcje 
pozwalające na optymalne przechowywanie 
wrażliwych próbek, substancji chemicznych 
i materiałów badawczych.
Precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia 
wyjątkowo dokładną regulację temperatu-
ry, a w połączeniu ze skuteczną izolacją oraz 
dynamicznym układem chłodzenia zapew-
nia optymalne warunki przechowywania. 
W ofercie dostępne są chłodziarki i zamrażar-
ki laboratoryjne o drzwiach pełnych lub prze-
szklonych. W naszej ofercie posiadamy zam-
rażarki kompaktowe, zamrażarki pojedyncze, 
a także zamrażarki podwójne. 

Zalety: 
• Temperatura w zależności od modelu 

od -40°C do + 20°C 
• Pojemność nawet 1500 l 
• Dźwiękowe oraz wizualne wskaźniki  

temperatur 
• Alarm niskiej/wysokiej temperatury 
• Alarm otwartych drzwi 
• Samodomykacz drzwi 
• Wymuszony lub naturalny obieg  

powietrza.

Chłodziarki i zamrażarki kompaktowe 
Kompaktowe chłodziarki laboratoryjne umoż-
liwiają bezpieczne przechowywanie pro-
duktów wrażliwych na  zmiany temperatur 
zajmując przy tym niewiele miejsca. Najczę-
ściej są to chłodziarki podblatowe lub nablato-
we o niskiej wadze. 

Chłodziarki i zamrażarki pojedyncze 
Tak jak chłodziarki kompaktowe, pojedyncze 
chłodziarki laboratoryjne również idealnie 
sprawdzają się w laboratoriach o ograniczonej 
przestrzeni. Mimo, że są to urządzenia wolno-
stojące to zajmują niewiele miejsca.

Chłodziarki i zamrażarki podwójne 
Charakteryzują się dużą pojemnością. Pozwala 
to na przechowywanie znacznych ilości mate-
riałów w tych samych warunkach.

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 użyt-
kowania.
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ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE

Przedstawiamy Państwu serię zamrażarek niskotemperaturowych firmy Azbil Telstar Technologies, 
zapewniających bezpieczne i długoterminowe przechowywanie próbek w temperaturze do -86ºC. 
W ofercie dostępne są modele szafowe i skrzyniowe o różnych pojemnościach. Są to urządzenia 
chłodnicze unikalne w swojej klasie. Wszystkie cechy i korzyści dla Użytkownika zostały przedsta-
wione poniżej. Pojemność i elastyczność w porównaniu do tradycyjnych zamrażarek firma Telstar 
stosuje nowoczesne ultra cienkie próżniowe panele izolacyjne (VIP). Zastosowanie izolacji próżniowej 
pozwala przy takiej samej kubaturze urządzenia wygospodarować do 30% więcej powierzchni użyt-
kowej. Pozwala to przechowywać więcej vialek na metr powierzchni. Przy zaledwie 80 mm izolacji 
technologia VIP pozwala na najlepszą wydajność izolacyjną. Zamrażarki Telstar oferują maksymalną 
pojemność przy minimalnych rozmiarach zewnetrznych. Urządzenie standardowo posiada 5 drzwi 
wewnętrznych, a wnętrze w całości wykonane jest ze stali nierdzewnej (półki, komora, drzwi). 

Zalety:
• Bezpieczne i długoterminowe przechowywanie próbek
• Temperatura do -86°C
• Ultracienkie próżniowe panele izolacyjne
• Minimalizacja utraty ciepła
• Niezawodny system alarmowy
• Cyfrowy wyświetlacz LCD
• 2 tryby pracy ECO i OPT.

Ergonomiczny kształt
Dzięki głębokości poniżej 822 mm oraz 4 dużym kółkom 
zamrażarkę Telstar można łatwo przetransportować w każde 
miejsce. 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 kompresora pozwa-
la na łatwą i szybką inspekcję ich stanu. W zestawie znajdują 
się 2 baterie zapasowe, zdalny alarm (NO/NC/COM), port RS485 
oraz podłączenie do CO2 /LN2. 

Niezawodność systemów alarmowych i wyświetlacz łatwy 
w obsłudze
Wszystkie zamrażarki niskotemperaturowe posiadają 
jasny, cyfrowy wyświetlacz LCD z łatwym dostępem do menu 
oraz niezawodnym systemem alarmowym. Umieszczony 
na wysokości oczu system kontroli oferuje również własny 
system diagnostyczny z analizą błędów i zakłóceń. Zamrażar-
ki 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 zapamiętu-
je historię osiąganych temperatur w ciągu doby oraz pozwa-
la graficznie przedstawić przechowywane dane jako wykres 
(dzień, miesiąc, rok).

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE TELSTAR
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ZAMRAŻARKI SZAFOWE

ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE

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

Zakres temperatur [ºC] -50 / -86 (fabrycznie ustawiony na -80)

Pojemność [l] 445 570 830

Ilość racków [maks.] 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 
S x G x W [mm] 470 x 608 x 1500 610 x 608 x 1500 900 x 608 x 1500

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 650 x 822 x 1991 790 x 822 x 1991 1080 x 822 x 1991

Materiał wnętrza stal nierdzewna AISI 304

Materiał obudowy stal pokryta warstwą epoksydową

Otwory przepustowe 2 standardowe porty (+2 wstępnie obrobione)

Półki, drzwi wewnętrzne 4 półki, 5 drzwi wewnętrznych w standardzie

Waga [kg] 270 293 352

Zasilanie [V/Hz] 220-240/50

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

Zakres temperatur [ºC] -50 / -86 (fabrycznie ustawiony na -80)

Pojemność [l] 370 620 820

Ilość racków [maks.] 20 32 44

Ilość 2’’ cryo pudełek 280 448 616

Ilość vialek 2ml 30000 40000 60000

Powierzchnia brutto [m2] 1,05 1,50 1,84

Liczba vialek na 1 m2 28000 44800 61600

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 683 x 637 x 784 1158 x 637 x 784 1558 x 637 x 784

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 1267 x 830 x 1049 1742 x 830 x 1049 2142 x 830 x 1049

Materiał wnętrza stal nierdzewna AISI 304

Materiał obudowy stal pokryta warstwą epoksydową

Otwory przepustowe 2 standardowe porty (+2 wstępnie obrobione)

Waga [kg] 180 220 285

Zasialnie [V/Hz] 220-240/50

ZAMRAŻARKI TELSTAR NISKOTEMPERATUROWE
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ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE SZAFOWE 
NORDIC LAB
Zamrażarki niskotemperaturowe są niezastąpionym elementem 
w każdym laboratorium. Zamarażarki Nordic Lab wyposażone 
są w  jedno– lub dwukompresorowy system chłodzenia, dzięki 
czemu sprzęt uzyskuje doskonałe parametry wydajności przy 
niewiekim poborze energii elektrycznej. 

Dane techniczne ULT U35 ULT U100 ULT U250 XLT U250 LT U250 MLT U250

Pojemność brutto [l] 37 93 256 256 256 256

Pojemniość netto [l] 37 91 236 236 236 236

Zakres temperatur [°C ] -60 / -86 -40 / -60 -25 / -45 -15 / -30

Czynnik chłodniczy Nature R  R290 

Zużycie energii [kWH/24h] 3,2 6,7 10,3 6,1 4,8 1,9

Kompresor 1-Secop 1–Embraco 2-Secop 
Dual 1-Secop 1-Secop 1-Secop

Poziom hałasu [dB] 50 57 64 60 60 57

Koła z hamulcami tak nie 4 4 4 4

Regulowane półki ze stali 
nierdzewnej 

2 (w tym 
jedna 

regulowana)
2 5 5 5 5

Drzwi wewnętrzne - 2 2 -

Komunikacja USB

Rozmrażanie manualne

Wyświetlacz temperatury cyfrowy, XW737K

Pamięć wyników 
pomiarowych 35500

Alarm wysokiej / niskiej 
temperatury / otwartych 

drzwi
tak

Port do wprowadzenia 
sondy / podłączenia backup 

CO2 [mm] 
Ø 12

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W * [mm] 

630 x 675 
x 650

595 
x 630/690 

x 825

600 
x 630/690 

x 2055

600 
x 630/690 

x 2055

600 
x 630/690 

x 2055

600 
x 630/690 

x 2055

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W ** [mm]

439 x 271 
x 433

430 
x 425/205
x 625/395 

435 x 370 
x 1420

420 x 370 
x 1420 

420 x 370 
x 1420

435 x 370 
x 1420

Waga [kg] 60 140 120 116 115

Napięcie [V] 230

Numer katalogowy  N123000 N123001 N123002 N122002 N121002  N124002

* Wysokość wraz z kółkami. Głębokość bez uchwytu / z uwzględnionym uchwytem.
** Głębokość i wysokość wewnętrzna w modelu ULT U100  jest inna w zależności od umiejscowienia 
kompresora.
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ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE SKRZYNIOWE

W zakresie temperatury od -60ºC do -86°C
Zamrażarki przeznaczone głównie do użytku w laboratoriach, 
szpitalach lub wszędzie tam, gdzie wymagane są  badania 
naukowe i długotrwałe przechowywanie wrażliwych próbek – 
m.in.: wirusów, bakterii, preparatów komórkowych, czy próbek 
tkanek.

Cechy:
• Alarm dźwiękowy i wizualny
• Alarm wysokiej/niskiej temperatury, otwartych drzwi
• Bateryjne podtrzymanie pracy wyświetlacza przez 48 h
• Kółka ułatwiające przemieszczanie
• Blokada klamki
• Rozmrażanie manualne
• Niski poziom hałasu 55 dB
• Naturalny czynnik chłodniczy
• Certyfikaty ISO 9001, 14001, 45001.

Zalety:
• Cyfrowy kontroler temperatury z wyświetlaczem
• Wbudowany port USB (modele szafowe)
• Automatyczne odblokowanie próżni drzwi
• Alarm dźwiękowy i wizualny
• Zamek z kluczem
• Doskonała izolacja cieplna PUR o grubości 

80 mm
• Możliwość podłączenia do zewnętrznych 

urządzeń rejestrujących
• Możliwość podłączenia do zdalnego 

systemu alarmowego
• W standardzie port o średnicy 12 mm 

do podłączenia systemu BackUp CO2 
lub zewnętrznej sondy temperaturowej

• Certyfikat ISO 9001, 14001 oraz 45001
• Ekologiczny, wolny od HCFC czynnik 

chłodniczy.

Doskonała izolacja cieplna uzyskana dzięki zastosowaniu specjlanej nietoksycznej pianki poliure-
tanowej. Zamrażarki niskotemperaturowe Nordic Lab są bardzo ciche i nie wydzielają dużych ilości 
ciepła, dzięki czemu praca z nimi jest bardziej komfortowa.
Wyposażone są  w  duży wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia. 
Panel kontrolny pozwala również na przeglądanie historii temperatur. Urządzenia szafowe posiadają 
wbudowany port USB, co pozwala na zapisanie danych z historią temperatury na komputerze 
(rejestracja do  35 000 wejść).  Alarm dźwiękowy i  wizualny oraz bateryjne podtrzymanie pracy 
wyświetlacza do  48h daje pewność, że  nawet w  przypadku awarii przechowywane produkty 
są bezpieczne.
W ofercie dostępne są modele szafowe o pojemności od 37 litrów do 256 litrów.

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE SZAFOWE NORDIC LAB
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Dane techniczne ULT C75 ULT C200 ULT C300 ULT C400 

Pojemność brutto [l] 74 198 296 383

Pojemność netto [l] 71 189 284 368

Zakres temperatur [°C] -60 / -86

Czynnik chłodniczy Nature R

Zużycie energii [kWh/24h] 5,00 5,30 8,00 9,00

Napięcie [V] 230

Alarm wysokiej / niskiej 
temperatury  tak

Cyfrowy kontroler 
z wyświetlaczem XR30CX

Zamek  tak

Port do wprowadzenia 
sondy / podłączenia backup 

CO2 – Ø [mm]
12

Wymiary W x S x G / G 
z kondensatorem i rączką 

[mm]

870 x 555 
x 580/630

885 x 923 
x 630/680

 885 x 1265 
x 630/680

885 x 1562 
x 630/680

Pokrywy wewnętrzne 1 3 3 4

Waga [kg] 45 65 76 80

W zakresie temperatury od -40ºC do -60ºC

Dane techniczne XLT C75 XLT C150 XLT C300 XLT C400 XLT C500

Pojemność brutto [l] 74 140 296 383 495

Pojemność netto [l] 71 133 284 368 476

Zakres temperatur [°C] -40 / -60

Czynnik chłodniczy Nature R

Zużycie energii [kWh/24h] 4 3,7 5,5 7 5,7

Napięcie [V] 230

Alarm dźwiękowy i wizualny: 
wysokiej/niskiej temperatury tak 

Cyfrowy kontroler z wyświetlaczem XR30CX

Zamek  tak 

Port do wprowadzenia sondy / 
podłączenia backup CO2 – Ø [mm] 12

Wymiary W x S x G / G 
z kondensatorem i rączką [mm]

870 x 550 
x 580/630

885 x 725 
x 630/680

885 x 1260 
x 630/680

885 x 1560 
x 630/680

932 x 1664 
x 690/740

Kosze (w zestawie / opcjonalnie) 1 (opcja 1) 1 (opcja 2) 3 (opcja 9) 4 (opcja 11) 3 (opcja 12)

Waga [kg] 48 59 71 86 92

• Wydajna izolacja cyklopentanowa
• Ekologiczne, wolne od HCFC, czynnik chłodniczy – Nature R
• Certyfikat ISO 9001, 14001 i 45001.
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AKCESORIA DO ZAMRAŻAREK SZAFOWYCH NORDIC

Wysokość pudełka
[mm]

 Ilość 
pudełek/

stelaż

Ilość 
stelaży

Całkowita 
ilość 

pudełek
Nr art. 

50 74 1 74  N321700 

75 45 1 45  N321800 

100 33 1 33  N331400 

Zastosowanie w modelach:  ULT U100

Posiadamy także w sprzedaży raki wyposażone w odpowiednie pudełka oraz przegrody.

Wysokość pudełka 
[mm]  Przegroda Ilość próbek Nr art. 

50 9x9 5994 N322700 

50 10x10 7400 N322710 

75 9x9 3645 N322800 

75 10x10 4500 N322810 

100 9x9 2673 N332400 

100 10x10 3300 N332410 

Wysokość pudełka 
[mm] Ilość pudełek Maksymalna ilość 

próbek 2 ml 

50 33 3300

Zastosowanie w modelu ULT U35

Zastosowanie w modelach: LT U250, XLT U250 oraz ULT U250

Wysokość 
pudełka 

[mm]

 Ilość 
pudełek/

stelaż

Ilość 
stelaży

Całkowita ilość 
pudełek

Nr art. (Stelaże bez 
B&D*) Nr art. (Stelaże z B&D*)

50 4 x 2 = 8 
5 x 2 = 10

3 
12 144 N321200 

N321210
N322200 
N322210

75 2 x 2 = 4 
3 x 2 = 6

3 
12 84 N321300 

N321310
N322300 
N322310

100 2 x 2 = 4 
2 x 2 = 4

3 
12 60 N321400 

N321400
N322400 
 N322400

* B&D - w zestawie pudełka kartonowe

Zastosowanie w modelu MLT U250

Wysokość pudełka 
[mm] Ilość pudełek/stelaż Ilość stelaży Całkowita ilość 

pudełek Nr art.

50  4 x 2 = 8 
 5 x 2 = 10 

3 
12 144  N321200  

 N321210 

75 2 x 2 = 4 
 3 x 2 = 6 

3 
12 84  N321300  

 N321310 

100  2 x 2 = 4 15 60  N321400 
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AKCESORIA DO ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH NORDIC

Zastosowanie w modelach:  XLT C75,  ULT C75 oraz MLT C75

Wysokość 
pudełka [mm]

 Ilość 
pudełek/

stelaż
Ilość stelaży Całkowita 

ilość pudełek
 Nr art. (Stelaże 

bez B&D*)
Nr art. (Stelaże 

z B&D*)

50 8 5 40 N311210 N312210 

75 5 5 25 N311310 N312310 

100 4 5 20 N311410 N312410 

Zastosowanie w modelach: LT C150 oraz XLT C150

Wysokość 
pudełka 

[mm]

Ilość pudełek/
stelaż Ilość stelaży Całkowita 

ilość pudełek
 Nr art. 

(Stelaże bez B&D*)
Nr art.

(Stelaże z B&D*)

50 6 
 11

3 
6 84 N311200 

N311220
N312200 
 N312220

75
4 
8 

3 
6 60 N311300 

N311320
N312300 
N312320

100 3 
5

3 
6 39 N311400 

N311420
N312400 
N312420

Zastosowanie w modelach: ULT C200

Wysokość 
pudełka 

[mm]

Ilość pudełek/
stelaż Ilość stelaży Całkowita 

ilość pudełek Nr art. bez B&D* Nr art. z B&D* 

50 6 
1

3 
9 117 N311200 

N311220
N312200 
N312220

75 4 
8

3 
9 84 N311300 

N311320
N312300 
N312320

100 3 
5

3 
9 54 N311400 

N311420
N312400  
N312420 

*B&D - w zestawie pudełka kartonowe

*B&D - w zestawie pudełka kartonowe

Zastosowanie w modelach: LT C300, XLT C300 oraz ULT C300

Wysokość 
pudełka [mm]

Ilość pudełek/
stelaż 

Ilość 
stelaży

Całkowita 
ilość pudełek

Nr art. bez 
B&D* Nr art. z B&D*

50 6 
11

3 
18 216 N311200 

N311220
N312200 
 N312220

75 4 
8

3 
18 156 N311300 

N311320
N312300 
N312320

100 3 
5

3 
18 99 N311400 

N311420
N312400 
N312420
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Zastosowanie w modelach: LT C400, XLT C400 oraz ULT C400

Wysokość 
pudełka 

[mm]

Ilość 
pudełek/

stelaż

Ilość 
stelaży

Całkowita ilość 
pudełek

Nr art. (Stelaże 
bez B&D*)

Nr art. (Stelaże 
z B&D*)

50 6 
11

3 
24 282 N311200 

N311220
N312200 
N312220

75 4 
 8

3 
24 204 N311300 

 N311320
N312300 
N312320

100 3 
5

3 
24 129 N311400 

N311420
N312400 
 N312420 

Zastosowanie w modelach: LT C500 oraz  XLT C500

Wysokość 
pudełka 

[mm]

Ilość 
pudełek/

stelaż
Ilość próbek Całkowita ilość 

pudełek
Nr art. (Stelaże 

bez B&D*)
Nr art. (Stelaże 

z B&D*)

50 6 
11

3 
27 315 N311200 

N311220
N312200 
N312220

75 4 
8

3 
27 228 N311300 

N311320
N312300 
N312320

100 3 
5

3 
27 144 N311400 

N311420
N312400 
N312420

*B&D - w zestawie pudełka kartonowe

RLHE0845 RLHE1345

Firma Labcold posiada urządzenia do przechowywania w niskich temperaturach. Każde z urządzeń 
wyposażone jest w zamek oraz cyfrowe sterowanie temperaturą, a także w dźwiękowe alarmy niskiej 
bądź wysokiej temperatury.

AKCESORIA DO ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH NORDIC

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE LABCOLD
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Model RLHE0845 RLHE1145 RLHE1345

Pojemność [l] 273 314 375

Zakres temperatur [°C] -20 / -50

Wymiary zewnętrzne S x G x W 
[mm] 1050 x 730 x 860 1300 x 730 x 860 1500 x 730 x 860

Wymiary wewnętrzne S x G x W 
[mm] 845 x 445 x 640 1100 x 450 x 665 1295 x 445 x 640

Waga [kg] 58 68 82

Zużycie energii [kWh/24h] 0,61 0,71 0,80

Materiał wnętrza aluminium

Materiał obudowy malowana stal

Wnętrze beziskrowe tak

Ekologiczny czynnik chłodniczy tak

Ręczne rozmrażanie tak

Alarm temperatur tak

Zamrażarki niskotemperaturowe gwarantują bezpieczne przechowywanie materiałów w tempe-
raturze do -85°C. Szeroki wybór modeli od kompaktowych po skrzyniowe daje gwarancję dobrania 
odpowiedniego urządzenia do swoich potrzeb. Każdy model z tej serii wyposażony jest w zamek, 
cyfrowy wyświetlacz temperatury oraz kółka to łatwego transportu.

Model LULT3585 LULT80100 LULT0400U ULTF130 ULTF301

Typ urządzenia szafowe skrzyniowe

Pojemność [l] 35 100 390 130 301

Zakres temperatur [°C] -50 / -80 -65 / -85

Temperatura pracy [°C] -80

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

580 x 765 
x 540

950 x 735 
x 900

840 x 750 
x 1990

720 x 735 
x 920

1300 x 650 
x 920

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm]

425 x 300 
x 280

450 x 450 
x 500

610 x 500 
x 1310

450 x 520 
x 650

1100 x 450 
x 650

Masa netto [kg] 81 120 280 56 80

Zużycie energii [kWh/24h] 4,0 8,7 - 5,8 7,9

Liczba półek - 1 3 - -

Alarm niskiej / wysokiej 
temperatury tak

Port dostępu tak

Typ blokady zamek

Materiał komory stal nierdzewna stal powlekana PCV

Ekologiczny czynnik 
chłodniczy tak

LULT3585 LULT80100 LULT0400U ULTF130
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Zamrażarki niskotemperaturowe Stirling Ultracold posiadają nową generację przyjaznych dla 
środowiska rozwiązań o  bardzo niskim zużyciu energii, które działają w  temperaturach od  -20°C 
do  -86°C. W  zamrażarkach Stirling nie stosuje się systemów chłodniczych kaskadowych, ani 
opartych na  sprężarkach. Wykorzystano natomiast autorską, opatentowaną technologię silnika 
Stirlinga z wolnym tłokiem, która została pierwotnie opracowana do zastosowań energetycznych, 
lotniczych i przemysłowych przed udanym zastosowaniem komercyjnym w ultraniskotemperaturo-
wych układach chłodzenia. 

Model przenośny ULT25NEU
Model kompaktowy SU105UE
Model pionowy SU780XLE

Zamrażarki niskotemperaturowe SU780XLE i SU105UE
to nie tylko bardzo ekonomiczne i wygodne w obsłudze urządzenia, ale 
przede wszystkim urządzenia, dzięki którym Państwa próbki 
będą bezpiecznie przechowywane. To urządzenia niesamowicie stabilne 
temperaturowo, a  w  przypadku zaniku prądu najwolniej na  rynku 
zwiększają swoją temperaturę.

Zalety SU780XLE i SU105UE: 
• Nowoczesna technologia chłodzenia
• Wszechstronność zastosowania dzięki możliwości pracy w szerokim 

zakresie temperatur od -20°C do -86°C
• Energooszczędność przez zastosowanie system chłodzenia opartego 

na  opatentowanym silniku Stirlinga zużywa około 70-75% mniej 
energii w  porównaniu ze  standardowymi zamrażarkami opartymi 
na kompresorach (model SU780XLE – 6.67 kWh/dobę przy temperaturze 
-75ºC, model SU105UE - < 4 kWh/dobę przy temperaturze -80ºC)

• Znaczeniem dla podniesienia poziomu badań analitycznych 
i  kontrolno-pomiarowych zamrażarka pozwala na  bezpieczne 
przechowywanie materiału ze  względu na  wysoce stabilne 
i  jednorodne warunki temperaturowe wewnątrz urządzenia. 
Zapewnienie odpowiednich warunków  dla przechowywanego 
materiału gwarantuje precyzyjne i  pewne przeprowadzenie 
badań na przechowywanym materiale.

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE STIRLING

Model SU105EU SU780XLE

Pojemność [l] 105 780

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 686 x 711 x 864 915 x 870 x 1994

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 457 x 432 x 533 740 x 705 x 1542

Przechowywanie 72 sztuki 2” kriopudełek 600 sztuk 2” kriopudełek

Zakres temperatury [ºC] -20 / -86

Zużycie energii [W] 300 1200

Waga [kg] 100 284

Certyfikaty CE CE, cULus

Poziom hałasu [dB(A)] < 48 < 45 

Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa ULT25NEU oferująca kompaktowe, niezawodne, 
energooszczędne przechowywanie oraz transportowanie materiałów biologicznych w tempera-
turze od -20°C do -86°C. Małe rozmiary i niewielka waga czynią ten model zamrażarki idealnym 
rozwiązaniem dla każdego kto transportuje materiały wymagające szczególnych warunków prze-
chowywania.
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Zalety ULT25NEU:
• Jedyna przenośna zamrażarka o ultra niskiej temperatu-

rze (ULT), która umożliwia przenoszenie próbek i leków 
do odległych miejsc

• Układ chłodzenia oparty na technologii silnika Stirling
• Lekka, przenośna konstrukcja
• Najszerszy zakres ultra-niskich temperatur od -20°C 

do -86°C
• Pojemność 25 litrów
• Waży tylko 21 kg 
• Przystosowana do zasilania 110 – 240V i do 12VDC
• Wykorzystuje w 100% naturalne czynniki chłodnicze
• Energooszczędna – zużywa 2,8 kWh/dobę 

w temperaturze -80°C 
• Zaprojektowana z myślą o przenośności i niezawodności.

ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE BINDER

W przypadku nowych zamrażarek niskotemperaturowych BINDER bardzo wiele uwagi poświę-
cono ekologii. Znalazło to wyraz głównie w najlepszej efektywności energetycznej w swojej kasie 
i rezygnacji ze szkodliwego dla środowiska czynnika chłodniczego. 

Najważniejsze cechy:
• Zakres regulacji temperatury: -90°C do -40°C 
• Najniższe zużycie energii w swojej klasie 
• Wydajne agregaty chłodnicze ze sprężaniem kaskado-

wym 
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-290 i R-170 
• Izolacja cieplna z wyjątkowymi long-life VIPs (próżniowe 

panele izolacyjne) 
• Nowoczesna koncepcja uszczelek drzwi zmniejsza oblo-

dzenie 
• Ergonomiczna dźwignia do zamykania drzwi 
• Nierdzewne wnętrze, wykonane w całości ze stali nie-

rdzewnej 
• Odłączane drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej 
• 3 dowolnie ustawiane wkładane półki ze stali nierdzewnej 
• Opcjonalne chłodzenie wodą
• Bezpotencjałowy styk alarmowy do połączenia z syste-

mem 
alarmowym budynku 

• Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe 
w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB 

• Interfejs Ethernet 
• 2 porty dostępu Ø 28 mm, z tyłu.

Dane techniczne UF V 500 UF V 700

Pojemność [l] 447 700

Wymiar obudowy S x G x W [mm] 938 x 826 x 1966 938 x 1110 x 1966

Wymiar komory S x G x W [mm] 605 x 606 x 1300 605 x 890 x 1300

Zakres temperatury [°C] -90 / -40

Liczba półek (stand./maks.) 3/13

Ilość krio-pudełek 50 mm 352 528

Masa netto [kg] 247 289
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AKCESORIA DO ZAMRAŻAREK NISKOTEMPERATUROWYCH

PUDEŁKA KARTONOWE I POLIPROPYLENOWE

RAKI DO PRZECHOWYWANIA ZEBRANEGO MATERIAŁU

Podstawowym 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 rozmia-
rach. Pudełka kartonowe wykonane są z atestowanego, specjalnego kartonu powlekanego polipro-
pylenem gwarantującym wodoodporność i wysoką wytrzymałość. Do każdego rozmiaru pudełka 
można dopasować rozmiary przegródek.

Oferujemy szeroką gamę raków do zamrażarek pionowych i skrzyniowych. Dostępne są raki wykonane 
ze stali nierdzewnej lub aluminium. Materiały te gwarantują odpowiednią trwałość i wytrzymałość 
stelaży. Wyposażone są w ergonomiczny uchwyt oraz alert zatrzymania, co zapewnia wygodę oraz 
bezpieczeństwo użytkowania. Przechowywanie pudełek w  stelażach skraca do  minimum czas 
otwarcia drzwi zamrażarek oraz pozwala najlepiej wykorzystać przestrzeń zamrażarki. Dotarcie 
do  poszukiwanej próbki jest dużo szybsze, co  przedłuża ich trwałość. Stelaże są  dopasowane 
wymiarami do pudełek, a różna liczba półek pozwala dopasować je do konkretnych zamrażarek.

Raki aluminiowe Alu FlexRack posiadają regulowane półki i  zatrzask utrzymujący pudełka. 
Są to raki dla użytkowników, którzy potrzebują elastyczności. Układ i kombinacja ułożenia półek jest 
niemal nieograniczona (alternatywa dla standardowych raków). W tym modelu zamontowana jest 
nastałe tylko jedna półka, na środku, natomiast pozostałe półki możemy umocować według własnych 
potrzeb.
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Niewielka zamrażarka laboratoryjna do  przechowywania pró-
bek biologicznych, szczepionek itp. Charakteryzuje się wysoką 
niezawodnością i stabilnością chłodzenia, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo przechowywania próbek. Kompaktowe, niewielkie 
wymiary zewnętrzne, niska waga oraz kółka ułatwiają instalację 
i przenoszenie.

Cechy szczególne:
• Izolacja PUR 80 mm
• Bateryjne podtrzymanie pracy wyświetlacza, przez 48 h
• Kółka (opcja)
• Blokada uchwytu
• Wydajna izolacja cyklopentanowa
• Ekologiczny, wolny od HCFC czynnik chłodniczy R600a
• Certyfikat ISO 9001, 14001 i 45001.

ZAMRAŻARKI I CHŁODZIARKI 
LABORATORYJNE

ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE SKRZYNIOWE NORDIC LAB 

W ZAKRESIE TEMPERATURY OD -10ºC DO -25ºC

Dane techniczne MLT C75 

Pojemność brutto [l] 74

Pojemność netto [l] 71

Zakres temperatur [°C] -10 / -25

Czynnik chłodniczy R600a 

Zużycie energii [kWh/24h] 0,52

Poziom hałasu [dB] 53

Alarm dźwiękowy i wizualny  awarii sondy, braku zasilania

Cyfrowy kontroler z wyświetlaczem XR30CX 

Zamek tak

Rozmrażanie manualne

Podtrzymanie bateryjne wyświetlacza 48 godzin

 Port do wprowadzenia sondy / podłączenia backup CO2 – Ø [mm] 12

Materiał wykonania (wnętrze oraz obudowa) stal malowana 

Wymiary zewnętrzne  
W x S x G / G wraz ze skraplaczem i uchwytem [mm] 870 x 555 x 580/630

Napięcie [V] 230

Waga netto [kg] 43

Wysokość pudełka [mm] Ilość pudełek/stelaż Ilość stelaży Całkowita ilość 
pudełek

50 8 5 40

75 5 5 25

100 4 5 20

Akcesoria dodatkowe
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W ZAKRESIE TEMPERATURY OD -25ºC DO -45ºC
• Niskie zużycie energii
• Najwyższa stabilność 

i niezawodność
• Łatwy montaż dzięki 

małym wymiarom 
zewnętrznym i niewielkiej 
masie, umożliwiającym 
przejście przez wszystkie 
standardowe drzwi

• Kółka ułatwiające 
przemieszczanie.

Dane techniczne LT C150 LT C300 LT C400 LT C500

Pojemność brutto [l] 140 296 383 495

Pojemność netto [l] 133 284 368 476

Zakres temperatur [°C] -25 / -45

Czynnik chłodniczy R290

Zużycie energii [kWh/24h] 1,8 3,7 4,1 4,1

Napięcie [V] 230

Alarm dźwiękowy 
i wizualny: wysokiej/
niskiej temperatury 

tak

Cyfrowy kontroler 
z wyświetlaczem XR30CX

Zamek tak

Port do wprowadzenia 
sondy / podłączenia 

backup CO2 – Ø [mm]
12

Wymiary W (z kółkami) 
x S x G / G 

z kondensatorem i rączką 
[mm]

885 x 
725 x 

630/680

885 x 
1260 x 

630/680

885 x 1562 
x 630/680

932 x 
1664 x 

690/740

Kosze 
(w zestawie/opcjonalnie)

1 
(opcja 2)

1
(opcja 11)

1
(opcja 14)

3
(opcja 12)

Waga [kg] 55 71 83 92

ZAMRAŻARKI I CHŁODZIARKI LABORATORYJNE LABCOLD

CHŁODZIARKI LABORATORYJNE SERIA SPARKFREE
Seria laboratoryjnych chłodziarek Sparkfree firmy Labcold to rozwiązania dla placówek, w których 
dbanie o właściwe przechowywanie próbek i odczynników jest priorytetem. Wszystkie możliwe 
źródła zapłonu zostały usunięte z  wnętrza lodówki, tak aby zapobiec powstaniu iskry podczas 
przechowywania łatwopalnych substancji. Wszystkie lodówki Sparkfree wyposażone są w zamek, 
co dodatkowo zapobiega przed nieautoryzowanym dostępem, a także w alarmy wizualne i dźwię-
kowe otwartych drzwi.

Charakterystyka:
• Beziskrowe wnętrze
• Zamek do drzwi
• Wyświetlacz temperatury
• Alarm wysokiej / niskiej temperatury
• Alarm otwartych drzwi.

RLPR0217 RLPR0517 RLPR1517
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CHŁODZIARKI LABORATORYJNE SERIA BASIC

Model RLPR0217 RLPR0517 RLPR1517

Pojemność [l] 66 150 439

Zakres temperatur [°C] 0 / +10

Temperatura ustawiona fabrycznie [°C] 5

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 450 x 510 x 740 600 x 600 x 835 600 x 700 x 1875

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 330 x 300 x 590 480 x 410 x 690 500 x 535 x 1724

Masa netto [kg] 34 45 93

Zużycie energii [kWh/24h] 0,19 1,1 2,55

Liczba półek 3 3 6

Typ drzwi pełne

Typ blokady zamek

Wymiary półki S x G [mm] 2 x 346 x 203
1 x 346 x 150

2 x 475 x 385
1 x 475 x 345 475 x 470

Ekologiczny czynnik chłodniczy tak

Automatyczne rozmrażanie tak

RLPL04043

RLFR2004

Podstawowa seria ekonomicznych urządzeń zaprojektowana 
z myślą o profesjonalnym zastosowaniu. Stalowa konstrukcja oraz 
wnętrze z tworzywa sztucznego ułatwiają utrzymanie czystości urzą-
dzenia. Wyposażone są w zamek oraz wyświetlacz temperatury. 
Dzięki wentylatorowi zapewniony jest stabilny rozkład temperatury 
w komorze urządzenia.

Model RLPL04043 RLFR2004

Pojemność [l] 104 543

Zakres temperatur [°C] +2 / +10

Temperatura ustawiona 
fabrycznie [°C] 4

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 495 x 500 x 841 750 x 755 x 

1960

Waga [kg] 27 100

Zużycie energii [kWh/24h] 0,32 0,49

Liczba półek 2 5

Liczba koszy 1 -

Typ drzwi pełne

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne

Materiał obudowy stal emaliowana stal malowana 
proszkowo

Ekologiczny czynnik chłodniczy tak

Automatyczne rozmrażanie tak
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ZAMRAŻARKI SERIA SPARKFREE
Seria Sparkfree to  seria zamrażarek z  wnętrzem beziskrowym, które idealnie nadają się 
do  bezpiecznego przechowywania substancji lotnych oraz łatwopalnych. Wyróżniamy wersje 
szafowe oraz skrzyniowe. Każde z urządzeń z serii Sparkfree wyposażone jest w zamek na klucz oraz 
wyświetlacz temperatury. Zapewniają bardzo stabilne warunki przechowywania, a także bardzo 
powolny wzrost temperatury w przypadku zaniku zasilania.

Model RLVF0217 RLVF0417 RLVF1517 RLCF0720 RLCF1520 RLCF2120

Pojemność [l] 66 124 406 215 527 607

Zakres 
temperatur 

[°C]
-18 / -25

Typ urządzenia szafowe skrzyniowe

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W
[mm]

450 x 510 x 
740

600 x 600 x 
835

600 x 700 x 
1875

725 x 655 x
865

1505 x 655 x 
865

1705 x 655 x 
865

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W
 [mm]

333 x 300 x 
590

460 x 410 x 
680

440 x 500 x 
1690

606 x 536 x 
697

1386 x 536 x 
697

1586 x 536 x 
697

Masa netto [kg] 34 45 97 46 67 77

Zużycie energii 
[kWh/24h] 0,19 0,80 3,16 0,71 1,30 1,52

Liczba półek 3 3 6 - - -

Liczba koszy - - - 1 3 3

Typ blokady zamek

Ekologiczny 
czynnik 

chłodniczy
tak

Ręczne 
rozmrażanie tak

RLVF0217 RLVF1517 RLCF0720 RLCF1520
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ZAMRAŻARKI SERIA BASIC

Model RLVL03203 RLVF2025

Pojemność [l] 70 543

Zakres temperatur [°C] -18 / -23 -18 / -24

Temperatura ustawiona fabrycznie 
[°C] -20

Wymiary zewnętrzne S x G x W 
[mm] 500 x 490 x 835 750 x 755 x 1960

Wymiary wewnętrzne S x G x W 
[mm] 305 x 360 x 670 622 x 545 x 1603

Waga [kg] 28 100

Zużycie energii [kWh/24h] 0,54 0,90

Liczba półek - 6

Liczba szuflad 3 -

Typ drzwi pełne

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne

Materiał obudowy stal emaliowana stal malowana 
proszkowo

Ekologiczny czynnik chłodniczy tak

Ręczne rozmrażanie tak

RLVL03203

RLVF2025

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE LEC MEDICAL

Chłodziarki LecMedical LSFSR47 LSFSR82 LSFSR107 LSFSR158 LSFSR288

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 

475 x 445 
x 565 

495 x 540 
x 660 

495 x 620 
x 830

595 x 660 
x 850

595 x 633 
x 1575

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 

409 x 354 
x 425 

450 x 540 
x 315 

403 x 440 
x 700 

500 x 450 
x 725 

480 x 445 
x 1382 

Pojemność brutto [l] 47 82 107  158  288

Pojemność użytkowa [l] 30 74 103 154 284

Zakres temperatury [°C] +2 / +10

Półki [standard/maks.] 1/1 + 1 kosz 2/2 + 1 kosz 2/4 + 1 kosz 3/5 + 1 kosz 5/12 + 1 kosz

Drzwi pełne 

Waga [kg] 17,5 27,5 31,5 33,25 58

Wymienna uszczelka drzwi nie tak

Zamek tak (2 klucze) 

Czujnik otwartych drzwi tak nie tak

Styki zdalnego alarmu tak nie tak

Typ kontrolera cyfrowy zewnętrzny

Typ czynnika chłodniczego R600a

Wolny od HFC, HCFC, 
amoniaku tak

Zasilanie [V] 230 230 230 230 220-240
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Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne firmy Lec Medical z wnętrzem antyiskrowym umożliwiają 
bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na  temperaturę, materiałów wybuchowych 
i  łatwopalnych. Urządzenia posiadają uchwyt antybakteryjny, który jest powlekany proszkowo, 
aby zapobiec rozwoju drobnoustrojów. W ofercie dostępne są modele o różnych pojemnościach, 
co pozwala na dużą elastyczność podczas wyboru optymalnego urządzenia do Państwa laborato-
rium.

Zamrażarki LecMedical LSFSF39 LSFSF98 LSFSF107 LSFSF232

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 475 x 445 x 565 595 x 660 x 850 495 x 620 x 830 595 x 633 x 1575

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 370 x 345 x 404 420 x 430 x 640 430 x 440 x 700 432 x 430 x 1300 

Pojemność brutto [l] 39 98 107  232

Pojemność użytkowa [l] 35 84 103 212

Zakres temperatury [°C] -18 / -25

Półki [standard/maks.] 1/1 + 1 kosz 3/3 2/2 + 1 kosz 4 szuflady, 
2 stałe klapy

Drzwi pełne 

Waga [kg] 18 37,25 33 60

Wymienna uszczelka drzwi nie tak nie

Zamek tak (2 klucze)

Czujnik otwartych drzwi tak

Styki zdalnego alarmu tak nie tak

Typ kontrolera cyfrowy zewnętrzny

Czynnik chłodniczy R600a 

Wolny od HFC, HCFC, 
amoniaku tak

Zasilanie [V] 230 220-240

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE LEC MEDICAL
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CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE GRAM

CHŁODZIARKI i ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE SERII BIOPLUS
Urządzenia z serii BioPlus charakteryzują się dużymi 
pojemnościami przy jednoczesnym dokładnym 
zachowaniu ustawionej temperatury. Wszystkie 
chłodziarki i  zamrażarki tej serii posiadają alarmy 
wizualne i  optyczne otwartych drzwi i  wahań 
temperatury.
Urządzenia laboratoryjne f irmy Gram spełniają 
wszystkie wymagania, aby mogły znajdować się 
w miejscach zagrożonych wybuchem (ATEX). 
Producent daje możliwość wyboru między drzwiami 
pełnymi lub przeszklonymi, obudową malowaną 
na biało lub wykonaną ze stali nierdzewnej. Wnętrze 
urządzenia można całkowicie spersonalizować, 
wybierając spośród półek drucianych, perforowanych 
czy też szuflad. 

Dane 
techniczne

ER500/ 
RF500

ER600D/ 
RF600D

ER600W/ 
RF600W

ER660D / 
RF660D

ER660W/ 
RF660W

ER930/ 
RF930

ER1270/ 
RF1270

ER1400/ 
RF1400

Zakres 
temperatury 

[°C]
-2 do +20 (chłodziarka) /  -25 do -5 (zamrażarka)

Pojemność 
netto [l] 365 432 484 702 864 968

Pojemność 
brutto [l] 500 600 660 930 1270 1400

Wymiary 
S x G x W 

[mm]

600 x 
805 x 

2025/2275

695 x 
876 x 

1875/2125

815 x 
756 x 

1875/2125

695 x 
876 x 

2025/2275

815 x 
756 x 

2025/2275

780 x 
1045 x 

2025/2275

  1390 
x 876 x 

1875/2125

1390 x 
876 x 

2025/2275

Materiał 
wnętrza stal nierdzewna

Materiał 
obudowy biała lakierowana stal lub stal nierdzewna

Typ drzwi pełne lub szklane (chłodziarka) / pełne (zamrażarka)

Moduły 
na półki/
szuflady

52 / 13  24 / 12 27 / 13 52 / 13 48 / 24 54 / 26

Wyposażenie 
wewnętrzne do wyboru: szuflady ze stali nierdzewnej / aluminiowe, półki perforowane / druciane

Czynnik 
chłodniczy R290 / R134a (chłodziarka) / R290 / R404A (zamrażarka)

Port dostępu 1 x Ø 24,5 mm

Izolacja 60 mm poliuretan z gazem cyklopentanowym bez HFC

Poziom 
głośności 

[dB]
46,2 / 48,7 46,0 / 47,3 44,8 / 45,8 45,9 / 45,6 44,8 / 49,3 48,5 / 49,5 48,3 / 51,0 47,5 / 46,6

Alarm 
otwartych 

drzwi
tak

Alarm 
temperatury tak

RF600D ER930
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CHŁODZIARKI i ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE SERII BIOMIDI

Seria BioPlus:
• Port dostępu o średnicy 24,5 mm do wprowadzenia czujnika 

zewnętrznego
• Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład 

temperatury w całej komorze
• Urządzenie osadzone na nóżkach, kółkach lub cokole
• Materiał wnętrza: stal nierdzewna
• Materiał obudowy: stal lakierowana na biało lub stal nierdzewna
• Automatyczne rozmrażanie
• Zamek w drzwiach
• Styk bezpotencjałowy
• Alarmy wizualne i dźwiękowe: wysokiej/niskiej temperatury, 

otwartych drzwi
• Możliwość odczytu najwyższej i najniższej osiągniętej temperatury
• Samodomykające się drzwi
• Pedał nożny do otwierania drzwi (oprócz modeli EF). ER1400

Chłodziarki laboratoryjne BioMidi wyróżniają się funkcjonalnym i  pomysłowym designem, 
umożliwiającym ergonomiczny dostęp do przestrzeni magazynowej. Zostały zaprojektowane tak, 
aby spełnić większość wymagań dotyczących chłodzenia biomateriałów. 
Dzięki możliwości autorskiej konfiguracji wielu funkcji, akcesoriów oraz wyposażenia wewnętrznego, 
każdy Klient znajdzie rozwiązanie dla siebie. Chłodziarki laboratoryjne firmy Gram spełniają wszystkie 
wymagania, aby mogły znajdować się w miejscach zagrożonych wybuchem (ATEX). 

Dane techniczne RR425 / RF425 RR625 / RF625 EF425

Zakres temperatury [°C] +2 do +20 (chłodziarka) / -25 do -5 (zamrażarka) -40 do -5

Pojemność netto [l] 303 451 303

Pojemność brutto [l] 425 625 425

Wymiary S x G x W [mm] 600 x 731 x 1980/2000   815 x 731 x 1980/2000 622 x 731 x 1980/2000

Materiał wnętrza aluminium / stal nierdzewna
lub stal nierdzewna

aluminium / stal 
nierdzewna lub stal 
nierdzewna i drzwi 

wewnętrzne z PMMA

Materiał obudowy biała lakierowana stal lub stal nierdzewna

Typ drzwi pełne lub szklane (chłodziarka) / pełne (zamrażarka)

Moduły na półki/szuflady  25 / 12

Wyposażenie wewnętrzne do wyboru: szuflady ze stali nierdzewnej / aluminiowe,
półki perforowane / druciane

Czynnik chłodniczy R290 / R134a (chłodziarka) / R290 / R404A (zamrażarka)

Port dostępu 1 x Ø 24,5 mm

Izolacja 60 mm poliuretan z gazem cyklopentanowym bez HFC

Poziom głośności [dB] 47,2 / 46,3 46,6 / 48,4 57,8

Alarm otwartych drzwi tak

Alarm temperatury tak

CHŁODZIARKI i ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE SERII BIOPLUS



27urządzenia chłodnicze

Seria BioMidi:
• Kompresor osadzony w podstawie urządzenia, 

co zwiększa powierzchnię wewnętrzną oraz 
zapewnia ergonomiczną pozycję podczas 
użytkowania chłodziarki

• Port dostępu o średnicy 24,5 mm 
do wprowadzenia czujnika zewnętrznego

• Wymuszony obieg powietrza zapewniający 
równomierny rozkład temperatury w całej 
komorze

• Podstawa wyposażona w kółka z blokadą
• Materiał wnętrza: stal nierdzewna 

lub aluminium/stal nierdzewna
• Materiał obudowy: stal lakierowana na biało 

lub stal nierdzewna
• Automatyczne rozmrażanie
• Zamek w drzwiach
• Styk bezpotencjałowy
• Alarmy wizualne i dźwiękowe: wysokiej/niskiej 

temperatury, otwartych drzwi
• Możliwość odczytu najwyższej i najniższej 

osiągniętej temperatury
• Samodomykające się drzwi.

RR425 RR625

CHŁODZIARKI i ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE
SERII BIOCOMPACT II
Seria BioCompact II to chłodziarki i zamrażarki ogólnego przeznaczenia do podstawowych celów 
związanych z magazynowaniem w laboratoriach, w których nacisk kładziony jest na niezawodność 
i wysoką jakość. Spełniają wszystkie wymagania, aby mogły znajdować się w miejscach zagrożonych 
wybuchem (ATEX). Producent daje możliwość wyboru między drzwiami pełnymi lub przeszklonymi, 
obudową malowaną na biało lub wykonaną ze stali nierdzewnej. Wnętrze urządzenia można całko-
wicie spersonalizować, wybierając spośród półek drucianych, perforowanych, koszy czy też szuflad. 

Seria BioCompact II:
• Port dostępu o średnicy 24,5 mm do wprowadzenia czujnika zewnętrznego
• Urządzenie osadzone na nóżkach lub kółkach
• Materiał wnętrza: tworzywo PS
• Materiał obudowy: stal lakierowana na biało lub stal nierdzewna
• Automatyczne rozmrażanie
• Zamek w drzwiach
• Styk bezpotencjałowy
• Akustyczny i wizualny alarm otwartych drzwi
• Alarmy wizualne i dźwiękowe: wysokiej/niskiej temperatury
• Możliwość odczytu najwyższej i najniższej osiągniętej temperatury
• Samodomykające się drzwi.

RR210 / RF210 RR310 / RF310 RR410 / RF410 RR610 / RF610
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Dane techniczne RR210 / RF210 RR310 / RF310 RR410 / RF410 RR610 / RF610

Zakres temperatury [°C] +2 do 20 (chłodziarka) /  -25 do -5 (zamrażarka)

Pojemność netto [l] 104 189 312 419

Pojemność brutto [l] 125 218 346 583

Wymiary S x G x W [mm] 595 x 640 x 
801/1001

  595 x 640 x 
1190/1390

595 x 640 x 
1776/1976

  695 x 875 x 
1874/2075

Materiał wnętrza polistyren polistyren, szyna ścienna ze stali 
nierdzewnej

Materiał obudowy biała lakierowana stal lub stal nierdzewna

Typ drzwi pełne lub szklane (chłodziarka) / pełne (zamrażarka)

Moduły na półki / szuflady /
kosze druciane  7 / 4 / 2 14 / 7 / 4  25 / 13 / 8  24 / 12 / -

Wyposażenie wewnętrzne do wyboru: szuflady ze stali nierdzewnej / aluminiowe / ABS, 
półki perforowane / druciane, kosze druciane

Czynnik chłodniczy R600a / R134a

Port dostępu 1 x Ø 24,5 mm

Izolacja 50 mm poliuretan z gazem 
cyklopentanowym bez HFC

60 mm poliuretan z gazem 
cyklopentanowym bez HFC

Poziom głośności [dB] 36,5 / 39,7 36,8 / 39,9 35,1 / 38,6 44,2 / 48,6

Alarm otwartych drzwi tak

Alarm temperatury tak

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE
SERII BIOBASIC
Gama BioBasic to chłodziarki lub zamrażarki podblatowe (125 l), pośrednie (218 l) lub wolnostojące 
(346 l i 600 l), wszystkie wyposażone standardowo w druciane półki. Urządzenia posiadają alarmy 
temperatury, wewnętrzny i zewnętrzny ATEX oraz przyjazny dla Użytkownika interfejs. Wśród wielu 
przydatnych funkcji znajduje się styk beznapięciowy NO/NC do zdalnego alarmu temperatury i awarii 
zasilania, monitorowanie i odczyt najwyższej i najniższej temperatury, blokada klawiatury sterownika, 
zamek drzwiowy z dwoma kluczami.

Dane techniczne RR210 / 
RF210

RR310 / 
RF310

RR410 / 
RF410

RR600 / 
RF600

Zakres temperatury [°C] +2 do 15 (chłodziarka) / -25 do -5 (zamrażarka)

Pojemność netto [l] 104 189 312 536

Pojemność brutto [l] 125 218 346 610

Wymiary S x G x W
[mm]

595 x 640 
x 831

 595 x 640 
x 1220

595 x 640 x 
1876

700 x 895 x 
2125

Materiał wnętrza polistyren stal 
nierdzewna

Materiał obudowy biała lakierowana stal

Typ drzwi pełne lub szklane (chłodziarka)
/ pełne (zamrażarka)

Ilość półek drucianych  3 4 6 4

Czynnik chłodniczy R600a R290

Port dostępu 1 2

Poziom głośności [dB] 36,5 / 39,7 38,6 / 39,6 35,1 / 38,6 44,2 / 48,6

Alarm otwartych drzwi tak

Alarm temperatury tak

RR210/RF210

RR410 / RF410

CHŁODZIARKI i ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE SERII BIOCOMPACT II
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CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI FIRMY LIEBHERR

Profesjonalny sprzęt austryjackiej firmy LIEBHERR spełnia nawet najbardziej restrykcyjne wyma-
gania. Urządzenia zaprojektowane według najwyższych standardów, wykonane są z najlepszych 
materiałów, zapewniają długie, bezawaryjne użytkowanie.

CHŁODZIARKI LABORATORYJNE 

Model LKPv 1420 LKPv 1423 LKPv 8420 LKPv 6523 LKPv 6520 LKPv 6527

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]
1430 x 830 x 2160 790 x 980 x 

2160 700 x 830 x 2160

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]
1236 x 650 x 1550 620 x 850 x 

1550 533 x 650 x 1500

Pojemność 
brutto [l] 1366 1397 855 617 602 598

Zakres 
temperatury 

[°C]
-2 / +16 0 / +16 -2 / +16 0 / +16 -2 / +16

Liczba półek 8 4

Układ 
chłodzenia dynamiczny

Metoda 
odszraniania automatyczna

Typ drzwi pełne ze szkła 
izolacyjnego pełne ze szkła 

izolacyjnego pełne

Czynnik 
chłodniczy R290

Poziom szumu 
[dB(A)] 58

Materiał 
obudowy / kolor stal / biały

Materiał 
wnętrza stal chromonikolowa

LKPv 1420 LKPv 1423 LKPv 8420 LKPv 6523 LKPv 6520
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Model LKv 5710 LKv 3910 LKv 3913 LKUv 1610 LKUv 1613

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]
751 x 750 x 1844 601 x 618 x 1840 601 x 618 x 820

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]
634 x 538 x 1500 440 x 435 x 1635 440 x 435 x 670

Pojemność brutto 
[l] 583 361 386 142 152

Zakres 
temperatury [°C] +3 / +16

Liczba półek 5 3

Układ chłodzenia dynamiczny

Metoda 
odszraniania automatyczna

Typ drzwi pełne ze szkła 
izolacyjnego pełne ze szkła 

izolacyjnego

Czynnik 
chłodniczy R 600a

Poziom szumu 
[dB(A)] 52 48 47

Materiał obudowy 
/ kolor stal / biały

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym

LKv 5710

LKexv 3910 LKUexv 1610 LKexv 5400 LKexv 3600 LKexv 2600 LKexv 1800

LKv 3910 LKv 3913 LKUv 1610 LKUv 1613

CHŁODZIARKI LABORATORYJNE 
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Model LKexv 3910 LKUexv 1610 LKexv 5400 LKexv 3600 LKexv 2600 LKexv 1800

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

601 x 618 x 
1840

601 x 618 x 
820

750 x 729 x 
1640

600 x 610 x 
1641

600 x 610 x 
1250

600 x 600 x 
860

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]

440 x 435 x 
1635

440 x 435 x 
670

600 x 560 x 
1452

470 x 440 x 
1452

470 x 440 x 
1062

513 x 441 x 
702

Pojemność 
brutto [l] 360 141 554 333 240 180

Zakres 
temperatury [°C] +3 / +16 +1 / +15

Liczba półek 5 3 5 4 3

Układ chłodzenia dynamiczny

Metoda 
odszraniania automatyczna

Typ drzwi pełne

Czynnik 
chłodniczy R 600a

Poziom szumu 
[dB(A)] 48 47 48 47

Materiał 
obudowy / kolor stal / biały

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym

CHŁODZIARKI LABORATORYJNE
Z WNĘTRZEM ANTYISKROWYM

ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE
Model LGPv 1420 LGPv 8420 LGPv 6520 LGPv 6527

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 1430 x 830 x 2160 790 x 980 x 2160 700 x 830 x 2160

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 1236 x 650 x 1550 620 x 850 x 1550 533 x 650 x 1550

Pojemność brutto [l] 1366 855 602 598

Zakres temperatury 
[°C] -9 / -26 -9 / -35

Liczba półek 8 4

Układ chłodzenia dynamiczny

Metoda odszraniania automatyczna

Typ drzwi pełne

Czynnik chłodniczy R 290

Poziom szumu [dB(A)] 60

Materiał obudowy / 
kolor stal / biały

Materiał wnętrza stal chromonikolowa
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LGPv 1420 LGPv 8420 LGPv 6520 LGPv 6527

Cechy:
• Zakres pracy od 0°C do 15°C
• Standardowy panel kontrolny lub opcja panel xPRO
• Wymuszony obieg powietrza
• Czynnik chłodnicy R452A bez CFC
• Wykonane z blachy stalowej ze specjalną antybak 

teryjną powłoką epoksydową w kolorze białym 
w wewnątrz i na zewnątrz lub ze stali nierdzewnej 
18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

• Wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić 
czyszczenie.

Model LR 130 LR 270 LR 370 LR 440 LR 530 LR 625 

Wymiary 
S x G x W [mm]

530x650
x840

600x650
x1640

600x640
x1920

600x740
x1920

750x700
x2100

750x820
x2100

Waga [kg] 65 75 90 105 155 160

Pojemność brutto [l] 150 300 400 470 600 700

Pojemność użytkowa [l] 130 270 370 440 530 625

Zakres temperatury [°C] 0 / +15

Liczba półek 2 3

Wymuszony obieg powietrza tak

Automatyczne rozmrażanie tak

Automatyczne odparowanie 
skroplin tak

Oświetlenie wewnętrzne tak

Typ drzwi pełne  

Panel sterowania standard standard / xPRO

Poziom hałasu [dB(A)] ≤ 48 ≤ 50

Czynnik chłodniczy R134a R452A

Wolny od CFC i HCFC tak

Napięcie [V/ph/Hz] 230/1/50

LR 130 W LR 130 W xPRO

CHŁODZIARKI LABORATORYJNE LR

ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE
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Model LR 925 LR 1160 LR 1365 LR 2100 

Wymiary 
S x G x W [mm] 1200 x 740 x 1920 1500 x 700 x 2100 1500 x 820 x 2100 2250 x 820 x 2100

Waga netto [kg] 200 220 240 355

Pojemność brutto 
[l] 1030 1295 1500 2300

Pojemność 
użytkowa [l] 925 1160 1365 2100

Zakres temperatury 
[°C] 0 / +15

Liczba półek 6 9

Wymuszony obieg 
powietrza tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Automatyczne 
odparowanie 

skroplin 
tak

Oświetlenie 
wewnętrzne tak

Typ drzwi pełne

Panel sterowania standard / xPRO

Poziom hałasu 
[dB(A)] ≤ 52 ≤ 54

Czynnik chłodniczy R452A

Wolny od CFC tak

Napięcie [V/ph/Hz] 230/1/50

LR 270 SLR 270 W LR 270 S xPRO LR 370/440/
530/625 S xPRO

LR 925/1160/1365 
S xPRO

LR 925/1160/1365 
W LR 2100 W LR 2100 W PRO

LR  370/440/
530/625 W
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CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI 
LABORATORYJNE

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA LABCOLD

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI LECMEDICAL

W ofercie posiadamy również chłodziarko-zamrażarkę z wnętrzem beziskro-
wym, która jest idealnym rozwiązaniem do instytucji, które potrzebują dwóch 
temperatur do bezpiecznego przechowywania substancji łatwopalnych oraz 
lotnych. Istnieje możliwość wyboru urządzenia z zamkiem na klucz, co dodat-
kowo zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych próbek.

Model RLFF13246

Pojemność [l] chłodziarka: 271
zamrażarka: 113

Zakres temperatur [°C] chłodziarka: 0 do +10
zamrażarka: -18 do -23

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 625 x 680 x 2000

Masa [kg] 67,5

Zużycie energii [kWh/24h] 0,88

Liczba półek w chłodziarce 5

Liczba szuflad w zamrażarce 3

Typ drzwi pełne

Rozmrażanie chłodziarka: automatyczne
zamrażarka: ręczne

Chłodziarko-zamrażarki LecMedical LSFC138 LSFC263

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 595 x 660 x 850 540 x 595 x 1680

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] chłodziarka: 500 x 450 x 525, 
zamrażarka: 440 x 295 x 155 

chłodziarka: 457 x 450 x 725, 
zamrażarka: 408 x 415 x 670 

Pojemność brutto [l] chłodziarka: 120 
zamrażarka: 18 

chłodziarka: 159
zamrażarka: 104 

Pojemność użytkowa [l] chłodziarka: 120
zamrażarka: 18 

chłodziarka: 157
zamrażarka: 88 

Zakres temperatury [°C] +2 do +10 (chłodziarka) / -12 do -20 (zamrażarka)

Półki [standard/maks.] 3/5 + kosz 3/6

Szuflady w zamrażarce 1 otwierana 3 

Drzwi pełne 

Waga [kg] 38 58

Wymienna uszczelka drzwi tak nie

Zamek tak (2 klucze) 2 oddzielne zamki

Czujnik otwartych drzwi tak

Styki zdalnego alarmu tak nie

Czynnik chłodniczy R600a 

Zasilanie [V] 230
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URZĄDZENIA KOMBINOWANE – 
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI GRAM

Dane techniczne RR210 / RF210 combi RR310 / RF210 combi

Zakres temperatury [°C] +2 do 20 (chłodziarka) / -25 do -5 (zamrażarka)

Pojemność netto [l] 104/104 189/104

Pojemność brutto [l] 125/125 218/125

Wymiary
 S x G x W [mm] 595 x 640 x 1602/1802  595 x 640 x 1991/2191

Materiał wnętrza polistyren

Materiał obudowy biała lakierowana stal lub stal nierdzewna

Typ drzwi pełne lub szklane (chłodziarka) / pełne (zamrażarka)

Moduły na półki /
szuflady / kosze 

druciane
 2 x 7 / 4 / 2 14 / 7 / 4 (chłodziarka) 

7 / 4 / 2 (zamrażarka)

Wyposażenie 
wewnętrzne

do wyboru: szuflady ze stali nierdzewnej / aluminiowe / ABS,
półki perforowane / druciane, kosze druciane

Czynnik chłodniczy R600a / R134a

Port dostępu 1 x Ø 24,5 mm

Izolacja 50 mm poliuretan z gazem cyklopentanowym bez HFC

Poziom głośności [dB] 41,4 42,2

Alarm otwartych drzwi tak

Alarm temperatury tak

Producent urządzeń daje możliwość połączenia małych modeli 
chłodziarek i zamrażarek serii BioCompact II (modele 210 oraz 310) 
w  urządzenia kombinowane – chłodziarko-zamrażarki. Umożliwia 
to stworzenie urządzenia idealnie dopasowanego do naszych potrzeb. 
Można zaprojektować chłodziarko-zamrażarkę, w  której komora 
chłodnicza będzie wyposażona w drzwi przeszklone i np. szuflady 
na  leki, natomiast komora mroźnicza w  półki lub kosze druciane. 
Ponadto, do  wyboru mamy obudowę zewnętrzną lakierowaną 
na  biało lub wykonaną w  całości ze  stali nierdzewnej. Możliwe 
jest także skomponowanie pionowej chłodziarki lub zamrażarki 
dwukomorowej. RR210/

RF210
RR210 / 
RR210

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE LABCOLD

Seria chłodziarek farmaceutycznych Labcold IntelliCold została zaprojektowana do bezpiecznego 
przechowywania leków oraz preparatów wrażliwych na  temperaturę. Urządzenia te znajdą 
zastosowanie w  gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, aptekach czy też hurtowniach 
farmaceutycznych. Chłodziarki wyposażone są  w  kontroler IntelliCold, który automatycznie 
monitoruje pracę urządzenia. Rejestruje co minutę temperaturę, stany alarmowe oraz otwarcie 
drzwi, a także automatycznie alarmuje o ewentualnych wahaniach. 
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Dodatkową opcją jest możliwość odczytu danych temperatury z karty SD na komputerze. Zaletą 
jest także bateryjne podtrzymywanie kontrolera w przypadku zaniku energii. W ofercie posiadamy 
urządzenia podblatowe i  wolnostojące z  opcją wyboru drzwi pełnych lub szklanych. Każde 
z urządzeń wyposażone jest w półki, które zapewniają odpowiedni przepływ powietrza, a także 
urządzenia posiadają zamek na klucz, który zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych 
do przechowywanych preparatów. Jako opcja dodatkowa dostępny jest zamek elektroniczny Diglock. 

Zalety: 
• Rejestrowanie danych temperatury 24/7
• Bateryjne podtrzymanie kontrolera
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm awarii zasilania
• Alarm zmiany temperatury
• Chłodzenie wspomagane wentylatorem
• Automatyczne odszranianie
• Otwór inspekcyjny
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy.

Model RLDF0119 / 
RLDG0119

RLDF0219 / 
RLDG0219

RLDF0519 / 
RLDG0519

RLDF1019 / 
RLDG1019

RLDF1519 / 
RLDG1519

RLDF1819 / 
RLDG1819

Pojemność [l] 36 66 150 340 440 543
Zakres temperatur [°C] +2 / +8
Wymiary zewnętrzne 

S x G x W [mm]
450 x 510 x 

540
450 x 510 x 

735
600 x 600 x 

835
600 x 700 x 

1510
600 x 700 x 

1875
750 x 755 x 

1960
Wymiary wewnętrzne 

S x G x W [mm]
331 x 226 x 

392
331 x 226 x 

588
480 x 410 x 

690
480 x 500 x 

1358
480 x 500 x 

1724
622 x 545 x 

1603
Masa netto [kg] 30 / 31 34 / 35 51 / 54 91 93 / 105 100 / 120
Zużycie energii 

[kWh/24h] 1,28 / 1,53 1,30 / 1,66 1,41 / 1,67 1,90 2,55 / 2,64 1,56

Materiał wnętrza tworzywo sztuczne stal malowana proszkowo polistyren
Liczba półek 2 3 6 5

Typ drzwi pełne / szklane
Typ blokady zamek na klucz

Rejestrator temperatury tak
Otwór inspekcyjny tak

Ekologiczny czynnik 
chłodniczy tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Awaryjne podtrzymanie 
wyświetlacza tak

RLDF0119 RLDF0219Diglock

RLDG0519 RLDF1019Diglock RLDG1519 RLDF1819

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE SERIA INTELLICOLD
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CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE
SERIA ADVANCED PHARMACY
W ofercie posiadamy również serię chłodziarek Advanced Pharmacy, które wykonane są w całości 
ze stali, co zapewnia wysoką trwałość, a dodatkowo ułatwia dbanie o higienę urządzenia. W zależ-
ności od potrzeb dysponujemy chłodziarkami w różnych rozmiarach, które znajdą zastosowanie 
w aptekach, laboratoriach, placówkach medycznych bądź hurtowniach. Chłodziarki serii Advanced 
to urządzenia samoodszraniające się, które mają na celu zapewnienie ścisłej kontroli temperatury. 
Prosta budowa wnętrzna oraz wbudowany wentylator zapewniają równomierny przepływ powietrza, 
a także równomierny rozkład temperatury.

Model RPFR05043 RPFG05043 RPFR21043 RPFG21043 RPFR44043 RPFG44043

Pojemność [l] 150 650 1300

Zakres 
temperatur [°C] +2 / +8

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]
600 x 640 x 820 710 x 800 x 1985 1420 x 800 x 1985

Wymiary półki 
S x D [mm] 530 x 325 500 x 620 500 x 620

Masa netto [kg] 60 120 130 250

Zużycie energii 
[kWh/24h] 1,70 2,43 3,60

Liczba półek 2 4 8

Typ drzwi pełne szklane pełne szklane pełne szklane

Typ blokady zamek na klucz

Cyfrowa 
kontrola 

temperatury
tak

Wyświetlacz 
temperatury tak

Alarm 
temperatury tak

Ekologiczny 
czynnik 

chłodniczy
tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

RPFR05043 RPFG21043 RPFR44043 RAFG44043
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Chłodziarki farmaceutyczne firmy Evermed pracują w  zakresie od  +2°C do  +15°C. Chłodziarki 
wykonywane są  dwóch wersjach: z  blachy stalowej ze  specjalną antybakteryjną powłoką 
epoksydową w  kolorze białym w  wewnątrz i  na  zewnątrz lub ze  stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić 
czyszczenie. Urządzenia posiadają przeszklone drzwi wykonane z  ramy aluminiowej i  trzech 
warstw hartowanego szkła izolacyjnego z próżnią pomiędzy warstwami szkła w celu zwiększenia 
współczynnika izolacyjności. Drzwi wyposażone są w zdejmowaną magnetyczną uszczelkę gumową 
w celu zapewnienia idealnego hermetycznego zamykania drzwi. Uchwyt wykonany z aluminium, 
zintegrowany z profilem drzwiowym, na całej wysokości dla większego komfortu użytkowania.

Chłodziarki wyposażone są w standardowy panel sterowania lub bardziej rozszerzony panel xPRO.

Model MPR 110H MPR 110V MPR 130 MPR 270 MPR 370 MPR 440 

Wymiary 
S x G x W [mm]

900 x 660 
x 545

620 x 660
 x 830

530 x 650
 x 840

600 x 650
 x 1640

600 x 650 
x 2020

600 x 740 
x 1920

Waga netto [kg] 60 70 80 100 110

Pojemność 
brutto [l] 115 150 300 400 470

Pojemność 
użytkowa [l] 110 130 270 370 440

Zakres 
temperatury 

[°C]
+2 / +15

Liczba półek 1 2 3

Wymuszony 
obieg powietrza tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Automatyczne 
odparowanie 

skroplin 
tak

Oświetlenie 
wewnętrzne nie tak

Typ drzwi szklane 

Panel 
sterowania standard / xPRO

Poziom hałasu 
[dB(A)] ≤ 48 ≤ 50

Czynnik 
chłodniczy R134A R452A

Wolny od CFC tak

Napięcie
[V/ph/Hz] 230/1/50

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE EVERMED
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• Szeroki, podświetlany wyświetlacz LED pokazujący 
temperaturę wewnętrzną

• Przyciski dotykowe
• Rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C
• Podświetlone ikony pokazujące status funkcjonowania
• Wizualny i dźwiękowy alarm: wysokiej i niskiej temperatury, 

uchylonych drzwi, zaniku zasilania, awarii czujników
• Blokada przycisków bezpieczeństwa z ręczną aktywacją
• Wewnętrzny kalendarz i zegar ułatwiające śledzenie 

alarmów
• Pamięć wewnętrzna dla ostatnich 10 alarmów
• Styk NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmów.

• Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5 o wysokiej rozdzielczości 
pokazujący stan pracy urządzenia

• Bateria zapasowa z automatycznym ładowaniem, 
zapewniająca autonomię pracy sterownika w przypadku 
zaniku zasilania

• Czujniki Pt1000
• Nowy, intuicyjny interfejs EEN (EVERmed Easy Navigation) 

do łatwego przeglądania menu
• Pełne możliwości personalizacji funkcji i ustawień według 

potrzeb
• Dwupoziomowy bezpieczny dostęp, z indywidualnymi 

i konfigurowalnymi kodami PIN dla menu i przycisków 
ON/OFF

• Rozdzielczość wyświetlacza 0,1°C
• Automatyczne urządzenia testujące alarmy temperatury 

i status funkcjonowania
• Wizualny i dźwiękowy alarm (wysokiej i niskiej temperatury, 

uchylonych drzwi, braku zasilania, awarii czujników, 
rozładowanej baterii, zabrudzonego skraplacza)

• Możliwość wyciszania alarmów akustycznych
• Wykres temperatury w czasie rzeczywistym, 

z możliwościami przeglądania ostatnich 52 godzin pracy
• Wewnętrzny kalendarz i zegar ułatwiające śledzenie 

alarmów
• Pamięć wewnętrzna dla ostatnich 30 stanów alarmowych 

z wyraźnymi wskazaniami typu alarmu, czasu trwania oraz 
osiągniętych wysokich lub niskich temperatur (jeśli dotyczy)

• Historia otwarć drzwi z ostatnich 30 dni
• Styk NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmu
• Możliwość aktualizacji oprogramowania
• Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika oraz portu 

USB.

Standardowy panel kontrolny

Panel kontrolny xPRO

Standardowy panel 
kontrolny Panel kontrolny xPRO

MPR 110H

MPR 110 H xPRO

MPR 110V

MPR 110V xPRO

MPR 130 W

MPR 130 W xPRO

MPR 270/370 W
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Model MPR 530 MPR 625 MPR 925 MPR 1160 MPR 1365 MPR 2100 

Wymiary 
S x G x W [mm]

750 x 700 
x 2100

750 x 820 
x 2100

1200 x 740 
x 1920

1500 x 700 
x 2100

1500 x 820 
x 2100

2250 x 820 
x 2100

Waga netto [kg] 160 165 210 230 250 370

Pojemność 
brutto [l] 600 700 1030 1295 1500 2300

Pojemność 
użytkowa [l] 530 625 925 1160 1365 2100

Zakres 
temperatury 

[°C]
+2 / +15

Liczba półek 3 6 9

Wymuszony 
obieg powietrza tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Automatyczne 
odparowanie 

skroplin 
tak

Oświetlenie 
wewnętrzne tak

Typ drzwi szklane 

Panel 
sterowania standard / xPRO

Poziom hałasu 
[dB(A)] ≤ 50 ≤ 52 ≤ 54

Czynnik 
chłodniczy R452A

Wolny od CFC tak

Napięcie
 [V/ph/Hz] 230/1/50

MPR 270/370 W 
xPRO MPR 440 W

MPR 925 1160 
1365 W 

MPR 925 1160 
1365 W xPRO

MPR 925 1160 
1365 S xPRO

MPR 925 1160 
1365 S

MPR 2100 W 
xPRO

MPR 530/625 S 
xPRO

MPR 530/625 W 
xPRO MPR 625 W xPRO

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE EVERMED



41urządzenia chłodnicze

Chłodziarki farmaceutyczne firmy Lec Medical umożliwiają bezpieczne przechowywanie substancji 
wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz niezawodne. Posiadają zewnętrzny cyfrowy 
wyświetlacz temperatury pozwalający kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności 
otwierania drzwi oraz zamek na klucz. Kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku 
przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi co zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa dla przechowywanego materiału. Chłodziarki występują w  dwóch wersjach: 
w wersji Essential i Control Plus.

Wersja Essential:
• Zakres temperatury: od +2°C do +8°C
• Pomiar temperatury powietrza
• Zewnętrzny sterownik cyfrowy i wyświetlacz temperatury
• Dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury.

Wersja Contol Plus:
• Zakres temperatury: od +2°C do +8°C
• Pomiar temperatury powietrza i produktu
• Zapamiętywana minimalna i maksymalna temperatura 

w ciągu 24h
• Zewnętrzny sterownik cyfrowy i wyświetlacz temperatury
• Dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury
• Fabrycznie zamontowany iluminator 16 mm umożliwiający 

szybki i łatwy dostęp do wszelkich dodatkowych sond 
monitorujących temperaturę.

Chłodziarki z kontrolerem 
Essential

PESR41 / 
PEGR41 PESR47 PESR82 / 

PEGR82
PESR107 / 
PEGR107

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 370 x 500 x 702 475 x 445 x 565 495 x 540 x 660 495 x 620 x 830 

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 300 x 325 x 400 403 x 354 x 425 500 x 450 x 725 403 x 440 x 700 

Pojemność brutto [l] 41 47 82 107

Pojemność użytkowa [l] 35 30 74 103

Zakres temperatury [°C] +2 / +8 

Półki [standard/maks.] 2/5 1/3 + kosz 2/2 + 1 kosz 2/4 + 1 kosz

Drzwi pełne / szklane pełne pełne / szklane 

Waga [kg] 23,5 / 25,5 17,5 kg 27,5 / 30 31,5 / 36,5

Iluminator nie

Wymienna uszczelka drzwi nie

Zamek tak (2 klucze)

Czujnik otwartych drzwi tak nie tak

Styki zdalnego alarmu nie tak nie tak

Czynnik chłodniczy R600a 

Wewnętrzne światło nie nie / tak tak

Zasilanie [V] 230

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE LEC MEDICAL
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Chłodziarki z kontrolerem  
 Control Plus

PPSR47 / 
PPGR47

PPSR158 / 
PPGR158

PPSR273 / 
PPGR273

PPSR353 / 
PPGR353

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 475 x 445 x 565 595 x 660 x 850 595 x 625 x 1565 595 x 633 x 1875

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 405 x 354 x 425 500 x 450 x 725 480 x 445 x 1382 480 x 455 x 1682

Pojemność brutto [l] 47 158 272 353

Pojemność użytkowa [l] 30 154 269 349

Zakres temperatury [°C] +2 / +8 

Półki [standard/maks.] 1/3 + 1 kosz 3/5 + 1 kosz 5/12 + 1 kosz 6/14 + kosz

Drzwi pełne / szklane 

Waga [kg] 17,5 / 20 33,25 / 36,25 60 / 68,5 69 / 79

Iluminator tak

Wymienna uszczelka drzwi nie tak nie

Zamek tak (2 klucze)

Czujnik otwartych drzwi tak

Styki zdalnego alarmu tak

Czynnik chłodniczy R600a 

Wewnętrzne światło tak

Zasilanie [V] 230 220 – 240

Duże modele farmaceutyczne Lec 
Medical posiadają zaawansowany 
kontroler z  możliwością blokady 
panelu sterowania, aby uniknąć 
przypadkowych zmian w  żądanych 
ustawieniach. Dzięki portowi USB 
oraz darmowemu oprogramowaniu 
do pomiaru temperatury jest możliwe 
pobranie historii z 7 dni, w tym zdarzeń 
alarmowych. Urządzenia wyposażone 
są  w  czujniki otwarcia drzwi oraz 
alarm awarii zasilania, w tym baterię 
podtrzymującą pracę wyświetlacza. 
Dla zwiększenia dokładności pomiaru 
temperatury chłodziarki posiadają 
podwójną sondę: temperatury 
powietrza oraz produktu.

Duże chłodziarki z portem 
USB

PSR600 / 
PGR600

PSR1200 / 
PGR1200

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 

690 x 840 
x 1995 

1300 x 840 
x 1995

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 

590 x 680 
x 1230 

1220 x 653 
x 1386 

Pojemność brutto [l] 600 1200

Pojemność użytkowa [l] 517 1114

Zakres temperatury [°C] +2 / +8 

Półki [standard/maks.] 5/20 10/20

Drzwi pełne / szklane 

Waga [kg] 135 / 140 200 / 210

Iluminator tak

Wymienna uszczelka drzwi nie / tak tak

Zamek tak (2 klucze)

Czujnik otwartych drzwi tak

Styki zdalnego alarmu tak

Czynnik chłodniczy R134a

Wewnętrzne światło tak

Zasilanie [V] 220 – 240

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE LEC MEDICAL
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URZĄDZENIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI

URZĄDZENIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI

CHŁODZIARKI DO KRWI LABCOLD 

CHŁODZIARKI DO KRWI

W  zależności od  potrzeb użytkowników, jako wyłączny dystrybutor f irmy Labcold oferujemy 
chłodziarki do przechowywania krwi w stałej temperaturze, inkubatory do płytek krwi lub zamrażarki 
do osocza. Wszystkie urządzenia do krwi i jej pochodnych zostały zaprojektowane tak, aby bezpiecznie 
przechowywać próbki w  szpitalach, stacjach krwiodawstwa, przychodniach czy laboratoriach 
medycznych. Szeroki wybór asortymentu pozwala kompleksowo zaopatrzyć jednostki w niezbędny 
sprzęt, którego najważniejszym zadaniem jest przechowywanie krwi w stabilnych warunkach, które 
gwarantują unikalny system alarmowy, a także system kontroli istotnych parametrów wydajności.

W ofercie posiadamy chłodziarki do krwi firmy Labcold o różnych pojemnościach z opcją drzwi 
szklanych w  większości modeli, które pracują w  zakresie od  +2°C do  +8°C. Chłodziarki do  krwi 
to urządzenia, które zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania krwinek czerwonych 
w  instytucjach medycznych, dlatego też zostały wyposażone w czytelny dotykowy wyświetlacz 
oraz system alarmowy zapewniające stały nadzór nad wszystkimi istotnymi parametrami pracy 
urządzenia. Dodatkowy wyświetlacz w sposób ciągły wskazuje zarówno temperaturę wewnątrz 
komory jak i symuluje temperaturę przechowywanego materiału. Wnętrze wykonane jest ze stali 
nierdzewnej, natomiast z zewnątrz urządzenia wykończone są plamoodporną bielą kliniczną, która 
jest łatwa w utrzymaniu w czystości, a jednocześnie zapewnia elegancki wygląd. Drzwi zewnętrzne 
posiadają cyfrowy zamek, który gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych preparatów 
krwi i umożliwia dostęp do zawartości tylko upoważnionemu personelowi. Każdy model posiada 
dodatkowe przezroczyste drzwi wewnętrzne, aby zminimalizować zmiany temperatury podczas 
otwierania drzwi i zapewnić stabilne warunki przechowywania. Oświetlenie wewnętrzne ułatwia 
szybkie odnalezienie potrzebnej próbki, a kółka jezdne w urządzeniach o dużej pojemności ułatwiają 
mobilność chłodziarek. Chłodziarki do krwi Labcold są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi 
zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz są zgodne z normą BS 4376-1:1991. Wszystkie powyższe elementy 
wyposażenia moją na celu zapewnić bezpieczne przechowywanie krwi.

RSBG1032MD

RDBB2180MD RSBB2540MD RDBG2640MDRSBG2270MD RDBB2320MD

RSBT1056MD RDBG1068MD RSBT2056MD RDBG2068MD
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KOMPAKTOWE

POJEDYNCZE

Model RSBG1032MD RSBT1056MD / 
RSBG1056MD

RDBT1068MD / 
RDBG1068MD

RSBT2056MD / 
RSBG2056MD

RDBT2068MD / 
RDBG2068MD

Pojemność [l] 110 118 118 118 118
Ilość worków 250 ml 30 56
Zakres temperatur +2 / +8

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

592 x 633 
x 774

655 x 670 
x 1045

655 x 670 
x 1045

655 x 670 
x 1045

655 x 670 
x 1045

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm]

505 x 485
 x 450

545 x 450
 x 445

560 x 475
 x 445

545 x 450
 x 445

560 x 475
 x 445

Waga [kg] 59,5 77 / 80 84 / 85 77 / 80 84 / 85
Zużycie energii

[kWh/24h] 2,7 2,4

Liczba kompresorów 1 2
Liczba półek 2 2 - 2 -

Liczba koszy na krew maks. 6 - maks. 6 -
Liczba szuflad - - 2 - 2

Typ drzwi szklane pełne / szklane
Typ blokady cyfrowa

7–dniowy rejestrator 
temperatury tak

Otwór inspekcyjny tak
Ekologiczny czynnik 

chłodniczy tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Awaryjne podtrzymanie 
wyświetlacza tak

Model RDBB2180MD RDBG-
2180MD RSBB2270MD RSBG-

2270MD RDBB2320MD RDBG-
2320MD

Pojemność [l] 345 355 571 425
Ilość worków 250 ml 160 300 425
Zakres temperatur +2 / +6

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

715 x 839 
x 1395

715 x 839 
x 1395

720 x 840 
x 1980

720 x 840 
x 1980

720 x 840
x 1980

720 x 840 
x 1980

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm]

570 x 580 
x 780

570 x 580 
x 780

600 x 615 
x 1410

600 x 615 
x 1410

470 x 565
x 1410

600 x 565 
x 1410

Waga [kg] 133 138 150 170 160 165
Zużycie energii [kWh/24h] 4,7 5,5

Liczba kompresorów 2
Liczba półek - 6 -

Liczba szuflad 3 - 6
Typ drzwi pełne szklane pełne szklane pełne szklane

Typ blokady cyfrowa
7–dniowy rejestrator 

temperatury tak

Otwór inspekcyjny tak
Ekologiczny czynnik 

chłodniczy tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Awaryjne podtrzymanie 
wyświetlacza tak
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PODWÓJNE

Model RSBB2540MD RSBG2540MD RDBB2640MD RDBG2640MD

Pojemność [l] 1245 1245 1245 1245

Ilość worków 250 ml 570 570 850 850

Zakres temperatur +2 / +8

Wymiary zewnętrzne S x G x W 
[mm] 1440 x 840 x 1980

Wymiary wewnętrzne S x G x W 
[mm] 1310 x 675 x 1420

Waga [kg] 280 365 345 361

Zużycie energii [kWh/24h] 5,5

Liczba kompresorów 2

Liczba półek 12 -

Liczba szuflad - 12

Typ drzwi pełne szklane pełne szklane

INKUBATORY PŁYTEK KRWI LABCOLD 
Inkubatory płytek krwi firmy Labcold to certyfikowane urządzenia medyczne zgodnie z Dyrektywą 
93/42/EEC. Urządzenia te działają kompatybilnie z  mieszadłami do  płytek krwi, aby zapewnić 
przechowywanie preparatów w optymalnych warunkach. Kontrolę nad najważniejszymi parametrami 
pracy zapewnia dotykowy panel sterujący, a najważniejsze informacje wyświetlane są na dużym 
i  czytelnym wyświetlaczu. Urządzenie wyposażone jest również w  alarm czujnika ruchu, który 
ostrzega o awarii mieszadła umieszczonego w urządzeniu. 
• System sterowania z dotykowym wyświetlaczem 
• 7-dniowy rejestrator temperatur
• Podwójny wyświetlacz temperatury 

z symulatorem temperatury próbki
• Czujnik ruchu
• Alarm awarii sieci
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm wysokiej i niskiej temperatury
• Czujnik ruchu 
• Otwór inspekcyjny.

Model RLPI0110MD RLPI0130MD RLPI0550MD

Pojemność [l] 110 118 571

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 590 x 635 x 775 655 x 670 x 1045 720 x 840 x 1980

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 505 x 392 x 450 555 x 465 x 445 600 x 615 x 1410

Zużycie energii [kWh/24h] 6,7 1,3 5,5

Waga [kg] 59,5 70 140

Ilość półek 0 2

Zakres temperatur [°C] + 20 / + 24

Typ drzwi szklane

Typ blokady elektroniczna cyfrowa cyfrowa

Awaryjne podtrzymanie wyświetlacza tak

RLPI0110MD RLPI0130MD RLPI0550MD
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AGIT1006MD

MIESZADŁO DO PŁYTEK KRWI LABCOLD

ZAMRAŻARKA DO OSOCZA LABCOLD

Mieszadło do płytek krwi to urządzenie do wytrząsania pracujące 
z stabilnymi statywami na 6 lub 8 szuflad na worki z krwią. Wyko-
nane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu w łatwy sposób mogą 
być czyszczone i autoklawowane. Urządzenie zostało skonstruowa-
ne tak, aby współpracowało z  inkubatorami do płytek krwi f irmy 
Labcold. Czujnik ruchu pozwala zatrzymać mieszadło po otwarciu drzwi 
w  inkubatorze, a  także uruchomić urządzenie po  ponownym 
zamknięciu drzwi. 
• Zakres prędkości 20 – 60 rpm
• Zintegrowany czujnik ruchu
• Półki z stali nierdzewnej.

Model AGIT1006MD AGIT1006MD 
+ 6 szuflad

AGIT1006MD 
+ 8 szuflad

Masa [kg] 5,4 9,3 10,3

Wymiary 
S x G x W [mm] 380 x 280 x 145 339 x 257 x 187 348 x 335 x 243

Ilość szuflad - 6 8

W swojej ofercie posiadamy również certyfikowane urządzenie medyczne do mrożenia osocza. 
Jest to urządzenie wolnostojące, o solidnej konstrukcji stalowej do bezpiecznego przechowywania 
jak największej ilości worków z osoczem. Liczne zabezpieczenia i alarmy ograniczają dostęp dla 
nieupoważnionych osób. Zaawansowany technicznie kontroler, alarm krytycznej temperatury, 
awaryjne podtrzymywanie wyświetlacza temperatury oraz 7-dniowy rejestrator temperatury 
gwarantują stały dostęp do monitorowania parametrów urządzenia. Dodatkową opcją są pojemniki 
ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, które ułatwiają przechowywanie zapasów osocza. 
• Solidna konstrukcja stalowa 
• Alarm otwartych drzwi 
• Alarm awarii sieci 
• Alarm niskiej / wysokiej temperatury
• 7-dniowy rejestrator temperatury
• Zamek od drzwi 
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy.

RVPF2134MD

Pojemność [l] 505

Wymiary S x G x W [mm] 770 x 722 x 1880

Masa [kg] 110

Ilość półek 6

Zakres temperatur [°C] -32 / -40

Typ drzwi pełne

Typ blokady zamek na klucz

Wyświetlacz temperatury tak

Otwór inspekcyjny tak

Alarm tak

AGIT1006MD + 6 szuflad

AGIT1006MD + 8 szuflad
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Chłodziarki do krwii firmy Evermed pracują w zakresie 
od +2°C do +15°C. Chłodziarki wykonywane są dwóch 
wersjach: z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną 
powłoką epoksydową w  kolorze białym w  wewnątrz 
i  na  zewnątrz lub ze  stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 
zarówno wewnątrz, jak i  na  zewnątrz. Wszystkie we-
wnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czysz-
czenie. Urządzenia posiadają przeszklone drzwi wyko-
nane z ramy aluminiowej i trzech warstw hartowanego 
szkła izolacyjnego z próżnią pomiędzy warstwami szkła 
w celu zwiększenia współczynnika izolacyjności. Drzwi 
wyposażone są w zdejmowaną magnetyczną uszczel-
kę gumową w  celu zapewnienia idealnego herme-
tycznego zamykania drzwi. Uchwyt wykonany z  alu-
minium, zintegrowany z profilem drzwiowym, na całej 
wysokości dla większego komfortu użytkowania.

Model BBR 110H BBR 110V BBR 130 BBR 270 BBR 370 BBR 440 

Wymiary 
S x G x W [mm]

900 x 660 
x 540

620 x 660 
x 830

530 x 650 
x 940

600 x 650 
x 1640

600 x 650 
x 2020

600 x 740 
x 1920

Waga netto [kg] 70 80 95 120 130

Pojemność 
brutto [l] 115 150 300 400 470

Pojemność 
użytkowa [l] 110 130 270 370 440

Zakres 
temperatury [°C] +2 / +15

Liczba szuflad 2 3 4 6

Ilość worków 
na krew (450 ml) 48 81 96 144 180

Wymuszony 
obieg powietrza tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Automatyczne 
odparowanie 

skroplin 
tak

Oświetlenie 
wewnętrzne nie tak

Typ drzwi szklane 

Panel sterowania xPRO

Poziom hałasu 
[dB(A)] ≤ 48 ≤ 50

Czynnik 
chłodniczy R134A R452A

Wolny od CFC tak

Napięcie 
[V/ph/Hz] 230/1/50

BBR 270 / 
370 W xPRO

BBR 44/53/625 
S xPRO

CHŁODZIARKI DO KRWII BBR 
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Model BBR 530 BBR 625 BBR 925 BBR 1160 BBR 1365 

Wymiary 
S x G x W [mm]

750 x 700 
x 2100

750 x 820 
x 2100

1200 x 740 
x 1920

1500 x 700 
x 2100

1500 x 820 
x 2100

Waga netto [kg] 185 190 240 270 290

Pojemność brutto [l] 600 700 1030 1295 1500

Pojemność 
użytkowa [l] 530 625 925 1160 1365

Zakres temperatury 
[°C] +2 / +15

Liczba szuflad 7 12 14

Ilość worków 
na krew (450 ml) 280 336 360 560 672

Wymuszony obieg 
powietrza tak

Automatyczne 
rozmrażanie tak

Automatyczne 
odparowanie 

skroplin 
tak

Oświetlenie 
wewnętrzne tak

Typ drzwi szklane 

Panel sterowania xPRO

Poziom hałasu 
[dB(A)] ≤ 50 ≤ 52

Czynnik chłodniczy R452A

Wolny od CFC tak

Napięcie [V/ph/Hz] 230/1/50

BBR 110 H xPRO BBR 130 W xPRO

BBR 110 V xPRO BBR 925/1160/1365 S xPRO BBR 2100 w xPRO

CHŁODZIARKI DO KRWII BBR 
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Chłodziarki i  zamrażarki BioBlood są  dostosowane do  specjalnych wymagań związanych 
z kontrolowanym przechowywaniem krwi i  jej składników. Te zaawansowane urządzenia zostały 
zaprojektowane specjalnie do  tego celu, aby zapewnić wysoką, stałą jakość na  każdym etapie, 
od  dawcy do  transfuzji. Wszystkie modele chłodziarek BIoBlood w  standardzie wyposażone 
są w szklane drzwi, co pozwala na lepszą kontrolę nad zawartością komory. 

BioBlood PF to niskotemperaturowe zamrażarki do osocza, które pracują w zakresie temperatur 
-5/-40°C lub -5/-35°C. Jest to wysokowydajny, wentylowany agregat chłodniczy, który po otwarciu 
drzwi zapewnia szybki powrót do określonej temperatury wnętrza. Jednostką sterującą jest specjalny 
wielofunkcyjny sterownik z wyświetlaczem LED. Urządzenie posiada alarm akustyczny, który wyraźnie 
informuje o  osiągnięciu maksymalnej lub minimalnej dopuszczalnej temperatury. Dodatkowo 
zamontowany jest akustyczny alarm drzwiowy. 

Elementem wbudowanym w jednostkę sterującą jest zdalny styk alarmowy. BioBlood PF wyposażony 
jest także w dodatkowy sensor temperatury w komorze. Funkcjonalna konstrukcja zapewnia łatwy 
i wygodny dostęp do przestrzeni magazynowej.

Dane 
techniczne PF425 PF600W PF660W

Zakres 
temperatury 

[°C]
-40 / -5 -35 / -5

Pojemność 
netto [l] 303 432 484

Pojemność 
brutto [l] 425 600 660

Wymiary 
S x G x W [mm]   622 x 731 x 1979/2000   837 x 756 x 1875/2125   837 x 756 x 2025/2275

Materiał 
wnętrza stal nierdzewna i drzwi wewnętrzne z PMMA

Materiał 
obudowy biała lakierowana stal lub stal nierdzewna

Typ drzwi pełne

Moduły na 
półki / szuflady 25 / 12 24 / 12 27 / 13

Wyposażenie 
wewnętrzne do wyboru: szuflady ze stali nierdzewnej lub półki

Ilość worków na 
krew (450 ml) 165 275 300

Czynnik 
chłodniczy   R290 / R404A

Port dostępu 1 x Ø 24,5 mm

Izolacja 60 mm poliuretan z gazem cyklopentanowym bez HFC

Poziom 
głośności [dB] 57,8 55,3

Alarm 
otwartych drzwi tak

Alarm 
temperatury tak

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI DO KRWI BIOBLOOD

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI DO KRWI GRAM
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Dane 
techniczne

BR500 / 
BF500

BR600D / 
BF600D

BR600W / 
BF600W

BR660D / 
BF660D

BR660W / 
BF660W

BR930 / 
BF930

BR1270 / 
BF1270

BR1400 / 
BF1400

Zakres 
temperatury 

[°C]
 +2 do +6 (chłodziarka) / -25 do -5 (zamrażarka)

Pojemność 
netto [l] 365 432 432 484 484 702 864 968

Pojemność 
brutto [l] 500 600 660 930 1270 1400

Wymiary 
S x G x W 

[mm]

600 x 
805 x 

2025/2275

 695 x 
876 x 

1875/2125

815 x 
756 x 

1875/2125

695 x 
876 x 

2025/2275

 815 x 
756 x 

2025/2275

 780 x 
1045 x 

2025/2275

 1390 x 
876 x 

1875/2125

 1390 x 
876 x 

2025/2275

Materiał 
wnętrza stal nierdzewna

Materiał 
obudowy biała lakierowana stal lub stal nierdzewna (do wyboru)

Typ drzwi szklane (standard) lub pełne (chłodziarka) / pełne (zamrażarka)

Moduły 
na półki/
szuflady

52 / 13 24 / 12 27 / 13 52 / 13 48 / 24 54 / 26

Wyposażenie 
wewnętrzne do wyboru: szuflady ze stali nierdzewnej lub półki

Ilość worków 
na krew 
(450 ml)

216 308 275 336 300 432 624 624

Czynnik 
chłodniczy R290 / R134a (chłodziarka) / R290 / R404A (zamrażarka)

Port dostępu 1 x Ø 24,5 mm

Izolacja 60 mm poliuretan z gazem cyklopentanowym bez HFC

Poziom 
głośności 

[dB]
46,2 / 48,7 46,0 / 47,3 44,8 / 45,8 45,9 / 45,6 44,8 / 44,8 48,5 / 49,5 48,3 / 51 47,5 / 46,6

Alarm 
otwartych 

drzwi
tak

Alarm 
temperatury tak

BR500 BR660W BR1400 PF425

CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI DO KRWI BIOBLOOD
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PRZENOŚNE LODÓWKI 
KOMPRESOROWE SERII CFX3

CFX3 25

CFX3 35

CFX3 45

CFX3 55

BOKSY TERMOSTATYCZNE

Lodówki kompresorowe zapewniają doskonałą wydajność 
chłodzenia oraz mrożenia nawet przy ekstremalnie wyso-
kich temperaturach zewnętrznych. W zależności od wy-
branego modelu, boksy umożliwiają na mrożenie nawet 
do -22°C. Dużą zaletą tych produktów jest energooszczęd-
ność i cicha praca urządzenia.

Przenośne lodówki kompresorowe zapewniają doskonałą 
wydajność chłodzenia oraz mrożenia nawet w momencie 
ekstremalnie wysokich temperatur zewnętrznych.

Boksy termostatyczne z  serii CFX3 zostały stworzone 
by ułatwić transport produktów, które wymagają niskich 
temperatur. Lodówki posiadają funkcję chłodzenia jak 
również mrożenia a dzięki zastosowaniu zaawansowanej 
technologii kompresorowej oraz dodatkowej izolacji 
charakteryzują się cichą i wydajną pracą.

W  komplecie znajdą Państwo wyjmowany koszyk 
wykonany z drutu.

Funkcje boksów termostatycznych:
• Zasilanie prądem zmiennym bądź stałym
• Wzmocniona konstrukcja (ramy chronią urządzenie 

przed uszkodzeniami mechanicznymi)
• Niskie zużycie energii (posiada zoptymalizowaną 

technologię chłodzenia kompresorowego VMSO3)
• Przyjazny dla użytkownika interfejs, który w przejrzysty 

sposób wyświetla informacje o stanie urządzenia
• Możliwość sterowania temperaturą oraz monitorowania 

pracy przy zastosowaniu aplikacji CFX3
• Łatwe przenoszenie boksu, dzięki zastosowaniu mocnych 

uchwytów ze stopu aluminium.

Cechy CFX3 25 CFX3 35 CFX3 45 CFX3 55

Napięcie wejściowe
prąd zmienny i stały [V] 12/24; 100-240

Wymiary S x G x W [mm] 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407 398 x 694 x 476 720 x 455 x 480

Masa [kg] 12,7 16,9 18,7 20,4

Pojemność [l] 25 36 46 55

Technologia chłodzenia Kompresorowa

Ilość czynnika chłodniczego [g] 32 38 42 45

Zakres temperatury chłodzenia [°C] + 20 / – 22

Klasa klimatyczna N/T
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PRZENOŚNA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA
KOMPRESOROWA CDF2 36

Cechy CFX3 55IM CFX3 75DZ CFX3 95DZ CFX3 100

Napięcie wejściowe
prąd zmienny i stały [V] 12/24; 100-240

Wymiary S x G x W [mm] 720 x 455 x 480 892 x 495 x 472 962 x 530 x 472 962 x 472 x 530

Masa [kg] 21,3 27,8 29,8 29,6

Pojemność [l] 53 74 93 99

Technologia chłodzenia kompresorowa

Ilość czynnika chłodniczego [g] 45 59 67 60

Zakres temperatury chłodzenia [°C] + 20 / – 22

Klasa klimatyczna N/T

CFX3 55IM CFX3 75DZ CFX3 95DZ CFX3 100

Boksy termostatyczne serii CDF2 należą do  kompaktowych oraz lekkich lodówko-zamrażarek. 
Umożliwiają bardzo łatwy transport, a  także dzięki swojej budowie bez większych trudności 
możemy wpasować urządzenie w ciasne miejsca. Boksy termostatyczne CDF2 charakteryzują się 
dużą wydajnością,co pozwala na głębokie mrożenie przy minimalnym 
zużyciu energii. 

Lodówka przenośna CDF2 36 posiada przyciemniany wyświetlacz 
cyfrowy oraz oświetlenie wewnętrzne LED. Zakres temperatury wynosi 
od + 10°C do – 15°C. Dodatkowo model boksu termostatycznego CDF2 
36 wyposażony jest w elementy, które pozwalają na łatwe mocowanie 
wewnątrz pojazdu przy pomocy dedykowanych pasków bądź pasów 
bezpieczeństwa.

Cechy CDF2 36

Napięcie wejściowe prąd zmienny [V] 12/24

Wymiary S x G x W [mm] z uchwytami [mm] 339 x 562 x 398

Masa [kg] 10,5

Pojemność [l] 31

Technologia chłodzenia kompresorowa

Ilość czynnika chłodniczego [g] 42

Zakres temperatur chłodzenia [°C] +10 / -15

Klasa klimatyczna N

PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE SERII CFX3
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PRZENOŚNA LODÓWKA KOMPRESOROWA CF11

PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE SERII CFF

Boks termostatyczny z  serii CF to  kompaktowy model, który dzięki 
zastosowaniu pasów na  ramie oraz uchwytów umożliwia na  zabranie 
go praktycznie w każde miejsce. Urządzenie charakteryzuje się wąską 
budową oraz łatwym wpasowaniem do ciasnych miejsc. Boks CF pozwala 
na  chłodzenie przenoszonych produktów w  zakresie temperatury 
od + 20°C do – 18°C przy minimalnym zużyciu energii. 

Wykorzystana technologia kompresorowa zapewnia wydajne chłodzenie 
bez względu na  temperaturę otoczenia. Dodatkowo wbudowany jest 
cyfrowy wyświetlacz, który umożliwia odczyt temperatury.

Cechy CF 11

Napięcie wejściowe prąd zmienny i stały [V] 12/24; 100-240

Wymiary S x G x W  z uchwytami [mm] 235 x 540 x 358  

Masa [kg] 8,5

Pojemność [l] 11

Technologia chłodzenia kompresorowa

Ilość czynnika chłodniczego [g] 28

Zakres temperatur chłodzenia [°C] +20 / –18 

Klasa klimatyczna N lub T

Przenośne lodówki kompresorowe z serii CFF wyróżniają się stylowym wyglądem oraz wszechstronną 
funkcjonalnością. Każdy boks termostatyczny wyposażony jest w solidne uchwyty, które zostały 
wykonane z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym oraz stali. Solidna izolacja termiczna zapewnia 
lepszą wydajność chłodzenia oraz efektywność energetyczną. Dodatkowo zastosowano elastyczną 
pokrywę, która umożliwia otwieranie boksu termostatycznego z obu stron.

Ponadto boksy termostatyczne CFF charakteryzują się:
• Możliwością regulacji temperatury w zakresie od 20°C do -18°C 
• Wytrzymałą konstrukcją do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych
• Energooszczędna konstrukcja umożliwia szybkie oraz doskonałe chłodzenie nawet przy skrajnie 

wysokich temperaturach
• Większość modeli posiada energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED (CFF 20; CFF 45; 

CFF 70DZ).

Cechy CFF20 CFF35 CFF45 CFF70 DZ

Napięcie wejściowe
prąd zmienny i stały [V] 12/24; 100-240

Wymiary S x G x W [mm] 283 x 660 x 430 715 x 398 x 407 715 x 398 x 475 914 x 433 x 500 

Masa [kg] 10,5 17,2 18,6 26

Pojemność [l] 21 34 44 70

Technologia chłodzenia kompresorowa

Ilość czynnika chłodniczego [g] 28 34 43 34

Zakres temperatur chłodzenia [°C] +20 / -18

Klasa klimatyczna N, T
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PRZENOŚNE CHŁODZIARKI DO SZCZEPIONEK LEC MEDICAL

• Zakres temperatur pracy
   od +2°C do +8°C
• Typowe przechowywanie szczepionek 

12-13l
• Zewnętrzny wyświetlacz temperatury 

LED
• Utrzymuje temperaturę wewnątrz 

od 2°C do 8°C do 30 godzin
• Aluminiowa podszewka z folii 

termoizolacyjnej
• Pokryte zatyczkami antypoślizgowe 

nóżki
• Regulowany pasek na ramię
• W zestawie 12 chłodzących paczek 

żelowych.

Przenośne LecMedical VCP8UK VCP18UK

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 

240 x 340 
x 210 

310 x 440 
x 285

Pojemność brutto [l] 8 18

Pojemność użytkowa [l] 2,95 8

Zakres temperatury [°C] +2 / +8 

Waga [kg] 1,4 4,03

Zamek nie

Liczba sond 1

Typ sondy powietrzna

Zakres temperatur otoczenia [°C] -10 / +40

LIOFILIZATORY

Liofilizatory są  to  wysokiej klasy urządzenia laboratoryjne znajdujące zastosowanie w  wielu 
dziedzinach nauki. Służą one do prowadzenia procesów suszenia sublimacyjnego zamrożonych 
substancji . W procesie sublimacji rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod 
zmniejszonym ciśnieniem. Proces ten, umożliwia nam suszenie produktów nieodpornych 
na ogrzewanie (termolabilnych). Dostępne modele posiadają dwa typy pracy: półautomatyczny 
oraz w pełni automatyczny. Liofilizator składa się z pompy próżniowej, urządzenia usuwającego 
pary rozpuszczalnika zwanego wymrażaczem oraz odpowiednich komór i  naczyń, w  których 
umieszcza się do wysuszenia preparaty. Niektóre modele posiadają dużą pojemność kondensatora, 
co pozwala na większą szybkość suszenia i zamrażania. Są one odpowiednie do pracy z próbkami 
biologicznymi lub produktami o bardzo niskiej eutektyce. Ze względu na przeznaczenie, możemy 
wyróżnić liofilizatory laboratoryjne, przemysłowe oraz farmaceutyczne. 

Liofilizatory serii LyoQuest 
W  ofercie dostępne są  modele LyoQuest i  LyoQuest Plus, z  dwiema opcjami temperatury: 
-55°C i  -85°C. Modele LyoQuest Plus posiadają dwa tryby pracy: półautomatyczny lub w  pełni 
automatyczny. Komora kondensatora o  pojemności 8 kg, 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 opcjami 
temperatury:-55°C i -85°C. Modele posiadają dużą pojemność kondensatora, co pozwala na większą 
szybkość suszenia i zamrażania. 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, pozwala na wyświetlanie temperatury 
kondensatora i  poziomu podciśnienia w  dowolnym momencie pracy. Nowa seria liofilizatorów 
LyoBeta należy do grupy liofilizatorów laboratoryjnych, które zostały specjalnie zaprojektowane 
dla zaawansowanych ośrodków badawczych. Ze względu na swoje rozmiary, liofilizatory przystosowane 
są do liofilizacji większych ilości produktu. Seria liofilizatorów LyoBeta Mini jest mniejszą wersją dużych 
liofilizatorów serii LyoBeta. Liofilizatory LyoBeta Mini zostały specjalnie zaprojektowana z myślą 
o Klientach, którzy pracują z mniejszą ilością produktu i wymagają istotnych informacji o procesie.
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SERIA LIOFILIZATORÓW LYOALFA

Model LyoQuest -55 LyoQuest
-85

LyoQuest
Plus -55

LyoQuest
Plus -85

LyoQuest
-85 Arctic

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

Końcowa temperatura
kondensatora [ºC] -55 -85 -55 -85 -85

Liczba kompresorów 1 2 1 2 2

Waga [kg] 65 70 65 70 71

Moc całkowita [kW] 1,1 1,4 1,1 1,4 3,5

Zalety:
• Kompaktowa obudowa z kółkami
• Automatyczna kontrola ciśnienia
• Wyświetlacz z panelem dotykowym TFT
• Temperatura -55°C lub -85°C
• 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 LyoAlfa
15-55

LyoAlfa
15-85

LyoAlfa
15-55 Plus

LyoAlfa
15-85 Plus

Pojemność kondensatora 
lodu [kg] 22

Końcowa temperatura
kondensatora [ºC] -55 -85 -55 -85

Liczba kompresorów 1 2 1 2

Waga [kg] 170 200 190 220

Moc całkowita [kW] 2,8 3,4 3,2 4,3

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOQUEST
Zalety:
• Duża pojemność kondensatora (6 kg/24h) na możliwie 

minimalnej przestrzeni
• Wyświetlacz z panelem dotykowym TFT
• Oprogramowanie monitorujące do podłączenia do PC
• Boczne podłączenie próżni i drenu
• Funkcja automatycznego rozmrażania
• Szeroka gama akcesoriów.
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Zalety:
• Dotykowy wyświetlacz kontrolowany za pomocą PLC
• Monitorowanie i kontrola próżni
• Czujniki temperatury oraz do monitorowania 

temperatury półek
• Automatyczne rozmrażanie
• Przyjazny i intuicyjny interfejs Użytkownika
• Duże wydajności przy zachowaniu kompaktowych 

wymiarów.

Dodatkowe opcje:
• System zamykania fiolek tzw. „stoppering device”
• Zawór odcinający kondensator – komora
• Filtr do napowietrzania komory
• Filtrowanym powietrzem lub azotem
• Dystem do usuwania próbek podczas procesu liofilizacji tzw. „złodziej próbek”
• Analizator wilgotności pozwalający określić punkt końcowy liofilizacji
• Oprogramowanie LyoSuite SCADA
• Tace na produkt wykonane ze stali nierdzewnej
• System do pomiaru punktu eutektycznego.

6,5”dotykowy wyświetlacz kontrolowany za pomocą PLC z oprogramowaniem Microsuite. Oprogra-
mowanie posiada graficzny interfejs i kontroluje parametry urządzenia.

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOBETA MINI

Model LyoBeta Mini 1P LyoBeta Mini 2P

Ilość półek 1+1 2+1

Wymiary półek [mm] 400 x 225

Powierzchnia użytkowa półki [m2] 0,09 0,18

Temperatura półek [ºC] -55 / +70

Pojemność kondensatora lodu [kg] 5,5

Końcowa temp. kondensatora [oC] < -85

Waga [kg] 200 200

SERIA LIOFILIZATORÓW LYOBETA
Zalety:
• Produkt może być liofilizowany na tacach, w fiolkach lub w naczyniach 

ze szlifem 29/32
• Wydajność chłodzenia i ogrzewania z gradientem 1oC/min
• Równomierne przenoszenie ciepła na wszystkich półkach
• Zaawansowany sterownik gwarantujący maksymalną niezawodność 

i powtarzalność procesu
• Sprzęt zgodny z GLP.

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

Ilość półek 3+1 4+1 5+1 6+1

Wymiary półek [mm] 338 x 450

Powierzchnia użytkowa półki [m2] 0,45 0,60 0,75 0,90

Temperatura półek [ºC] -60 / +80

Pojemność kondensatora lodu [kg] 30

Końcowa temp, kondensatora [oC] -80

Waga[kg] 730 745 760 910
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WYTWORNICE LODU

AF103 AF124 AF156 AF206AF80

Wytwornice lodu płatkowego (granulowanego) produkują lód w  swej najbardziej natural-
nej formie, wytworzony w  temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza. Produkcja w  tech-
nologii Agion sprawia, że  urządzenie jest czystsze i  trwalsze, dzięki wbudowanej ochronie 
działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i  nieprzyjemnych zapachów.  
Lód płatkowy typu Flake zawiera 20-25% wody, a  typu Superflake 15% 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. 

• Elektroniczne sterowanie z auto-diagnostyką i sygnalizacją alarmową
• Obudowa z estetycznej i starannie wykończonej stali nierdzewne
• Solidny parownik ze stali nierdzewnej AISI304, ślimak zestali nierdzewnej AISI430
• Zdejmowane ze wszystkich stron panele w serii MF
• Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki w seriach AF i EF
• Sprężarka hermetyczna
• Zewnętrzne lampki kontrolne informujące o pracy wytwornicy lodu
• Optymalne zużycie wody i prądu.

Seria AF z odpływem grawitacyjnym - z wbudowanymi 
zbiornikami

Model AF80 AF103 AF124 AF156 AF206

Rodzaj lodu płatkowy Flake

Pojemność 
zbiornika [kg] 25 30 40 60

Wymiary 
S x G x W [mm] 535 x 626 x 800 592 x 622 x 977 950 x 605 x 795 950 x 605 x 1006

Skraplacz 
chłodzony powietrze / woda

Wydajność 
[kg/24h] 73 108 120 160 200

Zawartość wody 25% 20%

Wbudowany 
zbiornik tak

WYTWORNICE LODU SCOTSMAN
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Seria EF z pompą wody - z wymuszonym odpływem skroplin

Seria MF – modułowe wytwornice lodu płatkowego

EF103

MF26 MF36 MF46

EF124 EF156 EF206

Model EF103 EF124 EF156 EF206

Rodzaj lodu płatkowy Flake

Pojemność 
zbiornika [kg] 30 40 60

Wymiary 
S x G x W [mm] 592 x 622 x 977 950 x 605 x 795 950 x 605 x 1006

Skraplacz 
chłodzony powietrze / woda

Wydajność 
[kg/24h] 108 120 160 200

Zawartość wody 25% 20%

Wbudowany 
zbiornik tak

Model MF26 MF36 MF46 MF56

Rodzaj lodu płatkowy Flake płatkowy Superflake

Wymiary 
S x G x W [mm] 564 x 536 x 531 538 x 663 x 650 538 x 663 x 790

Skraplacz 
chłodzony powietrze / woda

Wydajność 
[kg/24h] 120 200 330 600

Zawartość wody 25% 15%

Wbudowany 
zbiornik nie
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• Solidnie wykonane urządzenia wytwarzające 
cylindryczne kostki lodu o wadze 30 – 40 g 
w zależności od modelu

• Izolowany pojemnik na lód
• Automatyczna produkcja lodu
• Wytwarzają higieniczny, przejrzysty lód 

do zastosowań medycznych i laboratoryjnych
• System natryskiwania zapobiegający 

osadzaniu się kamienia
• Prosty i wydajny mechanizm łopatkowy nie 

wymaga częstej konserwacji.

LITV-NDP20 LITV-DP35H

LITV-DP80 LITV-DP150

WYTWORNICE KOSTEK LODU 
LABCOLD

WYTWORNICE PŁATKÓW LODU LABCOLD

Model LITV-NDP20 LITV-DP35H LITV-DP80 LITV-DP150

Pojemność zbiornika [kg] 6 20 35 75

Wydajność [l/24h] 23 43 107 150

Wymiary S x G x W [mm] 350 x 475 x 593 465 x 595 x 944 715 x 595 x 1199 860 x 700 x 1199

Waga [kg] 55 45 70 95

Zużycie wody [l/h] 3,41 3,00 5,90 19,20

Chłodzenie skraplacza powietrze

Czynnik chłodniczy R290

Materiał obudowy stal nierdzewna

• Solidnie wykonane urządzenia wytwarzające lód 
kruszony

• Izolowany pojemnik na lód
• Automatyczna produkcja lodu
• Wytwarzają higieniczny, przejrzysty lód 

do zastosowań medycznych i laboratoryjnych
• System natryskiwania zapobiegający osadzaniu się 

kamienia
• Prosty i wydajny mechanizm łopatkowy nie wymaga 

częstej konserwacji.

Model LITV-IQ50 LITV- IQ85 LITV-IQ135 LITV-IQ200

Pojemność zbiornika [kg] 20 20 64 80

Wydajność [l/24h] 74 94 164 211

Wymiary S x G x W [mm] 465 x 595 x 889 515 x 550 x 1355 515 x 550 x 486
zbiornik: 550 x 685 x 870

Waga [kg] 55 58 75 52
zbiornik: 50

Zużycie wody [l/h] 2,4 3 5,7 7,3

Chłodzenie skraplacza powietrze

Czynnik chłodniczy R290

Materiał obudowy stal nierdzewna

LITV-IQ50 LITV-IQ135 LITV-IQ200
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POJEMNIKI TYP ARPEGE

KRIONACZYNIA SERII GT

KRIONACZYNIA SERII GT

• Lekkie i odporne dzięki aluminiowej konstrukcji.
• Kanistry wykonane z plastiku lub stali nierdzewnej
• Manualny wskaźnik temperatury 
  (nie dotyczy modelu GT 40 CRYMEMO)
• Możliwość zamontowania kłódki
• W zestawie osłonka ochronna zapobiegająca pływaniu 
  kanistrów (dołączona do modeli wyposażonych w plastikowe 
  kanistry).

• Lekkie i odporne dzięki aluminiowej 
konstrukcji

• Do przechowywania próbek w azocie 
w fazie ciekłej lub gazowej

• Opcjonalna możliwość kontroli poziomu 
ciekłego azotu i wskazań temperatury, 
automatycznego systemu napełniania

• Szeroki wybór akcesoriów 
do przechowywania.

Model GT3 GT11 GT21 GT35 GT26 GT40 GT40 
CRYMEMO

Pojemność [l] 3,73 12,4 21,6 33,8 27,2 43,4 43,4

Waga pustego 
pojemnika [kg] 4,5 9 13 15 14,8 24 33

Waga pełnego 
pojemnika [kg] 7,5 19 30,4 43 36 57 66

Średnica szyi 
[mm] 50 80 120

Średnica [cm] 24,8 30,8 38,8 46,8 46,8 46,8 46,8

Wysokość 
całkowita [cm] 40,5 63 66 46 71 97

Statyczny czas 
przetrzymywania 

[d]
33 124 307 30,7 80 144 14,4

Statyczne tempo 
parowania [l/d] 0,13 0,1 0,11 0,34 0,3 0,29

Seria GT posiada dwa główne rodzaje rozwiązań: o przedłużonym czasie działania do dłuższego 
przechowywania próbek oraz o  zwiększonej pojemności do  przechowywania większej 
liczby próbek biologicznych. Pierwsza grupa posiada węższe szyjki, które optymalizują czas 
przetrzymywania oraz kolorowe oznaczenia kanistrów i  słomek ułatwiające ich rozpoznawanie. 
Naczynia o  zwiększonej pojemności posiadają szerszą szyjkę, dzięki czemu mogą pomieścić 
aż do 16400 słomek lub 1200 fiolek.
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Model 40 70 110 140 170 55 75

Pojemność [l] 43,4 73,4 117 146 174 54,3 72,4

Waga pustego pojemnika [kg] 25 33 40 56 31 37

Waga pełnego pojemnika [kg] 57 91 134 156 195 75 95

Średnica szyi [mm] 120 215 378

Średnica [cm] 46,7 58,6 58,6 68,3 68,3 46,8 46,8

Wysokość całkowita [cm] 73,5 73,8 96,2 91,1 102,8 85 101,5

Statyczny czas przetrzymywania [d] 144 105 156 194 217 23 90

Statyczne tempo parowania [l/d] 0,3 0,7 0,75 0,75 0,8 2,29 2,38

Średniej pojemności krionaczynia służące do  długoterminowego przechowywania próbek 
biologicznych w słomkach, fiolkach lub tubach. Pojemność aż do 68 880 słomek lub do 6 000 fiolek. 
Seria ARPEGE umożliwia przechowywanie próbek zarówno w parach ciekłego azotu jak również 
poprzez zanurzenie w ciekłym azocie. Dodatkowe opcje kontroli warunków przechowywania oraz 
pracy urządzenia zapewniają optymalne i stabilne warunki pracy.

• Mniejszy współczynnik emisji ciepła dzięki 
konstrukcji ze stali nierdzewnej

• Do przechowywania próbek w azocie w fazie 
ciekłej lub gazowej

• System elektronicznej kontroli warunków 
przechowywania CRYMEMO dołączony 
do każdego modelu.

Model 151 bez 
RT* 331 z RT* 331 bez RT* 661 z RT*

Zabudowa tak nie tak nie

Pojemność [l] 204 394 394 394 394 755

Waga pustego pojemnika [kg] 165 245 205 230 190 275

Waga pełnego pojemnika [kg] 326 546 505 545 505 890

Średnica szyi [mm] 538 740 777 1003

Wysokość dostępu [cm] 120,5 117,2 135,5

Statyczny czas przetrzymywania [d] 42 47 73

Statyczne tempo parowania [l/d] 4,8 8,3 10,3

POJEMNIKI ESPACE

Duże kriopojemniki z  szeroką szyjką zapewniające łatwy dostęp do  zawartości, która może 
być przechowywana w  słomkach, fiolkach lub w  torbach. Pojemniki mogą pomieścić aż 
do 668 000 słomek, 38 000 fiolek oraz ponad 3 000 toreb. Możliwość zakupu pojemników w zestawie 
w wewnętrzną zabudową, zapewnia łatwiejszą organizacje zawartości.

RT* - obracana taca
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POJEMNIKI VOYAGEUR

POJEMNIKI AGIL

• Lekki i wytrzymały dzięki aluminiowej konstrukcji
• Możliwość zamontowania kłódki
• Próbki przewożone w fazie suchej
• Możliwość przechowywania zawartości w pudełkach 
  lub stojakach.

• Pojemniki ze stali nierdzewnej
• Kompaktowe z rączką do lepszego uchwytu
• Możliwość pracy z temperaturami od -200°C do 200°C.

Kompaktowe dewary o  pojemności od  0,5 litrów do  6 litrów. 
Do  małych ilości ciekłego azotu w  warunkach laboratoryj-
nych. Dzięki niewielkiej pojemności są  odpowiednie do  pracy 
na  co  dzień z  małymi ilościami ciekłego azotu, gdzie tempo 
parowania jest mniej istotne.

Model Voyageur 2 Voyageur 5 Voyageur 12 Voyageur Plus

Pojemność [l] 1,75 6,5 15 20,6

Waga pustego pojemnika [kg] 2,4 7,5 12,2 14,2

Waga pełnego pojemnika [kg] 3,5 11,3 20,4 20

Średnica szyi [mm] 30 50 80 215

Średnica [cm] 17,4 24,8 30,8 35,6

Wysokość całkowita [cm] 39,5 55 57,6 57,5

Statyczny czas przetrzymywania [d] 17 37 46 9

Statyczne tempo parowania [l/d] 0,08 0,12 0,22 0,69

Pojemniki do  przechowywania i  przewozu próbek biologicznych. Zgodne z  międzynarodowymi 
regulacjami odnośnie transportu substancji niebezpiecznych drogą naziemną (ADR), powietrzną 
(IATA) oraz za pomocą kolei (RID). Próbki przechowywane są w fazie gazowej (azot w stanie ciekłym 
jest przechowywany w mikro-kroplach w porowatym materiale).

Model AGIL 0,5 AGIL 1 AGIL 1/L AGIL 2 AGIL 3 AGIL 6

Pojemność [l] 0,5 1 1 2 3 6

Waga pustego pojemnika [kg] 0,56 0,95 0,8 1,35 1,78 2,4

Średnica wewnętrzna [cm] 6,5 8,5 10 10 18,5 18,5

Wysokość całkowita [cm] 20,3 23,1 17,7 31,2 19 30

Statyczny czas przetrzymywania w 20°C 
z korkiem [h] 12 26 15 43 23 49

Statyczne tempo parowania bez korka 
[l/d] 1 0,9 1,6 1,1 3,1 2,9
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• Niskie tempo parowania
• Możliwość napełniania innych pojemników kriogenicznych
• Szeroka gama akcesoriów pomocnych do przenoszenia 

pojemników oraz przelewania zawartości (rączki, uchwyty itd.)
• Statyczny czas przetrzymywania 

aż do 180 dni.

• Zbiorniki niskociśnieniowe 0,5 bar
• Statystyczny czas przetrzymywania do 75 dni
• Zredukowane tempo parowania
• Wykonany z najwyższej jakości materiałów
• Regulator ciśnienia oraz zawór ciśnieniowy zawarty 

w standardowym wyposażeniu
• Możliwość napełniania innych pojemników 

kriogenicznych.

Wytrzymałe, wykonane z  najwyższej jakości materia-
łów, dewary pracujące pod stałym ciśnieniem 0,5  bara. 
Szeroki zakres pojemności od  35 litrów do  100  litrów. 
Dzięki swojej konstrukcji są nie tylko lżejsze ale też posia-
dają zmniejszone tempo parowania azotu, co zwiększa 
czas przechowywania zawartości. Po dokupieniu odpo-
wiednich akcesoriów możliwe jest łatwe i szybkie napeł-
nianie innych pojemników kriogenicznych, co  sprawia, 
że  są  świetnym rozwiązaniem jako rezerwuar ciekłego 
azotu w laboratorium.

Model TR 11 TR 21 TR 26 TR 35 TR 60 TR 100

Pojemność [l] 12,2 21,5 26 33,6 60 99

Waga pustego pojemnika [kg] 7,8 11 13,5 15,8 21,5 29,5

Waga pełnego pojemnika [kg] 17,3 28,3 34,6 43 70 110

Średnica szyi [mm] 50

Średnica [cm] 30,8 38,8 46,8 51

Wysokość całkowita [cm] 58,4 60,5 66,9 65,5 86,9 98,6

Statyczny czas przetrzymywania [d] 67 119 130 140 150 180

Statyczne tempo parowania [l/d] 0,18 0,18 0,2 0,24 0,4 0,55

Model TP 35 TP 60 TP 100

Pojemność [l] 35 60 98

Waga pustego 
pojemnika [kg] 19,8 16,4 33,5

Waga pełnego 
pojemnika [kg] 48 74,5 113,5

Średnica szyi 
[mm] 50

Średnica [cm] 46,8 46,8 51

Wysokość 
całkowita [cm] 85,3 108 121,3

Statyczny czas 
przetrzymywania 

[d]
35 60 75

Statyczne tempo 
parowania [l/d] 1 1,3

Bezciśnieniowe dewary do przechowywania i prze-
noszenia ciekłego azotu o pojemności od 12 litrów 
do  nawet 100 litrów. Skonstruowany z  wysokiej 
jakości materiałów takich jak aluminium oraz 
materiałów kompozytowych pokrytych farbą 
poliuretanową, co  czyni go wytrzymałym. Bardzo 
dobra charakterystyka niskiego tempa parowania 
sprawia, że są świetnym rozwiązaniem jako rezer-
wuar ciekłego azotu w laboratorium.

POJEMNIKI TR

POJEMNIKI TP
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DEWARY CYLINDRYCZNE

Zastosowanie:
• Chłodzenie małych próbek
• Przechowywanie: ciekłego azot (LN2), suchego lód (CO2) 
  oraz innych mediów chłodzących
• Stosowanie jako izolowany pojemnik.

Cechy:
• Wysokie zdolności izolacyjne
• Wnętrze wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
• Łatwe w obsłudze
• Dostępne w różnych pojemnościach
• W standardzie całkowicie posrebrzony.

Rodzaje:
• Modele typu C – bez uchwytu 
• Modele typu G – z uchwytem.

MODEL Pojemność 
[ml]

Szerokość 
wew. A [mm]

Szerkość 
zew. B 
[mm]

Wysokość 
zew. C [mm]

00 C/G 100
40 63

90

0 C/G 200 170

1 C/G 300
47 72

190

2 C/G 450 270

3 C/G 500

57 81

210

4 C/G 750 310

5 C/G 1250 500

6 C/G 800

67 90

240

7 C/G 1200 350

8 C/G 1700 500

9 C/G 1000

77 105

235

10 C/G 1500 345

11 C/G 2100 500

12 C/G 1500

90 124

245

13 C/G 2000 340

14 C/G 3200 600

15 C/G 1500

100 130

240

16 C/G 2000 290

17 C/G 4000 600

18 C/G 2500
110 140

290

19 C/G 5000 600

20 C/G 3000

138 165

230

21 C/G 4000 310

22 C/G 8000 600



65urządzenia chłodnicze

Zastosowanie:
• Chłodzenie małych próbek
• Przechowywanie i transport ciekłego azotu (LN2), 
  suchego lodu (CO2) oraz innych mediów chłodzących
• Stosowanie jako izolowany pojemnik.
 
Cechy:
• Odporna obudowa
• Zawiera szczelną nakrywkę przytrzymywaną przez 
  dwa klipsy sprężynowe
• Posiada aluminiową rączkę
• Wykonany ze szkła borokrzemowego
• Posiada kształt cylindryczny
• Należy wywiercić otwór w pokrywie, jeśli naczynie 
  Dewara będzie używane z mediami odparowującymi 
  (np. LN2).

Rodzaje:
• Modele typu B – metalowa obudowa pokryta 
  niebieską powłoką 
• Modele typu BE – obudowa wykonana ze stali 
  nierdzewnej. 

MODEL Pojemność 
[ml]

Szerokość 
wew. A 
[mm]

Szerkość 
zew. B 
[mm]

Wysokość 
zew. C 
[mm]

26 B / BE 1000 100 132 215

27 B / BE 2000

138 170

245

28 B / BE 3000 305

29 B / BE 4000 385

Zastosowanie:
• Kontrola temperatury próbek w kolbach 
okrągłodennych
• Stosowanie jako naczynie do ciepłej 
  lub zimnej kąpieli
• Możliwość korzystania z mieszadłem   
  magnetycznym.

Cechy:
• Osłona aluminiowa, nierdzewna, 
  niemagnesująca się 
• Wnętrze ze szkła borokrzemianowego 3.3
• W pełni posrebrzane.

DEWARY PRZENOŚNE B / BE

DEWAR Z NACZYNIEM W KSZTAŁCIE MISKI SCH
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WYMRAŻACZE TYP KF/KFL 29

MODEL Pojemność 
[ml]

Szerokość 
wew. A [mm]

Wysokość 
zew. B 
[mm]

Waga 
ok. [kg]

SCH 6 CAL 80 67 75
0,2

SCH 9 CAL 120 77 90

SCH 15 KAL 260 100 110 0,4

SCH 18 CAL 400 110 115 0,5

SCH 20 KAL 800 138 125 0,6

SCH 30 KAL 1600 170 145 1,5

SCH 31 KAL 2700 200 160 2,1

SCH 33 KAL 5300 250 195 3,2

Proste wymrażacze, zwane również zimnymi palcami, są  przeznaczone do  standardowych 
zastosowań w połączeniu z pompami próżniowymi. W takim przypadku wilgoć lub rozpuszczalniki 
w obszarze zastosowania chemikaliów ulegają kondensacji. Wymrażarka służy do ochrony pompy 
próżniowej.  Cechą szczególną tej konfiguracji jest to, że  Użytkownik nie potrzebuje statywu 
do trzymania zimnej pułapki. Wymrażarka posiada wybrzuszenie, za pomocą którego zaczepia się 
ją o pierścień nośny naczynia Dewara. Szybka wymiana wymrażarki jest więc możliwa bez żadnych 
problemów. Do chłodzenia stosuje się LN2 lub CO2. Temperatura chłodziwa powinna być co najmniej 
o 50°C niższa niz temperatura kondensacji substancji.

Cechy:
• Wykonany ze szkła 
  borokrzemianowego 3.3
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność termiczna
• Prosta niedroga konstrukcja
• Możliwa szybka zmiana.
 
Rodzaje:
• K – przegub kulisty S29
• OK – przegub kulisty S29 z uszczelką 
  O-ring
• GL – nić szklana z oliwką GL18
• Każda nazwa modelu z „A” ma rodzaj 
  końcówki z charakterystycznym 
  odpływem / spustem u wierzchołka.

Nazwa
Pojemność 
kondensatu 

[ml]

Pojemność 
chłodziwa 

[ml]

Rodzaj 
połączenia

KF 29-K

150 1000

S29

KF 29-OK O29

KF 29-GL GL18

KFL 29-K

250 2000

S29

KFL 29-OK O29

KFL 29-GL GL18

KF 29-K-A

150 1000

S29A

KF 29-OK-A O29A

KF 29-GL-A GL18A

KFL 29-K-A

250 2000

S29A

KFL 29-OK-
A O29A

KFL 29-GL-A GL18A

DEWAR Z NACZYNIEM W KSZTAŁCIE MISKI SCH
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Model Materiał 
wykonania

Długość 
[cm]

Dostępne 
rozmiary

CRYOPLUS-2.0

tkanina 
kompozytowa, 

membrana 
Porelle®, tkanina 

poliestrowa, 
skórzany mankiet 

na rzep

38 8 – 9 – 10 – 11

CRYOPLUS-2.1

tkanina 
kompozytowa, 

tkanina poliestrowa, 
membrana Porelle®

38 7 – 8 – 9 – 10 
– 11

45 7 – 8 – 9 – 10 
– 11

55 8 – 9 – 10 – 11

65 8 – 9 – 10 – 11

CRYOKIT300

tkanina 
kompozytowa, 

membrana Porelle®, 
wielowarstwowa 

tkanina 
poliestrowa, 

przeznaczone 
do kontaktu 
z żywnością

30 7- 8 – 9 – 10 
– 11

CRYOKIT400 tkanina 
kompozytowa, 

membrana 
Porelle®, 

wielowarstwowa 
tkanina poliestrowa

40 7 – 8 – 9 – 10 
– 11

CRYOKIT550 55 7- 8 – 9 – 10 
– 11

CRYOKIT700 70 8 – 9 – 10 – 11

CRYOLITE-HP

wodoodporna skóra, 
membrana Porelle®, 

wielowarstwowa 
tkanina 

kompozytowa, 
antystatyczne, 

mankiet na rzep

38 8 – 9 – 10 – 11

CRYOLITE-HPS

wodoodporna skóra, 
membrana 

Porelle®, 
wielowarstwowa 

tkanina 
kompozytowa,

 wewnętrzna część 
dłoni i palce pokryte 

specjalną 
aramidową tkaniną 
silikonową, mankiet 

na rzep

38 8 – 9 – 10 – 11

CRYOLITE-WP

wodoodporna skóra, 
membrana Porelle®, 

wielowarstwowa 
tkanina 

kompozytowa, 
mankiet na rzep

38 7 – 8 – 9 – 10 
– 11

RĘKAWICE KRIOGENICZNE
ORAZ ODZIEŻ OCHRONNA

Podczas pracy w  niskich tem-
peraturach najważniejsze jest 
bezpieczeństwo. Odzież ochron-
na oraz rękawice kriogeniczne 
Cryokit są  niezbędnym elemen-
tem wyposażenia laboratorium, 
w  którym znajdują się zamrażar-
ki niskotemperaturowe. Artykuły 
te znajdują również zastosowanie 
w  przemyśle motoryzacyjnym, 
przy montażu oraz serwisowaniu 
instalacji LPG. 

Specjalistyczne rękawice mini-
malizujące ryzyko związane z pra-
cą z ciekłym azotem oraz innymi 
gazami kriogenicznymi. Wytwa-
rzane z  wyselekcjonowanych 
materiałów i  poddawane rygory-
stycznym testom wytrzymałości, 
spełnią oczekiwania nawet naj-
bardziej wymagających Klientów.

Główne cechy ochronnych 
rękawic kriogenicznych:
• Długotrwała ochrona przed 

kontaktem z zimnem
• Wodoodporność i izolacja 

od cieczy kriogenicznych,
   bez utraty zręczności
• Materiały, z których wykonane 

są rękawice odporne 
są na niskie temperatury. Gazy 
kriogeniczne nie spowodują 
uszkodzenia rękawic.

W  rękawicach Cryokit® zastoso-
wano membranę Porelle®, której 
główną funkcją jest zapewnienie 
wodoodporności podczas stoso-
wania, zapewniając suchość dłoni 
i  wygodę użytkowania. Specjalna 
membrana zapobiega poceniu 
się dłoni podczas pracy i pozwala 
na uniknięcie uczucia wilgotnego 
zimna. 

Zgodne z normami EN 388, EN 511, 
CE kat. III.
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ODZIEŻ OCHRONNA

Fartuch T-CRYO LIGHT/T-CRYO PLUS
wykonany ze specjalnej, wielowarstwowej tkaniny powlekanej kompozytem, całkowicie odpornej 
na działanie płynów. Możliwość dopasowania do każdej sylwetki, dzięki paskom z klamrami przy szyi 
oraz w pasie. Dostępne w różnych rozmiarach.

Getry GHETTE-CRYO
wykonane ze specjalnego laminowanego materiału kompozytowego i powlekanej tkaniny całko-
wicie odpornej na działanie płynów. Rozmiar jest uniwersalny, dzięki praktycznej regulacji i zapię-
ciom na rzepy. Dostępna wersja dla kobiet oraz mężczyzn. 

Osłona twarzy CLEAR-CRYO
przeznaczona do ochrony twarzy, przedniej części głowy i szyi, przed zachlapaniem i rozpryskami 
podczas operacji z  użyciem ciekłego azotu. Ponadto chroni przed urazami mechanicznymi oraz 
promieniami UV. Może być używana przez długi czas, ponieważ nie powoduje zmęczenia wzroku. 
Wykonana ze specjalnie zaprojektowanych materiałów kompozytowych. Pomyślnie przetestowane 
na przedłużony kontakt z ciekłym azotem.
• Ergonomiczny kształt
• Rozmiar: 395 x 240 x 2 mm
• Klasa optyczna 1.

Gogle VISION-CRYO
przeznaczone do ochrony okolic oczu przed zanieczyszczeniami w operacjach z użyciem ciekłego 
azotu. Chronią przed uderzeniami i promieniami UV oraz nadają się do długotrwałego użytkowania, 
ponieważ nie powodują zmęczenia wzroku. Wykonane ze specjalnie zaprojektowanych materiałów 
kompozytowych.Pomyślnie przetestowane na przedłużony kontakt z ciekłym azotem. 

Akcesoria Materiał wykonania Dostępne rozmiary [cm]

Fartuch T-CRYO LIGHT wielowarstwowa tkanina 
powlekana kompozytem, 

wodoodporna

70 x 90

80 x 60

70 x 110

70 x 120

70 x 135

Fartuch T-CRYO PLUS
wielowarstwowa tkanina 
powlekana kompozytem, 

wodoodporna

70 x 90

70 x 110

70 x 120

70 x 135

Getry GHETTE-CRYO wielowarstwowa tkanina powlekana kompozytem, 
wodoodporna

GHETTE-CRYO (męski)

GHETTE-CRYO/S (damski)

Osłona twarzy
CLEAR-CRYO materiały kompozytowe, poliwęglan rozmiar uniwersalny

Gogle VISION-CRYO materiały kompozytowe, poliwęglan rozmiar uniwersalny

Rozmiary rękawic
zgodne z normą EN 420 6 7 8 9 10 11

Długość rękawicy [mm] 220 230 240 250 260 270

Szerokość dłoni (A) [mm] 152 178 203 229 254 279

Długość dłoni (B) [mm] 160 171 182 192 204 215

B A

RĘKAWICE KRIOGENICZNE ORAZ ODZIEŻ OCHRONNA
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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.

SYSTEM EFENTO CLOUD

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY INFORMOWANIA 
O NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY

SYSTEMY MONITOROWANIA TEMPERATURY

Najważniejsze cechy Efento Cloud: 
Efento Cloud posiada wszystkie cechy konieczne do wygodnego nadzorowania warunków środowi-
skowych w obiektach rozproszonych:
• Powiadomienia sms / e-mail - po przekroczeniu ustalonego progu temperatury / wilgotności / 

ciśnienia użytkownik jest o tym powiadomiony SMS / e-mailem
• Automatyczne raporty - dane pomiarowe mogą być wysłane na dowolny adres e-mail w formie 

raportu PDF lub CSV. Można również zdefiniować częstotliwość raportowania
• Prezentacja danych - dane pomiarowe prezentowane są w przejrzysty sposób w formie wykre-

sów z dowolnego okresu czasu lub w formie tabeli
• Lokalizacje - platforma umożliwia odwzorowanie struktury organizacji w formie drzewa i przypi-

sanie poszczególnych sensorów do jego gałęzi
• Różne poziomy uprawnień - użytkownicy mogą mieć różny poziom uprawnień – dzięki temu 

jedynie wybrane osoby mogą np. zmieniać ustawienia
• Plan pomieszczenia / mapa - do każdej lokalizacji przypisać można plan pomieszczenia / mapę 

dzięki czemu w łatwy sposób można zlokalizować sensory.
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ZESTAW EFENTO CLOUD Z GATEWAY`EM

ZESTAW DO MONITOROWANIA TEMPERATURY EFENTO 
(Z KARTĄ SIM)

W skład zestawu wchodzi:
1. Stacja bazowa Efento Gateway jest urządzeniem umożliwiającym łatwe i wygodne zarządza-
nie wieloma sensorami Efento w danym obszarze jednocześnie. Dzięki wbudowanym modułom 
Ethernetowym oraz Bluetooth, Gateway odbiera pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się 
w jego zasięgu, a następnie za pośrednictwem Internetu przesyła je do Twojego konta w platformie 
Efento Cloud. 
•  Obsługa: do 128 rejestratorów
•  Zasięg w budynku: promień ok. 25-30m
•  Zasilanie: mini USB
•  Złącze Ethernet: gniazdo RJ45
•  Automatycznie zapisuje pomiary z dodanych rejestratorów i w przypadku problemów 

z połączeniem przesyła je do platformy.
2. Rejestrator temperatury
• Pamięć wewnętrzna: ok. 40 000 pomiarów
• Odczyt lokalny za pomocą aplikacji mobilnej
• Praca na baterii: minimum 2 lata
• Wymienialna bateria AA 3,6V
• Obudowa IP30 (możliwa również obudowa IP67).
3. Certyfikat wzorcowania.
4. Opłata licencyjna.
5. Pakiet SMS – opcjonalnie.

W skład zestawu wchodzi:
1. Rejestrator temperatury Efento wyposażony w kartę SIM – NB-IoT
• Działa w oparciu o NB-IoT – sieć dedykowana do rozwiązań sensorowych, infrastruktura utrzymy-

wana przez operatora
• Wyposażony jest w kartę SIM opłaconą z góry na 2 lata
• Praca na baterii: około 5 lat
• Pamięć wewnętrzna: ok. 40 000 pomiarów.
2. Opłata licencyjna, karta SIM i 100 SMS
3. Certyfikat wzorcowania.
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URZĄDZENIA GRZEWCZE 
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SUSZARKI SALVISLAB

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 SalvisTEQ 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 jest zapisywana 
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 kontrolera SalvisTEQ są bardzo wyraźne w stosunku do regulatorów PID: 
• Krótszy czas nagrzewania 
• Dynamiczna kontrola sterowania
• Większa precyzja.
 
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 możliwo-
ścią graficznego przedstawienia danych na wykresie. 

Programowa niezależność 
Pracę ułatwi 99 programów, każdy z możliwością zaprogramowania do 99 kroków (z ustawieniem 
temperatury, gradientu temperatury oraz czasu pracy do 999h 59 minut). Wbudowany zegar upraszcza 
procesy programowania. W  przypadku przerwy 
w dostawie prądu dane pozostają w pamięci. 

Niezawodna i ekonomiczna
Urządzenia SalvisLab posiadają doskonałą izolację. 
Gwarantuje ona precyzyjne utrzymanie zadanej 
temperatury we  wnętrzu komory i  nie pozwala 
na  występowanie dużych strat ciepła. Łatwa 
do  czyszczenia uszczelka zapewnia doskonałe 
uszczelnienie w  punktach stycznych między 
obudową a  drzwiami. Urządzenia SalvisLab 
gwarantują małe zużycie energii.

URZĄDZENIA TERMOSTATYZUJĄCE
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Suszarki SalvisLab wyznaczają nowe standardy 
jakości oraz wzornictwa. Krótki czas nagrzewania 
i  precyzyjna kontrola temperatury czyni z  suszarek 
SalvisLab prawdziwych ekspertów w  zadaniach 
wymagających ogrzewania i  suszenia. Osobliwością 
tego wielofunkcyjnego urządzenia jest unikalny 
i  opatentowany system «ALL IN DOOR». Przede 
wszystkim, system ten gwarantuje maksymalne 
wykorzystanie dostępnej pojemności urządzenia 
przy minimalnych gabarytach. Dzięki ekranowi 
dotykowemu, obsługa jest jeszcze prostsza i łatwiejsza 
niż wcześniej. Suszarki SalvisLab są  produkowane 
ze  szwajcarską precyzją, zgodnie z  normą ISO 9001. 
Urządzenia laboratoryjne SalvisLab charakteryzują się 
wysoką jakością, niezawodnością i estetyką.

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 LABORATORYJNE Z SYSTEMEM «ALL IN DOOR»

TC40 TC100

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 460 x 526 x 490 570 x 656 x 620

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 340 x 330 x 370 450 x 500 x 460 

Pojemność [l] 40 100

Maks. temperutra [°C] 200

Półki [standard/maks.]  1/8

Maks. ładowność półek [kg] 26

Zasilanie [V] 230

Jednorodność temperatury w 50°C [°C] ±0,4

Jednorodność temperatury w 150°C [°C] ±1,5 ±1,7

Czas nagrzewania do 70 / 150°C [min] 10 / 24 15 / 35

Stabilność temperatury w 100°C [°C] ±0,1

Kontroler SalvisTEQ tak 

Wyświetlacz dotykowy, 5.7’’ 640x480 pikseli

Programowanie [program x segment] 99 x 99

Parametry programowania:
temperatura, gradient, czas tak 

Timer 999 godz 59 min

Klasa bezpieczeństwa 3.3

Porty USB, Ethernet
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SUSZARKI LABORATORYJNE SALVISLAB

Największe suszarki SalvisLab wyposażone są  w  wentylator 
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 275°C, nawet w rogach 
urządzenia. Każda suszarka wyposażona jest w druciane półki, 
które nie zakłócają przepływu powietrza w komorze. 

Suszarki SalvisLab TC40+ TC80+ TC160 TC240 TC400 

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

 650 x 510 
x 510

750 x 540 
x 600 

800 x 720 
x 680 

890 x 820 
x 720 

990 x 920 
x 900 

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm]

385 x 370 
x 305 

485 x 400 
x 395 

535 x 580 
x 475 

625 x 680 
x 515 

725 x 780 
x 695 

Pojemność [l] 40 80 160 240 400

Maks. temperutra [°C] 275

Półki [standard/maks.]  2/5 2/8 2/10

Maks. ładowność półek [kg] 26 20 15

Zasilanie [V] 230

Jednorodność temperatury 
w 50°C [°C] ±0,6 ±0,8 ±1,0

Jednorodność temperatury 
w 150°C [°C] ±1,4 ±1,8 ±2,1 ±2,5

Czas nagrzewania do 
70 / 150°C [min] 7 / 20 8 / 20 12 / 30 16 / 30 20 / 40

Stabilność temperatury 
w 100°C [°C] ±0,2

Kontroler SalvisTEQ tak 

Wyświetlacz dotykowy, 5.7’’ 640x480 pikseli

Programowanie 
[program x segment] 99 x 99

Parametry programowania: 
temperatura, gradient, czas tak 

Timer 999 godz 59 min

Klasa bezpieczeństwa 3.3

Porty USB, Ethernet
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SUSZARKI PRÓŻNIOWE SALVISLAB
Suszarki próżniowe SalvisLab są optymalnym rozwiązaniem dla łatwo utleniających się substancji 
i produktów termicznie niestabilnych. 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.

Suszarki próżniowe SalvisLab są produkowane zgodnie ze standardami GLP oraz GMP.

Zalety: 
• Dynamiczna regulacja i poprawa efektywności 

energetycznej, dzięki nowemu kontrolerowi SalvisTEQ
• Precyzyjny zawór iglicowy gwarantujący odpowiednią 

kontrolę ciśnienia 
• Zegar czasu rzeczywistego z czasem trwania procesu 
• Czujnik temperatury otoczenia 
• Klasa bezpieczeństwa 3.3 
• Interfejs USB 
• Standardowy port wejścia DN25.

VC20 VC50

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 545 x 375 x 425 570 x 656 x 620

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 250 x 250 x 320 450 x 500 x 460 

Pojemność [l] 20 50

Maks. temperutra [°C] 200

Półki [standard/maks.]  1/3  1/5

Zasilanie [V] 230

Jednorodność temperatury w 50°C [°C] ±1,0

Jednorodność temperatury w 150°C [°C] ±2,4 ±2,6

Stabilność temperatury w 100°C [°C] ±0,2

Kontroler SalvisTEQ tak 

Wyświetlacz dotykowy, 5.7’’ 640x480 pikseli

Programowanie [program x segment] 99 x 99

Parametry programowania:
temperatura, gradient, czas tak 

Timer 999 godz 59 min

Klasa bezpieczeństwa 3.3

Porty USB, Ethernet

Cyfrowy wskaźnik próżni opcja 
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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 konwekcja sprawia, że suszenie przebiega szybko i równomiernie, 
więc urządzenie to jest niezwykle efektywne.

Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5°C 

do 300°C 
• Do 30% niższe zużycie energii niż w urządzeniach 

popularnych na rynku 
• Wysoka dokładność temperatury dzięki technologii 

APT.line™ 
• Naturalna konwekcja 
• Kontroler z wyświetlaczem LCD 
• Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza 
• chromowane półki druciane 
• Możliwość piętrowego ustawiania 
• Zintegrowane, niezależne, regulowane zabezpieczenie 

temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem 
optycznym 

• Ergonomiczny design uchwytu 
• Port USB do rejestrowania danych.

Dane techniczne ED 23 ED 400

Pojemność [l] 20 400

Masa [kg] 27 125

Wymiary zewnętrzne S x G x W  [mm] 435 x 520 x 495 1235 x 765 x 1025

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 222 x 300 x 330 1000 x 520 x 800

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 300

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

Fluktuacja temperatury przy 150°C [°C] ±0,5 ±0,5

Czas powrotu do zadanych
wartości po otwarciu drzwi [min] 28 31

Zasilanie [V] 230 400

Moc znamionowa [kW] 0,8 3,4

SUSZARKI BINDER
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Suszarki seria E

Suszarki seria FED

Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: 60°C do 230°C 
• Regulowana klapa wylotu powietrza 
• Hydrauliczno-mechaniczny termostat 
• Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1 (model E028-230V-T) 
• Zegar sterujący 0-120 min 
• 2 chromowane półki druciane.

Dane techniczne E 28

Pojemność [l] 28

Masa [kg] 22

Wymiary zewnętrzne S x G x W  [mm] 580 x 425 x 405

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 400 x 250 x 280

Zakres temperatury [°C] +60 / +230

Czas nagrzewania do 150°C [min] 36

Czas powrotu do zadanych
wartości po otwarciu drzwi [min.] 19

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa [kW] 0,8

Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia 

plus 5°C do 300°C 
• Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™ 
• Regulowana prędkość obrotowa wentylatora 
• Regulowana klapa wylotu powietrza 
• Kontroler z rozszerzonymi funkcjami czasowymi 
• 2 chromowane półki druciane 
• Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe 

klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym 
• Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422.

Dane techniczne FED 400

Pojemność [l] 400

Masa [kg] 145

Wymiary zewnętrzne S x G x W  [mm] 1235 x 765 x 1025

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1000 x 510 x 800

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 300

Przestrzenna zmienność
temperatury przy 150°C [°C] ±3,8

Fluktuacja temperatury przy 150°C [°C] ±0,7

Czas powrotu do zadanych
wartości po otwarciu drzwi [min] 6

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa [kW] 3,4
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Suszarki seria FP
Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia 

plus 5°C do 300°C 
• Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™ 
• Regulowana prędkość obrotowa wentylatora 
• Regulowana klapa wylotu powietrza 
• Kontroler z programowaniem odcinków czasowych 

i programowaniem w czasie rzeczywistym 
• 2 chromowane półki druciane 
• Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe 

klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym 
• Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422.

Dane techniczne FP 53 FP 115 FP 240 FP 400 FP 720

Pojemność [l] 53 115 240 400 720

Masa [kg] 44 62 96 145 195

Wymiary 
zewnętrzne

 S x G x W  [mm]

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

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]

400 x 340 x 
400 600 x 410 x 480 800 x 510 x 600 1000 x 510 x 800 1000 x 610 x 

1200

Zakres temperatury 
[°C] RT+5 - 300

Przestrzenna 
zmienność

temperatury przy 
150°C [°C]

±2 ±1,8 ±2,0 ±2,5 ±2,0

Fluktuacja 
temperatury przy

150°C [°C]
±0,2 ±0,3

Czas powrotu do 
zadanych wartości 
po otwarciu drzwi 

[min]

5 8 10 17 20

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa 
[kW] 1,2 1,6 2,7 3,4 5,0

Suszarki seria M
Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5°C do 300°C 
• Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™ 
• Regulowana prędkość obrotowa wentylatora 
• Klapa powietrza sterowana poprzez program 
• Kontroler z kolorowym wyświetlaczem LCD i programowaniem 

odcinków czasowych 
• 2 chromowane półki druciane 
• Niezależne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe 

klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym 
• Interfejs do połączenia z komputerem: RS 422.
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Dane techniczne M 53 M 115 M 240 M 400 M 720

Pojemność [l] 53 115 240 400 720

Masa [kg] 61 89 131 173 203

Wymiary zewnętrzne
S x G x W  [mm] 

635 x 575 x 
780

835 x 645 x 
865

1035 x 745 x 
985

1235 x 795 x 
1190

1235 x 865 x 
1690

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm]

400 x 340 x 
400

600 x 410 x 
480

800 x 510 x 
600

1000 x 510 x 
800

1000 x 610 x 
1200

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 300

Przestrzenna zmienność
temperatury przy 150°C [°C] ±1,3 ±1,8 ±2,0 ±2,5 ±2,0

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

Czas powrotu do zadanych
wartości po otwarciu drzwi 

[min]
5 8 10 17 20

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa [kW] 1,2 1,6 2,7 3,4 5,0

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 odznaczają się na  rynku 
energooszczędnością, dokładnym pomiarem oraz łagodnym rozkładem temperatury poprzez 
zastosowanie technologii APT.line™.

Dane techniczne FD-S 56 FD-S 115 ED-S 56 ED-S 115

Pojemność [l] 55 106 62 118

Masa [kg] 36 48 36 50

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W  [mm] 577 x 614 x 625 616 x 764 x 735 577 x 614 x 625 616 x 764 x 735

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 310 x 400 x 440 350 x 550 x 550 350 x 400 x 400 390 x 550 x 550

Zakres temperatury [°C] RT+10 - 250 RT+7 - 250

Przestrzenna 
zmienność

temperatury przy 
150°C [°C]

±2,6 ±2,4 ±2,8

Fluktuacja temperatury 
przy 150°C [°C] ±0,5 ±0,8

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa [kW] 1,10 1,30 1,05 1,25

SOLID.LINE
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AVANTGARDE.LINE

Suszarki seria ED

Specyfiką suszarek 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.

Dane techniczne ED 56 ED 115 ED 260 ED 720

Pojemność [l] 57 114 255 743

Masa [kg] 39 54 85 169

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W  [mm] 560 x 565 x 625 710 x 605 x 735 810 x 760 x 965 1165 x 870 x 1590

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 360 x 380 x 420 510 x 425 x 530 610 x 550 x 760 960 x 605 x 1280

Zakres temperatury 
 [°C] RT+5 - 300

Przestrzenna 
zmienność

temperatury przy 
150°C  [°C]

±2,3 ±1,5 ±1,8 ±3,2

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

Czas powrotu do 
zadanych wartości po 
otwarciu drzwi [min]

19 16 20 25

Zasilanie [V] 230 400

Moc znamionowa [kW] 1,05 1,25 2,25 4,1

Najważniejsze cechy
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5°C do 300°C 
• Do 30% niższe zużycie energii niż w urządzeniach popularnych 

na rynku 
• Wysoka dokładność temperatury dzięki technologii APT.line™ 
• Konwekcja naturalna lub wymuszona 
• Kontroler z wyświetlaczem LCD 
• Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza 
• 2 chromowane półki druciane 
• Możliwość piętrowego ustawiania 
• Zintegrowane niezależne, regulowane zabezpieczenie 

temperaturowe klasy 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym 
• Ergonomiczny design uchwytu 
• Port USB do rejestrowania danych.
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Suszarki seria FD

Suszarki seria FED

Dane techniczne FD 56 FD 115 FD 260 FD 720

Pojemność [l] 60 116 259 741

Masa [kg] 39 54 85 166

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 560x 565 x 625 710 x 605 x 735 810 x 760 x 965 1165 x 870 x 1590

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 400 x 345 x 440 550 x 385 x 550 650 x 515 x 780 1000 x 570 x 1300

Zakres temperatury 
 [°C] RT+10 - 300

Przestrzenna zmienność 
temperatury 

przy 150°C [°C]
±2,3 ±1,5 ±1,8 ±3,2

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

Czas powrotu do 
zadanych wartości po 
otwarciu drzwi [min]

19 16 20 25

Zasilanie [V] 230 400

Moc znamionowa [kW] 1,1 1,3 2,3 4,5

Dane techniczne FED 56 FED 115 FED 260 FED 720

Pojemność [l] 60 116 259 741

Masa [kg] 39 54 85 166

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W  [mm] 560x 565 x 625 710 x 605 x 735 810 x 760 x 965 1165 x 870 x 1590

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 400 x 345 x 440 550 x 385 x 550 650 x 515 x 780 1000 x 570 x 1300

Zakres temperatury [°C] RT+10 - 300

Przestrzenna 
zmienność temperatury 

przy 150°C [°C]
±1,4 ±1,2 ±1,6 ±2,0

Fluktuacja 
temperatury przy 

150°C [°C]
±0,3 ±0,4 ±0,5

Czas powrotu do 
zadanych wartości po 
otwarciu drzwi [min]

4 5 6

Zasilanie [V] 230 400

Moc znamionowa [kW] 1,1 1,3 2,3 4,5
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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. Po otwarciu drzwi, grzanie komory jest natychmiast 
wyłączane. 

Suszarki seria VD

Suszarki seria VDL

Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia od +9°C do +220°C 
• Kontroler z wyświetlaczem cyfrowym ciśnienia i temperatury 
• Sterowane przez program monitorowanie suszenia 

z automatycznym napowietrzeniem na zakończenie procesu 
• 1 półka rozporowa z aluminium, możliwość indywidualnego 

pozycjonowania 
• Szyba ze szkła bezpiecznego, zamocowana sprężynowo, 

z zabezpieczeniem przed rozpryskami.

Dane techniczne VD 23 VD 56 VD 115

Pojemność [l] 24 55 119

Masa [kg] 64 95 146

Wymiary zewnętrzne S x G x W  [mm] 523 x 413 x 698 638 x 461 
x 815 743 x 581 x 942

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 285 x 295 x 285 400 x 343 x 400 506 x 460 x 506

Zakres temperatury [°C] RT+9 - 220

Przestrzenna zmienność
temperatury przy 100°C [°C] ±1,0 ±1,2 ±2,9

Fluktuacja temperatury przy 100°C [°C] ±0,1

Czas nagrzewania do 100°C [min] 80 130

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa [kW] 0,9 1,4 1,6

Najważniejsze cechy:
• Zakres temperatury: temperatura otoczenia +9°C do +110°C 
• Zgodność urządzenia z normami ATEX: 

EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X 
• Zabezpieczenie ciśnieniowe do aktywacji ogrzewania 

od < 100 mbar 
• Szyba ze szkła bezpiecznego, zamocowana sprężynowo, 

z zabezpieczeniem przed rozpryskami.
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Dane techniczne VDL 23 VDL 56 VDL 115

Pojemność [l] 24 55 119

Masa [kg] 72 104 158

Wymiary zewnętrzne S x G x W  [mm] 523 x 413 x 698 638 x 461 
x 815 743 x 581 x 942

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 285 x 295 x 285 400 x 343 
x 400 506 x 460 x 506

Zakres temperatury [°C] 110

Przestrzenna zmienność
temperatury przy 100°C [°C] ±1,0 ±1,2 ±2,9

Fluktuacja temperatury przy 100°C [°C] ±0,1

Czas nagrzewania do 100°C [min] 110 140 170

Zasilanie [V] 230

Moc znamionowa [kW] 0,9 1,4 1,6

SUSZARKI LABORATORYJNE PHOENIX

Suszarka laboratoryjna Phoenix to  urządzenie idealne 
do codziennego stosowania w procesie suszenia oraz sterylizacji 
(do 300°C). Dzięki zastosowanym technologiom moc grzewcza 
jest odpowiednio dobrana, urządzenie wykorzystuje minimalny 
czas nagrzewania, a doskonała szczelność komory zapewnia 
niskie zużycie energii. 

Suszarki dostępne są w wersji z naturalnym lub wymuszonym 
obiegiem powietrza. Obieg wymuszony regulowany jest 
w  trzech poziomach (wysoki, średni, niski), co  gwarantuje 
doskonałą wymianę powietrza i  jednorodność temperatury 
w każdej części komory. Otwór przelotowy o średnicy 5 mm, 
umiejscowiony standardowo w  górnej części urządzenia, 
umożliwia wprowadzenie zewnętrznej sondy do kontroli lub 
certyfikacji temperatury.

Wersja Basic: 
• 7 programów x 10 kroków
• Szeroki podświetlany wyświetlacz LCD
• Prosty i czytelny kontroler
• Zegar i funkcja pracy ciągłej
• Alarm wizualny i dźwiękowy
• Kontrola prędkości wentylatora 

(3 poziomy – wysoki, średni, niski)
• Opóźnienie rozpoczęcia programu.

Wersja Super: 
• Kolorowy ekran dotykowy 
• 8 programów x 8 kroków
• Wszystkie parametry wyświetlane na jednym ekranie: 

temperatura, prędkość wentylatora, czas, numer programu 
i krok, data i godzina

• 3 poziomy dostępu do menu
• Cykle pracy automatycznie zapisywane w urządzeniu 

(port USB).

TIN-TF50 Basic

TIN-TN30 Basic
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Obieg naturalny Obieg wymuszony

TIN-TN30 TIN-
TN50

TIN-
TN115

TIN-
TN200

TIN TF-
50

TIN-
TF120

TIN-
TF200

TIN-
TF400

Objętość komory [l] 30 50 115 200 50 120 200 400

Zakres 
temperatury [°C] RT+5 - 200 RT+5 - 300 RT+10 - 300

Dokładność 
nastawy 

temperatury [°C]
0,1

Jednorodność 
temperatury 
w 150°C [°C]

±3,5 ±4 ±2

Stabilność 
temperatury 
w 150°C [°C]

±0,5 ±0,7 ±0,3 ±0,4 ±0,5

Czas nagrzewania 
do 150°C [min.] 2 24 30 50 14 16 18 20

Wymiary 
zewnętrzne

S x G x W [mm]

460 
x 530 
x 660

660 
x 470 
x 630

790 
x 600 
x 750

915 
x 600 
x 905

665 
x 570 
x 635

785 
x 690 
x 750

920 
x 755 
x 870

1260
x 750
x 1060

Wymiary 
wewnętrzne

S x G x W [mm]

320 
x 285 
x 320

400 
x 330 
x 420

520 
x 450 
x 495

650 
x 495 
x 640

400 
x 310 
x 415

520 
x 435 
x 530

645 
x 495 
x 650

1000
x 500
x 800

Liczba półek 
[standard/maks.] 2/4 2/5 2/6 2/9 2/5 2/7 2/9 2/10

Maksymalne 
obciążenie półki 

[kg]
10 15 20 15 20

Waga [kg] 40 53 74 103 54 74 103 160

SUSZARKI LABORATORYJNE PHOENIX

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.

Sonda temperaturowa PT 100 
Gwarantuje utrzymanie dokładnie zadanej tem-
peratury, zgodnie z ustawieniami programowymi. 
Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowej sondy 
temperaturowej lub kabli elektrycznych.
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Zalety: 
• Szybkie ogrzewanie i precyzyjna kontrola temperatury
• Wysoka wydajność energetyczna
• Sterylizacja termiczna w +110°C
• Klasa bezpieczeństwa 3.3 
• Standardowy port wejścia 6 mm
• Filtr świeżego powietrza
• Czujnik temperatury otoczenia.

Cieplarki SalvisLab IC40 IC80 IC160 IC240 IC400 

Wymiary zewnętrzne
S x G x W [mm]

 650 x 510 
x 510

750 x 540 
x 600 

800 x 720 
x 680 

890 x 820 
x 720 

990 x 920 
x 900 

Wymiary wewnętrzne
S x G x W [mm]

385 x 370 
x 305 

485 x 400 
x 395 

535 x 580 
x 475 

625 x 680 
x 515 

725 x 780 
x 695 

Pojemność [l] 40 80 160 240 400

Maks.. temperutra [°C] 110

Półki [standard/maks.]  2/5 2/8 2/10

Zasilanie [V] 230

Jednorodność temperatury 
w 37°C [°C] ±0,3 ±0,5

Jednorodność temperatury 
w 110°C [°C] ±0,8 ±1,2 ±1,8 ±2,0

Czas nagrzewania 37°C [min] 10 14 20 26 33

Stabilność temperatury 
w 100°C [°C] ±0,2

Kontroler SalvisTEQ tak 

Wyświetlacz dotykowy, 5.7’’ 640x480 pikseli

Programowanie 
[program x segment] 99 x 99

Parametry programowania: 
temperatura, gradient, czas tak 

Timer 999 godz 59 min

Klasa bezpieczeństwa 3.3

Porty USB, Ethernet

CIEPLARKI BINDER

Cechy: 
• Konwekcja naturalna lub wymuszona
• Regulowana klapa wylotu powietrza
• Kontroler z funkcjami czasowymi
• Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego
• 2 półki druciane (chromowane)
• Niezależne zabezpieczenie temperaturowe 

z optycznym alarmem temperaturowym
• Interfejs do połączenia z komputerem RS 422.
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AVANTGARDE.LINE
Dane techniczne BD 56 BD 115 BD 260 BD 720

Pojemność [l] 57 112 253 737

Masa [kg] 39 54 85 169

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W  [mm]

560 x 565
x 625

1025 x 765
x 1235

280 x 250
x 400

1025 x 765
x 1235

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm]

360 x 380
x 420

1000 x 500 
x 800

400 x 250 
x 7280

1000 x 500
x 800

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 100

Dane techniczne BF 56 BF 115 BF 260 BF 720

Pojemność [l] 59 114 257 734

Masa [kg] 38 54 85 169

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 560 x 565 x 625 1025 x 765 x 1235 280 x 250 x 400 1025 x 765 x 1235

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 360 x 380 x 420 1000 x 500 x 800 400 x 250 x 7280 1000 x 500 x 800

Zakres temperatury [°C] RT+7 - 100 RT+8 - 100 RT+7 - 100 RT+10 - 100

CLASSIC.LINE
Dane techniczne BD 23 BD 400 B 28 BF 400

Pojemność [l] 20 400 28 400

Masa [kg] 27 400 28 400

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 435 x 520 
x 495

1025 x 765 
x 1235

280 x 250 
x 400

1025 x 765 
x 1235

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 222 x 277 
x 330

1000 x 500 
x 800

400 x 250 
x 7280

1000 x 500 
x 800

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 100 +30 / +70 RT+5 - 100

Przestrzenna zmienność
temperatury przy 37°C [°C] ±0,5 ±1,5 ±0,1

Fluktuacja temperatury przy 37°C [°C] ±0,2 ±0,1 ±1,5 ±0,1

Czas powrotu do zadanych
wartości po otwarciu drzwi [min] 20 10 - 5

Zasilanie [V] 230

CIEPLARKI LABORATORYJNE PHOENIX

Urządzenia przeznaczone do delikatnego ogrzewania próbek. Szklane okienko w drzwiach (modele 
TIN-IN16 oraz TIN-IN35) umożliwia stałą kontrolę stanu próbek wewnątrz komory bez otwierania 
drzwi, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i zmian temperatury.

Inkubatory o większej objętości (TIN-IN120 oraz TIN-IN200), dzięki optymalnemu rozmieszczeniu 
elementów grzejnych, zapewniają dobre wyniki w zakresie jednorodności i stabilności temperatury. 
Różnicą od  mniejszych modeli jest obecność dodatkowych wewnętrznych drzwi szklanych, 
co zapewnia doskonałą widoczność próbek w komorze bez zbędnych strat ciepła.

Aby sprostać potrzebom Klientów, dostępne są  również inkubatory z  wymuszonym obiegiem 
powietrza, które bardzo skutecznie kontrolują temperaturę do  80°C. Możliwe jest dodatkowo 
ustawienie programu na 130°C co pozwala na termiczną sterylizację komory. Praca wentylatora 
regulowana jest na trzech poziomach (wysoki, średni, niski).
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Obieg naturalny Obieg wymuszony

TIN-
IN16

TIN-
IN35

TIN-
IN55

TIN-
IN120

TIN-
IN200

TIN-
IF120

TIN-
IF200

TIN-
IF400

Objętość komory [l] 16 35 55 120 200 120 200 400

Zakres temperatury 
[°C] RT+5 - 70 RT+5 - 80

Dokładność nastawy 
temperatury [°C] 0,1

Jednorodność 
temperatury 
w 37°C [°C]

±0,4 ±0,5 ±0,4 ±0,5

Stabilność 
temperatury 
w 37°C [°C]

±0,3 ±0,1 ±0,2 ±0,3

Czas nagrzewania 
do 37°C [min] 18 22 25 30 35 40 45 55

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

505 
x 400 
x 370

595 
x 460 
x 440

635 
x 545 
x 500

755 
x 645 
x 610

850 x 710 
x 755

810 
x 690 
x 750

945 
x 755 
x 870

1285 
x 750 
x 1060

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]

270 
x 255 
x 230

360 
x 320 
x 300

400 
x 385 
x 360

520 
x 500 
x 460

610 x 575 
x 600

520 
x 435 
x 530

645 
x 495 
x 650

1000 
x 500 
x 800

Liczba półek 
[standard/maks.] 2/6 2/6 2/5 2/7 2/9 2/7 2/9 2/10

Maksymalne 
obciążenie półki [kg] 5 7,5 10 20

Waga [kg] 23 33 42 61 77 74 103 160

TIN-IN16 Basic TIN-IN35 Basic TIN-IN55 Basic

INKUBATORY Z CHŁODZENIEM LABCOLD 

Inkubatory z  chłodzeniem to  urządzenia, które 
zapewniają bezpieczne i  stabilne warunki inkubacji 
przy wysokich temperaturach otoczenia. Wymuszony 
obieg powietrza gwarantuje równomierny rozkład 
temperatury. Dodatkowo każde z  urządzeń posiada 
mikroprocesorowy sterownik temperatury, który 
zapewnia lepszą dokładność. 

Charakterystyka:
• Wymuszony obieg powietrza
• Zamek na klucz
• Regulowane półki
• Światło wewnętrzne
• Port dostępu
• Drzwi wewnętrzne z poliwęglanu
• Wnętrze ze stali nierdzewnej.
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RLSD01503 RLCG01503 RLSD03401 RLCG03401 RLSD0600 RLCG0600

Model RLSD01503 RLCG01503 RLSD03401 RLCG03401 RLSD0600  RLCG0600

Pojemność [l] 150 340 570

Zakres temperatur 
[°C] +5 / +40

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 600 x 600 x 835 600 x 700 x 1510 720 x 840 x 1980

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 480 x 410 x 690 500 x 400 x1360 600 x 570 x 1405

Waga [kg] 43 54 79 91 140

Stabilność 
temperatury w 4°C 

[°C]
±0,5

Stabilność 
temperatury w 20°C 

[°C]
±1,0

Ilość półek 3 3 4

Typ drzwi pełne szklane pełne szklane pełne szklane

Typ blokady zamek

Port dostępu tak

Regulacja półek tak

INKUBATORY Z CHŁODZENIEM LABCOLD 

INKUBATORY CO2

Inkubatory CO₂ marki BINDER pracują w sposób bezpieczny, niezawodny, inteligentny i ekonomiczny. 
Dzięki temu są idealnie dopasowane do wszystkich laboratoriów zajmujących się hodowlą kultur 
komórkowych. Seria CB-S w mistrzowski sposób z  łatwością obsługuje popularne standardowe 
zastosowania, takie jak hodowla komórek. Ponadto serię CB zaleca się do testów komórkowych 
i stała się już ona integralną częścią farmaceutycznych badań nad rozwojem substancji oraz badań 
medycznych. Seria CBF zachwyca funkcjami najwyższej klasy, nawet w ramach dobrych praktyk 
produkcyjnych (GMP), które są stosowane w badaniach nad komórkami macierzystymi i terapii 
komórkowej. Wszystkie modele fascynują łatwą obsługą i bezproblemowym czyszczeniem, a także 
pionierską koncepcją antyskażeniową BINDER.
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SERIA CB-S SOLID.LINE 

SERIA CB 

SERIA CBF 

Inkubatory CO₂ ze sterylizacją termiczną
Solidne i niedrogie inkubatory serii CB-S są odpowiednie do rutynowych zadań w hodowli komórko-
wej, w szczególności na uczelniach. Są odporne na skażenie dzięki sterylizacji gorącym powietrzem 
o temperaturze 180°C i posiadają niezawodną stabilność wartości pH, dzięki bezbłędnemu systemowi 
pomiaru CO₂ w podczerwieni w czasie rzeczywistym.

Dane techniczne CB-S 170 CB-S 260

Pojemność [l] 170 267

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 680 x 715 x 870 740 x 785 x 1020

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 560 x 505 x 600 620 x 575 x 750

Zakres temperatury [°C] RT+6 do 50

Zakres wilgotności [%] 90 - 95

Zakres CO2 [%] 0 - 20

Masa netto [kg] 128 172

Inkubatory CO₂ ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO₂. Wydajny i wszechstron-
ny inkubator CO₂ CB jest odpowiedni do testów komórkowych w badaniach nad substancjami oraz 
badaniach medycznych. Dzięki bogatemu asortymentowi opcji i akcesoriów, inkubator BINDER 
bez problemu sprosta złożonym zadaniom hodowlanym, bądź indywidualnie określonym warunkom 
wzrostu przy niskim stężeniu tlenu.

Dane techniczne CB 56 CB 170 CB 260

Pojemność [l] 53 170 267

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 528 x 545 x 674 680 x 715 x 870 740 x 785 x 1020

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 400 x 330 x 400 560 x 505 x 600 620 x 575 x 750

Zakres temperatury [°C] RT+6 do 50

Zakres wilgotności [%] 90 - 95

Zakres CO2 [%] 0 - 20

Masa netto [kg] 53 98 125

Inkubatory CO₂ ze sterylizacją termiczną i regulacją wilgotności
BINDER CBF to inkubator CO₂ najwyższej klasy z regulacją wilgotności, odpowiedni do wszystkich 
wrażliwych zadań związanych z inkubacją w ramach dobrych praktyk produkcyjnych. Gwarantuje 
on stałe wyniki, także w  testach komórkowych z  użyciem płytek Multiwell. Dzięki bogatemu 
asortymentowi opcji i akcesoriów inkubator BINDER bez problemu sprosta złożonym zadaniom 
hodowlanym bądź indywidualnie określonym warunkom wzrostu przy niskim stężeniu tlenu.
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KOMORY KLIMATYCZNE

Komory klimatyczne wykorzystywane są do przeprowadzania prac badawczych oraz doświadczeń 
i eksperymentów wymagających stałej temperatury. Większość komór wyposażona jest w system 
awaryjnego zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Układ zabezpieczeń 
kontroluje zgodność temperatury wewnątrz komory roboczej z temperaturą pożądaną. Komory 
klimatyczne umożliwiają również prace badawcze w  zakresach od  10 do  95% wilgotności 
względnej. Komory klimatyczne wyposażone są także w złącza RS-232, dzięki którym Użytkownik 
ma możliwość rejestrowania parametrów. Komory klimatyczne zostały zaprojektowane zgodnie 
z najnowszym stanem techniki, co w praktyce zapewnia wysoką wydajność oraz łatwość obsługi. 
Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie intuicyjnego sterownika wyposażonego w ekran dotykowy 
z  programowaniem odcinków czasowych oraz programowaniem o  czasie rzeczywistym, dzięki 
czemu urządzenie jest komfortowe i łatwe w użytkowaniu.

KOMORY KLIMATYCZNE DO TESTÓW STABILNOŚCI wykorzystuje się podczas badania zachowania 
materiałów w warunkach o stałej wilgotności 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 komory Binder są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymanie 
stałych warunków 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.

KOMORY DYNAMICZNYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH 
to urządzenia 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 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 przystosowane są  do  badań okresowych. 
Urządzenia nadają się do wszystkich testów, które zgodne 
są aktualnymi normami pomiarów temperatury i klimatu.

Dane techniczne CBF 170 CBF 260

Pojemność [l] 170 267

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 680 x 715 x 870 740 x 785 x 1020

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 560 x 505 x 600 620 x 575 x 750

Zakres temperatury [°C] RT+6 do 60

Zakres wilgotności [%] 50 - 95

Zakres CO2 [%] 0 - 20

Masa netto [kg] 95 125

SERIA CBF 
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KOMORY KLIMATYCZNE DO TESTÓW STABILNOŚCI
Komory klimatyczne BINDER sprawdzają się podczas badania 
zachowania materiałów w  warunkach stałej wilgotności 
i  temperatury. Spełniają one wszystkie wymagania dyrektyw 
ICH i  zapewniają najlepsze rozwiązanie dla testów stabilności 
farmaceutycznych substancji aktywnych w temperaturze 40°C 
i przy wilgotności względnej 75%, jak również dla licznych innych 
zastosowań.

Komora klimatyczna serii KBF P albo KBF LQC oferuje ponadto 
oświetlenie odpowiadające standardom ICH, które pozwala 
przeprowadzać długotrwałe testy zgodnie z  normami. Wraz 
z innowacyjnym systemem regulacji oświetlenia Light Quantum 
Control (LQC), komora taka stanowi niezawodne i kompleksowe 
rozwiązanie do testów fotostabilności. Seria KMF charakteryzuje 
się szerokimi zakresami temperatury i wilgotności, które idealnie 
sprawdzają się w wymagających testach wytrzymałościowych, 
np. przy 85°C i 85% wilgotności względnej.

SERIA KBF-S SOLID.LINE
Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności

Dane techniczne KBF-S 115 KBF-S 240 KBF-S 720 KBF-S 1020

Pojemność [l] 102 247 700 1020

Wymiary zewnętrzne S x G x W  
[mm] 880 x 650 x 1050 925 x 800 x 1460 1250 x 890 x 1925 1250 x 1145 x 1925

Wymiary wewnętrzne S x G x W 
[mm] 600 x 351 x 483 650 x 485 x 785 973 x 576 x 1250 976 x 836 x 1250

Zakres temperatury [°C] 0 / +70

Zakres wilgotności [%] 20 - 80

Przestrzenna zmienność 
temperatury przy 40°C 

i 75% wilg.wzgl. [°C]
±0,3

Masa netto [kg] 128 172 284 379

SERIA KBF-S ECO SOLID.LINE
Komory klimatyczne do testów stabilności z technologią Peltiera

Dane techniczne KBF-S ECO 240 KBF-S ECO 720 KBF-S ECO 1020

Pojemność [l] 247 247 700

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 925 x 796 x 1461 880 x 650 x 1050 1250 x 1149 x 1925

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 650 x 485 x 785 973 x 576 x 1250 973 x 836 x 1250

Zakres temperatury [°C]  0 / +70

Zakres wilgotności [%] 10 - 80

Przestrzenna zmienność temperatury 
przy 40°C i 75% wilg.wzgl. [°C] ±0,2 ±0,3 ±0,5

Masa netto [kg] 146 267 322
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SERIA KBF
Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności

Dane techniczne KBF 115 KBF 240 KBF 720 KBF 1020

Pojemność [l] 102 247 700 1020

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 880 x 650 x 1050 925 x 800 x 1460 1250 x 890 x 1925 1250 x 1145 x 1925

Wymiary wewnętrzne
 S x G x W [mm] 600 x 351 x 483 650 x 485 x 785 973 x 576 x 1250 976 x 836 x 1250

Zakres temperatury [°C]  0 / +70

Zakres wilgotności [%] 10 - 80

Przestrzenna zmienność 
temperatury przy 40°C 

i 75% wilg.wzgl. [°C]
±0,2

Masa netto [kg] 128 172 284 379

SERIA KBF P

SERIA KBF LQC

Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH

Dane techniczne KBF P 240 KBF P 720

Pojemność [l] 247 700

Wymiary zewnętrzne
 S x G x W [mm] 925 x 800 x 1460 1250 x 890 x 1925

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 650 x 485 x 785 973 x 576 x 1250

Zakres temperatury [°C]  0 / +70

Zakres wilgotności [%] 10 - 80

Przestrzenna zmienność 
temperatury przy 40°C 

i 75% wilg.wzgl. [°C]
±0,6 ±1,2

Masa netto [kg] 213 267

Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH oraz kontrolą dawki 
światła

Dane techniczne KBF LQC 240 KBF LQC 720

Pojemność [l] 247 700

Wymiary zewnętrzne
 S x G x W [mm] 925 x 800 x 1460 1250 x 890 x 1925

Wymiary wewnętrzne
 S x G x W [mm] 650 x 485 x 785 973 x 576 x 1250

Zakres temperatury [°C]  0 / +70

Zakres wilgotności [%] 10 - 80

Przestrzenna zmienność 
temperatury 

z oświetleniem przy 40°C 
i 75% wilg.wzgl. [°C]

±0,6 ±1,2

Masa netto [kg] 217 374



93urządzenia grzewcze

SERIA KMF
Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury / wilgotności

Dane techniczne KMF 115 KMF 240 KMF 720

Pojemność [l] 102 247 700

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 650 x 880 x 1050 800 x 930 x 1465 890 x 1250 x 1925

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 351 x 600 x 483 485 x 650 x 785 576 x 973 x 1250

Zakres temperatury [°C]  -10 / +100

Zakres wilgotności [%] 10 - 98

Przestrzenna zmienność temperatury 
zależnie od wartości zadanej [°C] ±0,2 - 1 ±0,1 - 1

Masa netto [kg] 128 189 306

SERIA MK
Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Dane techniczne MK 56 MK 115 MK 240 MK 720

Pojemność [l] 60 115 240 720

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 720 x 778 x 1445 980 x 865 x 1725 1115 x 925 x 1710 1580 x 1140 x 2005

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 400 x 350 x 420 600 x 400 x 480 735 x 443 x 700 1200 x 600 x 1020

Zakres temperatury 
[°C]  -40 / +180

Przestrzenna 
zmienność 

temperatury zależnie 
od wartości zadanej 

[°C]

±0,5 - 1,5 ±0,1 - 2,0 ±0,1 - 1,2 ±0,3 - 2,0

Masa netto [kg] 165 260 340 570

KOMORY DYNAMICZNYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Komory do badań środowiskowych firmy BINDER nadają 
się doskonale do testowania materiałów w zmiennych 
warunkach klimatycznych. Standardowo wysokie 
prędkości zmian temperatury na poziomie około 5 K/min 
umożliwiają badania zgodnie z normami.

Komora do badań środowiskowych MK lub MKT pozwala 
uzyskać wymagające profile temperaturowe w zakresie 
od -40°C lub nawet -70°C do 180°C.

Komory dynamicznych zmian klimatycznych serii MKF 
i  MKFT umożliwiają nie tylko testowanie materiałów 
w  tym zakresie temperatury, lecz także regulację 
wilgotności w  zakresie od  10 do  98% wilgotności 
względnej.
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SERIA MKF
Komory dynamicznych zmian klimatycznych do  szybkich zmian temperatury, z  regulacją 
wilgotności

Dane techniczne MKF 56 MKF 115 MKF 240 MKF 720

Pojemność [l] 60 115 228 734

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 720 x 780 x 1445 980 x 865 x 1725 1115 x 925 x 1715 1580 x 1140 x 2005

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 400 x 348 x 420 600 x 400 x 480 735 x 443 x 700 1200 x 600 x 1020

Zakres temperatury [°C]  -40 / +180

Zakres wilgotności [%] 10 - 98

Przestrzenna zmienność 
temperatury zależnie 

od wartości zadanej [°C]
±0,5 - 1,5 ±0,1 - 1,3 ±0,1 - 1,5 ±0,1 - 1,8

Masa netto [kg] 175 280 360 590

SERIA MKT

SERIA MKFT

Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym 
zakresem niskich temperatur

Dane techniczne MKT 115 MKT 240 MKT 720

Pojemność [l] 115 228 734

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 980 x 865 x 1725 1115 x 925 x 1935 1580 x 1140 x 2005

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 600 x 400 x 480 735 x 443 x 700 1200 x 600 x 1020

Zakres temperatury [°C] -70 / +180

Przestrzenna zmienność 
temperatury zależnie od wartości 

zadanej [°C]
±0,2 - 1,8 ±0,1 - 1,0 ±0,3 - 2,0 

Masa netto [kg] 305 380 610

Komory dynamicznych zmian klimatycznych do  szybkich zmian temperatury z  regulacją 
wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur

Dane techniczne MKFT 115 MKFT 240 MKFT 720

Pojemność [l] 115 228 734

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 980 x 865 x 1725 1115 x 925 x 1935 1580 x 1140 x 2005

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 600 x 400 x 480 735 x 443 x 700 1200 x 600 x 1020

Zakres temperatury [°C] -70 / +180

Zakres wilgotności [%] 10 - 98

Przestrzenna zmienność 
temperatury zależnie 

od wartości zadanej [°C]
±0,1 - 1,3 ±0,2 - 1,8 ±0,3 - 2,0  

Masa netto [kg] 330 415 635
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SERIA LIT MK
Komory do testowania akumulatorów wyposażone w zabezpieczenia umożliwiające szybkie 
zmiany temperatury

Dane techniczne LIT MK 240 LIT MK 720

Pojemność [l] 228 734

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 1335 x 925 x 1929 1794 x 1186 x 2005

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 735 x 443 x 700 1200 x 600 x 1020

Zakres temperatury [°C] -40 / +110

Przestrzenna zmienność 
temperatury zależnie od 

wartości zadanej [°C]
±0,1 - 1,2 ±0,3 - 2,0

Masa netto [kg] 375 570

KOMORY FITOTRONOWE

Komory 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 umożliwiające hodowlę organizmów. Wnętrze wykonane 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 doskonale nadadzą się do pracy w laboratorium, gdyż są niezwykle precyzyjne, trwałe 
i bezpieczne w użytkowaniu.

SERIA KBW
Komory fitotronowe z oświetleniem
Model KBW z jego naturalnym oświetleniem pozwala uzyskać jednorodny rozkład światła. W ten 
sposób urządzenie dba o stałe warunki oświetleniowe i temperaturowe.

Dane techniczne KBW 240 KBW 400 KBW 720

Pojemność [l] 247 400 698

Wymiary zewnętrzne
 S x G x W [mm] 925 x 800 x 1465 925 x 805 x 1950 1250 x 890 x 1925

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 650 x 485 x 785 650 x 485 x 1270 970 x 576 x 1250

Zakres temperatury [°C]  0 / +70

Przestrzenna zmienność 
temperatury ze 100% 

oświetleniem [°C]
±0,5 ±1,5 ±1,0

Masa netto [kg] 202 267 377
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SERIA KBWF

Model KBWF z  jego naturalnym oświetleniem pozwala uzyskać jednorodny rozkład światła. 
W ten sposób ta komora klimatyczna dba o stałe warunki pod względem oświetlenia, wilgotności 
i temperatury.

Dane techniczne KBWF 240 KBW 720

Pojemność [l] 247 700

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 925 x 800 x 1465 1250 x 890 x 1925

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 650 x 485 x 785 973 x 576 x 1250

Zakres temperatury [°C]  0 / +70

Zakres wilgotności [%] 10 - 80

Masa netto [kg] 214 374

PIECE LABORATORYJNE

Piece laboratoryjne umożliwiają obróbkę cieplną próbki w  wysokich temperaturach, nawet 
do 1600˚C. Mogą być używane do testów kontroli jakości, spopielania, wygrzewania oraz topnienia 
próbek w tyglach. Zakres wykorzystania pieców jest bardzo szeroki. Od placówek medycznych, 
instytucji badawczych i placówek edukacyjnych po pracownie ceramiczne i przemysł. Zastosowanie 
odpowiedniej izolacji termicznej minimalizuje nagrzewanie się obudowy, a wyjątkowa konstrukcja 
zapewnia długą żywotność urządzenia i odporność na niekorzystne warunki pracy. Większość modeli 
wyposażona jest w przejrzysty wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt temperatury, czas pozostały 
do rozpoczęcia kolejnego etapu bądź licznik czasu grzania. Piece wyposażone są także w systemy 
dźwiękowe informujące o zakończeniu każdego etapu grzania, a także w przypadku wystąpienia 
błędów. W naszej ofercie można znaleźć piece laboratoryjne wysokotemperaturowe: komorowe oraz 
rurowe. Występują w różnych wersjach objętości komory roboczej i maksymalnej temperatury pracy, 
a także istnieje możliwość pracy z różnymi atmosferami.

PIECE MUFLOWE Z KOMORĄ IZOLOWANĄ WŁÓKNEM

Model Poj. 
 [l]

Temp. 
maks. [°C]

Wymiary 
wewnętrzne

 S x G x W [mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Moc 
[W]

Zasilanie 
[V]

Waga 
[kg]

30/1100 LSF01 30
1100

300 x 405 x 275 640 x 800 x 830 3,4 230 96

80/1100 LSF01 80 300 x 405 x 600 745 x 800 x 1255 5,4 400 135

40/1200 LSF01 40
1200

295 x 420 x 295 645 x 870 x 835 3,4

230

110

45/1200 LSF01 45 390 x 375 x 450 715 x 760 x 1060 4,6 120

30/1300 LSF01 30 1300 200 x 440 x 290 640 x 870 x 840 4,6 120

8/1600 LSF01 8 1600 150 x 300 x 150 605 x 580 x 1395 8,0 400 170
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Charakterystyka: 
• Jednoczęściowa komora z włókna ceramicznego
• Ceramiczna płyta dolna
• Elementy grzejne osadzone we włóknie formowanym próżniowo 

wewnątrz czterech ścian komory w modelach do 1100°C
• Elementy grzejne umieszczone na rurach ceramicznych 

po dwóch stronach komory w modelach do 1300°C
• Panel sterowania umieszczony w górnej części pieca
• Pomiar temperatury termoparą typu S
• Przełącznik bezpieczeństwa blokady drzwi 
• Dobra stabilność i jednorodność
• Obudowa zewnętrzna – blacha malowana proszkowo
• Niskie zużycie energii
• Elementy grzejne osadzone w włóknie formowanym próżniowo
• Typ otwarcia drzwi: LH – w górę, LS – w bok, LZ – w dół.

30/1100 LSF01

45/1200 LSF01

PIECE Z KOMORAMI CERAMICZNYMI

4/900 LSC01

Charakterystyka:
• Lita komora ceramiczna
• Ceramiczna płyta dolna
• Panel sterowania umieszczony w dolnej części pieca
• Pomiar temperatury termoparą typu S
• Drzwi otwierane w bok
• Przełącznik blokady bezpieczeństwa drzwi
• Mikroprocesor – regulator temperatury
• Szybki czas nagrzewania dzięki konstrukcji o niskiej masie 

termicznej
• Dobra stabilność i jednorodność
• Częściowo odsłonięte lub zamknięte elementy grzejne 

umieszczone z czterech stron wokół komory
• Niskie zużycie energii 
• Obudowa zewnętrzna — blacha malowana proszkowo.

Opcje dodatkowe: 
• Dodatkowe płyty ceramiczne
• Kalibracja systemu pomiaru temperatury
• Rejestrator danych
• Zegar cyfrowy
• Alarm dźwiękowy
• Komin do wyciągu powietrza wspomagany wentylatorem
• System wtrysku gazu ochronnego (azot lub argon)
• Skrzynka gazowa do 1100°C
• Ochrona przed przegrzaniem
• Okno obserwacji procesu (ø35 mm) w modelach do 1100°C
• Obudowa zewnętrzna – stal nierdzewna
• Metalowa taca.

12/1200 LSC017,2/1100 LSC01
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Model Poj. [l] Temp. 
maks. [°C]

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W
 [mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W 
[mm]

Moc 
[W]

Zasilanie 
[V]

Waga 
[kg]

4/900 LSC01 4 900 120 x 295 x 110 440 x 555 x 500 3,7 230 55

7,2/900 LSC01 7,2 900 195 x 295 x 120 445 x 590 x 525 3,3 230 50

12/900 LSC01 12 900 215 x 295 x 195 640 x 745 x 820 4,5 230 120

15/900 LSC01 15 900 215 x 400 x 195 640 x 815 x 820 6,0 400 130

4/1100 LSC01 4 900 120 x 295 x 110 440 x 555 x 500 3,7 230 55

7,2/1100 LSC01 7,2 900 195 x 295 x 120 445 x 590 x 525 3,3 230 50

12/1100 LSC01 12 900 215 x 295 x 195 640 x 745 x 820 4,5 230 120

15/1100 LSC01 15 900 215 x 400 x 195 640 x 815 x 820 6,0 400 130

4/1200 LSC01 4 900 120 x 295 x 110 440 x 555 x 500 3,7 230 55

7,2/1200 LSC01 7,2 900 195 x 295 x 120 445 x 590 x 525 3,3 230 50

12/1200 LSC01 12 900 215 x 295 x 195 640 x 745 x 820 4,5 230 120

15/1200 LSC01 15 900 215 x 400 x 195 640 x 815 x 820 6,0 400 130

4/1300 LSC01 4 900 120 x 295 x 110 440 x 555 x 500 3,7 230 55

7,2/1300 LSC01 7,2 900 195 x 295 x 120 445 x 590 x 525 3,3 230 50

12/1300 LSC01 12 900 215 x 295 x 195 640 x 745 x 820 4,5 230 120

15/1300 LSC01 15 900 215 x 400 x 195 640 x 815 x 820 6,0 400 130

Wysokotemperaturowe elektryczne piece rurowe przeznaczone 
są  do  obróbki cieplnej materiałów do  1250˚C. Ten typ pieca jest 
niezawodny dzięki wytrzymałej komorze ceramicznej (tubie), wokół 
której umieszczony jest element grzejny, który zapewnia jednorodność 
temperaturową. Można wyróżnić piece rurowe dzielone, które dzięki 
swojej dzielonej budowie umożliwiają przystosowanie pieca do  rur 
różnej wielkości, a także mają możliwość przyspieszonego chłodzenia 
pieca poprzez otwarcie obudowy. Występują również piece rurowe 
jednostrefowe, które umożliwiają pracę w pozycji poziomej, a ich strefa 
grzania może wynosić nawet 900 mm. Wygrzewany materiał najczęściej 
umieszczany jest w  pośredniej rurze roboczej, bądź bezpośrednio 
w piecu, jeśli proces na to pozwala.

PIECE RUROWE

0,2/1250 LCX04

PIECE Z KOMORAMI CERAMICZNYMI
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Model 0,2/1250 LCX04 0,4/1250 LCX04 0,8/1250 LCX04

Pojemność netto [l] 0,19 0,39 0,77

Moc [kW] 3,7

Zasilanie [V] 230

Temperatura pracy ciągłej [°C] 1250

Temperatura maks. [°C] 1250

Materiał komory roboczej ceramika

Otoczenie komory roboczej powietrze

Maksymalny czas nagrzewania [min] 50

Stabilność temperatury [°C] ±1 ±2

Wymiary komory roboczej W x ø [mm] 200 x 35 200 x 50 200 x 70

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 675 x 545 x 565

Masa netto [kg] 38

Opcje dodatkowe: 
• Alarm dźwiękowy
• Zegar cyfrowy
• Ochrona przed przegrzaniem
• Rejestrator danych USB
• Kalibracja systemu pomiaru temperatury
• Stół podtrzymujący
• Dodatkowy rok gwarancji. 0,2/1250 LCX04

Charakterystyka: 
• Komora z rur ceramicznych
• Elementy grzejne umieszczone z czterech stron 

wokół rury
• Obudowa zewnętrzna – blacha malowana 

proszkowo na kolor szary
• Mikroprocesorowy kontroler temperatury
• Pomiar temperatury termoparą typu S
• Wysokiej jakości materiał termoizolacyjny
• Wysoki stopień dokładności temperatury
• Krótki czas nagrzewania oraz schładzania
• Niski pobór mocy
• Gwarancja 1 rok.

PIECE SZYBOWE

Charakterystyka:
• Solidna komora ceramiczna lub wykonana ze stali 

nierdzewnej
• Zamknięte elementy grzejne
• Drzwi otwierane od góry
• Ceramiczna płyta dolna
• Niskie zużycie energii
• Pomiar temperatury termoparą typu K
• Szybki czas nagrzewania dzięki konstrukcji o niskiej 

masie termicznej
• Dobra stabilność i jednorodność
• Obudowa zewnętrzna — blacha malowana 

proszkowo.

Opcje dodatkowe: 
• Wzmocnione dno
• Dodatkowe ceramiczne płyty dolne
• Alarm dźwiękowy
• Zegar cyfrowy
• Ochrona przed przegrzaniem
• Rejestrator danych
• Kalibracja systemu pomiaru 

temperatury.
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Model Poj. [l] Temp. 
maks. [°C]

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Moc 
[kW]

Zasilanie 
[V]

Waga 
[kg]

10/900 LXC02 10 900 190 x 210 x 405 770 x 850 x 1010 4,5 230 144

75/550 LHN02 75 550 340 x 390 x 550 870 x 660 x 850 6,0 400 116

ŁAŹNIE

Łaźnie służą do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, piaskowej, olejowej 
lub innej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę 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 ze względu na substancję używaną do ogrzewania np.: woda, piasek, olej 
lub ze względu na funkcje np.: ogrzewanie, rozmrażanie, przeprowadzanie procesów fizycznych 
i chemicznych.

ŁAŹNIE WODNE FAJERKOWE
• Prosty regulator
• Pokrywa fajerkowa
• Możliwość pracy z naczyniami o różnych średnicach
• Czujnik poziomu wody w wannie.

Łaźnie wodne z systemem krążków redukcyjnych firmy Lauda przeznaczone są do podgrzewania 
i odparowywania mieszanin i substancji w kąpieli wodnej. Zakres pracy od temperatury pokojowej 
do +100ºC pozwala na pracę w pełnym zakresie medium, którym jest woda. Dzięki zastosowaniu 
dziewięciu krążków redukcyjnych z tworzywa, użytkownik może dobrać średnicę otworu do naczynia. 
Wbudowany regulator poziomu wody w wannie zapobiega uszkodzeniu urządzenia np. w przypadku 
braku wody bądź podczas jej nadmiernego odparowania. Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia 
odporność przed agresywnymi substancjami.

10/900 LXC0275/550 LHN02

PIECE SZYBOWE
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Model Temperatura 
min. [ºC]

Temperatura 
maks. [ºC]

Moc grzania 
[kW]

Pojemność wanny maks. 
[l]

Hydro H5V

25 100

1
5

Hydro H6V 5,3

Hydro H9V

1,5

9

Hydro H11V 10,5

Hydro H19V 18,4

ŁAŹNIE WODNE Z POKRYWĄ
• Kontroler cyfrowy
• Pokrywa dwuspadowa zmniejszająca 
  odparowanie wody
• Czujnik poziomu wody w wannie.

Łaźnie wodne z pokrywą firmy Lauda przeznaczone są do podgrzewania i odparowywania mieszanin 
i substancji w kąpieli wodnej. Zakres pracy od temperatury pokojowej do +100ºC pozwala na pracę 
w pełnym zakresie medium, którym jest woda. Dzięki zastosowaniu pokrywy, straty wody podczas 
parowania są zniwelowane. Wbudowany regulator poziomu wody w wannie zapobiega uszkodzeniu 
urządzenia np. w przypadku braku wody bądź podczas jej nadmiernego odparowania. Obudowa 
ze stali nierdzewnej zapewnia odporność przed agresywnymi substancjami.

Model Temperatura 
min. [ºC]

Temperatura 
maks. [ºC] Moc grzania [kW] Pojemność wanny 

maks. [l] Cyrkulacja

Hydro H4

25 100

0,5 4
nie

Hydro H8
1 8

Hydro H8A tak

Hydro H16

1,5

16
nie

Hydro H16A tak

Hydro H22 22

nieHydro H24 24

Hydro H41 41
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• Kontroler cyfrowy
• Funkcja łaźni wodnej i wytrząsarki
• Możliwość konfiguracji uchwytów.

Łaźnie wodne z wytrząsaniem firmy Lauda przeznaczone są do wytrząsania mieszanin i substancji 
w termostatyzowanej kąpieli wodnej. Zakres pracy od temperatury pokojowej do +99,9ºC (w zależności 
od modelu) pozwala na znaczne przyspieszenie procesu rozpuszczania mediów podczas wytrząsania. 
Dzięki zastosowaniu pokrywy, straty wody podczas parowania są zniwelowane. Obudowa ze stali 
nierdzewnej zapewnia odporność przed agresywnymi substancjami.

Model Temperatura 
min. [ºC]

Temperatura 
maks. [ºC]

Moc grzania 
[kW]

Chłodzenie 
[kW]

Pojemność 
wanny 

maks. [l]
Ruch

Hydro H20S 25
99,9

1,5

---

20
liniowyHydro 

H20SW 10
(z chłodzeniem 

wodnym)

woda 
wodociągowaHydro 

H20SOW 80 orbitalny

ŁAŹNIE WODNE Z WYTRZĄSANIEM

• Prosty kontroler
• Oryginalna konstrukcja.

Łaźnie wodne do  tkanek znajdują zastosowanie laboratoriach 
histologicznych, klinicznych, bakteriologicznych oraz chemicznych. 
Zakres pracy od  temperatury pokojowej do  +80ºC pozwala 
na skuteczne wygrzewanie wycinków tkanek oraz innych, niewielkich 
próbek. Wanna wykonana jest z czarnego aluminium anodowanego, 
które świetnie przewodzi ciepło i zapewnia jednorodną temperaturę 
wewnątrz.

Model Temperatura min. 
[ºC]

Temperatura maks. 
[ºC] Moc grzania [kW] Pojemność wanny 

maks. [l]

Hydro H2P 25 80 0,3 1,6

ŁAŹNIA WODNA DO TKANEK
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ŁAŹNIE WODNE ANALOGOWE SERII LW 102
Łaźnie wodne LW są  przeznaczone do  prowadzenia badań analityczno-medycznych, 
mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych i innych, w których należy pracować w temperaturowych 
od 20°C do 60°C. Każda łaźnia posiada termostat wraz z elementem schładzającym i mieszadełkiem. 
Element schładzający zabezpiecza stabilność zadanej temperatury przed wpływem temperatury 
otoczenia, a mieszadełko gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całym zbiorniku. Zbiorniki 
wykonane mogą być ze stali nierdzewnej (metodą bezspoinową, co zabezpiecza przed możliwością 
wycieków) lub ze szkła. Szklane zbiorniki i statywy z pleksi umożliwiają obserwację próbek w czasie 
badań.

Charakterystyka:
• Minimalna różnica pomiędzy temperaturą otoczenia 
   a temperaturą zadaną: 
  – 0°C z zewnętrznym schładzaniem 
  – 5°C bez zewnętrznego schładzania
• Zakres temperatur +20°C do +60°C
• Dokładność stabilizacji temperatury ±0,1°C
• Chłodzenie z zewnętrznej sieci wodociągowej
• Mieszadło obrotowe 
• Dwukilogramowy termostat
• Sygnalizacja optyczna
• Sygnalizacja akustyczna
• Możliwość wyposażenia dodatkowego.

Model Rodzaj zbiornika Pojemność [l] Wymiary wanny 
S x G x W [mm] 

LW 102/S
szklany

7,0 360 x 130 x 150 

LW 102/D 16,2 360 x 300 x 150 

LW 102/M-1-150

ze stali nierdzewnej 

5,5 300 x 151 x 150 

LW 102/M-1-200 7,5 300 x 151 x 200 

LW 102/M-2-150 8,9 240 x 300 x 150 

LW 102/M-2-200 11,7 240 x 300 x 200 

LW 102/M-4-150 12,7 329 x 300 x 150 

LW 102/M-4-200 16,7 329 x 300 x 200 

LW 102/M-6-150 20,0 505 x 300 x 150 

LW 102/M-6-200 26,5 505 x 300 x 200 

ŁAŹNIE WODNE CYFROWE SERII LW 502
Charakterystyka:
• Zakres temperatur od + 10°C do +62°C 
• Wyposażone w cyfrową technologię
• Wysoka stabilność temperatury
• Możliwość zapisu ustawień w „ulubione”
• Programowanie czasu grzania
• Wyświetlacz LED
• Sygnalizacje optyczne i akustyczne
• Automatyczne zabezpieczenia
• Termostat z mieszadłem
• Zbiorniki ze szkła lub stali nierdzewnej
• Możliwość wyposażenia w element schładzający
• Blokada grzania przy niskim poziomie wody
• Wyposażenie dodatkowe: szeroki asortyment statywów.
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Łaźnie wodne cyfrowe z  serii LW są  urządzeniami pracującymi w  zakresie temperatury 
od  + 10°C do  +62°C. Dzięki tej dokładności, świetnie nadają się do  przeprowadzania badań 
z zakresu analityczno-medycznego, mikrobiologicznego, chemicznego itd. Cyfrowa technologia, 
którą posiadają jest odpowiedzialna za utrzymanie stabilności zadanej temperatury, programowanie 
czasu pracy oraz zapis ulubionych ustawień. Wyświetlacz LED i komunikaty pojawiające się na nim 
informują o grzaniu i niskim poziomie wody, a także wskazują aktualną temperaturę z dokładnością 
do 0,1°C oraz ustawiony czas. Akustyczne alarmy zaś informują o osiągnięciu wyznaczonej temperatury, 
upłynięciu czasu grzania z automatyczną blokadą grzania oraz o niskim poziomie wody.

Urządzenia posiadają termostat z mieszadłem, dzięki któremu temperatura wody jest jednorodna 
w całym zbiorniku. Decydując się na dodatkowe wyposażenie w element schładzający łaźnia może 
utrzymać zadaną temperaturę poniżej temperatury otoczenia, wystarczy tylko element schładzający 
podłączyć do zewnętrznej instalacji wodnej.

Model Rodzaj zbiornika Pojemność [l] Wymiary wanny 
S x G x W [mm] 

LW 502/S
szklany

7,00 360 x 130 x 150 

LW 502/D 16,20 360 x 300 x 150 

LW 502/M-1-150

ze stali nierdzewnej 

5,50 300 x 151 x 150 

LW 502/M-2-150 8,90 240 x 300 x 150 

LW 502/M-4-150 12,70 329 x 300 x 150 

LW 502/M-6-150 20,00 505 x 300 x 150 

ŁAŹNIE DO ROZMNAŻANIA OSOCZA SERII LWO 

Łaźnie wodne do  rozmrażania osocza z  serii LWO są  urządzeniami z  nastawę temperatury 
od  +10°C do  +62°C. Posiadają zainstalowaną technologię cyfrową umożliwiającą utrzymanie 
zadanej temperatury oraz termostat z elementem schładzającym i mieszadłem, który odpowiada 
za jednorodny rozkład temperatury. Jako wyposażenie dodatkowe można dokupić koszyczki ze stali 
nierdzewnej, w których umieszcza się woreczki z osoczem, co pozwala na swobodne opływanie wody 
wokół materiału. Wielkość pojemników jest uzależniona od potrzeb klienta, mogę być one na 1, 2, 
4, 6, 8 woreczków z osoczem. To właśnie zbiór tych wszystkich cech spełnia warunki jakim musi 
odpowiadać łaźnia wodna do rozmrażania osocza.

Istnieje kilka modeli łaźni. Typ modelu uzależniony jest od ilości woreczków z osoczem do rozmrożenia; 
model M-2 – 2 sztuki woreczków, model M-4 – 4 sztuki, M-6 - 6 sztuk woreczków. Woreczki 
z  rozmrażanym osoczem mogą być umieszczone w  specjalnych koszykach lub na  wieszakach 
(oprzyrządowanie na zamówienie).

Charakterystyka:
• Zakres temperatur od + 10°C do +62°C
• Technologia cyfrowa
• Termostat z elementem chłodzącym i mieszadłem
• Wykonane ze stali nierdzewnej bezspoinowej
• Sygnalizacja optyczna i akustyczna
• Timer
• Blokada grzania przy zbyt niskim poziomie wody
• Wyświetlacz LCD.

ŁAŹNIE WODNE CYFROWE SERII LW 502
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Łaźnie wodne MLL są  przeznaczone do  prowadzenia badań f izycznych, chemicznych, 
analityczno-medycznych, mikrobiologicznych i  innych, wymagających zastosowania temperatury 
od 20°C do 99,9°C.

Łaźnia informuje o niskim poziomie wody, o osiągnięciu zadanej temperatury wody, o przekroczeniu 
temperatury zadanej i  rozpoczęciu grzania wody za  pomocą diody LED. Gdy urządzenie 
ma za niski poziom wody, automatycznie następuje blokada grzania, a to dzięki czujnikowi wody 
umieszczonemu 65 mm nad dnem łaźni.

• Zbiorniki ze stali nierdzewnej, bezspoinowe
• Sygnalizacja optyczna
  – odczyt aktualnej temperatury wody na wyświetlaczu LED 
  – niski poziom wody z automatyczną blokadą grzania   
    (dioda LED) 
  – osiągnięcia zadanej temperatury wody (dioda LED) 
  – aktualna temperatura wody wyższa niż zadana
    (dioda LED) 
  – sygnalizacja grzania wody (dioda LED) 
• Zakres temperatury +20°C do +100°C 
• Stabilizacja temperatury do ±1,5°C 
• Blokada grzania przy zbyt niskim poziomie wody
• Głębokość zbiornika 150 mm lub 200 mm 
• Zasilanie 230 – 240 VAC, 50/60 Hz
• Możliwość wyposażenia dodatkowego
  – pokrywa gładka 
  – pokrywa redukcyjna (z krążkami redukcyjnymi) 
  – osłona grzałki (półka perforowana) 
  – różnego rodzaju statywy 
  – szeroki wybór uchwytów na kolby.

Model Maks. liczba worków 
z osoczem Pojemność [l] Wymiary wanny 

S x G x W [mm] 

LWO 502/M-1-150 1 7,50 300 x 151 x 200 

LWO 502/M-2-150 2 11,70 240 x 300 x 200 

LWO 502/M-4-150 4 16,70 329 x 300 x 200 

LWO 502/M-6-150 6 26,50 505 x 300 x 200 

ŁAŹNIE WODNE ANALOGOWE SERII MLL 147 

Model Ilość miejsc Pojemność [l] Wymiary wanny
S x G x W [mm] 

MLL 147/2/150 
2

8,9 240 x 300 x 150 

MLL 147/2/200 11,7 240 x 300 x 200 

MLL 147/4/150 
4

12,7 329 x 300 x 150 

MLL 147/4/200 16,7 329 x 300 x 200 

MLL 147/6/150 
6

20 505 x 300 x 150 

MLL 147/6/200 26,5 505 x 300 x 200 

MLL 147/9/150 
9

43,4 625 x 505 x 150 

MLL 147/9/200 57,5 625 x 505 x 200 
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ŁAŹNIE WODNE CYFROWE  SERII MLL 547
Łaźnie wodne cyfrowe z  serii MLL są  urządzeniami pracującymi w  zakresie 
temperatury od  + 10°C do  +99,9°C. Dzięki tej dokładności, doskonale nadają 
się do  przeprowadzania badań z  zakresu chemicznego, analityczno-
medycznego, mikrobiologicznego itd. Cyfrowa technologia, którą 
posiadają, jest odpowiedzialna za utrzymanie stabilności zadanej 
temperatury, programowanie czasu pracy oraz zapis ulubionych 
ustawień. Wyświetlacz LED i komunikaty pojawiające się na nim, 
informują o grzaniu i niskim poziomie wody, a także wskazują 
aktualną temperaturę z dokładnością do 0,1°C oraz ustawiony 
czas. Akustyczne alarmy zaś informują o osiągnięciu wyznaczonej 
temperatury, upłynięciu czasu grzania z automatyczną blokadą 
grzania oraz o niskim poziomie wody.

Charakterystyka:
• Zakres temperatur od + 10°C do +99,9°C 
• Wyposażone w cyfrową technologię
• Wysoka stabilność temperatury
• Możliwość zapisu ustawień w „ulubione”
• Programowanie czasu grzania
• Komunikaty na wyświetlaczu LCD: 
  – odczyt aktualnej temperatury wody 
  – odczyt temperatury zadanej 
  – zaprogramowany czas grzania 
  – uszkodzenie czujnika wody 
     (z blokadą grzania) 
  – niski poziom wody (z blokadą grzania) 
• Sygnalizacja akustyczna: 
  – osiągnięcie zadanej temperatury 
  – koniec zaprogramowanego czasu grzania 
    (z blokadą grzania) 
  – uszkodzenie czujnika temperatury 
    (z blokadą grzania) 
  – niski poziom wody (z blokadą grzania) 
• Automatyczne zabezpieczenia
• Zbiorniki bezspoinowe ze stali nierdzewnej
• Blokada grzania przy niskim poziomie wody
• Dostępne są dwie głębokości zbiorników 
  150 i 200 mm.

Model Ilość 
miejsc 

Pojemność 
[l] 

Wymiary 
wanny 

S x G x W 
[mm] 

MLL 
547/2/150 

2

8,9 240 x 300 x 150 

MLL 
547/2/200 11,7 240 x 300 x 200 

MLL 
547/4/150 

4
12,7 329 x 300 x 150 

MLL 
547/4/200 16,7 329 x 300 x 200 

MLL 
547/6/150 

6
20 505 x 300 x 150 

MLL 
547/6/200 26,5 505 x 300 x 200 

MLL 
547/9/150 

9

43,4 625 x 505 x 150 

MLL 
547/9/200 57,5 625 x 505 x 200 

ŁAŹNIE WODNE Z CYRKULACJĄ SERII PW 
Łaźnie wodne cyfrowe serii PW znalazły zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych, analityczno-
medycznych, chemicznych, fizycznych i innych, w których wymagana jest temperatura w zakresie 
od 10°C do 99,9°C. Cyfrowa łaźnia wodna PW posiada pompę wodną umieszczoną w obudowie łaźni, 
co pozwala w pełni wykorzystać całą powierzchnię zbiornika oraz uzyskać równomierny rozkład 
temperatury wody w całym zbiorniku. Intensywność opływu wody w zbiorniku można regulować 
pokrętłem. Zbiorniki we wszystkich łaźniach seri PW wykonane są ze stali nierdzewnej metodą 
bezspoinową, co całkowicie eliminuje możliwość wycieków. Aby ograniczyć wydostawanie się pary 
wodnej na zewnątrz i utratę ciepła, zaleca się stosowanie pokrywy.

Model Ilość miejsc Wymiary wanny 
S x G x W [mm] 

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] Pojemność [l]

PW 4 4 329 x 300 x 200 546 x 335 x 240 16,7

PW 6 6 505 x 300 x 200 725 x 335 x 240 26,5
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Charakterystyka:
• Temperatura ustawiana płynnie w zakresie od 10°C do 99,9°C 
• Temperatura nastawiana w zakresie co najmniej 5°C powyżej temperatury otoczenia 
• Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C 
• Komunikaty na wyświetlaczu LCD: 
  – odczyt aktualnej temperatury wody 
  – odczyt temperatury zadanej 
  – zaprogramowany czas grzania 
  – czujnika temperatury (z blokadą grzania) 
  – poziom wody (z blokadą grzania) 
•  Sygnalizacja akustyczna 
  – osiągnięcie zadanej temperatury 
  – koniec zaprogramowanego czasu grzania
     (z blokadą grzania) 
  – uszkodzenie czujnika temperatury (z blokadą grzania) 
  – niski poziom wody (z blokadą grzania) 
• Sygnalizacja grzania wody (dioda LED) 
• Zasilanie ~230 ~240 VAC, 50/60 Hz 
• Minimalny poziom wody 65 mm od dna łaźni (tj. przykryty czujnik wody) 
• Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego: pokrywa gładka, redukcyjna 
  (z krążkami redukcyjnymi), osłona grzałki (półka perforowana), różnego rodzaju statywów, 
  uchwyty na kolby.

ŁAŹNIE WODNE Z WYTRZĄSANIEM SERIA VIBRA 
Cyfrowa łaźnia wodna VIBRA pracuje z określoną częstotliwością wytrząsania. Ma zastosowanie 
w laboratoriach i pracowniach, gdzie poddaje się materiały analizom i obróbkom. Konstrukcja łaźni 
umożliwia wykorzystanie w czasie pracy pokrywy ograniczającej wydostawanie się pary wodnej 
na zewnątrz. Alarmy akustyczne obejmują osiągnięcie temperatury zadanej, koniec zaprogramo-
wanego czasu grzania, uszkodzenie czujnika temperatury, a także zbyt niski poziom wody. Trzem 
ostatnim alarmom towarzyszy automatyczna blokada grzania. 

Łaźnie serii VIBRA posiadają wyjmowany koszyk. Po  jego demontażu można ich używać także 
z osłoną grzałki czy pokrywą redukcyjną.

• Zbiornik bezspoinowy ze stali nierdzewnej
• Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
• Regulacja pokrętłem częstotliwości wytrząsania
• Zakres temperatury +10°C do +99,9°C
• Wyświetlacz LED
• Blokada grzania przy niskim poziomie wody
• Alarmy akustyczne i optyczne
• Zaprogramowany czas grzania
• Zakres temperatury otoczenia od +10°C do +40°C
• Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego: pokrywa 
  gładka, różnego typu statywy, uchwyty na kolby.

Model Ilość 
miejsc 

Powierzchnia 
koszyka [mm] 

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Vibra 4 4 180 x 240 546 x 335 x 240

Vibra 6 6 340 x 240 725 x 335 x 240



108 urządzenia grzewcze

ŁAŹNIE WODNE BEZ CYRKULACJI SERIA LWT/LWM

ŁAŹNIE WODNE Z CYRKULACJĄ MECHANICZNĄ
SERIA LWTc/LWMc

Proste i łatwe w obsłudze łaźnie laboratoryjne przeznaczone 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 INOX
• Zawór spustu wody na pulpicie
• Elektroniczna blokada grzałki przy zbyt niskim 
  poziomie wody.

Parametr Wartość

Zakres 
temperatury [°C] RT+5 - 100

Działka elementarna 
regulatora 

temperatury [°C]
0,1

Stabilność 
temperatury [°C] –0,3 / +0,8

Klasa ochrony I

Zasilanie [V] 230Wyposażenie opcjonalne:
pokrywa z  krążkami redukcyjnymi, półka perforowana, 
statyw, pokrywa płaska, pokrywa dwuspadowa, platforma, 
kosze na probówki.

Wyposażenie opcjonalne:
pokrywa z  krążkami redukcyjnymi, półka perforowana, 
statyw, pokrywa płaska, pokrywa dwuspadowa, platforma, 
kosze na probówki.

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. 
Cyrkulacja mechaniczna zapewnia lepszą jednorodność temperatury wody w łaźni.

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.

Parametr Wartość

Zakres
temperatury [°C] RT+5 - 100

Działka elementarna 
regulatora 

temperatury [°C]
0,1

Stabilność 
temperatury [°C] –0,2 / +0,6

Klasa ochrony I

Zasilanie [V] 230
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ŁAŹNIE WODNE BEZ CYRKULACJI SERIA BLUE LINE

Nowoczesna, precyzyjna łaźnia laboratoryjna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku 
kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę ±0,2°C. Kluczowym elementem łaźni BLUE 
LINE jest mikroprocesorowy układ elektroniczny wraz z programem sterującym.
• Intuicyjne MENU oraz ikony graficzne
• Pięć konfigurowalnych profili użytkownika
• Dwa regulatory temperatury
• Dwufunkcyjny TIMER
• Automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończeniu pracy
• Trzy silikonowe grzałki
• Krocząca temperatura alarmowa
• Tryb gotowania
• Wanna i obudowa ze stali nierdzewnej
• Elektroniczny system kontroli poziomu wody
• Zabezpieczenie przed pracą urządzenia „na sucho”
• Pulpit sterowniczy odporny na zachlapania i chemikalia
• Zawór spustu wody na pulpicie
• Alarmy akustyczne i wizualne.

Parametry:
• Zakres regulacji temperatury 20-100°C
• Minimalna temperatura robocza +5°C powyżej
  temperatury otoczenia
• Działka elementarna regulatora temperatury 0,1°C
• Stabilność temperatury ±0,2°C
• Zakres pracy TIMER-a od 1 min do 99 godzin i 59 minut
• Klasa ochronności I
• Napięcie zasilania 230V / 50Hz
• Alarmy optyczne i akustyczne

Wyposażenie opcjonalne: pokrywa z  krążkami redukcyjnymi, 
półka perforowana, statyw, pokrywa płaska, pokrywa dwuspadowa, 
platforma, kosze na probówki.

Model 
łaźni

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

Wymiary wanny 
S x G x W [mm]

Zanurzenie 
maks. [mm]

Pojemność 
wanny [l] Moc [W]

BL 2/150 340 x 270 x 205 295 x 145 x 150 130 5,7
900

BL 2/200 340 x 270 x 255 295 x 145 x 200 180 7,3

BL 4/150 340 x 450 x 205 295 x 325 x 150 130 12
1500

BL 4/200 340 x 450 x 255 295 x 325 x 200 180 18

BL 6/150 340 x 625 x 205 295 x 500 x 150 130 19
2200

BL 6/200 340 x 625 x 255 295 x 500 x 200 180 26
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ŁAŹNIE WODNE PIKNOMETRYCZNE
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 w wannie. Zakres temperatury od +5°C powyżej 
temperatury 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.

Parametr Wartość 

Zakres regulacji 
temperatury [°C] RT+5 - 90

Działka 
elementarna 

regulatora 
temperatury [°C]

0,1

Stabilność 
temperatury [°C] –0,2 / +0,6

Klasa ochronności I 

Zasilanie [V] 230 

Model LWMPc 1000 LWMPc 2000

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 630 x 410 x 620 630 x 410 x 680

Wymiary wanny S x G x W [mm] 445 x 345 x 350 445 x 345 x 410

Pojemność piknometrów [ml] 1000 2000

Ilość piknometrów 6 4

Pojemność wanny [l] 55 63

Moc [W] 2200 2200



111urządzenia grzewcze

PALNIKI LABORATORYJNE

Palniki wykorzystywane są  w  laboratoriach, w  których używanie otwartego płomienia 
ma  zastosowanie w  prowadzonych analizach. Paliwem do  palników laboratoryjnych może być 
gaz ziemny lub 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.

Bezpieczne laboratoryjne palniki gazowe przeznaczone do pracy 
w komorach laminarnych, do sterylizacji oraz wyprażania.

Palniki serii Fuego posiadają 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
• Czujnik wyłączający płomień przy przechyleniu >90°
  (model Fuego SCS pro).

PALNIKI SERII FUEGO 

Cecha Fuego SCS basic Fuego SCS basic RF Fuego SCS Fuego SCS pro

Regulacja temperatury nie tak

Wskaźnik ciepła 
resztkowego tak

Wyświetlacz LCD nie tak

Pedał nożny w zestawie tak tak (radiowy, 
bezprzewodowy) nie

Zasilanie bateryjne 
z czujnikiem przechyłu nie tak 

(9 h pracy ciągłej)

Przypomnienie 
o chłodzeniu nie tak

Filtr wlotu gazu tak

Temperatura płomienia 1350°C dla gazu płynnego 
1300°C dla gazu ziemnego

PALNIKI SERII PHOENIX II

Nowoczesne palniki Bunsena łączące wysoki poziom bezpieczeństwa z wysoką jakością wykonania. 
Gwarancje bezpieczeństwa zapewnia automatyczne odcięcie dopływu gazu w  przypadku, gdy 
po upływie 10 sekund nie dojdzie do inicjacji płomienia lub gdy palnik zostanie zalany. W zależności 
od  modelu możliwe jest sterowanie ręczne, pedałem nożnym lub czujnikiem ruchu. Palniki 
są dostosowane do pracy w komorach mikrobiologicznych oraz laboratoriach chemicznych. Mogą 
być zasilane gazem ziemnym (zasilanie z sieci) lub nabojami z propanem/butanem. Mechanizm 
”Push-and-Twist” głowicy palnika wyklucza konieczność używania narzędzi podczas standardowego 
czyszczenia. Palniki posiadają zintegrowany statyw do obracania w prawo lub lewo. 
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• Zasilanie: 100-240V, 50/60 Hz
• Ciężar: 1000 g
• Wymiary S x G x W : 128 x 160 x 85
• Zasilane gazem ziemnym lub gazem propan-butan
• Włącznik ON/OFF
• Regulacja płomienia za pomocą pokrętła
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Ochrona przed przegrzaniem
• Zautomatyzowane odcinanie dopływu gazu
• Wymienna głowica.
 
DOSTĘPNE SĄ 3 MODELE:
1) phoenix II eco
Włączane/wyłączane przełącznikiem nożnym lub przyciskiem. Brak wyświetlacza. Idealne do stoso-
wania w mikrobiologicznych komorach bezpieczeństwa.
2) phoenix II standard
Czytelny, kolorowy wyświetlacz, możliwość wyboru języka wyświetlacza, włączane/wyłączane 
sensorem, przełącznikiem nożnym lub przyciskiem.Wyświetlany czas palenia.
3) phoenix II accu
Czytelny kolorowy wyświetlacz, możliwość wyboru języka wyświetlacza, włączane/wyłączane 
sensorem, przełącznikiem nożnym lub przyciskiem, ciągłe wyświetlanie czasu oraz stanu baterii. 
Wbudowane trwałe akumulatory umożliwiające pracę do 30 godzin. Wyposażony w szybką 
ładowarkę, z ochroną przed przeładowaniem. Idealny do pracy mobilnej.

Najmniejsze z profesjonalnych palników laboratoryjnych. Bezpieczne i proste 
w  obsłudze, wykonane ze  materiałów odpornych na  promieniowanie UV 
oraz rozpuszczalniki. Urządzenia są  wyposażone w  przycisk start-stop oraz 
opcjonalnie pedał nożny. Posiadają system kontroli bezpieczeństwa SCS, 
który chroni użytkownika przed oparzeniem oraz odcina dopływ gazu 
Przystosowany do gazu ziemnego oraz ciekłego propan-butan.

PALNIKI SERII GASPROFI 

Cecha gasprofi 1 SCS micro gasprofi 1 SCS micro 
school edition

Wskaźnik ciepła resztkowego tak nie

Pedał nożny w zestawie tak nie

Temperatura płomienia 1350°C dla gazu płynnego 
1300°C dla gazu ziemnego

Palniki Flame 100 oraz Flame 110 są alternatywą dla palników Bunsena oraz 
spirytusowych. Działają na gaz ziemny lub propan-butana. Bezpieczny pło-
mień o średnicy 15 mm jest wyposażony w system kontroli bezpieczeństwa 
(SCS), który stale analizuje zagrożenia i  w  momencie krytycznym odcina 
dopływ gazu. 

PANIKI SERII FLAME

Cecha Flame 100 Flame 110

Regulacja temperatury nie

Pedał nożny w zestawie nie

Filtr wlotu gazu tak

Temperatura płomienia 1200°C gaz płynny 
1700°C gaz ziemny Około 1200°C

PALNIKI SERII PHOENIX II
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Urządzenia do bezpłomieniowej sterylizacji narzędzi mikrobiologicznych. Nadają się do stosowania 
w pomieszczeniach bez dostępu do gazu, gdzie nie wolno używać otwartego ognia, w środowisku 
beztlenowym oraz w  komorach laminarnych. Sterylizacja przebiega w  temperaturze 750-1000°C 
w ciągu maksymalnie 10 s. Urządzenie uruchamia się za pomocą dotykowego panelu lub opcjonal-
nie po naciśnięciu pedału nożnego. 

STERYLIZATORY NA PODCZERWIEŃ SERII STERIMAX

Cecha SteriMax 
basic SteriMax smart SteriMax 

(short 118mm)
SteriMax 

(long 161mm)

Czas sterylizacji [s] 10 5-7 

Temperatura sterylizacji 
[°C] 750 - 1000 900 - 950

Czas nagrzewania -
700°C / 11 min 
800°C / 14 min 
900°C / 24 min

Czas automatycznego 
wyłączenia 15 min 15 min, 30 min, 1 h -

Wskaźnik ciepła 
resztkowego tak

Mobilne palniki powerjet są bezpiecznym rozwiązaniem do pracy w różnych laboratoriach. Płomień 
zapala się automatycznie po  naciśnięciu przycisku. Wielkość płomienia można regulować, pło-
mień utrzymuje się tak długo, jak długo przytrzymuje się przycisk. Jeśli korzystanie z palnika łączy 
się z dłuższą pracą, można użyć blokady, dzięki której płomień nie zgaśnie. 

PALNIKI POWERJET 

Cecha powerjet powerjet 2

Uruchomienie płomień zapala się po naciśnięciu przycisku

Regulacja 
płomienia tak

Temperatura 
płomienia gaz ciekły 1350°C gaz ciekły 1350°C 

gaz ziemny 1300°C

Rodzaj 
podłączenia gazu

naboje gazowe 
z gwintem 7/16 x28 

UNEF

dysza do gazu ziemnego 
dysza do gazu płynnego 
(naboje gazowe CV 360)
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MIESZADŁA

Mieszadło mechaniczne znajduje specjal-
ne miejsce w  wyposażeniu laboratoriów. 
To  urządzenie, które składa się z  silnika 
elektrycznego, który napędza metalowy 
pręt zakończony specjalnymi łopatkami. 
Ma  za  zadanie mieszać roztwory o  różnej 
objętości oraz gęstości. Urządzenia są  wy-
posażone w  bardzo precyzyjną regulację 
prędkości obrotowej. Każde mieszadło 
mechaniczne posiada blokadę ochronną, 
dzięki czemu zapewnia bardzo wysoki stan-
dard bezpieczeństwa. Występujące w  nich 
systemy bezpieczeństwa umożliwiają wy-
krycie wszelkich nieprawidłowości oraz 
chronią urządzenie przed wysoką tempera-
turą i przeciążeniem. 

Przeznaczone do  sporządzania roztworów ciał 
stałych i mieszania cieczy w rutynowych pracach 
laboratoryjnych. Na rynku dostępnych jest wiele 
rodzajów mieszadeł magnetycznych, warto 
więc poznać tę  grupę narzędzi, by  wśród nich 
wybrać takie, które najlepiej będą odpowiadały 
naszym potrzebom. 

Mieszadła magnetyczne wykorzystywane 
są  do  bezkontaktowego mieszania cieczy 
i  zawiesin w  różnego rodzaju naczyniach 
laboratoryjnych z  użyciem mieszadełka, czyli 
tzw. dipola, którego wielkość trzeba dostoso-
wać do objętości mieszanej cieczy. Do swojego 
działania mieszadła magnetyczne wykorzystują 
zmienne, rotujące pole magnetyczne. Ponie-
waż ruch pola może być wytwarzany na dwóch 
zasadach, wyróżnia się dwie główne kategorie 
tych urządzeń. Jednym z  nich są  mieszadła 
magnetyczne silnikowe. W  tym przypadku 
magnesy trwałe odpowiedzialne za  wytwarza-
nie pola osadzone są  na  podstawie, która jest 
napędzana z  użyciem silnika elektrycznego. 
Dzięki zastosowaniu silnika możliwa jest płynna 
regulacja obrotów już od  ich niskich wartości. 
Silne pole magnetyczne daje możliwość użycia 
dodatkowych płyt grzejnych, które pozwalają 
na  podgrzewanie mieszanych cieczy. Z  kolei 
w  mieszadłach statycznych elektromagnesy 
osadzone są na stałe w obudowie, a zmian pola 
dokonuje się poprzez ich naprzemienne włą-
czanie i  wyłączanie za  pomocą sterownika 
elektronicznego. Urządzenia te charakteryzują 
się prostą budową, a brak elementów mecha-
nicznych czyni je bardzo trwałymi i odpornymi 
na różne warunki użytkowania, z jakimi mamy 
do czynienia w laboratorium. Mieszadła statycz-
ne najlepiej sprawdzają się do  mieszania nie-
wielkich objętości cieczy. 

Na  rynku można zaopatrzyć się w  mieszadła 
magnetyczne jedno- oraz wielostanowiskowe. 
Te drugie pozwalają na jednoczesne mieszanie 
wielu próbek, co  daje nie tylko oszczędność 
czasu, ale również miejsca na  laboratoryjnych 
stołach oraz blatach.

Mieszadła przystosowane są  do  pracy ciągłej. 
Wykonane są ze stali nierdzewnej lub tworzywa 
cechują się wysoką wytrzymałością. Zsynchroni-
zowane ustawienia pozwalają na pracę płynną, 
jednostajną, bez ryzyka wystąpienia gwałtow-
nych fluktuacji mieszanego płynu. Zakres pręd-
kości można precyzyjnie ustawić za  pomocą 
pokrętła lub przycisków.

MIESZADŁA MECHANICZNEMIESZADŁA MAGNETYCZNE
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Standardowe mieszadło magnetyczne bez grzania, z bezszczotkowym silnikiem, którego szybkością 
elektronicznie steruje kontroler. Maksymalna objętość mieszania to  10 litrów. Płyta mieszadła 
o rozmiarze 140 x 155 mm wykonana jest ze stali nierdzewnej. Liczba obrotów: 60 - 1600 obr./min. 
Waga urządzenia: 1,8 kg.

Kompaktowe, oszczędzające energię i zajmujące mało miejsca mieszadła magnetyczne. 

Mieszadła magnetyczne do mieszania roztworów o dużych objętościach (do 100 litrów). Wyposażone 
w silniki bezszczotkowe z elektroniczną kontrolą prędkości ze sprzężeniem zwrotnym, co oznacza, 
że zmiany lepkości mediów lub wahania napięcia nie wpływają na ustawioną prędkość. Posiadają 
dużą powierzchnię roboczą: 200 x 245 mm oraz 300 x 310 mm. 

Niewielkie mieszadło magnetyczne z grzaniem. Płyta mieszadła wykonana jest z aluminium oksy-
dowanego (Eloxal), o wymiarach 90 x 90 mm. Bezszczotkowy silnik umożliwia dokładność kontroli 
szybkości w zakresie 10 - 1200 obr./min.

MIESZADŁA MAGNETYCZNE

MIESZADŁA PRZEZNACZONE DO DUŻYCH OBJĘTOŚCI

MIESZADŁA PRZEZNACZONE DO MAŁYCH OBJĘTOŚCI

M5

ECM 2 i ECM 5

M 20.20 I M 30.30

ECM 6

Dane techniczne M 5 M 20.20 M 30.30

Materiał płyty stal nierdzewna

Zakres prędkości [obr./min] 60 – 1600 100 – 1100

Wymiary płyty [mm] 140 x 155 200 x 245 300 x 310

Sterowanie pokrętło

M5 M 20.20 M 30.30

ECM 2 ECM 5 ECM 6
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Dane techniczne ECM 2 ECM 5 ECM 6

Materiał płyty stal nierdzewna Eloxal

Zakres temperatury [°C] - - RT+5 – 250

Zakres prędkości [obr./min] 10 – 200 50 – 1200 10 – 1200

Wymiary płyty [mm] 100 x 100 90 x 90

Moc grzewcza [W] - - 160

Sterowanie pokrętło

Wymiary S x G x W [mm] 100 x 115 x 58 100 x 110 x 83

Waga [kg] 0,7 0,9

MCS 77 MCS 78 M 26G2

MIESZADŁA MAGNETYCZNE PROGRAMOWANE Z GRZANIEM 
Seria mieszadeł magnetycznych sterowana mikroprocesorowo, z funkcją programowania, timerem 
i  interfejsem RS485. Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, bezobsługowy silnik i złącze do sondy 
temperaturowej Pt100.

Zakres prędkości obrotowej w każdym z modeli wynosi 60 - 1600 obr./min. 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 minuty 
do 99 dni. Mieszadła wyróżnia się tzw. miękkim startem, który chroni przed rozchlapywaniem cieczy. 
Przed przegrzaniem cieczy chronią trzy niezależne układy zabezpieczające.

Dane techniczne MCS 77 MCS 78 M 26G2

Materiał płyty grzewczej Eloxal Ceran© Eloxal

Zakres prędkości [obr./min] 60 – 1600

Zakres temperatury [°C] RT+5 – 330 RT+5 – 440 RT+5 – 360

Maks. obj. mieszania 
(w stosunku do wody) [l] 10

Moc grzewcza [W] 500 600 500

Wymiary płyty [mm] fi 140 fi 130 fi 140

Typ wyświetlacza LCD

Interfejs RS485

Termometr zewnętrzny Pt100

Wymiary S x G x W [mm] 180 x 250 x 115 145 x 220 x 110

Waga [kg] 3,9 2,6
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Dane techniczne M 6 M 6.1 M 6.2

Materiał płyty grzewczej  Ceran© stal nierdzewna Eloxal

Zakres prędkości [obr./min] 80 – 1600

Zakres temperatury [°C] RT+5 – 400 RT+5 – 330

Moc grzewcza [W] 600 500

Wymiary płyty [mm] 135 x 135 fi 130 fi 140

Sterowanie pokrętła

Wymiary S x G x W [mm] 155 x 160 x 110 155 x 160 x 115

Waga [kg] 2,4 2,2

MIESZADŁA Z GRZANIEM 
PRZEZNACZONE DO STANDARDOWYCH PRAC

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM 
I STEROWANIEM MIKROPROCESOROWYM

Grupa kompaktowych, mocnych mieszadeł zaprojektowanych do  rutynowych, codziennych prac 
w  laboratorium. Kontrola analogowa płyty grzejnej, bezszczotkowy silnik z  kontrolą prędkości, 
wbudowany zwój grzewczy, konstrukcja zapobiegająca rozchlapywaniu z osłoną wykonaną ze stali 
nierdzewnej, zapewniają długie i bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń.

Mieszadła magnetyczne z  grzaniem M 21, M 22 oraz M 23 posiadają 4-cyfrowy wyświetlacz LED 
oraz cyfrową regulację temperatury i  prędkości mieszadła umiejscowione na  przednim panelu 
urządzenia. Wszystkie parametry mogą być monitorowane na wyświetlaczu LED. Dodatkowe zalety 
mieszadeł to  tzw. “miękki” start oraz kwasoodporna obudowa. Wszystkie trzy modele posiadają 
interfejs RS485 (opcjonalnie RS232). 

M 6

M 21 M 22 M 23

M 6.1 M 6.2
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MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM,
DO KOLB OKRĄGŁODENNYCH

Seria mieszadeł magnetycznych do  kolb okrągłodennych 
o pojemności od 100 do nawet 2000 ml. Sterowane mikropro-
cesorem z 4-cyfrowym wyświetlaczem LCD, timerem i interfej-
sem RS485. Wyposażone w bezobsługowy silnik oraz przyłącze 
do sondy temperaturowej Pt100.
• Mieszadło do kolb okrągłodennych
• Sterowanie mikroprocesorowe
• 4-cyfrowy wyświetlacz LCD
• Timer.

KM 16.4D

KM 16.7D

Dane techniczne M 21 M 22 M 23 

Materiał płyty grzewczej stal nierdzewna Eloxal  Ceran©

Zakres prędkości
[obr./min] 60 – 1600

Zakres temperatury [°C] RT+5 – 350 RT+5 – 380  RT+5 – 550

Moc grzewcza [W] 500 600

Wymiary płyty [mm] fi 130 fi 140 135 x 135

Sterowanie pokrętła

Wymiary S x G x W
[mm] 145 x 210 x 110

Waga [kg] 2,6

Dane techniczne KM 16.4D KM 16.7D

Materiał płyty grzewczej Eloxal

Zakres prędkości [obr./min] 60 – 1100

Zakres temperatury [°C]  RT+5 – 450

Rozmiar miejsca 
grzewczego [mm] fi 90 fi 120

Moc grzewcza [W] 500

Wyświetlacz LCD

Wymiary S x G x W [mm] 145 x 175 x 200 190 x 195 x 200

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

BEZ GRZANIA

Model
Liczba 

stanowisk 
mieszania

Maks. objętość 
mieszania 

na stanowisko 
względem H2O [l]

Moc silnika 
[W]

Zakres 
obrotów 

[obr./min]

Regulacja 
prędkości

Maxi MR 1 digital 1 150 35 0 - 600 analogowa

Midi MR 1 digital 1 50 19 0 - 1000 analogowa

KMO 3 basic 1 5 9 10 - 1500 cyfrowa

C-MAG MS 10 1 15 1,5 100 - 1500 analogowa

C-MAG MS 7 1 10 1,5 100 - 1500 analogowa

C-MAG MS 4 1 5 1,5 100 - 1500 analogowa

lab disc white 1 0,8 3 15 - 1500 analogowa

big squid white 
(biały) 1 1,5 2 0 - 2500 cyfrowa

color squid white 
(biały) 1 1 2 0 - 2500 cyfrowa

topolino mobil 1 0,25 b/d 500 - 1800 analogowa

topolino 1 0,25 0,8 500 - 1800 analogowa

Mini MR 
standard 1 1 2 0 - 2500 analogowa

RO 15 15 0,4 40 0 - 1200 cyfrowa

RO 10 10 0,4 25 0 - 1200 cyfrowa

RO 5 5 0,4 13 0 - 1200 cyfrowa

Mieszadło 
magnetyczne 
IKA myPlate

1 1,5 2 100 - 2500 cyfrowa

Mieszadła magnetyczne o  bardzo dużej mocy, przeznaczone do  pracy z  objętościami nawet 
do 150 l w zależności od potrzeb. Prędkość pracy do 2500 obr. /min. Możliwość zakupu mieszadła 
z  funkcją grzania, aż do  500°C. Wydajne przyciąganie magnetyczne pozwala na  szybsze i  sku-
teczniejsze mieszanie. Możliwość zakupu mieszadeł na 15 naczyń do synchronicznego mieszania 
zarówno z funkcją podgrzewania lub nie, zapewnia sprawniejszą pracę z większa ilością próbek.

• Silnik z ochroną przed utykiem
• Płaska, solidna obudowa wykonane z materiałów   
  niewrażliwych na czynniki chemiczne
• Bezstopniowa regulacja prędkości
• Silne przyciąganie magnetyczne.
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Model
Liczba 

stanowisk 
mieszania

Maks. objętość 
mieszania 

na stanowisko 
względem H2O [l]

Moc grzewcza 
[W]

Zakres 
obrotów 

[obr./min]

Zakres 
temperatury 
grzania [°C]

temp. pok. 15 15 0,4 580 0 - 1000 50 - 120

temp. pok. 10 10 0,4 375 0 - 1000 50 - 120

temp. pok. 5 5 0,4 175 0 - 1000 50 - 120

RH basic 2 1 10 400 100 - 2000 50 - 320

C-MAG HS 10 
digital 1 15 1500 100 - 1500 50 - 500

C-MAG HS 7 
digital 1 10 1000 100 - 1500 50 - 500

C-MAG HS 4 
digital 1 5 250 100 - 1500 50 - 500

C-MAG HS 10 1 15 1500 100 - 1500 50 - 500

Zestaw C-MAG 
HS 7 1 10 1000 100 - 1500 50 - 500

C-MAG HS 7 1 10 1000 100 - 1500 50 - 500

C-MAG HS 4 1 5 250 100 - 1500 50 - 500

RET basic 1 20 600 50 - 1700 50 - 340

RCT basic 1 20 600 50 - 1500 50 - 310

RH digital white 1 15 600 100 - 2000 50 - 320

RH digital 1 15 600 100 - 2000 50 - 320

RH basic white 1 15 600 100 - 2000 50 - 320

RH basic 1 15 600 100 - 2000 50 - 320

RET control-visc 
white 1 20 600 50 - 1700 50 - 340

RET control-visc 1 20 600 50 - 1700 50 - 340

RCT 5 digital 1 20 850 50 - 1500 50 - 310

C-MAG HS 7 
contro 1 20 1000 50 - 1500 50 - 500

IKA Plate
(RCT digital) 1 20 600 50 - 1500 50 - 310

Z GRZANIEM
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PŁYTY GRZEJNE Z MIESZADŁEM GUARDIAN 5000/7000
Płyty grzejne z mieszadłem OHAUS Guardian 5000™ zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 
bezpieczną i łatwą pracę we wszystkich zastosowaniach badawczych, naukowych i przemysłowych. 
Konstrukcja umożliwia odpowiednie mieszanie i kontrolę temperatury płyty górnej lub próbki, przy 
użyciu opcjonalnej sondy temperatury. Modele grzewcze posiadają funkcję kalibracji jednopunktowej 
dla wielu wartości zadanych. Dostępnych jest pięć modeli z trzema rozmiarami płyt do codziennego 
podgrzewania i mieszania Guardian 5000™, oraz trzy modele mieszadeł magnetycznych z płytą 
grzejną z jednoczesnym podgrzewaniem i mieszaniem Guardian 7000™.

Cechy szczególne:
System SafetyHeat™ chroniący laboratorium 
Wiodący w branży system wczesnego wykrywania, wykorzystujący 
dwa niezależne układy sterowania bezpieczeństwem w  celu 
ciągłego monitorowania elektroniki i  wyłączania ogrzewania 
przed wystąpieniem nadmiernej temperatury. 

Wydajne oraz jednostajne mieszanie
Precyzyjne mieszanie w  zakresie od  60 do  1600 obr. /min jest 
możliwe dzięki wydajnemu silnikowi, silnemu magnesowi i ste-
rowaniu prędkości z oprogramowania, co zapewnia bezpieczne 
sprzężenie magnetyczne w przypadku dużej lepkości. 

Czytelny wyświetlacz LCD 
Czytelny wyświetlacz LCD zawiera wskazania temperatury 
i  prędkości, intuicyjne ikony i  wyraźny wskaźnik gorącej 
powierzchni. Zaprojektowane z  myślą o  szybkim i  łatwym 
monitorowaniu wydajności w całym laboratorium. 

Zaprojektowany z  myślą o  trwałości i  niezawodności 
z ekskluzywną obudową SmartHousing™ 
Obudowa SmartHousing™ jest odporna na działanie substancji 
chemicznych dzięki innowacyjnej, łatwej do czyszczenia budowie, 
która odprowadza wycieki z wewnętrznych elementów i panelu 
sterowania ustawionego pod kątem. 

Programy Guardian 5000
Przygotowanie wrzącej wody, przygotowanie kąpieli wodno/
olejowych, przygotowanie próbek i  roztworów, rozpuszczanie 
buforów i odczynników, przygotowanie mediów, zagęszczanie 
próbek.

Programy Guardian 7000
 Chemikalia i substancje biologia wrażliwa na temperaturę, utrzy-
manie ciepła, optymalizacja pH roztworu, sterylizacja roztworu, 
reakcje endotermiczne, denaturacja materiału organicznego, 
przygotowywanie próbek i  roztworów, rozpuszczanie buforów 
i odczynników, przygotowywanie mediów, gotowanie, doprowa-
dzanie do wrzenia. 

Cechy konstrukcyjne mieszadeł Guardian 5000
Czujnik Hot Top, alarm dźwiękowy, zabezpieczenie Safety 
Heat ™ wyłącza grzejnik w przypadku awarii, funkcja kalibracji 
temperatury dla 3 wartości zadanych i 3 próbek. 

Cechy konstrukcyjne mieszadeł Guardian 7000
Czujnik Hot Top, alarm dźwiękowy, funkcja ograniczenia 
temperatury SmartHeat ™ zabezpieczenie Safety Heat ™ wyłącza 
grzejnik w przypadku awarii, funkcja kalibracji temperatury dla 5 
wartości zadanych i 5 próbek, funkcja priorytetu temperatury, 
funkcje SmartRate ™.

Guardian 5000

Guardian 5000

Guardian 7000

Guardian 7000
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Model e-G51ST07C e-G51HP07C e-G51HS07C e-G51HS10C e-G51HSRDM

Funkcja mieszanie nagrzewanie podgrzewanie i mieszanie

Wymiary płyty [mm] 178 x 178 254 x 254 fi 135 

Zakres prędkości [obr./min ] 60 - 1600 nie.dot. 60 - 1600 

Stabilność prędkości [%] ±2 nie dot. ±2 

Zakres temperatury [°C] nie dot. RT+5 – 500 RT+5 – 380

Stabilność temperatury* nie dot. ±3% płyta, poniżej 100°C ±2°C 
oraz ±1% czujnik, poniżej 100°C ±1°C

Kalibracja temperatury nie dot. 3 płyty i 3 czujniki

Sterowanie cyfrowe

Wyświetlacz podświetlany  
wyświetlacz LCD

podświetlany wyświetlacz LCD wyświetla 
temperaturę i prędkość

Pojemność [l] 15 18 20

Wykonanie górnej płyty ceramiczne aluminiowe

Wymiary S x G x W [mm] 223 x 309 x 122 286 x 415 x 122 173 x 267 x 126 

Masa netto [kg] 2,6 5,2 2,6

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 104 1242 1449 952

Warunki pracy 5°C – 40°C, 80% RH, bez kondensacji

Numer katalogowy 30500543 30500533 30500523 30500553 30500563

Model e-G71HS07C e-G71HS10C e-G71HSRDM

Funkcja podgrzewanie i mieszanie

Wymiary płyty [mm] 178 x 178 254 x 254  fi 135 

Zakres prędkości [obr./min] 60 – 1600

Stabilność prędkości [%] ±2 

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 500  RT+5 - 380 

Stabilność temperatury* ±1% płyta, poniżej 100°C ±1°C 
oraz ±0,5% czujnik, poniżej 100°C ±1°C

Dokładność temperatury* płyta ±5°C (po kalibracji jednopunktowej) i czujnik ±0,5°C 
(po kalibracji jednopunktowej)

Kalibracja temperatury pięć płyt i pięć czujników

Zegar 1 min - 99 h 59 min

Sterowanie cyfrowe 

Wyświetlacz podświetlany LCD

Komunikacja USB

Pojemność [l] 15 18 20

Wykonanie górnej płyty ceramiczna aluminiowa

Wymiary S X G X W [mm] 223 x 309 x 122 286 x 415 x 122 173 x 267 x 126

Masa netto [kg] 2,6 5,2 2,6

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 1242 1449 952

Warunki pracy 5°C – 40°C, 80% RH, bez kondensacji

Akcesoria czujnik temperatury i pokrywa ochronna (w zestawie)

Numer katalogowy 30500603 30500613 30500623
* Dogodne warunki. Zmiany w procesie pomiaru temperatury, naczynie, otoczenie i próbki będą miały wpływ na rzeczywistą wydajność
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MIESZADŁA MAGNETYCZNE FIRMY PHOENIX INSTRUMENT 

Mieszadła przeznaczone do standardowych prac 

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.

Klasyczne mieszadła magnetyczne z grzaniem lub bez, wyposażone w płytę odporną na chemikalia 
i zarysowania oraz umożliwiającą szybkie nagrzewanie. Płynna regulacja prędkości i temperatury 
zapewnia doskonałe mieszanie próbek.

  RSM-01 HP RSM-01 
HS RSM-01 S RSM-02 HP+ RSM-02 

HS+
RSM-
04H

RSM-
05H

Moc [W] 530 1050

Maks. 
obj. pracy 

względem H2O 
[l]

20 10 20

Wymiar płyty 
[mm] fi 135 184 x 184

Materiał płyty
stal nierdzewna 

pokryta 
ceramiką

stal nierdzewna

stal 
nierdzewna 

pokryta 
ceramiką

stal 
nierdzewna ceramika

Zakres 
prędkości 
[obr./min]

50 - 1500 100 - 1500

Regulacja 
prędkości analogowa cyfrowa

Zakres 
temperatury 

[°C]
RT+5 - 340 -- RT+5 - 340 RT+5 - 550

Regulacja 
temperatury analogowa - cyfrowa

RS-232 - tak - tak

Wyświetlacz - LCD LED LCD

Wymiary 
S x G x W

[mm]
280 x 160 x 85 215 x 340 x 110

Klasa ochrony IP 42 IP 21

RSM-01 HP RSM-02 HS+ RSM-04H
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Proste mieszadła magnetyczne

Mieszadła wielostanowiskowe

Kompaktowe modele mieszadeł na  poziomie budżetowym, z  zachowaniem wysokiej jakości 
wykonania.

RSM-10 HS

RSM-03-10KH

RSM-10A RSM-ECO

  RSM-10 HS RSM-10 HP RSM-10A RSM-10B RSM-ECO

Maks. obj. pracy
 względem H2O [l] 3 1,5

Wymiar płyty [mm] fi 135 fi 120

Materiał płyty stal nierdzewna stal nierdzewna 
pokryta ceramiką tworzywo sztuczne ABS

Zakres prędkości 
[obr./min] 200 - 1500 50 - 1500 100 - 1500 300 - 2000

Regulacja prędkości cyfrowa analogowa cyfrowa analogowa

Zakres temperatury 
[°C] RT+5 - 280 -

Regulacja 
temperatury cyfrowa -

Wyświetlacz LED - LED -

Wymiary S x G x W 
[mm] 155 x 215 x 100 155 x 215 x 75 150 x 145 x 50

Klasa ochrony IP 42 IP 21

Wysokowydajne, wielostanowiskowe 
mieszadła magnetyczne f irmy 
Phoenix Instrument są  idealnymi 
urządzeniami przeznaczonymi 
do codziennej pracy w laboratorium. 
Dostępne modele są 10-stanowiskowe, 
wyposażone w  antypoślizgową 
i  antykorozyjną płytę, przeznaczone 
są  do  mieszania cieczy o  objętości 
do 0,4 litra na każdym stanowisku.

  RSM-03-10KH RSM-03-10K

Maks. obj. pracy
względem H2O [l] 0,4 na każdy punkt mieszania

Wymiar stanowiska 
mieszania [mm] fi 85

Liczna stanowisk 10

Materiał płyty stal nierdzewna z powłoką 
silikonową

Zakres prędkości
[obr./min] 50 - 1100

Regulacja prędkości analogowa

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 120 -

Regulacja temperatury analogowa -

Wymiary S x G x W [mm] 182 x 552 x 65

Klasa ochrony IP 42



126 przygotowanie prób

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z WEWNĘTRZNYM KONTROLEREM

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z ZEWNĘTRZYM KONTROLEREM

Proste w obsłudze, ultra płaskie mieszadła 
magnetyczne z wbudowanym kontrolerem 
wewnętrznym. Wykonanie ze stali nierdzewnej 
ułatwia utrzymanie mieszadła w czystości. 
Zróżnicowany wybór mieszadeł pod względem 
liczby stanowisk mieszających, szeroki zakres 
prędkości oraz bezawaryjny, indukcyjny napęd 
magnetyczny zaspokoi nawet najbardziej 
wymagających Użytkowników. Mieszadła f irmy 
2mag cechuje mieszanie bez szarpnięć nawet przy 
niskich obrotach, a w przypadku wybranych modeli 
możliwość zmiany parametrów mocy mieszania.

Model
Liczba 

punktów 
mieszania

Maks. obj. 
mieszania
(na jeden 

punkt) [ml]

Zakres 
prędkości 
[obr./min]

Maksymalna 
moc 

mieszania 
[W]

Warunki 
pracy [°C] (przy 

wilgotności 
80%)

Wymiary 
S x G x W

[mm]

MIX 1eco

1

3000 120 - 1400 10

-10 / +50

120 x 120 x 35

MIX 1 10000 100 - 2000 20 188 x 238 x 38

accuMIX
3000

100 - 1600 10 215 x 130 x 40

luMIX

100 - 2000 20

-10 / +40 188 x 238 x 44

MIX 6 6 6 x 1000

-10 / +50

245 x 425 x 38
MIX 15

15 15 x 250
MIX 15 eco 120 - 1200 10

MIX 4 MS 4 4 x 2000 100 - 2000 28

MIX 8 XL 8 8 x 600
100 - 1600 20

185 x 420 x 38

MIX 12 XL 12 12 x 600 275 x 420 x 38

luMIX MIX 4 MS

Seria mieszadeł magnetycznych z zewnętrznym kontrolerem, który umożliwia pracę w trudnych 
warunkach. Mieszała te posiadają klasę bezpieczeństwa IP68. Całkowicie wodoszczelna i hermetycznie 
zamknięta obudowa umożliwia pracę w warunkach wodnych lub w wysokiej temperaturze. Zakres 
prędkości pracy mieszadła zależny jest od wybranego kontrolera.

Model
Liczba 

punktów 
mieszania

Maks. obj. 
mieszania
(na jeden 

punkt) [ml]

Zakres 
prędkości 
[obr./min]

Maksymalna 
moc 

mieszania [W]

Warunki 
pracy [°C] (przy 

wilgotności 
80%)

Wymiary 
S x G x W

[mm]

MIX 1eco

1

3000 120 - 1400 10

-10 / +50

120 x 120 x 35

MIX 1 10000 100 - 2000 20 188 x 238 x 38

accuMIX
3000

100 - 1600 10 215 x 130 x 40

luMIX

100 - 2000 20

-10 / +40 188 x 238 x 44

MIX 6 6 6 x 1000

-10 / +50

245 x 425 x 38
MIX 15

15 15 x 250
MIX 15 eco 120 - 1200 10

MIX 4 MS 4 4 x 2000 100 - 2000 28

MIX 8 XL 8 8 x 600
100 - 1600 20

185 x 420 x 38

MIX 12 XL 12 12 x 600 275 x 420 x 38
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KONTROLERY DO MIESZADEŁ MIXDRIVE

MIESZADŁA MAGNETYCZNE DO DUŻYCH OBJĘTOŚCI

maxMIX

MIXdrive 1 + kontroler MIXcontrol 20MIXdrive 60MIXdrive 1 XS

Model MIXcontrol eco MIXcontrol eco 
DINrail MIXcontrol 20 MIXcontrol 40

Zakres prędkości
[obr./min] 120 - 1200 100 - 1600 100 - 2000

Maks. moc 
mieszania [W] 10 20 40

Ilość kroków regulacji 
mocy - 4 10

Materiał obudowy tworzywo sztuczne stal nierdzewna

Klasa bezpieczeństwa IP20

Wymiary S x G x W [mm] 60 x 50 x 45 24 x 100 x 120 200 x 155 x 38

Waga [kg] 0,50 0,25 1,90

Model MIX 1 XL maxMIX MIXdrive 
1 XL MAXdrive

Liczba punktów 
mieszania 1

Maks. obj. mieszania 
[ml] 40 150 40 250

Zakres prędkości
[obr./min] 70 – 2000 100 – 1200 70 - 2000 100 – 1200

Moc mieszania [W] 20 40 20 60

Dopuszczalne warunki 
pracy [°C]

-10 / +50 (przy 
wilgotności 80%)

-10 / +100 
(przy 

wilgotności 
95%)

-10 / +50 
(przy 

wilgotności 
95%)

Klasa bezpieczeństwa IP64 IP66 IP64

Wymiary S x G x W 
[mm]

225 x 280 
x 35

265 x 320 
x 68

225 x 225 
x 38

260 x 260 
x 68

Waga [kg] 4,5 10,0 4,0 9,8

Kontroler wewnętrzny zewnętrzny
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MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM

MIESZADŁA DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH

Model hotMIX 1 HOTPLATE 
6

HOTPLATE 
15

DRYBATH 
15-100

DRYBATH 
15-250

DRYBATH 
8-250 ERL

Liczba punktów 
mieszania 1 6 15 8

Maks. obj. mieszania
(na jeden punkt) [ml] 2000 6 x 1000 15 x 250 15 x 100 15 x 250 8 x 250

Zakres prędkości
[obr./min] 100 – 1600 100 - 2000

Moc mieszania [W] 10 40

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 200 RT+5 - 40 / 200

Klasa bezpieczeństwa IP20

Wymiary S x G x W
[mm]

120 x 140 
x 80 250 x 430 x 75 280 x 430 x 

120 335 x 515 x 150

Waga [kg] 2 13 20 35 40

Seria mieszadeł magnetycznych z silnikiem krokowym do wolnego i płynnego mieszania. Zapewniają 
mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich obrotach. Mieszadła przystosowane są również do pracy 
z  lepkimi pożywkami oraz z kolbami hodowlanymi. Modele bioMIXdrive można wykorzystywać 
w łaźniach wodnych oraz cieplarkach, gdyż są wodoodporne i hermetycznie zamknięte.

Model bioMIX 1 bioMIXdrive 1 bioMIXdrive 2 bioMIXdrive 3 bioMIXdrive 4

Liczba punktów 
mieszania 1 2 3 4

Maks. obj.
 mieszania [ml] 5 - 5000

Zakres prędkości 
[obr./min] RT+5 - 250

Moc mieszania [W] 6 5

Dopuszczalne 
warunki pracy [°C]

-10 / +50 (przy 
wilgotności 80%) -10 / +50 (przy wilgotności 100%)

Klasa bezpieczeństwa IP68

Wymiary S x G x W
[mm] 188 x 238 x 38 180 x180 x 38 130 x 270 x 38 130 x 410 x 38 270 x 270 x 38

Waga [kg] 3,3 2,5 2,9 4,1 5,6

Kontroler wewnętrzny zewnętrzny

HOTPLATE 6 bioMIX 1DRYBATH 15-250 BioMIXdrive 3
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MIESZADŁA DO PŁYTEK MIKROTITRACYJNYCH

KONTROLERY DO MIESZADEŁ DO PŁYTEK TITRACYJNYCH

MIESZADŁA SPECJALNE

MIXdrive 12 MTP

steriMIXdrive

atexMIXdrive

MIXdrive 96 MTP

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

Rodzaj płytki 6-dołkowa 12-dołkowa 24-dołkowa 96-dołkowa

Maks. obj. mieszania
(na jeden punkt) [ml] 20 7 3,5 0,5

Moc mieszania [W] 10

Dopuszczalne warunki 
pracy [°C] w powietrzu: -10 / +50, w kąpieli wodnej do +50

Klasa bezpieczeństwa IP68

Wymiary S x G x W [mm] 140 x 102 x 26

Waga [kg] 1,3

Kontroler zewnętrzny

Model MIXcontrol eco MIXcontrol MTP

Zakres prędkości [obr./min] 120 - 1200 100 - 2000

Maks. moc mieszania [W] 10

Ilość kroków regulacji mocy - 4

Materiał obudowy tworzywo sztuczne stal nierdzewna

Klasa bezpieczeństwa IP20

Dopuszczalne warunki pracy 
[°C] 0 / +40 (przy wilgotności 80%)

Wymiary S x G x W [mm] 60 x 50 x 45 200 x 155 x 38

Waga [kg] 0,50 1,9

W ofercie posiadamy również dwa specjalne mieszadła magnetyczne. Model steriMIXdrive dzięki 
swojej budowie może być wykorzystywany do pracy w autoklawach, a model atexMIXdrive jest zapro-
jektowany z materiałów atex (przeciwwybuchowych). Zakres prędkości pracy mieszadła uzależniony 
jest od wyboru odpowiedniego kontrolera.

Model steriMIXdrive atexMIXdrive

Maks. obj. mieszania [l] 40 10

Zakres prędkości 
[obr./min] 100 - 1200 100 – 1600 / 100 - 2000

Maksymalna moc 
mieszania [W] 20

Materiał obudowy stal nierdzewna

Klasa bezpieczeństwa IP68

Dopuszczalne warunki 
pracy [°C]

0 / +150 (przy 
wilgotności 100%)

w powietrzu: -10 / +40, 
w kąpieli wodnej do +40;

Wymiary S x G x W [mm] 140 x 140 x 32 180 x 180 x38

Waga [kg] 1,5 3,5

Kontroler zewnętrzny
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MIESZADŁA MECHANICZNE

MIESZADŁA SERII R 100

Uniwersalne mieszadło laboratoryjne do roztworów o wysokiej lepkości. 
Kontrolowane przez mikroprocesor dla osiągnięcia optymalnych 
osiągów i dokładności, z maksymalnym momentem obrotowym 100 
Nc i mocą 300 W. Zakres szybkości to 40 – 2000 obr./min. Urządzenie 
wyposażone jest w interfejs RS 232. 

Seria mieszadeł R 100 jest przystosowana jest do prac w objętościach 
do 200 l (w odniesieniu do wody). Model R 100C przeznaczony jest 
do roztworów o maksymalnej lepkości 60 000 mPas. Parametry pracy 
urządzenia wyświetlane są na wyświetlaczu LCD. 

Urządzenie takie samo jak R 100C, ale z niskim zakresem prędkości 
obrotów 10 – 500 obr./min i maksymalnym momentem obrotowym 
600 Ncm. Bardzo mocne mieszadło idealne do mediów o średniej 
i  wysokiej lepkości (do  100000 mPas). Wieloetapowy system 
bezpieczeństwa wykrywa wszelkie nieprawidłowości oraz chroni 
przed zbyt wysoką temperaturą i przeciążeniem. 

Model pośredni między R 100C a  R 100CT z  zakresem obrotów 
30 - 1100 obr./min i maksymalnym momentem obrotowym 250 Ncm. 
Mieszadło idealne dla mediów o średniej lepkości (do 70000 mPas).

Mieszadło mechaniczne o średniej mocy z 4-cyfrowym wyświetla-
czem LED. Mikroprocesor kontrolujący prędkość jest bezstopniowo 
nastawny od 40 do 2000 obr./min. Funkcja „soft start” chroni przed 
rozpryskiwaniem cieczy. Urządzenie jest wyposażone w wytrzymały 
oraz wydajny silnik. Maksymalny moment obrotowy wynosi 100 Ncm.

R 100C

R 100CT

R 100CL

R 100SD

Dane techniczne R 100C R 100CL R 100CT R 100SD

Wyświetlacz LCD LED

Zakres prędkości [obr./min] 40 – 2000 30 – 1100 10 – 500 40 – 2000

Średnica otworu głowicy mieszającej [mm] 1 – 10,5

Maks. obj. pracy [l] (w odniesieniu do wody) 200

Maks. lepkość [mPas] 60000 70000 100000 60000

Moc [W] 300

Maks. moment obrotowy [Ncm] 100 250 600 100

Wymiary S x G x W [mm] 78 x 200 x 230 78 x 200 x 
250

78 x 200 x 
230

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

R 100C / R 100CT 
/ R100 CL

R 100SD
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Uniwersalne mieszadło mechaniczne, przeznaczone do pracy w objętości do 20 l (w odniesieniu 
do wody). Posiada regulację ciągłą prędkości obrotowej. Idealne do roztworów o niskiej lepkości 
do 8000 mPas.

Małe i poręczne mieszadło laboratoryjne do lekkich zastosowań w laboratoriach i salach lekcyjnych.

Mieszadło mechaniczne o nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądzie. Zintegrowany regulator prędkości 
obrotowej z wyświetlaczem LCD pozwala na bezstopniową regulację w bardzo szerokim zakresie 
(50 - 2000 obr./min). Może być stosowane do pracy ciągłej. Cichy, bezszczotkowy silnik zdecydowanie 
zwiększa komfort pracy. Wyposażone w port RS 232 do sterowania z poziomu komputera.

Małe mieszadło mechaniczne o mocy 60 W, momencie obrotowym 60 Ncm, zasilane bezpiecznym 
napięciem 24 V (za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza). Zintegrowany regulator prędkości 
obrotowej z wyświetlaczem LCD pozwala na bezstopniową regulację prędkości obrotowej w szerokim 
zakresie (30 - 800 obr. /min). Podobnie jak w  modelu R 20D-PC silnik jest bezszczotkowy oraz 
występuje port RS 232.

Ekonomiczne mieszadło mechaniczne o  dużej mocy do  codziennej pracy w  laboratorium. Jak 
każde z mieszadeł CAT, model ten posiada zabezpieczenie przez przeciążeniem oraz przegrzaniem. 
Mieszadło jest przeznaczone do cieczy o lepkości do 30000 mPas.

R 16

R 18

R 20D-PC

R 60D-PC

R 50

R 16 R 18 R 20D-PC R 60D-PC R 50

MIESZADŁA MECHANICZNE CAT O MNIEJSZEJ MOCY

Dane techniczne R 16 R 18 R 20D-PC R 60D-PC R 50

Wyświetlacz brak LCD brak

Zakres prędkości [obr./min] 50 – 1000 100 – 2000 50 – 2000 30 – 800 50 – 1600

Średnica otworu głowicy 
mieszającej [mm] 6 1 – 10,5

Maks. obj. pracy [l] 
(w odniesieniu do wody) 10 20 35 100

Maks. lepkość [mPas] 100 8000 10000 50000 30000

Moc [W] 25 120 60 120

Maks. moment obrotowy [Ncm] 4 18 20 60 50

Wymiary S x G x W [mm] 67 x 121 x 105 65 x 120 x 
200

68 x 130 x 
165 68 x 130 x 172 65 x 120 x 

200

Waga [kg] 0,7 2,2 1,3 2,3
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KOŃCÓWKI DO MIESZADEŁ MECHANICZNYCH

Rodzaj końcówki Długość 
[mm]

Średnica pręta 
[mm]

Średnica ostrza 
[mm]

ło
p

at
ko

w
a

400 8 70

500 10 70

400 8 70

500 10 70

śm
ig

ło
w

a

300 6 50

300 8 50

400 8 50

500 8 50

300 8 50

400 8 50

500 8 50

w
ir

ów
ko

w
a

400 8 90/15

śm
ig

ło
w

a

300 6 50

300 8 50

400 8 50

500 8 50

400 8 70

500 10 100

300 6 50

400 8 50

400 8 100
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MIESZADŁA MECHANICZNE

• Wyświetlacz cyfrowy
• Napęd z funkcją utrzymywania stałej mocy wyjściowej
• Wałki mieszadeł wciskane
• Ergonomiczna i solidna konstrukcja
• Ochrona przed przeciążeniem.

Mieszadła laboratoryjne o bardzo dużej mocy, z regulacją mechaniczną, 
przeznaczone do pracy z bardzo lepkimi cieczami w ilości do 200 l 
(H2O). Mieszadło z  funkcją ochrony przed przeciążeniem silnika 
dzięki samoblokującemu się ogranicznikowi temperatury pracy. 
Nadaje się do mieszania intensywnego materiałów opracowywanych 
laboratoryjnie lub w  pilotażowych instalacjach technologicznych. 
W ramach akcesoriów można doposażyć przyrząd w zabezpieczenie 
wałka mieszającego.

Model Maks. obj. mieszania 
(na jeden punkt) [l H2O]

Moc silnika 
[W]

Zakres 
obrotów 

[obr./min]

Maks. 
lepkość 
cieczy 
[mPas]

RW 20 digital 20 35 60 - 2000 10000

RW 28 digital 80 90 60 - 1400 50000 

RW 47 digital 200 370 57 - 1300 100000

Eurostar 400 control / digital 150 176 6 - 2000 100000

Eurostar 200 control P4

100

76 4 - 530 150000

Eurostar 200 control / digital 84 6 - 2000
100000

Eurostar 100 control P4 142 10 - 300

Eurostar 100 control / digital 142 30 - 1300 70000

Eurostar 60 control / digital 40 131
30 - 2000

50000

Eurostar 40 digital 25 84 30000

Eurostar 20 high speed 
control / digital 20 125 150 - 6000

10000
Eurostar 20 digital 15 42 30 - 2000

Ministar 80 control / digital 50

46

30 - 500 60000

Ministar 40 control / digital 25 30 - 1000 30000

Ministar 20 control / digital 15 50 - 2000 10000

Microstar 30 control / digital 20

22

30 - 500 20000

Microstar 15 control / digital 10 30 - 1000 8000

Microstar 7,5 control / digital
5

30 - 2000
4000

Nanostar 7,5 digital 50 - 2000
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MIESZADŁA MECHANICZNE  ACHIEVER™5000

Mieszadła mechanicze Achiever, niezawodne i niezwykle wydaje, 
są przeznaczone do codziennego użytku. Bezszczotkowy silnik 
i technologia kompensacji momentu obrotowego zapewniają 
wysoką wydajność i stałą prędkość mieszania. Pozwala to mieszać 
lepkie ciecze w sposób dokładny i kontrolowany bez nadmiernego 
hałasu. Dzięki bezkluczykowemu uchwytowi możliwa jest ich 
łatwiejsza konfiguracja, bez użycia narzędzi. Szybka i  prosta 
wymiana trzonka głowicy przeprowadzana jest za pomocą jednej 
ręki. Specjalna konstrukcja pozwala pracownikom laboratorium 
zaoszczędzić czas i  zmniejsza ich nakład pracy. Urządzenie 
zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie. Przycisk blokady 
zapobiega przypadkowej zmianie prędkości, a  technologia 
wykrywania przeciążenia silnika zatrzymuje mieszanie, zanim 
wystąpi przeciążenie, zabezpieczając tym samym próbkę. 
Mieszadła doskonale sprawdzają się w  procesach mieszania, 
rozpuszczania, dyspersji emulsyfikacji i homogenizacji w branży 
spożywczej, kosmetycznej, farb/powłok, farmaceutycznej, 
chemicznej, przemyśle materiałów klejących, tworzyw sztucznych/
polimerów i branży cementowej/ budowlanej. Dostępnych jest 
pięć modeli o momencie obrotowym do 200 Ncm i pojemności 
do 100 l.

Model e-A51ST020 e-A51ST040 e-A51ST060 e-A51ST100 e-A51ST200

Zakres prędkości [obr./min] 30 - 2000 30 - 1300 6 - 400 (I)  
30 - 2000 (II)

Maks. obciążenie względem H2O [l] 25 40 100

Maks. lepkość cieczy [mPas] 10000 25000 50000 70000 100000

Maksymalny moment  
obrotowy [N cm] 20 40 60 100 200

Bieg prędkości 1 2

Dokładność prędkości [obr./min] 1

Sterowanie cyfrowe

Wyświetlacz LED

Zegar tak

Przycisk blokujący tak

Zakres uchwytu – średnica – [mm] 1 – 13

Drążek – przelot – średnica – [mm] do 8,5

Stopień Ochrony IP54

Wymiary S x G x W [mm] 235 x 285 x 90 235 x 315 x 
90 

Masa netto [kg] 4,1 4,6

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

Moc [W] 190

Warunki pracy 5°C – 40°C, 80 % RH*, bez kondensacji

Nr katalogowy 30586763 30586764 30586765 30586766 30586767

*RH = wilgotność względna
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Cechy:
• Czytelny cyfrowy wyświetlacz LED ze wskazaniem prędkości, aktualnej tendencji momentu 

obrotowego oraz wbudowanym zegarem
• Mieszanie z prędkością od 6 do 2000 obr./min, dokładnością 1 obr. /min i maksymalnym  

momentem obrotowym od 20 Ncm do 200 Ncm, w zależności od modelu, stabilny  moment 
obrotowy przy dowolnej prędkości, pojemność od 25 l do 100 l

• Hermetyczna obudowa aluminiowa o stopniu ochrony IP54, bezkluczykowy uchwyt 
umożliwiający łatwą obsługę jedną ręką, bezszczotkowy silnik zapewniający cichą pracę oraz 
wyłącznik główny

• Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę, proste sterowanie pokrętłem,  przycisk 
blokady zapobiegający przypadkowym zmianom nastaw, pełna ochrona przed  przeciążeniem 
i nadmierną temperaturą.

W ofercie dostępny szereg doposażenia dodatkowego m.in: końcówki mieszające oraz statywy 
z akcesoriami.

WYTRZĄSARKI LABORATORYJNE

WYTRZĄSARKI O RUCHU KOŁYSZĄCYM I FALUJĄCYM OHAUS

BEZ INKUBACJI
Wytrząsarki o  ruchu kołyszącym lub falującym firmy OHAUS są  przeznaczone do  szerokiego 
zakresu zastosowań laboratoryjnych takich jak: mieszanie próbek krwi, ekstrakcji DNA, techniki 
znakowania, przygotowywania żeli do barwienia i odbarwiania, hybrydyzacji. Dostępne są modele 
cyfrowe sterowane mikroprocesorem i bardziej ekonomiczne, modele niecyfrowe. Wszystkie modele 
są wyposażone w matę antypoślizgową, a większość z nich jest dostępna z tacką umożliwiającą 
ustawienie piętrowe, co pozwala w łatwy sposób podwoić wydajność.

Cechy:
• Czytelne i niezależne wyświetlacze LED prędkości, kąta nachylenia i czasu w modelach cyfrowych
• Pokrętła sterowania prędkości, kąta nachylenia i czasu z podziałką w modelach analogowych
• Konstrukcja odporna na zalanie, zabezpieczenie przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym/

wizualnym w modelach cyfrowych oraz alarm dźwiękowy w modelach analogowych.

Model e-A51ST020 e-A51ST040 e-A51ST060 e-A51ST100 e-A51ST200

Zakres prędkości [obr./min] 30 - 2000 30 - 1300 6 - 400 (I)  
30 - 2000 (II)

Maks. obciążenie względem H2O [l] 25 40 100

Maks. lepkość cieczy [mPas] 10000 25000 50000 70000 100000

Maksymalny moment  
obrotowy [N cm] 20 40 60 100 200

Bieg prędkości 1 2

Dokładność prędkości [obr./min] 1

Sterowanie cyfrowe

Wyświetlacz LED

Zegar tak

Przycisk blokujący tak

Zakres uchwytu – średnica – [mm] 1 – 13

Drążek – przelot – średnica – [mm] do 8,5

Stopień Ochrony IP54

Wymiary S x G x W [mm] 235 x 285 x 90 235 x 315 x 
90 

Masa netto [kg] 4,1 4,6

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

Moc [W] 190

Warunki pracy 5°C – 40°C, 80 % RH*, bez kondensacji

Nr katalogowy 30586763 30586764 30586765 30586766 30586767
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Model SHRK07AL1 SHRK07AL2 SHRK04DG SHWV02AL SHWV02DG

Sterowanie analogowe cyfrowe analogowe cyfrowe

Ruch/kąt nachylenia [°] kołyszący / 0 – 15 falujący /
0 – 16

falujący /
0 – 20

Zakres prędkości [obr./min] 1 - 75 1 - 50 1 - 75 1 - 30 

Dokładność prędkości 
[obr./min] ±1 

Zegar 1 min - 120 min 1 s -  160 h 1 min -
 120 min 1 s -  160 h

Maks. obciążenie [kg] 7,3 4,5 2,3

Warunki pracy od -10°C do 60°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji

Układ napędowy silnik krokowy

Wymiary tacy z zestawu
 D x S [mm] 356 x 279 324 x 254 356 x 279 299 x 222 

Poziomy 1 2 1

Moc [W] 15 25

Nr katalogowy 30391954 30391961 30391989 30391968 30391949

WYTRZĄSARKI O RUCHU KOŁYSZĄCYM I FALUJĄCYM OHAUS - BEZ INKUBACJI

Wbudowana taca i antypoślizgowa gumowa mata (w zestawie).

BEZ INKUBACJI

Model ISRK04HDG ISWV02HDG

Sterowanie cyfrowe

Ruch/ kąt nachylenia [°] kołyszący / 0 – 15 falujący / 0 – 20

Zakres prędkości [obr./min] 1 - 50 1 - 30 

Dokładność prędkości [obr./min] ±1 

Zakres temperatur [°C] RT+5 - 65

Stabilność temperatury w temp. 37°C 
[°C] ±0,5

Maks. obciążenie [kg] 4,5 2,3

Zegar 1 s - 160 h

Układ napędowy silnik krokowy

Wymiary tacy z zestawu D x S [mm] 254 x 191 235 x 184 

Moc [W] 420

Nr katalogowy 30391975 30391982
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WYTRZĄSARKA O RUCHU POSUWISTO-ZWROTNYM OHAUS

WYTRZĄSARKI TYPU VORTEX - MINI WYTRZĄSARKA

Wytrząsarki posuwisto-zwrotne OHAUS są  przeznaczone do  wielu zastosowań, wymagających 
dokładności i powtarzalności wyników, np. do hodowli komórek, procesów ekstrakcji, mieszania 
próbek krwi, barwienia żelem czy badania rozpuszczalności. Ruch posuwisto-zwrotny w  obu 
kierunkach charakteryzuje się skokiem o długości 19 mm. Idealnie sprawdza się zarówno w przypadku 
delikatnego, jak i  energicznego mieszania lejków separacyjnych, dla których zaprojektowano 
wytrzymałą platformę. Optymalna funkcja zwiększania prędkości umożliwia powolne dochodzenie 
do żądanej prędkości, zapobiegając rozbryzgom.

Model SHRC0719DG

Sterowanie cyfrowe

Ruch/ kąt nachylenia [°] posuwisto-zwrotny, 19

Zakres prędkości [obr./min] 20 - 300 

Dokładność prędkości [obr./min] ±1, powyżej 100 ±1% ustawionej prędkości

Maks. obciążenie [kg] 6,8

Zegar 1 s - 160 h

Kalibracja prędkości

Komunikacja RS232 (w zestawie)

Warunki pracy od -10°C do 60°C, wilgotność względna 
80%, bez kondensacji

Układ napędowy bezszczotkowy silnik DC; 
pojedynczy mimośród

Wymiary tacy z zestawu
D x S [mm] 279 x 330 

Moc [W] 40

Nr katalogowy 30391830

Wbudowana taca (28 x 33 cm) i antypoślizgowa gumowa mata (w zestawie).

W ofercie dostępny szereg doposażenia dodatkowego m.in.: platformy, stojaki na probówki oraz 
mikroprobówki, stojaki obrotowe, zaciski na kolby i butelki, zaciski na mikropłykę.

Dostępne są  cztery modele mini wytrząsarek vortex f irmy OHAUS gwarantujące niezawodne 
mieszanie zarówno z niską, jak i wysoką prędkością. Model niecyfrowy oferuje zmienne sterowanie 
prędkością, a  model cyfrowy umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości i  czasu, zapewniając 
powtarzalne wyniki za każdym razem. Model pulsacyjny charakteryzuje się unikalnym pulsacyjnym 
działaniem ograniczającym generację ciepła, zapewniając jednocześnie wyższą skuteczność 
mieszania i  rozrywania wiązań komórkowych. Model o  stałej prędkości oferuje proste, szybkie 
mieszanie za jednym dotknięciem przeznaczone do powtarzalnych zastosowań.
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Cechy:
Wyświetlacz
Niezależne wyświetlacze LED (prędkość / czas) umożliwiają jednoczesny podgląd obu ustawień 
(modele cyfrowe) oraz sterowanie ze zmienną prędkością pokrętłami z naniesioną podziałką (modele 
analogowe).

Programy
Przygotowywanie zawiesin z płynów, mieszanie odczynników, roztworów buforowych i emulsji, testy 
ELISA, ekstrakcja leków, mieszanie próbek. 

Konstrukcja 
Nasadka i 3-calowa platforma na akcesoria do zlewek, kolb, probówek itp. (dołączone do wszystkich 
modeli), uchwyt ze stali nierdzewnej na 12 probówek (modele pulsacyjne).

Cechy konstrukcyjne
Sterowanie mikroprocesorem w celu utrzymania wyznaczonej prędkości zapewnia równomierne 
mieszanie (modele cyfrowe), maksymalna prędkość modeli 230 V to 2500 obr./min.

Model VXMNFS VXMNAL VXMNDG VXMNPS

Sterowanie stała prędkość analogowy cyfrowy pulsacyjny, 
cyfrowy

Orbita [mm] 4,9 2,5

Zakres prędkości 
[obr./min] 2800 300 – 2800 500 – 2800 

Tryb pracy przerywana

Warunki pracy od 39°C do 104°C, wilgotność względna 20%-85%, bez kondensacji

Zasilanie [V] 230

Wymiary S x G x W [mm] 123 x 210 x 165

Moc [W] 135

Nr katalogowy 30392110 30392117 30392124 30392131

Odłączany 3-żyłowy przewód z wtyczką, nasadka i platforma 7,6 cm na akcesoria do zlewek, kolb, probówek itp. 
(dołączone do wszystkich modeli), uchwyt ze stali nierdzewnej na 12 probówek (w zestawie tylko z modelami 
pulsacyjnymi).

WYTRZĄSARKI TYPU VORTEX - HEAVY DUTY
Wytrząsarki vortex Heavy Duty f irmy OHAUS 
charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją 
i najwyższej jakości silnikiem, aby umożliwić ciągła 
pracę z użyciem akcesoriów w całym zakresie 
prędkości. Modele cyfrowe są  wyposażone 
w timer i dokładną kontrolę prędkości potrzebną 
w zastosowaniach wymagających powtarzalnych 
wyników. Modele niecyf rowe o  zmiennej 
prędkości są bardziej ekonomiczną alternatywą. 
Dostępny jest szeroki zakres akcesoriów 
do  mikroprobówek, mikropłytek i  probówek 
różnej wielkości o wymiarach od 0,5 do 50 ml. 
Doskonale sprawdzają się w  przygotowaniu 
testów ELISA, preparatów PCR, wytrawianiu czy 
rozrywaniu wiązań komórkowych.

Model VXHDAL VXHDDG

Sterowanie analogowy cyfrowe

Orbita [mm] 4,9

Zakres prędkości 
[obr./min]

tryb pracy, 300 – 2500
tryb dotykowy, 300 – 3500 

Tryb pracy ciągła

Maks. 
obciążenie [kg] 1,1

Warunki pracy
od 4°C do 40°C, wilgotność 

względna 20%-85%, 
bez kondensacji

Wymiary 
S x G x W [mm] 168 x 241 x 160

Moc [W] 30

Nr katalogowy 30392141 30392136

WYTRZĄSARKI TYPU VORTEX - MINI WYTRZĄSARKA



139przygotowanie prób

WYTRZĄSARKI TYPU VORTEX -
DO MIKROPŁYTEK 

WYTRZĄSARKI TYPU VORTEX - MULTI-TUBE

Wytrząsarki vortex do  mikropłytek f irmy OHAUS idealnie 
sprawdzają się do  mieszania mikropłytek w  całym zakresie 
prędkości. Wszystkie modele są przeznaczone do ciągłej pracy 
w laboratorium.

Model VXMPAL VXMPDG

Sterowanie analogowy cyfrowe

Orbita [mm] 3,5

Zakres prędkości [obr./min] tryb pracy, 300 – 2500 tryb dotykowy, 300 – 3500 

Tryb pracy ciągła

Maks. obciążenie 2 mikropłytki

Warunki pracy od 4°C do 40°C, wilgotność względna 20%-85%, bez kondensacji

Zasilanie [V] 230 V

Wymiary S x G x W [mm] 137 x 266 x 114 

Moc [W] 30

Nr katalogowy 30392155 30392150

Odłączany 3-żyłowy przewód z wtyczką (w zestawie), pojedynczy uchwyt na mikropłytkę i nasadka (w zestawie).

Model VXMTAL VXMTALB VXMTDG VXMTDGB

Obudowa stal nierdzewna / 
jednoczęściowa

malowana stal / 
dwuczęściowa

stal nierdzewna / 
jednoczęściowa

malowana stal / 
dwuczęściowa

Sterowanie analogowy cyfrowy

Orbita [mm] 3,6

Zakres prędkości 
[obr./min] 1200 – 2400 500 – 2500

Tryb pracy ciągły

Zakres [kg] 4,5

Warunki pracy od 4°C do 40°C, wilgotność względna 20%-85%, bez kondensacji

Zasilanie [V] 230

Wymiary tacy z zestawu
 D x S [mm] 184 x 311 

Wymiary S x G x W [mm] 384 x 241 x 406 

Moc [W] 100

Nr katalogowy 30392166 30573832 30392173 30573837

Nadają się idealnie do bezdotykowego przetwarzania próbek z dużą przepustowością, dzięki łatwemu 
przetwarzaniu nawet 50 próbek naraz. Wytrząsarkę można dostosować do danego zastosowania 
dzięki 6 różnym stojakom na probówki i zestawowi rozszerzającemu. Dostępne są modele z łatwą 
do czyszczenia jednoczęściową obudową ze stali nierdzewnej, idealną do pomieszczeń czystych, 
lub obudową ze stali malowanej. Modele cyfrowe oferują programowalny tryb pulsacyjny, który 
pozwala wzmocnić wirowanie i uzyskać bardziej energiczne mieszanie. Pracę urządzenia można 
dostosować poprzez regulację czasu między włączaniem i wyłączaniem pulsowania. 

W ofercie dostępny szereg doposażenia dodatkowego m.in.: stojaki na probówki, zestaw do zwiększania 
wysokości, oraz zestaw podkładek na tacę.

Odłączany 3-żyłowy przewód z wtyczką (w zestawie), obudowa ze stali nierdzewnej, stojak obłożony pianką na 
(50) probówek o średnicy 12 mm (w zestawie), wymienne stojaki obłożone pianką do wytrząsania probówek o 
średnicy od 10 do 29 mm (zamawiane oddzielnie).
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WYTRZĄSARKI ORBITALNE OHAUS - LIGHT DUTY

WYTRZĄSARKI ORBITALNE OHAUS - HEAVY DUTY

Wytrząsarki Light Duty firmy OHAUS są przeznaczone do pracy z obciążeniem 
do  4 kg. Dostępne są  dwa zakresy prędkości, oraz dwa rozmiary orbity 
wytrząsania. Oferowane są następujące modele: model cyfrowy przeznaczony 
do stosowania z mikropłytkami, dwa modele cyfrowe przeznaczone do pracy 
z akcesoriami oraz ekonomiczny model niecyfrowy do codziennych zastosowań. 
Wszystkie modele są  wyposażone w  potrójne napędy mimośrodowe 
gwarantujące stabilne wytrząsanie sterowane mikroprocesorem, co przekłada 
się na niezawodność wytrząsania. Doskonale sprawdzą się, w przygotowaniach 
testów ELISA, hodowlach komórek, testach immunologicznych, badaniach 
białek, hodowli bakterii i  drożdży, barwieniu/odbarwianiu, jak również 
w technikach znakowania czy badaniach DNA.

Dostępne opcjonalne doposażenie dodatkowe do SHLD0403DG i SHLD0415DG 
m.in.: zaciski na kolby, stojak na mikroprobówki, stojak na probówki, platforma 
regulowana, uprząż uniwersalna, mata perforowana, tacka na  naczynie 
do rozcieńczania. Akcesoria do SHLD0415AL : mata perforowana 22 x 30 cm. 

Akcesoria do SHLDMP03DG: stojak na mikroprobówki (70 probówek na stojak).

Model  SHLD0415AL SHLD0403DG SHLD0415DG SHLDMP03DG

Sterowanie analogowe cyfrowe 

Ruch [mm] orbitalny, 15 orbitalny, 3 orbitalny, 15 orbitalny, 3

Zakres prędkości [obr./min]  40 – 300  100 – 1200 40 – 300  100 – 1200

Maks. obciążenie 3,6 kg
4 mikropłytki lub  

2 stojaki 
na mikroprobówki

Zegar N/A  1 s - 160 h

Układ napędowy bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród

Wymiar tacy z zestawu
D x S [mm] 299 x 222 279 x 197 

Moc [W] 25

Nr katalogowy 30391893 30391900 30391914 30391907

Do wszystkich modeli z wyjątkiem SHLDMP03DG dołączono matę antypoślizgową [299 x 222] [mm].

Wytrząsarki Heavy Duty firmy OHAUS są przeznaczone do szeregu różnych zastosowań bez względu 
na stopień trudności danego zadania. Doskonale sprawdzą się w hodowlach komórek, badaniach 
rozpuszczalności, ekstrakcji, hodowlach bakterii, przygotowywaniu zawiesin i  hodowli drożdży, 
jak również w barwieniu/odbarwianiu, testach immunologicznych, badaniach białek, technikach 
znakowania. Dostępnych jest osiem wytrząsarek orbitalnych o maksymalnym obciążeniu od 16 do 68 
kg, oferujących różnorodne możliwości i elastyczność w celu uzyskania maksymalnych rezultatów 
przetwarzania próbek.
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• Wszystkie modele 
są wyposażone w tackę 
i gumową matę, a ponadto 
można je dostosować dzięki 
ponad 70 opcjonalnym 
akcesoriom

• System wytrząsania Accu-Drive 
dostępny w wytrząsarkach 
cyfrowych umożliwia doskonałe 
sterowanie prędkością oraz 
zapewnia dokładność i trwałość

• Optymalna funkcja zwiększania 
prędkości umożliwia powolne 
dochodzenie do żądanej 
prędkości, co zapobiega 
rozbryzgom

• Niezależne wyświetlacze LED 
(prędkość/czas) umożliwiają 
jednoczesny podgląd obu 
ustawień oraz sterowanie 
pokrętłami z naniesioną 
podziałką (modele analogowe)

• Interfejs RS232 umożliwia 
dwukierunkową komunikację 
służącą do rejestracji danych 
i sterowania urządzeniem 
(modele cyfrowe).

Model SHHD2325DG SHHD4525DG SHHD4550DG SHHD6825DG SHHD6850DG

Sterowanie cyfrowe

Ruch [mm] orbitalny, 25 orbitalny,  
51

orbitalny,  
25

orbitalny,  
51

Zakres 
prędkości 
[obr./min]

 20 – 500 15 – 500 15 – 300 15 – 500 15 – 300

Dokładność  
prędkości

powyżej 100 obr./min ±1% ustawionej prędkości,  
poniżej 100 obr./min ±1 obr./min

Zegar 1 s - 160 h

Maks. 
obciążenie [kg] 22,7 45,4 68

Układ 
napędowy bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród

Wymiary tacy 
z zestawu
D x S [mm]

457 x 610 610 x 610 610 x 910 

Moc [W] 75 80

Nr katalogowy 30391844 30391865 30391872 30391879 30391886

Model  SHHD1619AL SHHD1619DG SHHD2325AL 

Sterowanie analogowe cyfrowe analogowe 

Ruch [mm] orbitalny, 19 orbitalny, 25

Zakres 
prędkości 
[obr./min]

25 – 500 15 – 500 25 – 500 

Dokładność  
prędkości nie dot.

powyżej  
100 obr./min  

±1% ustawionej  
prędkości, 

poniżej  
100 obr./min  
±1 obr. /min

nie dot. 

Zegar 1 min - 
120 min 1 s - 160 h 1 min - 

120 min

Maks. 
obciążenie [kg] 16 22,7

Układ 
napędowy bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród

Wymiary tacy 
z zestawu
D x S [mm]

279 x 330 457 x 610 

Moc [W] 75

Nr katalogowy 30391802 30391811 30391837

Wbudowana taca i antypoślizgowa gumowa mata w zestawie.

Wbudowana taca i antypoślizgowa gumowa mata w zestawie.
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WYTRZĄSARKI ORBITALNE OHAUS
Z CHŁODZENIEM ORAZ INKUBACJĄ

Wytrząsarki termiczne OHAUS są  przeznaczone do  podgrzewania i  chłodzenia, umożliwiając 
precyzyjną pracę z dużą prędkością oraz regulacją temperatury od 17°C poniżej temperatury otoczenia 
do 100°C. Użytkownik ma możliwość kalibracji temperatury, oraz dostosowania programów poprzez 
wstawienie wymiennych bloków do probówek lub mikropłytek. Ekran dotykowy umożliwia podgląd 
wszystkich kroków programu. Doskonale sprawdzą się w badaniach m.in.: DNA, RNA, hodowlach 
komórek, hybrydyzacji czy badaniu białek.

Model ISTHBLHTS / ISTHBLHTSN* ISTHBLCTS / ISTHBLCTSN*

Typ wytrząsarki wytrząsarka termiczna chłodząca wytrząsarka termiczna

Sterowanie ekran dotykowy

Ruch [mm] orbitalny, 3

Zakres prędkości [obr./min]  300 – 3000 

Dokładność prędkości [%] ±2

Zakres temperatur [°C] RT+4 - 100 RT -17 - 100

Dokładność temperatury [°C] ±1 w przedziale od 20 – 45°C;  
±2 powyżej 45°C

±0,5 w przedziale od 20 – 45°C  
±2 poniżej 20°C i powyżej 45°C

Tempo podgrzewania [°C/min] 5

Tempo chłodzenia [°C/min]  2 – 3 powyżej temperatury otoczenia, 0,5 – 1,0 poniżej temperatury 
otoczenia

Maksymalne obciążenie pojedynczy blok termiczny

Zegar 1 s - 99 h 59 min

Wyświetlacz kolorowy ekran dotykowy LCD 10,9 cm

Układ napędowy bezszczotkowy silnik DC

Wymiary S x G x W [mm] 262 x 269 x 137 

Moc [W] 210

Nr katalogowy 30392005 /30573848*  30391998/30573842*

Cechy:
• Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala, umożliwia 

użytkownikowi zapisywanie i śledzenie postępu
    5 programów zdefiniowanych przez użytkownika, 

z których każdy składa się z 5 indywidualnych kroków. 
Jednocześnie zaprogramowany jest w sześciu językach

• Port USB
• Nienagrzewająca się obudowa Valox, zdejmowany 

plastikowy stojak, pokrywa i śrbokręt do wyjmowania 
bloku (w zestawie)

• Wskaźnik gorącej powierzchni 
• Szereg alarmów m.in: alarm dźwiękowy, funkcja 

ograniczenia temperatury maksymalnej.
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WYTRZĄSARKI ORBITALNE OHAUS Z INKUBACJĄ

Wytrząsarki orbitalne Light Duty z inkubacją firmy OHAUS są przeznaczone do inkubacji próbek 
od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 65°C w zależności od modelu. Maksymalne obciążenie 
mini wytrząsarki z  inkubatorem wynosi 3,6 kg. Wszystkie modele posiadają wyświetlacze 
LED ze  sterowaniem z  poziomu panelu dotykowego. Dostępne są  trzy modele w  zależności 
od przeznaczenia. Doskonale sprawdzą się w testach immunologicznych, hybrydyzacji, hodowlach 
komórek, bakterii, zawiesin drożdży, testach ELISA, PCR, czy reakcjach enzymatycznych.

Cechy:
• Czytelne i niezależne wyświetlacze LED temperatury, prędkości i czasu umożliwiają jednoczesny 

podgląd wszystkich ustawień
• Obudowa z odlewu aluminiowego z pokrywą z poliwęglanu, bezszczotkowy silnik prądu stałego
• Konstrukcja odporna na zalanie, zabezpieczenie przed przeciążeniem, wskaźnik ostrzegający 

o wysokiej temperaturze.

Dostępne opcjonalne doposażenie dodatkowe m.in.: stojak na  mikroprobówki, oraz stojaki 
na probówki.

Model ISLD04HDG ISLDMPHDG ISLDMPHDGL 

Opis produktu wytrząsarka orbitalna 
Light Duty z inkubacją

wytrząsarka z inkubacją  
dla mikropłytek

wytrząsarka z inkubacją 
dla mikropłytek  

z nieprzezroczystą 
pokrywą

Sterowanie cyfrowe 

Ruch [mm] orbitalny, 3

Zakres prędkości 
[obr./min]  100 – 1200

Dokładność prędkości [%] ±2

Zakres temperatur [°C] RT+ 5 - 65

 Stabilność temperatury 
w temp. 37°C [°C] ±0,5

Maksymalne obciążenie 3,6 kg 4 mikropłytki lub 2 stojaki na mikroprobówki

Zegar 1 s - 160 h 

Układ napędowy bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród

Wymiar tacy z zestawu
D x S [mm] 279 x 197 

Moc [W] 450

Nr katalogowy 30391919 30391933 30391926

Odłączany kabel zasilający (w zestawie)
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WYTRZĄSARKI ORBITALNE 
OHAUS Z CHŁODZENIEM 
ORAZ INKUBACJĄ 

WYTRZĄSARKI ORBITALNE 
OHAUS DO PRACY 
W WARUNKACH 
EKSTREMALNYCH BEZ INKUBACJI Wytrząsarki zostały zaprojektowane z myślą 

o  różnych zastosowaniach i  są  gotowe 
do  pracy z  mikropłytkami – nie wymaga-
ją żadnych akcesoriów, oraz mogą łatwo 
pomieścić bloki modułowe z  adapterem 
blokowym. Doskonale sprawdzą się w prze-
prowadzaniu testów immunologicznych, 
hybrydyzacji, hodowlach komórek, bakterii, 
zawiesinach drożdży, testach ELISA, PCR, 
czy reakcjach enzymatycznych.

Model ISICMBCDG

Sterowanie cyfrowe

Ruch [mm] orbitalny, 3

Zakres prędkości 
[obr./min]  100 – 1200 

Dokładność 
prędkości [%] ±2

Zakres temperatur 
[°C] RT+10 - 65

Stabilność 
temperatury [°C] ±0,5°C w temp. 37°C

Maks. 
obciążenie

2 mikropłytki lub 2 
bloki modułowe

Zegar 1 s -  160 h

Układ napędowy
bezszczotkowy 

silnik DC; potrójny 
mimośród

Wymiary S x G x W 
[mm] 419 x 257 x 279 

Moc [W] 160

Nr katalogowy 30391940

Odłączany kabel zasilający (w zestawie)

Wytrząsarki OHAUS są  także przeznaczone 
do  zastosowań wymagających atmosfery CO2 
i  100 % wilgotności. Dotyczy to głównie procesów 
związanych z  uzyskaniem optymalnego wzrostu 
komórek. Urządzenie, wyposażone jest w  zdalny 
sterownik, mocowany za  pomocą magnesu 
do  inkubatora, lub jako oddzielna jednostka 
z możliwością postawienia na stole laboratoryjnym. 
Podstawa urządzenia umieszczona jest wewnątrz 
inkubatora i  połączona z  panelem dotykowym, 
przy użyciu kabla o długości 170 cm. Dzięki ponad 
50 akcesoriom, wytrząsarka doskonale sprawdzi się 
w procesach takich jak: hodowle komórek, badania 
rozpuszczalności, ekstrakcje, hodowle bakterii, 
zawiesiny, hodowle drożdży, barwienie/odbarwianie, 
testy immunologiczne, badania białek, czy techniki 
znakowania.

Model SHEX1619DG

Zakres prędkości 
[obr./min] 15 – 500 

Objętość [kg] 16

Wymiary tacy z 
zestawu D x S [mm] 330 x 330 

Kontrola  cyfrowy 

Układ napędowy bezszczotkowy silnik DC;
potrójny mimośród 

Wzorcowanie kalibracja prędkości 

Komunikacja RS232 

Wymiary S x G x W 
[mm] 353 x 439 x 147 

Masa netto [kg] 21,8

Orbita [mm] 19

Zasilanie [V] 230

Zużycie mocy [W] 30

Dokładność prędkości ±1 obr./min, ponad 100 obr./
min ±1% ustawionej prędkości 

Zegar 1 s – 160 h 

Konstrukcja tacy  aluminium 

Środowisko pracy od -10°C do 60°C, 100%RH 

Nr katalogowy 30391816

Wbudowana taca i antypoślizgowa gumowa mata 
(w zestawie).
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KOŁYSKOWE – ST 5 i S 50

ORBITALNE – S 20 i S 26

Wytrząsarka ST 5 wyposażona jest dużą platformę (410 x 340 mm) ze specjalną antypoślizgową matą 
do delikatnego kołysania szalek Petriego i innych małych naczyń. Prędkość ustawiana jest za pomocą 
pokrętła, w zakresie 10 – 100 obr./min. Platforma obraca się na osi środkowej. Jej pochylenie można 
regulować: 3, 6, 9 i 12°.
• Płynnie regulowana prędkość
• Regulowany kąt pochylenia (3°, 6°, 9° i 12°)
• Mata antypoślizgowa.
 
Model S 50 wyposażony jest w dwa ramiona boczne i 8 zacisków 3-palcowych, wykonanych ze stopu 
aluminium. Wytrząsarka przeznaczona jest do wytrząsania do 4 kolb Erlenmeyera o poj. 1000 ml 
lub 8 kolb Erlenmeyera o poj. 500 ml. Symuluje ruchy dłoni i  jest przeznaczona do pracy ciągłej. 
Częstotliwość wstrząsania możemy ustawić od 50 do 800 obr./min.
• Płynnie regulowana prędkość
• Funkcja timera.

Dane techniczne ST 5 S 50

Zakres prędkości
[obr./min] 10 – 100 50 – 800

Typ wytrząsarki kołyskowa

Rodzaj ruchu kołysanie obrotowy

Kąt kołysania [°] 3, 6, 9, 12 ±2

Wymiary platformy [mm] 410 x 340 zacisk
3-palcowy

Obciążenie maks. [kg] 2 2 (na każde 
ramię)

Średnica probówek maks. 
[mm] - 90

Sterowanie analogowe

Funkcja timera nie tak

Wymiary S x G x W [mm] 520 x 350 x 
100 240 x 240 x 240

Waga [kg] 3,9 8,2

ST 5

S 50

Wytrząsarka orbitalna S 20 to  urządzenie wie-
lofunkcyjne, które składa się z głównej jednostki 
napędowej i  zamawianych oddzielnie pięciu 
różnych przystawek do wytrząsania naczyń labora-
toryjnych o różnych rozmiarach i kształtach. Każdy 
osprzęt jest sprzedawany osobno, dzięki czemu 
urządzenie jest uniwersalne i może być dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb laboratoryjnych.
• Płynna regulacja prędkości
• Funkcja timera
• Solidna obudowa ze stali nierdzewnej. S 20
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Wytrząsarka orbitalna S 20 
Dostępne przystawki:
Przystawka do probówek (adapter R) 
Przystawka umożliwiająca wytrząsanie do  36 probówek o  średnicy 
do 16 mm. Dwie boczne śruby pozwalają na ustawienie kąta probówek 
od pionu do pochylenia około 45°.
Maksymalna prędkość wytrząsania: 800 obr./min.

to urządzenie specjalnie zaprojektowane do wytrząsania kolb Erlenmeyera o poj. 250, 500 i 1000 ml. 
Unikalny mechanizm indeksujący zatrzymuje platformę wstrząsającą zawsze w określonej pozycji. 
• Funkcja timera (1min do 99d)
• Podświetlany wyświetlacz
• Solidna obudowa ze stali nierdzewnej
• Silnik bezobsługowy. 

Dostępne platformy do kolb Erlenmayera:
• 6 x 250 ml
• 4 x 500 ml
• 2 x 1000 ml

Przystawka do czterech kolb (adapter V)
Ta  przystawka mieści do  czterech kolb Erlenmeyera (każda 
o  pojemności 500 ml) lub kolb okrągłodennych, umożliwiając 
powolny lub intensywny, stały ruch obrotowy. 
Maksymalna prędkość wytrząsania: 500 obr./min.

Uniwersalna nasadka do wytrząsania (adapter U)
Ta  przystawka jest wyposażona w  jedną stałą i  jedną elastyczną 
gumową rolkę do trzymania kolb Erlenmeyera, kolb płaskodennych, 
butelek oraz innych pojemników. Wszystkie pojemniki są  stabilnie 
utrzymywane w miejscu, co pozwala na ich bezpieczne wytrząsanie. 
Maksymalna prędkość wytrząsania: 500 obr./min.

Platforma do wytrząsania (adapter S) 
Duża platforma (200 x 400 mm) ze specjalną matą antypoślizgową, 
która podczas wytrząsania bezpiecznie utrzymuje szalki Petriego 
i inne małe naczynia, bez konieczności stosowania elementów mocu-
jących. Matę antypoślizgową można łatwo wyczyścić mydłem i wodą, 
aby zapewnić jej długotrwałe użytkowanie. 
Maksymalna prędkość wytrząsania: 1100 obr./min.

Wytrząsarka orbitalna S 26

Dane techniczne S 20 S 26

Zakres prędkości 
[obr./min] 100 – 1100 60 – 1100

Typ wytrząsarki orbitalna

Rodzaj ruchu orbitalny

Orbita wytrząsania 
[mm] 3

Obciążenie maks. 
[kg] 2

Sterowanie analogowe cyfrowe

Wymiary S x G x W
[mm]

145 x 180 x 
130

280 x 245 x 
170

Waga [kg] 4,1 6,9S 26
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RM 5 RM 10

RS-OS / RS-LS 10 / 20

RS-OS / RS-LS 5

ROLKOWE – RM 5 i RM 10
Wytrząsarki rolkowe z serii RM wyposażone są w pięć lub dziesięć zsynchronizowanych obrotowych 
rolek PVC zapewniających równomierne i  łagodne kołysanie próbek. Wystarczająca ilość miejsca 
pozwala na  umieszczenie wielu probówek wzdłuż powierzchni wałków oscylacyjnych, w  celu 
równoczesnego delikatnego i  jednostajnego mieszania. Ten rodzaj wytrząsarki  jest specjalnie 
zaprojektowany do  mieszania próbek krwi, oznaczeń hematologicznych oraz oznaczeń innych 
próbek zawierających zawiesiny komórek. Ponadto zapobiega sedymentacji w próbkach takich jak 
barwniki, farby, oleje, kosmetyki itp. Model RM 5 dostępny jest w trzech konfiguracjach.

Dane techniczne RM 5 RM 5K RM 5F RM 10

Zakres prędkości 
[obr./min] 4 – 30 lub 10 – 70 4 – 30 40 (prędkość stała) 4 – 30 lub 10 – 70

Długość rolek [mm] 330 200 334 330

Ilość rolek [szt.] 5 10

Zdejmowane rolki tak nie tak

Materiał rolek PVC

Kąt pochylenia [°] 3 5 3 3

Obciążenie maks. [kg] 5

Wymiary S x G x W
[mm] 180 x 480 x 110 180 x 350 x 110 180 x 480 x 110 360 x 480 x 110

Waga [kg] 3,7 3,0 3,7 6,5

WYTRZĄSARKI ORBITALNE I LINIOWE

Kompaktowe wytrząsarki o ruchu orbitalnym i posuwisto
-zwrotnym (liniowym). Modele RS-OS / RS-LS 5 sterowa-
ne są analogowo za pomoca pokrętła, natomiast RS-OS / 
RS-LS 10 / 20 wyposażone są w wyświetlacz LCD wskazu-
jący prędkość, czas oraz tryb pracy urządzenia. Dodatko-
wym atutem większych modeli jest timer umożliwiający 
zaprogramowanie czasu wytrząsania. Urządzenie przy-
stosowane jest do  pracy ciągłej. Bogate wyposażenie 
umożliwia indywidualną konfigurację.
• Kompaktowa budowa
• Podświetlany wyświetlacz ułatwiający regulację czasu 

i prędkości (RS-OS / RS-LS 10 / 20)
• Platforma z matą antypoślizgową
• Szeroka gama akcesoriów.
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RS-OS 5 RS-OS 10 RS-OS 20 RS-LS 5 RS-LS 10 RS-LS 20

Rodzaj ruchu orbitalny liniowy

Amplituda 
wytrząsania 

[mm]
20 4 10 20 4 10

Maks. 
obciążenie 

platformy [kg]
3 2,5 7,5 3 2,5 7,5

Zakres prędkości 
[obr./min] 0 - 200 100 - 800 100 - 500 0 - 200 100 - 350

Timer nie tak nie tak

Wyświetlacz nie LCD nie LCD

Regulacja 
prędkości i czasu analogowa cyfrowa analogowa cyfrowa

RS-232 tak

Wymiary
S x G x W [mm]

330 x 270 x 
110

340 x 300 x 
100

420 x 370 x 
100

330 x 270 x 
110

340 x 300 x 
100

420 x 370 x 
100

Wymiary 
platformy [mm] 240 x 240 320 x 320 240 x 240 320 x 320

Klasa ochrony IP 21

WYTRZĄSARKI ORBITALNE I LINIOWE

WYTRZĄSARKI KOŁYSKOWE 3D
Wytrząsarki kołyskowe umożliwiają delikatne wytrząsanie 3D pod ustalonym kątem. Prędkość oraz 
czas wytrząsania kontrolowane są analogowo lub cyfrowo. Możliwa jest indywidualna konfiguracja 
urządzenia przy użyciu szerokiej gamy dostępnych akcesoriów.

  RS-RS 5 RS-DS 5 RS-RR 10 RS-RD 10

Rodzaj ruchu kołyskowy 3D 
kołyskowy kołyskowy 3D kołyskowy

Kąt wytrząsania [°] ±7 ±9

Maks. obciążenie platformy [kg] 3 10 5

Zakres prędkości [obr./min] 5 - 80 10 - 70

Timer nie tak

Wyświetlacz - LCD

Regulacja prędkości i czasu analogowa cyfrowa

Wymiary S x G x W [mm] 330 x 270 x 110 410 x 360 x 106 430 x 360 x 200

Wymiary platformy [mm] 240 x 240 320 x 320

Klasa ochrony IP 21

RS-DS 5 RS-RD 10
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T 25 easy clean
control

• Końcówki homogenizujące ze stali nierdzewnej nadają się do pracy 
  pod wysokim ciśnieniem i w próżni
• Elektroniczny układ ochrony przed przeciążeniem
• Wskaźnik kodów błędów
• Szybka, łatwa wymiana końcówek homogenizujących ze stali 
  nierdzewnej
• Elektroniczna regulacja prędkości.

Homogenizatory o bardzo dużej mocy, przeznaczone do pracy z objętościami 
nawet do  50 l. Prędkość pracy do  30000 obr./min, idealnie nadający 
się do  homogenizowania końcówkami nawet o  bardzo małej średnicy. 
Szeroka gama końcówek homogenizujących nadaje się do wielu zastosowań 
czyniąc urządzenie bardzo wszechstronnym. Powtarzalność wyników pracy 
wynika ze zdolności do utrzymywania prędkości pomimo zmian w lepkości 
homogenizowanego ośrodka.

HOMOGENIZATORY

WYTRZĄSARKI VORTEX

WYTRZĄSARKI ROLKOWE

Kompaktowe, estetyczne i funkcjonalne wytrząsarki laboratoryjne. Uruchomienie urządzenia odbywa 
się przez naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej. W  modelu RS-VF 10 prędkość jest stała 
(2500 obr./min), natomiast w modelu RS-VA 10 można ją regulować w zakresie 0-2500 obr./min.
• Praca w trybie dotykowym i ciągłym
• Ruch orbitalny
• Solidna obudowa.

RS-VF 10 RS-VA 10

Rodzaj ruchu orbitalny

Amplituda wytrząsania 
[mm] 4

Zakres prędkości
[obr./min] 2500 (stała) 0 - 2500

Wymiary S x G x W [mm] 127 x 160 x 130

Klasa ochrony IP 21

Wytrząsarki rolkowe Phoenix zapewniają 
łagodne kołysanie próbek, idealne 
do  mieszania próbek krwi, substancji 
lepkich i zawiesin.

  RS-TR 5 RS-TR 10

Zakres prędkości
[obr. /min] 0 - 70 10 - 70

Ilość rolek [szt.] 6

Timer nie tak

Wyświetlacz - LCD

Regulacja prędkości 
i czasu analogowa cyfrowa

Wymiary S x G x W [mm] 460 x 260 x 
120

530 x 260 x 
120

Klasa ochrony IP 21

RS-VF 10RS-VA 10

RS-TR 10
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Homogenizator X120 – ręczny z  możliwością 
zamontowania na statywie. Pomimo małej mocy 
osiąga wysokie obroty, prędkość sterowana jest 
elektronicznie. Przeznaczony jest do prób o małej 
objętości. Kompatybilny z końcówkami rozdrab-
niającymi T6 / T10 / T17.

Homogenizatory X 1000 i X 1000D o mocy 1050 W 
mają regulowaną prędkością w zakresie 4 000 – 35 
000 obr./min. Dzięki szerokiemu zakresowi pręd-
kości i kompatybilności z wieloma końcówkami 
rozdrabniającymi, nadają się do  homogenizacji 
w każdych warunkach. Kompatybilny z końców-
kami rozdrabniającymi T6 / T10 / T17 / T20 / G20. 
Model X 1000D posiada wbudowany wyświetlacz 
LCD.

Model
Moc 

wyjściowa 
silnika [W]

Zakres 
objętości 

względem H2O 
[l]

Maks. 
lepkość 

cieczy [mPas]

Obroty 
[obr./
min]

Wskaźnik 
temperatury

Programator 
czasowy

T 65 digital 
ULTRA-

TURRAX®
2200

2 - 50

5000

1000 - 
9500

nie nie

T 65 basic 
ULTRA-

TURRAX®
1500 do 7200

T 50 digital 
ULTRA-

TURRAX®
700 0,25 - 30 600 - 

10000

T 25 digital 
ULTRA-

TURRAX®
500

0,001 - 2

3000 - 
25000

T 25 easy clean 
control

400
tak tak

T 25 easy clean 
digital

nie

tak

T 18 digital 
ULTRA-

TURRAX®
300 0,001 - 1,5

nie

T 10 basic 
ULTRA-

TURRAX®
75 0,0005 - 0,1 8000 - 

30000

Homogenizator 
ULTRA-

TURRAX® Tube 
Drive

17 300 - 
6000

ULTRA-
TURRAX® Tube 
Drive P control

28 400 - 
8000 takULTRA-

TURRAX® Tube 
Drive P control 

Workstation

X120 X1000

HOMOGENIZATORY SERII X
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 Dane techniczne X 120 X1000 X1000D X1740

Zakres prędkości
[obr./min] 10000 – 33000 4000 – 35000 2500 – 23000

Moc silnika [W] 140 1050 1800

Wyświetlacz - - tak -

Obj. pracy względem 
H2O [l] 2 20

Maks. poziom hałasu 
bez końcówki [dB] 86 78 87

Końcówki – pasujące 
modele T 6 , T 10, T 17 T 6, T 10, T 17, T 20, G 20

T 30 / G 30, T 40 
/ G 40, DK 30 / 

DK 40

Zasilanie [V] 230V 50Hz

Waga [kg] 0,75 2,1 4,7

Wysokość [mm] 220 290 360

Średnica [mm] 53 75 100

Klasa ochrony IP20

X1000D X1740

Silnik napędowy homogenizatora X1740 został 
specjalnie zaprojektowany do  ciężkich zastoso-
wań w  laboratoriach i  zakładach pilotażowych. 
Może być łączony z  komorą przepływową DK40 
i używany jako homogenizator liniowy. Kompaty-
bilny z końcówkami rozdrabniającymi T30 / G30 / 
T40 / G40 i DK40. 

• Ergonomiczna i cicha praca
• Szeroki zakres objętości od 0,05 do 30 000 ml
• Łatwe czyszczenie
• Stabilna prędkość – nawet pomimo zmian lepkości.

Homogenizatory z  serii PT zapewniają szeroki wachlarz możliwości i  wykorzystania w  lekkiej 
i kompaktowej formie. Nadają się do pracy w różnych przemysłach: farmaceutycznym, chemicznym, 
kosmetycznym, gastronomicznym. Wykonane z  najwyższej jakości materiałów zapewniających 
dłuższą wytrzymałość. Posiadają ochronę przed przegrzaniem, przepięciem oraz zablokowaniem.

HOMOGENIZATORY Z SERII PT

Model PT 1200 E PT 1300 D PT 2500 E PT 10-35 
GT PT 3100 D PT 6100 D PT 45-80 

GT

Objętość, 
maks. 

względem H2O 
[ml]

0,05 - 250 0,05 - 2500 0,1 - 10000 0,1 - 30000 

Prędkość 
końcówki 

[m/s]
< 14 < 26 < 34 < 32

Zakres 
pręskości 
[obr./min]

0 - 25000 2000 - 
30000 500 - 30000 500 - 26500 

Moc 
wyjściowa [W] 100 500 1200 1700
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• Możliwość pracy w przepływie
• Zmniejszone straty oraz pobór energii
• Zapewnia efektywne, powtarzalne rezultaty
• Szeroka gama akcesoriów zapewniająca szerszy 

zakres możliwości
• Połączenie z chmurą oraz z komputerem za pomocą 

Bluetooth lub portu USB.

HOMOGENIZATORY PRZEPŁYWOWE Z SERII MT

HOMOGENIZATOR KULKOWY OHAUS 

Model MT 3100 S2 MT 5100 S2

Maks. objętość [l/min] 11 75

Maks. prędkość
[obr./min] 30 000 21 000

Moc wyjściowa [W] 100 – 230

Laboratoryjny homogenizator kulkowy firmy OHAUS to wydajne rozwiązanie do mielenia, lizowania, 
rozdrabniania, mieszania i homogenizowania próbek. Doskonale sprawdzi się w analizie DNA, RNA 
i białek (z tkanki ssaczej, roślin, gleby, nasion, grzybów, bakterii, wirusów i  innych komórek), lizie 
komórek, PCR, czy ekspresji genów. Wyposażone w łatwą do załadunku tackę, zabezpieczającą 
mikropłytkę, płytkę studzienkową lub probówkę na swoim miejscu. Wykonywany z dużą prędkością 
ruch liniowy, umożliwia szybkie przetwarzanie próbek.

Model HOHTDG

Zakres prędkości [obr./min] 300 - 1600 (skok co 1)

Ruch posuwisto-zwrotny, 31 mm

Zegar 1 s - 10 min (skok co 1 s)

Program 1 5 min z prędkością 1500 obr./min

Program 2 2 min z prędkością 1500 obr./min

Program 3 3 min z prędkością 1300 obr./min

Program 4 4 min z prędkością 1500 obr./min

Program 5 1 min z prędkością 1600 obr./min

Pełny zakres wagowy 1 płytka studzienkowa, 4 mikropłytki i dowolna matryca probówkowa,  
mieszcząca się w regulowanym uchwycie o wymiarach 10,2 x 12,7 x 6,4 cm

Maksymalna pojemność [g] 300

Warunki pracy 5°C– 40°C, 20%– 85% RH, bez skraplania

Wymiary S x G x W [mm] 286 x 446 x 518 

Masa netto [kg] 34

Nr katalogowy 30391396

Homogenizatory przepływowe z  serii MT to  najlepsze rozwiązanie do  produkcji masowych 
lub w  laboratoriach, pracujących na  dużą skalę. Zapewniają wysokie bezpieczeństwo procesów. 
Urządzenie wykonane jest z  najwyższej jakości materiałów, zapewniających dużą wytrzymałość. 
Homogenizatory posiadają system Bluetooth oraz połączenie do  chmury, co  pozwala na  szybkie 
przesyłania i opracowania wyników.
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HOMOGENIZATORY LABORATORYJNE

Cechy:
• Duża przepustowość
• Ruch liniowy
• Duża szybkość
• Idealny do wielu próbek
• 5 fabrycznych programów
• Wyświetlacz LED umożliwiający podgląd 
  ustawień prędkości i czasu.

Wybrane akcesoria dodatkowe (zamawiane oddzielnie) :
• Probówka żółta zakręcana (drożdże) 2 ml, DNase/RNase free, 400 μm Zirconium, 
  opak. 100 szt. Nr kat. 30391404
• Probówka niebieska zakręcana (grzyby) 2 ml, DNase/RNase free, 800 μm Zirconium, 
  opak. 100 szt. Nr kat. 30391405
• Probówka pomarańczowa zakręcana (próbki miękkie) 2 ml, DNase/RNase free, 
  1,4mm kulki Zirconium, opak. 100 szt. Nr kat. 30391406.

BagMixer to seria wydajnych homogenizatorów laboratoryjnych do przygotowywania próbek stałych. 
Urządzenie miesza dowolną stałą próbkę w sterylnym worku, co gwarantuje optymalną ekstrakcję 
mikrobiologiczną w mniej niż 60 sekund, a także eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. 
Obudowa i komora miksera wykonane są ze stali nierdzewnej, co pozwala na utrzymanie urządzenia 
w czystości. Dostępne są modele z drzwiami pełnymi oraz przeszklonymi, co pozwana na obserwację 
procesu homogenizowania. Homogenizatory BagMixer znajdą zastosowanie w przygotowywaniu 
próbek w mikrobiologii spożywczej, farmaceutycznej, weterynaryjnej lub ekstrakcji molekularnej. 
Szeroki zakres pojemności dostępnych urządzeń sprawia, że każdy użytkownik znajdzie odpowiedni 
homogenizator dostosowany do swoich potrzeb. 

 Charakterystyka:
• Maksymalne objętości mieszania: 100, 400, 3500 ml
• Ciche mieszanie < 48dB
• Dwuwarstwowe drzwi okienne 
• Wielofunkcyjny ekran cyfrowy
• Zmienny czas pracy (1 s – 1 h lub nieskończony/odliczanie)
• Automatyczne zatrzymanie miksowania w przypadku wycieku worka
• Wysokiej jakości stal nierdzewna 304L.

MiniMix 100 P CC BagMixer 400 SW JumboMix 3500 W CC
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HOMOGENIZATORY LABORATORYJNE

Model
Optymalna 

objętość 
mieszania [ml]

Wymiary S x G x W 
[mm] Waga [kg] Typ drzwi

MiniMix 100
P CC

5 - 80 200 x 375 x 200
12,0 pełne

W CC 11,8 szklane

BagMixer 
400

P

50 - 400

370 x 385 x 280 16,6
pełne

W szklane

CC 270 x 415 x 265 16,0 szklane

S
275 x 465 x 360

25,2 pełne

SW 25,0 szklane

JumboMix 
3500

VP

200 - 3500
518 x 470 x 470

53,2 pełne

VW 50,2 szklane

WarmMix 630 x 500 x 470 63,0 pełne

• Umożliwia mieszanie, cięcie, homogenizowanie – w zależności 
od potrzeb

• Wygodna regulacja obrotów z zintegrowanym przyciskiem  
włącz-wyłącz

• Szeroka gama komór mieszających o objętości 
od 125 ml aż do 4 l w zależności od zapotrzebowania.

Miksery MB zapewniają wysoką stabilność i  wydajność pracy 
nawet przy najwyższych obrotach. Ich konstrukcja zapewnia 
wytrzymałość, długą eksploatację, ale jednocześnie bezpieczeń-
stwo użytkowania (dzięki zastosowaniu podwójnej izolacji, ochron-
nej osłony Plexiglass oraz pokrywy). Efektywne przygotowanie 
próbek możliwe jest dzięki wysokiej prędkości obrotów.

MIKSERY

MIKSERY Z SERII MB

Model MB 550 MB 800

Objętość 
przetwarzana [ml] 125, 250, 500, 1000 2000, 4000

Moc wyjściowa [W] 550 800

Obroty [obr./min] 1000 - 14000

Waga [kg] 4,4 5,3
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• Szeroka gama sterowników i generatorów rozpraszających zapewniająca elastyczność pracy
• Możliwość połączenia z urządzeniami z serii PT lub MT
• Możliwość dopasowania naczyń procesowych do potrzeb klienta.

Systemy RT to  modułowe reaktory laboratoryjne stosowane do  optymalizacji i  przetwarzania 
substancji chemicznych poprzez mieszanie, rozpraszanie i  homogenizowanie procesów w  skali 
laboratoryjnej. Bardzo szeroki zakres zastosowań od polimeryzacji przez produkcje płynów, emulsji 
kremów do wytwarzania produktów mleczarskich i dietetycznych.

REAKTORY

REAKTORY RT

REAKTORY LABORATORYJNE

Model RT 1 RT 2

Min. obj. medium (mieszanie) [ml] 250 45

Min. obj. medium (homogenizowanie) [ml] 450 110

Maks. objętość medium [ml] 1000 2000

Temperatura [°C] 90 / 230

Próżnia (zakres ciśnień) [mbar] 25 (opcjonalnie)

Zakres prędkości mieszadła PX – SR 90 D [obr./min] 50 - 2000

Zakres prędkości homogenizatora [obr./min] 11000 - 30000 5000 - 28000

Teleskopowy wysięgnik [mm] 211 264

Wymiary S x G x W [mm] 400 x 695 x 425 400 x 845 x 425

Waga [kg] 28 37

Reaktory laboratoryjne LAB stosowane są do do optymalizacji i reprodukcji substancji chemicznych 
poprzez mieszanie, rozpraszanie i homogenizowanie procesów w skali laboratoryjnej. Reakcje mogą 
być wykonywane w różnych objętościach poprzez zmianę zbiorników reaktora (300 ml, 500 ml, 1 l,
2 l, 3 l, 5 l, 7 l). Reaktory przeznaczone do opracowywania procesów chemicznych, zwiększania skali, 
zmniejszania skali i do symulacji procesów.

Zastosowanie:
• Przemysł farmaceutyczny: API, bio-procesy związane z rozpuszczaniem, 

sączeniem oraz suszeniem preparatów
• Przemysł kosmetyczny
• Syntezy krystalizacji rozpuszczalnikiem
• Reakcje zwrotne związane z odzyskiwaniem katalizatorów szlachetnych,
• Procesy biotechnologiczne.

Zacisk do mieszadła pozwala na stabilne ustawienie układu pomiarowego.

Max objętość medium [l] 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0

Temperatura [ºC] RT+ 200

Wymiary S x G x W [mm] 450 x 370 x 1050 

Waga [kg] od 16 do 22 (w zależności od konfiguracji)
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Reaktory laboratoryjne LAB mogą być wyposażone w:
• Pokrywę naczynia reakcyjnego o średnicy DN100, wykonaną ze szkła boro 3.3, pokrywa 

standardowo wyposażona w 4 króćce o szlifie 29/32 i jeden króciec o szlifie 14/23
• Naczynie reakcyjne dwuścienne lub trójścienne, wykonane ze szkła przezroczystego boro 3.3, 

pojemność naczynia reakcyjnego: od 300 ml do 7000 ml, pozwalające na wizualne 
monitorowanie procesów; wyposażone w dwa króćce ze stali nierdzewnej do podłączenia węży, 
na dnie naczynia reakcyjnego zainstalowany wkręcany zawór, element wkręcany wykonany 
z PTFE, zawór całkowicie demontowalny. Naczynie posiada wyrównanie dna, które wyklucza 
jego martwą przestrzeń

• Zacisk samocentrujący do naczynia, wykonany ze stali nierdzewnej DN100
• Uszczelkę O-ring DN100
• Chłodnicę szklaną typu Dimroth o wymiarach szlifu 29/32, długość 

chłodnicy: 200 lub 300 lub 350 lub 500 mm
• Wkraplacz szklany o pojemności: 50 lub 100 lub 250 lub 500 lub 1000 

lub 2000 ml wraz z korkiem, dopasowany do króćca w pokrywie ze szlifem
• Korek do króćca o szlifie 29/32
• Korek do króćca o szlifie 29/32 ze specjalnym króćcem na wąż
• Możliwość zamówienia pasujących naczyń reakcyjnych do zakupionego 

zestawu o pojemnościach: 300 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 7 l, kompatybilnych 
ze stelażem reaktora

• Zakres temperatury pracy reaktorów: od -90 do 180 [°C]
• Końcówkę mieszająca do mieszadła mechanicznego pokryta PTFE
• Sondę temperaturową Pt100 pokrytą PTFE
• Stelaż reaktora wykonany w całości ze stali nierdzewnej, wyposażony 

w niezbędne uchwyty do łatwego mocowania naczynia reakcyjnego, 
napędu mieszadła oraz pokrywy do naczynia wraz z elementami. 
W podstawie stelaża wykonane naczynie ze stali nierdzewnej. 

• Łatwa wymiana końcówek mielących oraz sit
• Zintegrowany system przeciwprzepięciowy, 
  przegrzaniu oraz zablokowaniu
• Możliwość dopełniania komory podczas jej pracy
  (w zależności od produktu).

MŁYNY LABORATORYJNE

Model PX-MFC 90 D

Osiągalny rozmiar cząstek [μm] < 40 

Objętość probówki [ml] 300 

Moc wyjściowa [W] 1000 

Obroty [obr./min] 50 - 6000 

MŁYN LABORATORYJNY Z SERII PX-MFC 90 D

REAKTORY LABORATORYJNE

Młyn Laboratoryjny z  serii PX-MFC 90 D pozwala na  dokładne zmielenie próbek o  twardości 
aż do  6 w  skali Mohsa. Solidne części mielące oraz utwardzane komponenty zapewniają 
wyższą wydajność pracy i  dłuższą eksploatację urządzenia. Łatwe użytkowanie, wysoki poziom 
bezpieczeństwa użytkownika i wydajne mielenie to tylko niektóre z zalet tego młyna.
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• Możliwość pracy przerywanej
• Wysoka wydajność rozdrabniania
• Programowanie i zapis warunków 
  prowadzenia prób
• Łatwa wymiana elementów tnących 
  i rozdrabniających umożliwia 
  wszechstronne zastosowanie przyrządu
• Wbudowany układ chłodzenia 
  zewnętrznym medium (wybrane 
  modele).

Model Sposób 
pracy Zasada działania

Moc 
wyjściowa 
silnika [W]

Zakres 
obrotów 

[obr./min]

Pojemność 
robocza 

maksymalna

MF 10.2 Głowica 
mieląca udarowa

przelotowa

mieląca – udarowa n/d n/d n/d

MF 10.1 Głowica 
tnąco-mieląca tnąco – mieląca n/d n/d n/d

Młynek 
drobnomielący 

MF10 tnąco – udarowa
500 3000 - 6500 n/d

M 20 Młynek 
uniwersalny

wsadowa

225 < 2000 250 ml

MultiDrive basic 
M20 successor 

package

rozdrabnianie, 
kruszenie, mieszanie 

homogenizacja
800 3000 – 

20000 n/d

Młynek 
analityczny A11 

basic

tnąco – udarowa

100 < 28000 80 ml

A10 basic 240 < 25000 50 ml

Tube Mill control
80 5000 – 25000

40 ml

Tube Mill 100 
control 100 ml

MultiDrive 
control MT 
Package

rozdrabnianie, 
kruszenie, mieszanie 

homogenizacja
800 3000 – 

20000 4 kg

MultiDrive 
control 

BT Package

IKA MultiDrive 
control

IKA MultiDrive 
basic

MŁYNKI

Dzięki różnorodności dostępnych naczyń młynki firmy IKA może być wykorzystywana do rozdrabniania 
w szerokim zakresie zastosowań, min. do rozdrabniania zgrubnego i precyzyjnego. Jednorazowe 
komory mielenia eliminują ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Młynek nadaje się do mielenia 
materiałów twardych (do  5 st. Mohsa) – suchych i  kruchych. Sprawdza się szczególnie dobrze 
w mieleniu nasion, np. kukurydzy lub pszenicy. Dostępne są młynki wsadowe oraz przelotowe.
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PŁYTY GRZEWCZE

KOMPAKTOWE PŁYTY GRZEWCZE CAT

Kompaktowe płyty grzejne do podstawowych zastosowań laboratoryjnych. 
• Oszczędność miejsca
• Płynna regulacja temperatury.

Model H4 można stosować jako łaźnię wodno-olejową.

Dane techniczne H 3 H 3.1 H 4

Materiał płyty grzewczej Ceran© stal nierdzewna

Zakres temperatury [°C] 40 / 400 40 / 330

Rozmiar płyty grzewczej [mm] 135 x 135 fi 130 140 x 140 x 55

Moc grzewcza [W] 600 500 600

Sterowanie pokrętło

Wymiary S x G x W [mm] 151 x 157 x 115 151 x 157 x 110 155 x 157 x 165

Waga [kg] 1,7 1,5 1,8

H 3

H 3.1 H 4 H 15/30

H 15/30

Dane techniczne H 15/30

Materiał płyty grzewczej Eloxal

Zakres temperatury [°C] 30 / 115

Rozmiar płyty grzewczej [mm] 182 x 360

Moc grzewcza [W] 150

Sterowanie pokrętło

Wymiary S x G x W [mm] 186 x 395 x 105

Waga [kg] 1,3

Płyta grzewcza do suszenia preparatów. Przeznaczona jest do stosowania w laboratoriach chemicz-
nych i biologicznych, uniwersytetach i aptekach. Płyta mieści do 48 preparatów. Preparaty mogą 
zostać rozmieszczone na płycie na różne sposoby, z zastosowaniem prętów nośnych lub bez. 
• Umożliwia suszenie preparatów 
  na szkiełkach mikroskopowych
• Płynna regulacja temperatury
• Pojemność do 48 szkiełek.
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PŁYTY GRZEWCZE SERII H 30

MINI PŁYTY GRZEJNE I MIESZADŁA OHAUS

H 30/30

H 30/45 CH 30/45H 30/30 DH 30/30 C

Płyty grzejne o  dużej powierzchni grzania, do  bardziej 
zaawansowanych zastosowań laboratoryjnych. 
• Duża powierzchnia grzejna
• Płynna regulacja temperatury
• Solidna, wytrzymała obudowa, odporna na korozję.

Dane techniczne H 30/30 H 30/30 C H 30/30 D H 30/45 H 30/45 C

Materiał płyty 
grzewczej Eloxal Ceran© Eloxal Eloxal  Ceran©

Zakres temperatury 
[°C] 40 / 350 40 / 400 40 / 380 40 / 350 40 / 400

Rozmiar płyty 
grzewczej [mm] 300 x 300 450 x 300

Moc grzewcza [W] 2000

Sterowanie pokrętło cyfrowe, 
wyświetlacz LCD pokrętło

Wymiary S x G x W
[mm] 315 x 315 x 150 315 x 350 x 145 465 x 315 x 145

Waga [kg] 7,6 7,4 10,8 10,6

Wytrzymałe mini płyty grzejne i mieszadła firmy OHAUS umożliwiają podgrzewanie i mieszanie 
nawet 1000 ml wody. Nadają się idealnie do laboratoriów szkolnych i innych zastosowań związanych 
z  prostym, codziennym podgrzewaniem i  mieszaniem. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie 
będą prowadzone procesy gotowania wody, rozpuszczania roztworów buforowych i odczynników, 
przygotowywania roztworów czy zatężania próbek. Wszystkie modele są wyposażone w wbudowany 
uchwyt na pręt z pokrętłem blokującym, w którym można zastosować opcjonalny zestaw z prętem. 
Mieszadła są  wyposażone w  mieszak powlekany PTFE o  długości 38 mm. Wszystkie modele 
są wyposażone w gładką ceramiczną płytę górną odporną na działanie środków chemicznych. 
Odporność konstrukcji na zalanie przekłada się na długotrwałe i niezawodne użytkowanie. 

Dostępnych jest pięć modeli do wyboru: płyta grzejna, płyta grzejna o stałej temperaturze, mieszadło, 
automatyczne mieszadło i połączenie płyty grzejnej z mieszadłem.

W ofercie dostępny szereg doposażenia dodatkowego tj. wsporniki ultra flex oraz pręt wspornika 
i zestaw zacisków.
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Model HSMNHP4CAL HSMNHP4CFT HSMNST4CAL HSMNAS4CAL HSMNHS4CAL

Funkcja podgrzewanie mieszanie

mieszanie, 
automatyczne  

włączanie/
wyłączanie

podgrzewanie  
i mieszanie

Zakres prędkości 
[obr./min] nie dot.  100 – 1200 

Maks. zakres 
temperatury [°C] 500 500 nie dot. 500

Pojemność [ml] 1000

Rozmiar płyty 
S x G [mm] 102 x 102 

Sterowanie analogowe

Konstrukcja płyty ceramiczna

Wymiary 
S x G x W [mm] 152 x 201 x 127 

Masa netto [kg] 1,8

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 200 20 100

Warunki pracy 5°C–40°C, 20% do 85% RH, bez skraplania

Numer 
katalogowy 30392012 30392033 30392019 30392040 30392026

* Obudowa Valox, podstawowe analogowe pokrętła sterowania, mieszadełko magnetyczne 3,8 cm 
(w modelach z mieszaniem). Włącznik/wyłącznik (modele ze stałą temperaturą).

LRZ 912
Analog module

LRZ 918
Pt100/Li bus

module. small 
cover

LRZ 913
RS 232/485
interface

LRZ 921
Ethernet module

LRZ 914
Contact module 
with single input 
and single output 

(NAMUR)

LRZ 922
EtherCAT module

with M8 
conecction

LRZ 923
EtherCAT module

with RJ45 
conecction

LRZ 925
Ethernal 

Pt100/LiBus module, 
large cover

LRZ 915
Contact module 

with 3 inputs and 3 
outputs 

LRZ 917
Profibus module

MINI PŁYTY GRZEJNE I MIESZADŁA OHAUS

TERMOSTATY
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TERMOSTATY GRZEJNE BEZ FUNKCJI 
CHŁODZENIA

Interfaces
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LAUDA Alpha - - - - - - - - - - - - -

LAUDA ECO Z - S Z Z Z Z Z Z Z Z 1 1

LAUDA PRO S - S S Z Z Z Z Z Z Z 1 -

LAUDA Proline Master S - - Z Z Z Z Z Z Z Z 2 -

LAUDA Proline 
Command S - - Z S Z Z Z Z Z Z 2 -

S - Series standard  Z- Available as an accessory 

ALPHA

TERMOSTATY Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA I BEZ

• Temperatura grzania 25 - 100°C
• Prosty kontroler
• Pokrywa wanny (opcjonalnie)
• Wanna ze stali nierdzewnej
• Automatyczne wyłączenie urządzenia
• Zabezpieczenia przed niskim poziomem cieczy 
  lub nadmierną temperaturą do pracy z niepalnymi
  cieczami.

Termostat Alpha model A  umożliwia ogrzewanie prób w  temperaturze od  +25°C do  +100°C. 
LAUDA Alpha to ekonomiczne termostaty z niezawodną technologią wkomponowaną w nowo-
czesny design. Urządzenia mogą pracować z  innymi niepalnymi mediami niż woda. Termostaty 
te doskonale nadają się do stabilizacji temperatury wewnątrz zbiornika oraz do pracy w obiegu 
zewnętrznym jako cyrkulator.

Lauda to najbardziej opłacalny wybór, jeśli chodzi o wysokiej jakości 
termostaty. To niezawodne i przyjazne dla użytkownika urządzenia 
z  funkcjami zredukowanymi do  podstawowych.  Za  pomocą 
3 przycisków oraz dużego czytelnego wyświetlacza LED nawigacja 
po menu jest prosta i intuicyjna. 

Model Temperatura [°C] Pojemność [l] Głębokość 
wanny [mm]

A6

25 - 100

5,5 150

A12 12,0
200

A24 25,0
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ECO

• Temperatura grzania 20 - 200°C
• Kontroler prosty (Silver) lub 

zaawansowany (Gold)
• Wanna ze stali nierdzewnej
   (seria E) lub transparentna PC (ET)
• Automatyczne wyłączenie 

urządzenia
• Zabezpieczenia przed niskim 

poziomem cieczy lub nadmierną 
temperaturą do pracy z niepalnymi 
cieczami.

Termostaty serii ECO umożliwiają ogrzewanie prób w temperaturze od +20 do nawet +200°C. LAUDA 
Eco to najlepszy wybór biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości. Jest najchętniej wybieraną przez 
klientów serią produktów. Dużym atutem tych urządzeń jest fakt, że pracować z niepalnymi cieczami. 
Termostaty te doskonale nadają się do stabilizacji temperatury wewnątrz zbiornika oraz do pracy 
w obiegu zewnętrznym jako cyrkulator. Lauda to najbardziej optymalny wybór, jeśli chodzi o wyso-
kiej jakości termostaty. Istnieje możliwość spersonalizowania urządzenia do potrzeb użytkownika 
poprzez wybór odpowiedniego kontrolera: silver lub gold. Urządzenia tej serii posiadają opcjonalną 
możliwość chłodzenia urządzenia wodą wodociągową.
Uwaga: Model E4S oraz E4G w standardzie posiada pompę do pracy w obiegu zewnętrznym jako 
termostat cyrkulacyjny.

Model Temperatura [°C] Moc grzewcza [kW] Pojemność [l] Głębokość wanny 
[mm] Kontroler

E4S

20 / 200

2,0

3,5

150

Silver

E10S 11,0

E20S 19,0

E25S 25,0
200

E40S 40,0

E4G

2,6

3,5

150

Gold

E10G 11,0

E20G 19,0

E25G 25,0
200

E40G 40,0

ET6S

20 / 100

2,0

6,0
160

Silver
ET12S 12,0

ET15S 15,0 210

ET20S 20,0

160ET6G

2,6

6,0

Gold
ET12G 12,0

ET15G 15,0 310

ET20G 20,0 160

ECO Silver

Temperatura grzania:
20˚C ... 200˚C

Moc pompy 
cyrkulacyjnej:

0,55 bar/ 22 L/min

Moc grzewcza:
Silver: 2,0 kW @ 230V
Gold: 2,6 kW @ 230V

ECO Gold
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PRO
• Interfejs Ethernet, USB oraz złącze Pt100
• Obsługa za pomocą kontrolera z wyświetlaczem OLED 
  (Base) lub dotykowy, kolorowy ekran (Command Touch)
• Wanna ze stali nierdzewnej 
• Wysoka precyzja i dokładność.

Termostaty serii PRO posiadają szeroki zakres pracy 
od  +30°C do  +250°C. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie niezbędna jest profesjonalna i  szczególnie dokładna 
kontrola temperatury. LAUDA PRO to  przyszłościowa linia 
urządzeń o  znakomitej ogólnej koncepcji. Występują dwa 
rodzaje kontrolerów: podstawowy Base oraz zaawansowany 
Command Touch (sterowanie dotykowe), który może być 
wykorzystywany jako mobilny pilot. Urządzenia są standardowo 
wyposażone możliwość chłodzenia wodą wodociągową. 
Termostaty do kąpieli PRO cechują się bardzo dobrą stabilnością 
temperatury i  znajdują zastosowanie tam, gdzie precyzja, 
dokładność i  zaawansowana kontrola temperatury są cechą 
nadrzędną. Seria PRO posiada ponadto szerokie spektrum 
możliwości rozbudowany o dedykowane interfejsy.

Model Temperatura [°C] Moc grzewcza [kW] Pojemność [l] Głębokość 
wanny [mm] Kontroler

P10 40 / 250

3,6

10,0

200

BaseP20 35 / 250 20,0

P30 30 / 250 28,5

P10C 40 / 250 10,0
Command 

TouchP20C 35 / 250 20,0

P30C 30 / 250 28,5

TERMOSTATY Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA

ALPHA
• Temperatura pracy -25°C - 100°C
• Prosty kontroler
• Pompa do pracy w obiegu zewnętrznym 
  jako termostat cyrkulacyjny
• Wanna ze stali nierdzewnej
• Automatyczne wyłączenie urządzenia
• Zabezpieczenia przed niskim poziomem 
  cieczy lub nadmierną temperaturą 
  do pracy z niepalnymi cieczami
• Zawór spustowy z tyłu urządzenia.
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Model Temperatura 
[°C]

Moc chłodząca 
[kW] (+20°C) Pojemność [l] Głębokość 

wanny [mm]

RA6 -25 / 100 0,225 7,5 160

RA12 -25 / 100 0,325 14,5 160

RA24 -25 / 100 0,425 22,0 160

LAUDA Alpha to ekonomiczne termostaty z niezawodną technologią 
wkomponowaną w  nowoczesny design. Urządzenia mogą pracować 
z  innymi niepalnymi mediami niż woda. Termostaty te doskonale 
nadają się do stabilizacji temperatury wewnątrz zbiornika oraz do pracy 
w obiegu zewnętrznym jako cyrkulator. Dzięki funkcji automatycznej 
kontroli sprężarki urządzenie jest ekonomiczne, a chłodzenie szybkie 
i  pozwala dokładnie stabilizować temperaturę poniżej temperatury 
otoczenia w zakresie pracy urządzeń.

• Temperatura pracy -50-200°C
• Dostępny w wersji Silver (wyświetlacz LCD) oraz Gold (kolorowy wyświetlacz TFT)
• Zintegrowany programator do automatyzacji profili temperaturowych
• Regulacja prędkości przepływu dla wewnętrznego / zewnętrznego
• Interfejs USB.

ECO

Termostaty ECO pracują w temperaturze od -50°C do +200°C. Umożliwiają ekonomiczną kontrolę 
temperatury w laboratorium. Termostaty ECO są standardowo wyposażone w wyświetlacz Silver 
(wyświetlacz LCD) lub Gold (kolorowy wyświetlacz TFT) z interfejsem mini-USB. Pompa cyrkulacyjna 
posiada możliwość 6-stopniowej regulacji. Szeroka gama modeli oferuje typy o wydajności chłodniczej 
od 180 W do 700 W oraz minimalnych temperaturach od -15°C do nawet -50°C. Najbardziej wydajne 
urządzenia serii LAUDA ECO współpracują z energooszczędnym systemem LAUDA SmartCool. 
Termostaty chłodzące są  standardowo wyposażone w  pokrywy wanien oraz przyłącza pompy 
cyrkulacyjnej i są dostępne w wersji chłodzonej powietrzem oraz wodą. Zawór opróżniający z tyłu 
urządzenia umożliwia prostą i bezpieczną wymianę cieczy w wannie.

Model Temperatura [°C] Moc chłodząca 
[kW] (+20°C) Pojemność [l] Głębokość 

wanny [mm] Kontroler

RE415S -15 / 200 0,18 4,0 160 Silver

RE420S -20 / 200 0,20 4,0 160 Silver

RE630S -30 / 200 0,30 5,7 160 Silver

RE1050S -50 / 200 0,70 10,0 160 Silver

RE1225S -25 / 200 0,30 12,0 200 Silver

RE2025S -25 / 200 0,30 20,0 160 Silver

RE415G -15 / 200 0,18 4,0 160 Gold

RE420G -20 / 200 0,20 4,0 160 Gold

RE630G -30 / 200 0,30 5,7 160 Gold

RE1050G -50 / 200 0,70 10,0 160 Gold

RE1225G -25 / 200 0,30 12,0 200 Gold

RE2025G -25 / 200 0,30 20,0 160 Gold

ALPHA
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PRO

INTEGRAL T / XT

• Interfejs Ethernet, USB oraz złącze Pt100
• Obsługa za pomocą kontrolera z wyświetlaczem OLED (Base) lub dotykowy, kolorowy ekran
  (Command Touch)
• Wanna ze stali nierdzewnej 
• Wysoka precyzja i dokładność.

Termostaty PRO wykorzystywane są  do  profesjonalnych rozwiązań. 
Posiadają najszerszy zakres temperatur chłodzenia i  grzania 
od -100°C do +200°C. Znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagają-
cych bardzo dokładnej stabilności i kontroli temperatury. LAUDA PRO 
to przyszłościowa linia urządzeń o znakomitej ogólnej koncepcji. Wystę-
pują dwa rodzaje kontrolerów: podstawowy Base oraz zaawansowany 
Command Touch (sterowanie dotykowe), który może być wykorzystywany 
jako mobilny pilot. Wielostopniowa, regulowana pompa zapewnia dobrą 
jednorodność kąpieli. Przy pojemności od 10 do 30 litrów i wydajności 
chłodzenia od 0,4 do 1,5 kW (w +20°C), termostaty chłodzące nadają się 
do szerokiego zakresu zastosowań.

Model Temperatura 
[°C]

Moc chłodząca [kW] 
(+20°C) Pojemność [l] Głębokość 

wanny [mm] Kontroler

RP2040 -40 / 200 0,8
21,0

200

Base

RP2045 -45 / 200 1,5

RP3035 -35 / 200

0,8

29,5

RP1090
-90 / 200

10,5

RP2090 21,0

RP10100 -100 / 200 0,4 10,5

RP2040C -40 / 200 0,8 21,0

Command Touch

RP2045C -45 / 200 1,5 21,0

RP3035C -35 / 200

0,8

29,5

RP1090C
-90 / 200

10,5

RP2090C 21,0

RP10100C -100 / 200 0,4 10,5

• Temperatura -90°C - 220 °C
• Przeznaczenie do dużych wydajności
• Prosta obsługa
• Pompa Vario
• Możliwość rozbudowy interfejsu
• Energooszczczędne sterowanie 
  chłodzeniem
• Automatyczna kontrola sprężarki.
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Termostaty procesowe Integral XT działają na zasadzie przepływu z superpozycją zimnego oleju, dzięki 
czemu umożliwiają stosowanie szerokiego zakresu temperatur z medium regulującym temperaturę, 
przy zachowaniu dużych wydajności termicznych. Dedykowane są  tam, gdzie zakres i  przede 
wszystkim szybkość zmian temperatury w czasie są determinujące. Ze względu na elektronicznie 
sterowaną pompę sprzężoną magnetycznie, przepływ objętościowy można regulować poprzez 
kontrolę ciśnienia w zależności od potrzeb procesu. Dzięki szerokiej gamie modułów interfejsów, 
Integral XT można łatwo zintegrować z  różnymi systemami sterowania procesami, co  sprawia, 
że urządzenie staje się kompatybilną stacją kontroli temperatury w układach zewnętrznych.

Model Temperatura 
[°C]

Moc chłodząca 
[kW] (+20°C) Pojemność [l] Sposób chłodzenia 

termostatu Kontroler

XT 4H 80 / 320

- 5,5

powietrze

TFT

XT 4HW 30 / 320 woda

XT 8H 80 / 320 powietrze

XT 8HW 30 / 320 woda

IN 150XT
-45 / 220

1,5 8,7 powietrze

IN 250XTW 2,1 8,7 woda

IN 550XT
-50 / 220

5,0

17,2

powietrze

IN 550XTW 5,8 woda

IN 750XT -45 / 220 7,0 powietrze

IN 950XTW
-50 / 220

9,5
woda

IN 1850XTW 20,0 28,6

IN 280XT
-80 / 220

1,6
17,2

powietrze

IN 280XTW 1,7

woda
IN 590XTW

-90 / 220
4,5 28,6

IN 1590XTW 18,5 30,6

IN 2050PW -40 / 140 20,0 36,3

TERMOSTATY CYRKULACYJNE 
– CHŁODZĄCE (CHILLER)

MICROCOOL

• Funkcja chłodzenia
• Automatyczne uruchamianie i wyłączanie
• Otwór do napełniania u góry urządzenia
• Sterowanie zaworem elektromagnetycznym
• Automatyczna kontrola sprężarki.

Model Temperatura 
[°C]

Moc chłodząca
 [kW] (+20°C)

Pojemność 
[l]

MC250

-10 / +40

0,25 2

MC350 0,35
4,0

MC600 0,6

MC1200 1,2 7,0

INTEGRAL T / XT
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Chiller chłodniczy Microcool zapewnia niezawodną pracę ciągłą w zakresie pracy od -10 do 40°C 
(brak funkcji grzania). Łatwa w użyciu linia termostatów recyrkulacyjnych LAUDA Microcool składa 
się z  pięciu kompaktowych modeli z  dużym wyświetlaczem LED i  klawiaturą membranową. 
Oferuje wydajność chłodniczą od  0,25kW do  1,2kW.  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). Kompaktowe modele MC250 i MC350 łatwo mieszczą się na stole 
laboratoryjnym. Dostępne są również nieco większe modele o mocy chłodniczej 600W i 1200W, które 
można umieścić w szafce pod blatem lub na podłodze.

VARIOCOOL

• Temperatura pracy -20 do +80°C
• Wydajny system chłodzenia oraz grzania
• System Bypass w standardzie
• Otwór do napełniania u góry urządzenia
• Przyłącze spustowe z tyłu 
• Zintegrowany programator ze 150 segmentami
• Elektroniczny wskaźnik poziomu płynu
• System SmartCool 
• Wyświetlacz TFT.

Chiller Variocool o  zmiennej wydajności od  1,2 W  do  10 kW oraz zakresie temperatur pracy 
od -20 do 80°C. Wykorzystywany do prac w laboratorium, zakładach produkcyjnych oraz chłodzenia 
urządzeń wielkogabarytowych, emitujących duże ilości ciepła.  Urządzenia LAUDA Variocool 
posiadają możliwość rozbudowy doposażenia, co sprawia, że stanowią najlepszy wybór w przypadku, 
gdy wymagana jest duża wydajność i wysoka jakość wykonania. Obsługę i kontrolę parametrów 
ułatwia kolorowy wyświetlacz TFT. Oprócz standardowego interfejsu USB i styku alarmowego można 
rozbudować urządzenie o dodatkowe interfejsy, np. umożliwiający podłączenie do komputera/PC 
oraz rejestrację parametrów w sposób ciągły. Ciśnienie robocze i natężenie przepływu regulowane 
jest w zależności od wymagań oraz aplikacji.

Model Temperatura 
[°C]

Moc chłodząca 
[kW] (+20°C)

Pojemność 
[l]

Sposób 
chłodzenia 
termostatu

Kontroler

VC1200

-20 / +80

1,2
15

powietrze

TFT

VC2000 2,0

VC3000 3,0
33

VC5000 5,0

VC7000 7,0
64

VC10000 10,0

VC1200W 1,2
15

woda

VC2000W 2,0

VC3000W 3,0
33

VC5000W 5,0

VC7000W 7,0
64

VC10000W 10,0
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ULTRACOOL

LOOP

• Temperatura pracy -10 do +35°C
• Chiller cyrkulacyjny
• Duże pojemności wanny 
  zbiornika retencyjnego
• Wydajny system chłodzenia
• Pompa o dużej wydajności.

Termostaty recyrkulacyjne o  dużej wydajności chłodniczej. Termostaty LAUDA Ultracool mogą 
być stosowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym oraz na zewnątrz budynku i są gotowymi 
„systemami Plug & Operate”. Standardowy, prosty kontroler LCD umożliwia bezproblemowe 
sterowanie urządzeniem. Wbudowane presostaty chronią przed zbyt wysokim lub niskim poziomem 
ciśnienia. Obudowa radiatora wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokryta żywicą epoksydową, 
ma konstrukcję pozwalającą na szybką wymianę ciepła między urządzeniem, a otoczeniem. Chillery 
cyrkulacyjne Ultracool z cichymi i wydajnymi pompami blokowymi oraz wewnętrznym bypassem 
do  automatycznej regulacji przepływu cieczy, można obsługiwać w  temperaturze otoczenia 
od -15°C do +35°C.

Model Temperatura [°C] Moc chłodząca 
[kW] (+20°C) Pojemność [l] Sposób chłodzenia 

termostatu Kontroler

UC2
-5 / +25

2,8
19

powietrze LCD

UC4 6,9

UC8

-10 / +35

13,0

35UC14 20,0

UC24 30,5

UC50 65,5
210

UC65 85,0

TERMOSTATY PELTIERA

• Technologia Peltiera
• Temperatura pracy od +4 do +80°C
• Przeznaczony dla niepalnych cieczy
• Niewielkie wydajności z dobrą stabilizacją pracy
• Energooszczędny
• Możliwość regulacji mocy.

Kompaktowy termostat cyrkulacyjny do zastosowań zewnętrznych od +4 do +80°C. Jego kompaktowa 
konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że urządzenie jest bardzo mobilne. Dzięki szybkozłączkom 
oraz intuicyjnemu wyświetlaczowi OLED wraz z funkcją Plug and Play – instalacja i obsługa jest 
banalnie prosta. Dwa chłodzone powietrzem modele L100 i L250 oferują wydajność chłodzenia 
na poziomie 120 W i 250 W.

Model Temperatura [°C] Wydajność grzania [W] Wydajność chłodzenia 
[W]

L100
+4 / +80

400 120

L250 200 250
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TERMOSTATY CYRKULACYJNE

Termostaty cyrkulacyjne PT80 i  PT31 należą do  najmniejszych na  świecie termostatatów 
laboratoryjnych. Zostały zaprojektowane do kontroli temperatury małych ilości próbek. Są przyjazne 
dla użytkownika, oferują także szerokie spektrum zastosowań i zapewniają cichą pracę.

TERMOSTAT PT31 

TERMOSTAT PT-80

Cechy charakterystyczne:
• Kontrola temperatury z wykorzystaniem technologii Peltiera
• Zakres temperatur od +8°C do +35°C
• Dokładność temperatury ±0,2°C
• Oszczędność miejsca, solidna konstrukcja
• Nadaje się do pracy z niepalnymi cieczami
   (woda lub mieszanina woda/glikol)
• Jasny, czytelny wyświetlacz matrycowy LCD
• Możliwość zastosowania w polarymetrach oraz refraktometrach.

Cechy charakterystyczne:
• Termostat cyrkulacyjny z technologią Peltiera
• Szybka kontrola temperatury od 5°C do 80°C
• Dokładność temperatury ±0,1°C
• Niezwykle cicha i bezwibracyjna praca
• Przyjazny dla środowiska, dzięki o 50% mniejszemu 

zużyciu energii i eliminacji czynników chłodniczych
• Nadaje się do pracy z niepalnymi cieczami
   (woda lub mieszanina woda/glikol)
• Rezystancyjny wyświetlacz dotykowy
• Łatwa do zrozumienia i intuicyjna nawigacja 

po menu
• Standardowy interfejs RS-232 do komunikacji 

z komputerem PC
• Możliwość zastosowania w polarymetrach oraz 

refraktometrach.

Model PT 31 PT 80

Zakres temperatury [°C] 8 / 35 5 / 80 

Dokładność temperatury [°C] ±0,2 ±0,1 

Rozdzielczość temperatury [°C] 0,1

Zakres temperatury otoczenia [°C] +5 / +40

Moc grzewcza [W] 30 120

Ciśninenie pompy [mbar] 20 110

Wydajność pompy [l/h] 20 60

Objętość [ml] ok. 100 250

Klasa ochrony IP IP21

Interfejs  RS-232

Wymiary urządzenia  S x G x W 108 x 145 x 199 170 x 244 x 225

Typ wyświetlacza  LCD TFT dotykowy
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MIKROWIRÓWKI

WIRÓWKI

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 otrzymania wyników badań.

Model MPW-54 MPW-55 MPW-56

Maks. obroty/min [obr./min] 3500, 5800 14500  6000 

RCF [x g] 1 137, 3122 15279 3340

Pojemność [ml] 120 48 120

Wymiary S x G x W [mm] 220 x 270 x 180 

Waga [kg] 4 5 4

Czas pracy 1 min ÷ 30 min, 
krok 1 min 

15 s ÷ 99 min 
45 s, lub ∞, 

krok 15 s 

15 s ÷ 99 min 
59 s, krok 1 s 

Moc [W] 60 95 70

Zasilanie 100-230V, 50/60Hz

Cechy wyświetlacz LCD, regulacja czasu wirowania

Bezpieczeństwo blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy 

MPW-54

MPW-260

MPW-351e

MPW-352

MPW-380

MPW-55

MPW-56

WIRÓWKI DUŻEJ POJEMNOŚCI 

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

Maks. obroty/min 
[obr./min]  18000  4500 18000

RCF [x g] 24270 3305 29703 31876

Pojemność [ml] 500 
(24 kapilary) 800 1000 3000

Wymiary S x G x W 
[mm]

365 x 495 
x 315 

430 x 540 x 
380 

443 x 545 x 
380

515 x 650 x 
455 

Waga [kg] 22,5 40,3 41,8 74

Czas pracy 1 s ÷ 99 h 59 min 
59 s + ∞, krok 1 s 0 ÷ 99 min 

1s ÷ 99 h 
59 min 
59  + ∞, 
krok 1 s 

1 s ÷ 99 h 
59 min 59 s, 

krok 1 s 

Moc [W] 250 320 600 800

Zasilanie 230V, 100V, 110V, 120V, 127V 50/60Hz 

Cechy nowoczesny układ programowania, bezobsługowy silnik 
indukcyjny, szeroki zakres dostępnych wirników

Bezpieczeństwo sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy, awaryjne 
otwieranie pokrywy 
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WIRÓWKI ŚREDNIEJ POJEMNOŚCI 

WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM

Model M-BASIC M-SCIENCE M-DIAGNOSTIC M-UNIVERSAL

Maks. obroty/min [obr./min] 4000 18000  6000 18000

RCF [x g] 2469 24270 4830 24270

Pojemność [ml] 8 x 15; 2 x 50;
2 x 60 PRP 100 

500 (12 kart 
żelowych,
4 x CYTO)

500 (24 kapilary 
75 mm) 

Wymiary S x G x W [mm] 365 x 450 x 300 367 x 455 x 300 367 x 455 x 300 367 x 455 x 300 

Waga [kg] 21 22

Czas pracy 1 ÷ 99 min (krok
1 min), ∞ (HOLD) 1 s ÷ 99 h 59 min 59 s + ∞, krok 1 s 

Moc [W] 120 220 190 220

Zasilanie 230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz 

Cechy nowoczesny układ programowania, bezobsługowy silnik indukcyjny, 
szeroki zakres dostępnych wirników

Bezpieczeństwo blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy 

M-BASIC

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

M-SCIENCE M-DIAGNOSTIC M-UNIVERSAL

Wirówki MPW-150R, MPW-260R, MPW-352R, MPW-380R są modelami wirówek laboratoryjnych 
z funkcją chłodzenia. Występuje w nich wstępne schładzenie bez/z wirowaniem oraz schładzanie 
po wirowaniu. Cechuje je także precyzyjna stabilizacja temperatury. Posiadają aż 10 charakterystyk 
rozpędzania/hamowania, funkcję regulacji czasu wirowania oraz zliczania efektywnego czasu wiro-
wania. Do modeli tych dostępna jest szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia.
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WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM I GRZANIEM

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

Maks. obroty/min 
[obr./min] 15000 18000

RCF [x g] 21382 24270 30065 31876

Pojemność [ml] 90 500 1000 3000

Wymiary S x G x W [mm] 299 x 595 x 285 365 x 660 x 315 443 x 695 x 380 715 x 650 x 455 

Waga [kg] 33 42,2 64,8 112

Temperatura pracy [°C] -20 / +40

Czas pracy 1 s - 99 h 59 min 59 s, 
krok 1 s 

1 s - 99 h 59 min 
59 s + ∞, krok 1 s 

1 s - 99 h 59 min 
59 s + ∞, krok 1 s

1 s - 99 h 59 min 
59 s, krok 1 s 

Moc [W] 500 600 980 1300

Zasilanie 230V 50Hz/60Hz

Cechy nowoczesny układ programowania, bezobsługowy silnik indukcyjny, szeroki 
zakres dostępnych wirników

Bezpieczeństwo sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy 

Wirówki MPW-260RH oraz MPW-352RH są modelami wirówek laboratoryjnych z funkcją chłodzenia 
oraz grzania. Cechuje je precyzyjna stabilizacja temperatury w zakresie od -20°C do 55°C. Posiadają 
funkcję regulacji czasu wirowania oraz zliczania efektywnego czasu wirowania. Pracują w trybie 
czasu ciągłej HOLD oraz w trybie pracy krótkotrwałej SHORT. Do modeli tych dostępna jest szeroka 
gama wirników oraz dodatkowego wyposażenia.

Model MPW-260RH MPW-352RH

Maks. obroty/min 
[obr./min] 18000  18000 

RCF [x g] 24270 30065

Pojemność [ml] 500 1000

Wymiary S x G x W [mm] 365 x 660 x 315 443 x 695 x 380 

Waga [kg] 43,9 65,7

Temperatura pracy [°C ] -20 / +55

Czas pracy 1 s - 99 h 59 min 59 s + ∞, krok 1 s 

Moc [W] 800 980

Zasilanie 230V 50Hz/60Hz

Cechy
nowoczesny układ programowania, 

bezobsługowy silnik indukcyjny, 
szeroki zakres dostępnych wirników

Bezpieczeństwo
sygnalizacja niewyważenia, blokada 

pokrywy, awaryjne otwieranie 
pokrywy 

MPW-260RH

MPW-352RH

WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM
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Cechy:
• Wygodne sterowanie za pomocą intuicyjnego interfejsu, który pozwala na szybką obsługę nawet 

w rękawicach
• Mogą pomieścić standardowe probówki 50 ml i 15 ml, w tym zwykłe probówki z krwią, 

a w przypadku zastosowania dodatkowych akcesoriów rotory mogą być dostosowane nawet 
do pojemności 1,5 ml

• Dzięki niewielkim rozmiarom pozwalają 
zaoszczędzić cenne miejsce na stole 
laboratoryjnym

•  Frontier™5706 to niewielka wielofunkcyjna 
wirówka stołowa, została skonstruowana z myślą 
o podstawowych procesach oddzielania cieczy 

•  Frontier™5707 jest niezawodną, kompaktową 
wirówką ogólnego przeznaczenia o niskiej 
prędkości obrotowej, wirnik może pracować 
zarówno z probówkami z dnem okrągłym, jak 
i stożkowym (w tym zwykłe probówki z krwią).

WIRÓWKI FRONTIER™ SERIA 5000 MULTI

Niezawodna i kompaktowa wielofunkcyjna wirówka do standardowych zastosowań laboratoryjnych.
Wirówki Frontier™ Multi są  to  niezawodne, kompaktowe wirówki ogólnego przeznaczenia. 
Standardowy rotor umożliwia pracę zarówno z probówkami okrągłodennymi, jak i stożkowym (w tym 
probówkami z krwią), jak również można je łatwo przystosować do pracy z mniejszymi probówkami 
za pomocą akcesoriów dodatkowych. Zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze wirówki Multi 
mają intuicyjny interfejs. Ich kompaktowe wymiary pomagają zaoszczędzić cenną przestrzeń 
roboczą w laboratoriach. Producent oferuje trzy modele: FC5706, FC5706 + R05 z wirnikiem kątowym 
w zestawie, oraz model FC5707 + R05 także z wirnikiem kątowym w zestawie.

Model FC5707+R05 100-230V FC5706 230V FC5706+R05 230V

Prędkość maks. 
[obr./min]  200 – 6800  200 – 6000 

Względna siła 
odśrodkowa maks. 

[rcf]
4445 x g; 10 x g / zestaw 4427 x g; krok co 10 x g 4427 x g; krok co 10 x g

Pojemność maks. [ml] 8 x 15 RB* / 4 x 15 FA 6 x 50 6 x 50

Chłodzenie powietrzem

Czas pracy Short Spin, 10 s - 99 h 59 
min 59 s, ∞ 10 s - 99 h 59 min 59 s, ∞

Poziom hałasu  
[w zależności 

od wirnika] [dB (A)]
≤ 60 ≤ 60 ±2 

Pamięci 
programów 99

Liczba zgodnych 
wirników 

1 – wirnik kątowy 8 x 15ml 
(w zestawie)

3 – wirnik wychylny 
6 x 5 ml; kątowy 12 x 15 ml; 

kątowy 6 x 50 ml 

3 – wirnik wychylny 
6 x 5 ml; kątowy 12 x 15 ml 

(w zestawie) ;
kątowy 6 x 50 ml, 

Poziom  
rozpędzania / 
hamowania 

10 / 10

Wymiary 
S x G x W [mm] 277 x 356 x 236 291 x 392 x 266 

Wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Nr katalogowy 30393189 30130875 30332131

*RB - dno okrągłe, FA - dno stożkowe
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MINI WIRÓWKA FRONTIER™ SERIA 5000

Wydajna i praktyczna wirówka Mini do szybkich i prostych zastosowań w naukach przyrodniczych.

Wirówka Frontier 5306 to wydajna Mini wirówka do szybkich oraz 
prostych rozdziałów cieczy. Wyposażona jest w 8-pozycyjny wirnik 
probówek 1,5/2 ml oraz 4-pozycyjny 8-szeregowy wirnik probówek 
PCR, który pomieści 32 pojedyncze probówki PCR lub probówki 
szeregowe 0,2 ml. Wszechstronność urządzenia zwiększają dołą-
czone adaptery na probówki szeregowe o pojemności 1 ml i 0,5 ml. 
Modułowa konstrukcja zapewnia wyjmowanie i instalowanie wirni-
ków bez użycia narzędzi.

Cechy:
• Minimalizuje hałas: wirówka Frontier 5306 ogranicza poziom 

hałasu roboczego do minimum i zmniejsza zakłócenia 
w laboratorium

• Zapewnia bezpieczeństwo pracy: wirówka posiada czujnik 
niewyważenia wirnika oraz dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 
które natychmiast zatrzymają wirówkę w przypadku otwarcia 
pokrywy wirówki podczas jej użytkowania

• Prostota obsługi: po włączeniu urządzenia wystarczy umieścić 
próbkę w wirówce i zamknąć pokrywę, aby urządzenie 
rozpoczęło pracę. Rozdział próbki nie wymaga naciśnięcia 
ani jednego przycisku.

Model FC 5306

Maksymalna prędkość [obr./min] 6000

Względna siła odśrodkowa maks. [rcf] 2000 x g

Maksymalna pojemność
Wirnik kątowy 8 x 1.5 ml / 2 ml /

wirnik banku probówek : 4 x 0,2 ml - bank 8 probówek PCR
lub 32 x 0,2 ml pojedyncze probówki

Adapter – dla wirnikia kątowego 0,2 ml / 0,5 ml

Liczba zgodnych wirników 2 – (wirnik kątowy, wirnik banku probówek)

Czas przyspieszenia [s] ≤ 2 

Czas zwalniania [s] ≤ 3 

Poziom hałasu [dB(A)] ≤ 60 ±2

Wymiary S x G x W [mm] 50 x 168 x 128

Nr katalogowy 30134156

WYPOSAŻENIE WIRÓWEK FIRMY OHAUS
Wirniki Frontier poszerzają funkcjonalność wirówek Frontier, zwiększając liczbę, a także typ i rozmiar 
przewodów, których można używać z każdym modelem wirówki. 

Są łatwe w czyszczeniu i obsłudze, a ich trwała konstrukcja jest odporna na trudne warunki wirowania. 
W naszej ofercie znajdą Państwo bogaty wybór wirników przeznaczonych do użycia z wirówkami 
Frontier, które doskonale nadają się zarówno do podstawowych, jak i do bardziej intensywnych 
procesów przygotowania próbek. Wirniki Frontier zostały opracowane z  myślą o  wygodzie 
użytkowania, dlatego można je założyć lub zdemontować w kilku prostych krokach, a Użytkownicy 
uzyskują łatwy dostęp do swoich próbek. Wirniki mają trwałą konstrukcję wykonaną z wysokiej 
jakości stopu aluminium lub polipropylenu, która poradzi sobie w trudnych warunkach i podczas 
sterylizacji w autoklawie i w ujemnych temperaturach.
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WIROWKI MIKROLITROWE O DUŻEJ PRĘDKOŚCI

Niezawodne mikrowirówki stołowe idealne do zastosowań laboratoryjnych wymagających dużych 
prędkości.

Mikrowirówki Frontier™ zapewniają szybkie i  sprawne działanie w  wielu zastosowaniach 
laboratoryjnych, takich jak przygotowanie DNA/RNA czy ultrafiltracja. Prowadzenie badań nad 
próbkami niebezpiecznymi umożliwia rotor z barierą biologiczną. Mikrowirówki Frontier™ posiadają 
intuicyjny interfejs, dzięki któremu wszystkie parametry są natychmiast dostępne w celu regulacji 
oraz obserwacji. Kompaktowa konstrukcja umożliwia zaoszczędzić przestrzeń w laboratorium. 

Model FC 5313 FC5513+R01 230V

Maksymalna prędkość 
[obr./min] 200 – 13 500 

Względna siła odśrodkowa 
maks. [rcf] 17317 x g 

Maksymalna pojemność 24 x 1,5 / 2,0 ml 

Chłodzenie chłodzenie powietrzem

Czas pracy short spin, 10 s - 99 h 59 min 59 s, ∞

Poziom hałasu [dB(A)] 
[w zależności od wirnika] ≤ 60 ≤ 60 ±2

Pamięci programów 99

Liczba zgodnych wirników 

3 – wirnik hematokrytu, 
24 x kapilary; 

kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml; 
kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml 

z zamkiem wielokrotnego użytku 

3 – wirnik hematokrytu, 
24 x kapilary; 

kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml; 
(w zestawie); 

kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml z zamkiem 
wielokrotnego użytku

Poziom rozpędzania / 
hamowania 10 / 10

Wymiary S x G x W [mm] 277 x 356 x 236 

Wyświetlacz podświetlany LCD, 2 linie

Nr katalogowy 30393187 30370691

Cechy:
Bariera mikrobiologiczna
Mikrowirówki oferują rotor na mikroprobówki o poj. 
1,5/2 ml z opcją bariery biologicznej. Opcjonalne rotory 
obsługują mikroprobówki o poj. 5 ml, spin columns, 
paski PCR i kapilary badań hematokrytu.

Prosta, łatwa obsługa
Zaprojektowane z  myślą o  łatwej obsłudze, 
mikrowirówki Frontier™ oferują wygodne sterowanie 
za  pomocą intuicyjnego interfejsu, który pozwala 
na szybką obsługę — nawet w rękawicach.

Oszczędność miejsca
Funkcjonalna mikrowirówka Frontier™ dzięki 
niewielkim rozmiarom pozwala zaoszczędzić cenne 
miejsce na stole laboratoryjnym.
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Model FC 5515R FC 5515

Maksymalna prędkość 
[obr./min]  200 – 15 200 

Względna siła odśrodkowa 
maks. [rcf] 21953 x g

Maksymalna pojemność 44 x 1,5 / 2,0 ml; 12 x 5 ml

Chłodzenie od -20° do 40°C, przyrosty o 1°C chłodzenie powietrzem

Czas pracy 10 s - 99 h 59 min 59 s, ∞

Poziom hałasu [dB(A)] 
[w zależności od wirnika] ≤ 57 ±2 ≤ 60 ±2 

Pamięci programów 99

Liczba zgodnych wirników 

7 – kątowy 30 x 1,5 ml / 2,0 ml z zamkiem wielokrotnego użytku; 
kątowy 44 x 1,5 ml / 2,0 ml; wirnik hematokrytu, 24 x kapilary; 

kątowy 12 x 5 ml z zamkiem wielokrotnego użytku; 
kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml;

kątowy 24 x 1,5 ml / 2,0 ml z zamkiem wielokrotnego użytku; 
kątowy 4 x 8 umieścić paski PCR 

Poziom rozpędzania / 
hamowania 10 / 10

Wymiary S x G x W [mm] 287 x 561 x 292 287 x 393 x 292

Wyświetlacz podświetlany LCD, 2 linie

Nr katalogowy 30130868 30130866

WIRÓWKI FRONTIER™ SERIA 5000 MULTI-PRO
Wydajne i wszechstronne wirówki uniwersalne do zastosowań laboratoryjnych .

Wirówki Frontier 5000 Multi-Pro są uniwersalne i nadają się do wielu różnych zastosowań. Można 
je łączyć z wieloma wirnikami i  akcesoriami, umożliwiając dostosowanie do własnych potrzeb. 
Dostępnych jest 7 różnych modeli o pojemności od 0,2 ml do 4x750 ml, oferujących  wysoką szybkość 
przy maksymalnej pojemności, automatyczną identyfikację wirnika oraz szereg niezbędnych 
zabezpieczeń.  Doskonale nadają się do odwirowywania większości probówek i butelek w laboratorium, 
w tym między innymi mikroprobówek, probówek na krew, probówek okrągłodennych, probówek 
stożkowych i płytek mikrotitracyjnych.

Cechy:
• Wyposażone w platformę wirową o wysokiej prędkości, którą można dostosować do potrzeb 

procesów roboczych przy użyciu wielu różnych akcesoriów
• Intuicyjna konstrukcja wirówek i doposażenia ułatwia dostęp do konfiguracji parametrów oraz 

do szybkich zmian pomiędzy programami
• Konstrukcja z wysokiej klasy podzespołów zapewnia niezawodność pracy urządzenia
• Wykonanie ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków chemicznych, umożliwia długą 

trwałość w laboratoriach 
• Gwarantują większe bezpieczeństwo pracy, dzięki wbudowanym zabezpieczeniom takim jak: 

automatyczne zabezpieczenie przed nadmierną prędkością, wykrywanie nierównowagi oraz 
układ autodiagnostyczny 

• Wirówka FC5714: wysoka prędkość wirowania (>10 000 obr./min) dla probówek o pojemności 
od 0,2 ml do 1,5/2,0 ml

• Wirówki FC5718 oraz FC5718R: wysoka prędkość wirowania (>10 000 obr./min)
   dla probówek o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
• Wirówki FC5816, FC5816R oraz FC5916 i FC5916R: większa wydajność przetwarzania 
  próbek dzięki dodatkowemu wirnikowi do probówek na krew i standardowych 
  probówek stożkowych oraz wysoka prędkość wirowania (>10 000 obr./min) dla 
  probówek o pojemności od 0,2 ml do 85 ml.

WIRÓWKI FRONTIER™5515 & 5515R MIKROLITROWE O DUŻEJ PRĘDKOŚCI 
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Model FC5714 FC5718 FC5718R FC5816 FC5816R FC5916 FC5916R

Maksymalna 
prędkość 
[obr./min]

200 – 14000 200 – 18000 200 – 15000 200 – 16000 

Względna siła 
odśrodkowa 
maks. [rcf]

20 – 18624 x g 20 – 23542 x g 20 – 21379 x g 20 – 24325 x g 20 – 26331 x g 

Maksymalna 
pojemność 4 x 100 ml 6 x 250 ml 4 x 750 ml 

Temperatura 
pracy [°C] Air cool -20 / 40 Air cool -20 / 40 Air cool -20 / 40 

Czas pracy Short Spin, 10 s - 99 h 59 min 59 s, ∞

Poziom 
hałasu [dB(A)] 
(w zależności 
od wirnika) 

≤ 63 ±2 ≤ 60 ±2 ≤ 61 ±2 ≤ 63 ±2 

Liczba 
zgodnych 
wirników 

9 19 13 14

Poziom 
rozpędzania / 
hamowania 

10 / 10

Dopuszczalna 
energia 

kinetyczna 
[Nm]

5595 16672 25111 34363 34363 60629 54458

Wymiary 
S x G x W [mm]

362 x 493 
x 330 

408 x 499 
x 351

407 x 731
x 359 

446 x 538
x 354

723 x 538
x 354

780 x 670 
x 590

900 x 750
x 560 

Pamięci 
programów 99

Wyświetlacz podświetlany LCD, 2-liniowy

Metoda 
rozpoznawania 

wirnika 
automatycznie 

Nr katalogowy 30314810 30314812 30314814 30314816 30314818 30553036 30553101

FC5718RFC5718

FC5816R FC5916
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ANAEROSTATY

Anaerostaty ze stojakiem na szalki Petriego służą do hodowli mikroorganizmów beztlenowych 
i mikroaerofilowych w zdefiniowanej i szybko generującej atmosferze gazowej. 
 
Pojemniki: 
• Niełamliwe i niezużywające się 
• Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej 
  lub przezroczystego poliwęglanu
 
Pokrywki: 
• Wykonane z odpornego na promieniowanie 
  UV plastiku lub przezroczystego PC 
• Z dwoma zaworami, w tym opaski zaciskowe 
  do węży do płukania i podciśnienia (Ø wewn. 5 mm)* 
• Z manometrem do dokładnej kontroli podciśnienia 
  lub nadciśnienia (-1 do 0,2 bar)*
  * nie dotyczy wersji „eco”

Rodzaj Pojemność 
[l]

Średnica 
wewnętrzna 

[mm]

Wysokość 
wewnętrzna 

[mm]

Anaerostat „duży” na maksymalnie 15 szalek Petriego Ø 60-150 mm 
Pojemnik: stal nierdzewna

Pokrywka: plastikowa wyposażona w 2 zawory, 1 manometr
6 175 260

Anaerostat „mały” na maksymalnie 10 szalek Petriego Ø 60-100 mm
Pojemnik: stal nierdzewna

Pokrywka: plastikowa wyposażona w 2 zawory, 1 manometr
2

120

170

Anaerostat „standard” na maksymalnie 15 szalek Petriego Ø 60-100 mm
Pojemnik: stal nierdzewna

Pokrywka: plastikowa wyposażona w 2 zawory, 1 manometr

3 270

Anaerostat „eco” na maksymalnie 15 szalek Petriego Ø 60-100 mm
Pojemnik: stal nierdzewna

Pokrywa: z poliwęglanu wyposażona w zakrętkę z odpowietrznikiem

Anaerostat „crystal” na maksymalnie 15 szalek Petriego Ø 60-100 mm 
Pojemnik: poliwęglan

Pokrywa: z poliwęglanu wyposażona w 2 zawory, 1 manometr

Anaerostat „crystal eco” na maksymalnie 15 szalek 
Petriego Ø 60-100 mm 
Pojemnik: poliwęglan

Pokrywa: plastikowa wyposażona w zakrętkę z odpowietrznikiem

Akcesoria opcjonalne:
• Statyw na szalki Petriego „mały” na maksymalnie 10 szalek Petriego Ø 60-100 mm
• Statyw na szalki Petriego „standard” na maksymalnie 15 szalek Petriego Ø 60-100 mm
• Statyw na szalki Petriego „150” na maks. 15 szalek Petriego Ø 150 mm
• Statyw na szalki Petriego „3x60” na maksymalnie 45 szalek Petriego Ø 60 mm
• Statyw na szalki Petriego „mikro” na płytki wielodołkowe
• Statyw na 9 probówek Ø 18 mm
• Systemy beztlenowe:
 – GasPack-Kit „beztlenowy” (ilość = 10) 
 – Zestaw GasPack „CO2” (ilość = 10) 
 – GasPack-Kit „mikroaerofil” (ilość = 10) 
 – Wskaźnik beztlenowy, pasek testowy (ilość=100) 
 – Zestaw katalizatora bezpieczeństwa, worek (ilość=5).
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EKSYKATOR SZAFKOWY

LICZNIK KOLONII BAKTERII

Eksykator szafkowy służy do przechowywania próbek oraz materiałów wrażliwych na wilgoć. Dzięki 
specjalnej konstrukcji zapewnia dużą przestrzeń użytkową. Wyposażony jest w  szczelne drzwi, 
które chronią przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi, zapewniając tym samym kontrolowane 
środowisko, idealne do przechowywania materiałów referencyjnych, bibliotek komórek, wzorców 
metalograficznych, próbek tytoniu, DNA, itp.

Konstrukcja wykonana jest z anodowanego aluminium, ścianki z PLEXI (PMMA), do wyboru bezbarwne, 
oranżowe lub czarne. Drzwiczki wyposażone są w uszczelkę z gumy komórkowej, z magnetycznym 
systemem zamknięcia.

Wyposażenie standardowe:
• 4 półki z PMMA z szerokim zakresem regulacji wysokości półek
• Tacka melaminowa
• Antypoślizgowe nóżki
• Żel osuszający, wskaźnikowy
• Elektroniczny termohigrometr.

Model Wymiary gabarytowe 
S x G x W [mm]

Wymiary użytkowe 
S x G x W [mm]

Nośność 
standardowej 

półki [kg]
Pojemność [l]

EKS 11 320 x 385 x 540 271 x 315 x 410 10 53

EKS 12 370 x 435 x 590 321 x 365 x 460
5

78

EKS 13 420 x 485 x 640 371 x 415 x 510 109

Manualny licznik kolonii Schuett Count został zaprojektowany do niezawodnego i wydajnego zliczania 
kolonii bakteryjnych i bakteriofagowych hodowanych na szalkach Petriego o średnicy 60, 90 lub 150 mm 
(opcjonalnie). 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.

Dokładne odwzorowanie kolorów ułatwia rozróżnienie różnie zabarwionych kultur na selektywnych 
podłożach hodowlanych i krążkach z odżywkami w analizie żywności. W przypadku wody procesowej 
i ścieków oświetlenie o wysokim kontraście ułatwia rozróżnianie między koloniami rozwijającymi się 
w agarze a koloniami rosnącymi na powierzchni agaru.

Zliczanie kolonii odbywa się za pomocą zwykłego markera, który jest podłączony do urządzenia. 
Urządzenie posiada także 4-cyfrowy wyświetlacz LED oraz klawiaturę z  przejrzystym układem, 
pokrytą tworzywem sztucznym.
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 Wymiary S x G x W: 260 x 250 x 130 mm
 Wysokość ze statywem: 300 mm
 Waga: 1,5 kg
 Zasilanie: 100-240 V / 50-60 Hz

Wyposażenie standardowe:
• Licznik koloni przystosowany do płytek 90 mm
• Transparentny adapter do podświetlenia dolnego
• Adapter czarno/biały do podświetlenia bocznego
• Płytka kontrastowa (czarna)
• Podstawka
• Pisak
• Kabel USB.
Wyposażenie opcjonalne:
• Lupa 3x
• Lampa LED do górnego oświetlenia
• Dysk Spiral-Plater (czarny / biały)
• Igła zliczająca do punktowych pomiarów
• Adapter do szalek 50 do 60 mm
• Adapter do szalek 140 do 150 mm
• Dysk Wolffhügel.

LICZNIKI KOLONII BAKTERII
Liczniki kolonii bakterii Scan to  urządzenie najwyższej jakości stosowane do  manualnego 
(Scan 100) oraz automatycznego zliczania kolonii bakterii. Dzięki zaawansowanym funkcjom urządze-
nia mogą być podłączone do komputera. Konstrukcja urządzeń pozwala na dokładne zliczanie kolo-
nii na wszystkich mediach stosowanych w mikrobiologii (płyki Petriego, Petrifilm, lmTM, membrana 
filtracyjna). System oświetlenia LED zapewnia kontrastowy i wyraźny obraz kolonii bakterii. Scan 100 
to podstawowe urządzenie do profesjonalnych zastosowań. Charakteryzuj się przyjaznymi funkcjami 
i doskonałą ergonomią. Scan 300 jest zaprojektowany do pracy w mikrobiologii żywności. Scan 500 
to automatyczny licznik kolonii kolorowych, który gwarantuje doskonałą powtarzalność, a także 
zapisuje obrazy i wyniki, które mogą być dostępne w każdej chwili. Scan 1200 to automatyczny liczniki 
o wysokiej rozdzielczości. Dostosowuje się do wszystkich mediów stosowanych w mikrobiologii. Scan 
4000 to liczniki kolonii ultra HD. Najbardziej zaawansowany ze wszystkich modeli.

Scan 100 Scan 300 Scan 1200 Scan 4000

LICZNIK KOLONII BAKTERII
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Model Scan 100 Scan 300 Scan 500 Scan 1200 Scan 4000

Rozdzielczość - 1 Mpx 1,2 Mpx 5 Mpx

Moc 100-240V / 50-60Hz

Wymiary 
S x G x W [mm] 250 x 330 x 175 285 x 265 x 290 285 x 265 x 375 470 x 470 x 640

Waga [kg] 4,6 8,4 9,4 25,0

DILUTORY GRAWIMETRYCZNE

Rozcieńczalnik grawimetryczny DiluFlow został zaprojektowany 
do automatycznego przygotowania zawiesiny początkowej z odpo-
wiednią ilością rozpuszczalnika. Urządzenie jest łatwe w użyciu, a jed-
nocześnie zapewnia precyzyjną kontrolę rozcieńczania za pomocą 
przyjaznego dla Użytkownika panelu. Praca z DiluFlow jest kluczo-
wym etapem procesu przygotowania próbki w laboratoriach mikro-
biologicznych oraz ułatwia porcjowanie cieczy. 

Charakterystyka:
• Najszybszy dilutor świata – w 8 sekund rozcieńcza 225 ml
• Automatyczne ramię oraz płyta ochronna – ułatwia łatwe 

umieszczenie próbki oraz pomaga uniknąć zanieczyszczeń
• GeckoGrip system – opatentowany system higenicznego 

mocowania worka w każdych warunkach
• LightCode – korolowe podświetlenie LED wskazujące dokładność 

pomiaru
• DripTray – wyjmowana tacka aby utrzymać urządzenie w czystości
• Wysoka precyzja ważenie – sięga 99%
• Najwyższa jakość – pompy Watson Marlow, obudowa ze stali 

nierdzewnej 304L
• BagOpen – opatentowany magnetyczny uchwyt worka.

Model DiluFlow 3 kg DiluFlow Pro 5 kg DiluFlow Elite 3 kg DiluFlow Elite 1 kg

Typ pompy pojedyncza podwójna pojedyncza podwójna pojedyncza podwójna pojedyncza podwójna

Zakres ważenia 
[g] 3000 5000 1000

Dokładność 
ważenia [g]

0/100  ±0,05
100/3000 ±0,1%

0/100  ±0,05
100/5000 ±0,1%

0/20  ±0,01
20/1000 ±0,1%

Współczynnik 
rozcieńczania ½ do 1/99 2 do 100, edytowalne ułamki

Dokładność 
rozcieńczania 

[%]
> 98 > 99

Tryby pracy szybki / standardowy / dokładny

Maks. liczba 
pomp 2 zintegrowane 2 zintegrowane + 4 zewnętrzne

Waga [kg] 9,6 12,0 11,8 14,2 12,6 14,8 12,6 14,8

Wymiary 
S x G x W

[mm]

31 x 44 
x 38

37 x 44 
x 38

31 x 42 
x 38

37 x 48 
x 38

31 x 42 
x 38

37 x 42 
x 38

31 x 42 
x 38

37 x 42 
x 38

DiluFlow 3

DiluFlow Elite



182 przygotowanie prób

BLOKI GRZEWCZE

Uniwersalne bloki grzewcze f irmy OHAUS są  idealne do  zastosowań wymagających stabilnej 
temperatury.

W  urządzeniach można stosować opcjonalne bloki wymienne (ponad 40 opcji). Bloki są  łatwe 
w użyciu i nie wymagają użycia narzędzi. Bliski kontakt probówki z blokiem umożliwia maksymalne 
zatrzymanie ciepła, zwiększając wydajność podgrzewania. Modele cyfrowe oferują wyjątkowo 
wyrównaną i stabilną temperaturę, zapewniając powtarzalność wyników, ale modele analogowe 
są bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Doskonale sprawdzą się w procesach inkubacji i aktywacji 
hodowli komórek, reakcjach enzymatycznych, testach immunologicznych, pomiarze temperatury 
topnienia/wrzenia, inkubacji izotermicznej czy denaturacji kwasów nukleinowych.

Cechy:
Niezawodne urządzenia do codziennego użytku
Przeznaczone do niezawodnego, codziennego użycia w laboratorium. Cyfrowe i analogowe bloki 
grzewcze oferują wyjątkowo wyrównaną i niezwykle stabilną temperaturę. 
Jednopunktowa kalibracja 
Modele cyfrowe oferują wyjątkową funkcję jednopunktowej kalibracji w celu 
dopasowania wskazań wyświetlacza bloku grzewczego do znanego wzorca 
temperatury zewnętrznej dla 3 wartości zadanych temperatury. 
Panele dotykowe w modelach cyfrowych
Modele cyfrowe mają łatwe w użyciu panele dotykowe z niezależnymi 
wyświetlaczami LED, które prezentują temperaturę i czas. Wytrzymałe modele 
analogowe są sterowane podwójnym pokrętłem do regulacji temperatury. 
Bezpieczeństwo pracy
Modele cyfrowe posiadają alarm dźwiękowy.

Model HB1AL HB1DG

Sterowanie analogowe cyfrowe

Zakres temperatur [°C]
Niski zakres: 
RT+5 - 100; 

Wysoki zakres: 75 – 150
RT+5 - 120

Stabilność w temp. 37°C [°C] ±1,5 ±0,2

Stabilność w bloku w temp. 37°C 
[°C] ±0,4 ±0,2

Czas nagrzewania do 100°C [min] ≤ 16

Kalibracja temperatury nie dotyczy tak

Liczba bloków 1

Ochrona przed przegrzaniem nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej 
wartości

Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20% - 80%, bez kondensacji

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 110

Wymiary S x G x W [mm] 203 x 315 x 89 

Masa netto [kg] 2,5

Numer katalogowy 30392047 30392061

* Panel dotykowy i alarm dźwiękowy (w modelu cyfrowym), lakierowana stalowa obudowa, model cyfrowy 
zawiera uchwyt na drążek nośny z pokrętłem blokującym, odłączany 3-żyłowy przewód i wtyczkę (w zestawie).

BLOKI GRZEWCZE 1-BLOKOWE OHAUS
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Producent OHAUS oferuje trzy modele bloków 
grzewczych dwu stanowiskowych. Dostosowane są one 
do  różnych potrzeb. Wszystkie modele zapewniają 
wyjątkowo wyrównaną i  stabilną temperaturę. Blok 
grzewczy z  ogrzewaną pokrywą posiada drugi moduł 
grzewczy w  pokrywie, który minimalizuje skraplanie 
w  celu zachowania integralności próbki. Zapewnia 
to powtarzalne i wiarygodne wyniki, dzięki możliwości 
zapobieganiu zanieczyszczeniu próbek. Modele 
cyfrowe oferują wyjątkową funkcję jednopunktowej 
kalibracji w  celu dopasowania wskazań wyświetlacza 
bloku grzewczego do  znanego wzorca temperatury 
zewnętrznej dla 3 wartości zadanych temperatury.

Model HB2AL HB2DG HB2DGHL

Sterowanie analogowe cyfrowe

Zakres 
temperatur [°C]

Niski: RT+5 - 100, 
Wysoki: 75 – 150 RT+5 - 120 RT+5 - 100

Stabilność w temp. 37°C [°C] ±1,5 ±0,1

Stabilność w 
bloku w temp. 37°C [°C] ±0,1

Czas nagrzewania do 100°C 
[min] ≤ 16 ≤ 30 

Kalibracja temperatury nie dotyczy tak

Liczba bloków 2

Ochrona przed przegrzniem nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej wartości

Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20% - 80%, bez kondensacji

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 210 400

Wymiary S x G x W [mm] 203 x 391 x 89 203 x 391 x 178 

Masa netto [kg] 2,8 3,1

Numer katalogowy 30392047 30392061 30392103

* Panel dotykowy i alarm dźwiękowy (w modelach cyfrowych), lakierowana stalowa obudowa, model cyfrowy 
zawiera uchwyt na drążek nośny z pokrętłem blokującym, odłączany 3-żyłowy przewód i wtyczkę (w zestawie).

W ofercie dostępne są również bloki czteromiejscowe i sześciomiejscowe oraz szereg doposażenia 
dodatkowego.

BLOKI GRZEWCZE WIELOBLOKOWE OHAUS
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* Panel dotykowy i alarm dźwiękowy (w modelu cyfrowym), lakierowana stalowa obudowa, model cyfrowy 
zawiera uchwyt na drążek nośny z pokrętłem blokującym, odłączany 3-żyłowy przewód i wtyczkę (w zestawie).

BLOKI CZTEROMIEJSCOWE

Model HB4AL HB4DG

Sterowanie analogowe cyfrowe

Zakres temperatur [°C] Niski: RT+5 - 100,  
Wysoki: 75 – 150 RT+5 - 120 

Stabilność w temp. 37°C [°C] ±2,5 ±0,2

Stabilność w bloku 
w temp. 37°C [°C] ±0,4 ±0,2

Czas nagrzewania do 100°C 
[min] ≤ 23 

Kalibracja temperatury nie dotyczy tak

Liczba bloków 4

Ochrona przed przegrzaniem nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej 
wartości

Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20% - 80%, bez kondensacji

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 310

Wymiary S x G x W [mm] 203 x 429 x 89 

Masa netto [kg] 3,8

Numer katalogowy 30392068 30392089

BLOKI SZEŚCIOMIEJSCOWE

Model HB6AL HB6DG

Sterowanie analogowe cyfrowe

Zakres temperatur [°C] Niski: RT+5 - 100,  
Wysoki: 75 – 150 RT+5 - 120 

Stabilność w temp. 37°C [°C] ±2,5 ±0,2

Stabilność w bloku w temp. 37°C [°C] ±0,2 

Czas nagrzewania do 100°C [min] ≤ 30

Kalibracja temperatury nie dotyczy tak

Liczba bloków 6

Ochrona przed przegrzaniem nie dotyczy 10°C powyżej zdefiniowanej 
wartości

Warunki pracy od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20% - 80%, 
bez kondensacji

Zasilanie [V] 230

Moc [W] 410

Wymiary S x G x W [mm] 203 x 531 x 89 

Masa netto [kg] 4,4

Numer katalogowy 30392075 30392096

* Panel dotykowy i alarm dźwiękowy (w modelu cyfrowym), lakierowana stalowa obudowa, model cyfrowy 
zawiera uchwyt na drążek nośny z pokrętłem blokującym, odłączany 3-żyłowy przewód i wtyczkę (w zestawie).
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POMPY MEMBRANOWE DO ZASTOSOWAŃ BEZKOROZYJNYCH

BLOKI CZTEROMIEJSCOWE BLOKI SZEŚCIOMIEJSCOWE

SYSTEMY PRÓŻNIOWE 

Pompy membranowe VACUUBRAND o  aluminiowej konstrukcji do  zastosowań z  mediami 
niekorozyjnymi doskonale nadają się do wielu zastosowań w laboratoriach. Dzięki bezolejowej pracy 
i niezrównanej długoterminowej wydajności pompy membranowe są często pierwszym wyborem 
w laboratorium i przemyśle. Mogą być również stosowane jako pompy wspomagające dla pomp 
turbo-molekularnych, ponieważ charakteryzują się szczególnie czystą próżnią przednią. Pompy 
działają całkowicie bezolejowo. W przeciwieństwie do innych technologii próżniowych pracujących 
na sucho, takich jak pompy spiralne, pompy membranowe dodatkowo nie mają żadnych uszczelek 
ścierających, które mogą powodować zużycie poprzez ścieranie. Niezwykle długą żywotność 
membrany osiągnięto dzięki wysoce elastycznej podwójnej membranie wykonanej z materiału FKM 
ze wzmocnieniem z tkaniny. Ponadto pompy charakteryzują się wyjątkowo płynną pracą. Dzięki 
temu idealnie nadają się również do instalacji w sprzęcie, np. w analityce. Wszystkie modele posiadają 
zgodność ATEX (tylko dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnątrz.

W sprzedaży dostępne są pompy o szerokim zakresie natężenia przepływu i próżni końcowej. 

Model
Liczba 

głowic / 
stopni

Maksymalny 
przepływ 

[m3/h] / [l/min]

Próżnia 
końcowa 

[mbar]

ME 1
1 / 1

0,7 / 11,7 100

ME 2 NT 2,0 / 33,3
70

ME 4 NT
2 / 1

4,0 / 66,7

ME 4R NT 3,8 / 63,3 100

ME 8 NT 4 / 1 7,3 / 121,7
70

ME 16 NT 8 / 1 16,4 / 273,3

MZ 2 NT
2 / 2

2,2 / 36,7 7

MZ 2D NT 2,3 / 38,3 4

MD 1
4 / 3

1,2 / 20,0 1,5

MD 4 NT 3,8 / 63,3 1

MD 12 NT 8 / 3 12,1 / 201,7 2

MV 2 NT 4 / 4 2,2 / 36,7
0,5

MV 10 NT 8 / 4 10,4 / 173,3
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POMPY MEMBRANOWE DO ZASTOSOWAŃ KOROZYJNYCH
PODSTAWOWE MODELE
Typowe zastosowania pomp membranowych w wykonaniu chemoodpornym obejmują usuwanie 
chemicznie agresywnych gazów i par z urządzeń, takich jak wyparki obrotowe, suszarki próżniowe, 
koncentratory i wiele innych zastosowań laboratoryjnych. Chemoodporne pompy membranowe 
firmy VACUUBRAND charakteryzują się bezkompromisową konstrukcją chemiczną. Ich konstrukcja 
z fluoropolimerami sprawia, że są bardzo odporne na opary chemiczne. W tej technologii pomp komory 
pompowania są hermetycznie oddzielone od układu napędowego co zapewnia długą żywotność 
części mechanicznych. Membrany charakteryzują się doskonałą odpornością i niską przyczepnością 
materiału. Elementy najbardziej obciążone są produkowane w złożonym, wieloetapowym procesie 
produkcyjnym. W tym procesie metalowy rdzeń pokryty jest odpornym chemicznie termoplastikiem. 
W wyniku wieloletnich testów wydajności ustalono typową żywotność membrany dla tego typu 
pomp: 15 000 godzin pracy. Pompy dwu-, trzy- i czterostopniowe posiadają dodatkowo zawór balastu 
gazowego do wszelkich prac z oparami kondensacyjnymi. W ofercie dostępne są pompy próżniowe 
z dodatkowym wyposażeniem takim jak: separatory (AK), skraplacze par (EK) i kondensator chłodzony 
suchym lodem lub lodem wodnym do odzyskiwania rozpuszczalnika (TE). Pompy membranowe 
są bezolejowe, nie zużywają wody i nie generują ścieków ani zanieczyszczonego oleju. Wszystkie 
modele posiadają zgodność ATEX (tylko dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnątrz.

W sprzedaży dostępne są pompy o szerokim zakresie natężenia przepływu i próżni końcowej. 
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Model Liczba głowic / stopni Maksymalny przepływ 
[m3/h] / [l/min] Próżnia końcowa [mbar]

ME 1C
1 / 1

0,7 / 11,7 100

ME 2C NT 2,1 / 35,0

70
ME 4C NT 2 / 1 3,9 / 65,0

ME 8C NT 4 / 1 7,1 / 118,3

ME 16C NT 8 / 1 16,3 / 271,7

MZ 1C
2 / 2

0,75 / 12,5 12

MZ 2C NT 2,2 / 36,7 7

MD 1C

4 / 3

1,3 / 21,7 2

MD 4C NT
3,4 / 56,7 1,5

MD 4CRL NT

MD 12C NT 8 / 3 12,0 / 200,0 2

MV10C NT 8 / 4 9,5 / 158,3 0,9

SYSTEMY PRÓŻNIOWE VARIO SELECT

Systemy próżniowe VARIO SELECT oferują wszystkie zalety nowoczesnej techniki próżniowej. 
Wszystkie systemy próżniowe VARIO SELECT zbudowane są z chemoodpornej, membranowej pompy 
próżniowej, kontrolera próżni VACUU·SELECT z dotykowym graficznym wyświetlaczem i sensorem 
próżni. Separator po stronie ssącej (AK) zbiera krople. Skraplacz emisji po stronie ciśnieniowej (EK) 
umożliwia 100% 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, charakteryzujących się doskonałą odpornością chemiczną 
i niską przyczepnością materiału. Kontrola próżni w systemach Vario odbywa się poprzez regulację 
prędkości pracy silnika pompy co sprawia, że pompa jest cicha, ma niskie wibracje i  zapewnia 
wyjątkowo długie okresy międzyobsługowe. Wszystkie modele posiadają zgodność ATEX (tylko 
dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnątrz.

Model Liczba głowic / 
stopni

Maksymalny przepływ 
[m3/h] / [l/min]

Próżnia 
końcowa [mbar]

PC 3016 VARIO select
8 / 1 20,0 / 333,3 70

ME 16C VARIO select

PC 3002 VARIO select
2 / 2 2,8 / 46,7 7

MZ 2C VARIO select

PC 3001 VARIO select

4 / 3 

2,0 / 33,3

1,5

PC 3001 VARIO select TE

PC 3001 VARIO select EK Peltronic

PC 3004 VARIO select
4,6 / 76,7

MD 4C VARIO select

PC 3012 VARIO select
8 / 3 15,0 / 250,0

MD 12C VARIO select

PC 3003 VARIO select 4 / 4 2,8 / 46,7

0,6PC 3010 VARIO select
8 / 4 13,0 / 216,7

MV 10C VARIO select
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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 połączeniach 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 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.

POMPY PRÓŻNIOWE ŚRUBOWE SERII VACUU·PURE
W  ofercie dostępny jest model do  aplikacji czystych niekorozyjnych 
VACUU·PURE 10 i drugi model VACUU·PURE 10C do agresywnych gazów 
i rozpuszczalników. Technologia VACUU·PURE łączy w sobie trzy ważne 
korzyści dla Użytkownika: 100% brak oleju, brak ścierania i brak części 
zużywających się. Wrzeciona pompy śrubowej pracują bezkontaktowo, 
dzięki czemu nie ulegają ścieraniu ani zużyciu. Pompy śrubowe są specjalnie 
zaprojektowane do procesów w zakresie próżni do 10-3 mbar. Pompy radzą 
sobie idealnie z kondensacją par, dlatego urządzenia nie posiadają gaz 
balastu, pozwala to  uniknąć związanych z  tym niedogodności, takich 
jak zmniejszenie prędkości pompowania i zwiększenie poziomu hałasu. 
Zintegrowany tryb regeneracji umożliwia szybkie osuszenie pompy pod 
koniec procesu. Specjalna konstrukcja z dwoma wysuwanymi wrzecionami 
i  przekładnią magnetyczną umożliwia całkowicie bezolejową pracę, 
a procesy, produkty, jak i laboratorium i środowisko nie są zanieczyszczane 
węglowodorami pochodzącymi z oleju.

Model Wersja Maksymalny przepływ 
[m3/h] / [l/min]

Próżnia 
końcowa 

[mbar]

VACUU·PURE 10 do aplikacji nie korozyjnych 10,0 / 166,7 5 x 10-3

VACUU·PURE 10C chemoodporna 9,0 / 150,0 5 x 10-3
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Sieć próżńiowa VACUU·LAN w czterech krokach:
1. Krok – wybór pompy
Najpierw należy zidentyfikować odpowiedni poziom podciśnienia do zastosowań w laboratorium, 
ponieważ różne procesy laboratoryjne wymagają określonych poziomów podciśnienia np.:
• 70 mbar – filtracja próżniowa, aspiracja płynów
• 7 mbar – suszenie rotacyjne, koncentracja dla wielu popularnych rozpuszczalników
• 2 mbar – suszenie małych ilości, odparowywanie rotacyjne do rozpuszczalników wysokowrzących. 

2. Krok – wybór podstaw montażowych
Po drugie, należy określić, czy moduły są montowane natynkowo, czy podtynkowo do ścian i mebli. 
VACUUBRAND oferuje odpowiednie podstawy montażowe. Dzięki temu sieci VACUU·LAN nadają 
się do instalacji w istniejących laboratoriach, integracji z nowo planowanymi meblami laboratoryjnymi 
oraz rozbudowy istniejących starszych sieci.

3. Krok – wybór modułów i sterowania 
VACUUBRAND do kontroli próżni oferuje zarówno ręczne, jak i elektroniczne moduły sterujące. 
Moduły są  łatwe do czyszczenia, a zintegrowane zawory zwrotne zapobiegają zanieczyszczeniu 
między różnymi aplikacjami. W przypadku stanowisk roboczych, które wymagają niezależnego 
sterowania, sterownik VACUU·SELECT zapewnia intuicyjne rozwiązanie sterowania oparte 
na aplikacji. 

4. Krok – sieci PTFE i elementy połączeniowe 
Sieci VACUU·LAN powstają poprzez użycie węży z PTFE i złączek zaciskowych PVDF, co sprawia, 
że instalacja jest szybka i prosta.

Moduły 
do dygestoriów 

do ręcznej regulacji 
przepływu VCL AR

Ręczny moduł
sterowania 

przepływem 
VCL01

Moduł 
elektronicznego 

sterowania próżnią 
za pomocą 

kontrolera VACUU 
SELECT ® VCL-B10

Kontroler VACCU 
SELECT

Linia próżni

Pompa sieciowa 
PC 3004 VARIO

Pompa sieciowa 
PC 3012 VARIO select

Moduł z ręczną regulacją przepływu 
do otwierania / zamykania przewodu 
podciśnieniowego i do kontrolowania 

natężenia przepływu VCL02  
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SYSTEMY ASPIRACYJNE VACUUBRAND
Systemy aspiracyjne firmy VACUUBRAND są doskonałym rozwiązaniem do bezpiecznej, wrażliwej 
i wydajnej aspiracji supernatantów we wszystkich obszarach zastosowań. SYSTEM BVC basic jest 
przeznaczony do podłączenia do zewnętrznego źródła podciśnienia. BVC control i BVC professional 
są wyposażone w wysokowydajną, odporną chemicznie pompę membranową. Poziom podciśnienia, 
a tym samym siłę ssania można precyzyjnie regulować za pomocą panelu dotykowego. Ponadto 
BVC professional posiada bezdotykowy czujnik poziomu cieczy i samo zamykające się szybko-złącza 
(wersja z butelką PP o pojemności 4 l). Wszystkie systemy są dostępne z odporną na podciśnienie, 
autoklawowalną butelką PP o pojemności 4 l lub z butelką ze szkła borokrzemianowego o pojemności 
2 l, np. do pracy z agresywnymi środkami dezynfekcyjnymi, takimi jak wybielacz chlorowy. Wszystkie 
wersje są gotowe do podłączenia drugiego uchwytu odsysającego. Wydajna, odporna na chemikalia 
membranowa pompa próżniowa o bardzo długiej żywotności, nawet podczas pracy z agresywnymi 
środkami dezynfekcyjnymi – minimalne koszty konserwacji i części zamiennych, wysokiej jakości 
komponenty zapewniające bezawaryjną pracę w ciągłym profesjonalnym użytkowaniu.

Nazwa
 systemu Je

d
n

os
tk

a 
p

om
p

u
ją

ca

B
u

te
lk

a 
P

P
 4

L

B
u

te
lk

a 
sz

kl
an

a 
2l

Fi
lt

r 
oc

h
ro

n
n

y 
0.

2u
m

U
ch

w
yt

 V
H

C
p

ro

M
ec

h
an

iu
cz

n
y 

p
rz

eł
ąc

zn
ik

 c
iś

n
ie

n
ia

El
ek

tr
on

ic
zn

y 
p

rz
eł

ąc
zn

ik
 c

iś
n

ie
n

ia

D
ot

yk
ow

y 
w

yś
w

ie
tl

ac
z 

R
eg

u
la

cj
a 

ci
śn

ie
n

ia
 s

sa
n

ia

System 
aspiracyjny 
BVC basic

- - - - -

System 
aspiracyjny 
BVC basic G

- - - - -

System 
aspiracyjny 
BVC control

ME 1C - -

System 
aspiracyjny 

BVC control G
ME 1C - -

System 
aspiracyjny 

BVC 
professional 

ME 1C - -

System 
aspiracyjny 

BVC 
professional G

ME 1C - -

https://www.vacuubrand.com/en/page783.html
https://www.vacuubrand.com/en/page1042.html
https://www.vacuubrand.com/en/page782.html
https://www.vacuubrand.com/en/page1043.html
https://www.vacuubrand.com/en/page784.html
https://www.vacuubrand.com/en/page784.html
https://www.vacuubrand.com/en/page1044.html
https://www.vacuubrand.com/en/page1044.html
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POMPY PRÓŻNIOWE ATEX
W  obszarach zagrożonych wybuchem wolno stosować 
wyłącznie materiały eksploatacyjne zgodne z  ATEX. 
VACUUBRAND oferuje chemiczne pompy membranowe 
i  jednostki pompujące kategorii 2 (na przykład dla strefy 
1) z  certyf ikatem ATEX. Dzięki wysokiemu stopniowi 
odporności chemicznej, bezolejowej pracy, brakowi 
powierzchni ślizgowych, a  także hermetycznemu 
uszczelnieniu komory pompy względem strefy napędowej, 
pompy z  membraną chemiczną oferują doskonałe 
warunki do unikania źródeł zapłonu. Chemiczne pompy 
membranowe z separatorem (AK) i skraplaczem emisji (EK) 
do odzysku rozpuszczalnika to sprawdzone konfiguracje, 
które skutecznie zmniejszają obciążenie pracą i chronią 
środowisko. 

Model
Liczba 

głowic / 
stopni

Maksymalny 
przepływ 
[m3/h] / 
[l/min]

Próżnia 
końcowa 

[mbar]

MZ 2C EX 2 / 2 1,9 / 31,7 12

MD 4C EX 4 / 3 3,7 / 61,7 3

MV 10C EX 8 / 4 8,1 / 1111,7 2

ZGODNOŚĆ ATEX: 
Komora pompowania (pompowane gazy):
II 2G Ex h IIC T3 Gb X 
Środowisko z gazem obojętnym:
II 2G Ex h IIB T4 Gb X 
Środowisko bez gazu obojętnego:
II 3G Ex h IIB T4 Gc X 
Silnik: II 2G Ex d IIB T4 Gb

Vacuubrand MD 4C EX
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Pompy rotacyjne łopatkowe, olejowe VACUUBRAND są  dostępne w  dwóch wersjach jedno- 
i dwustopniowych, o prędkości przepływu od 2 do  16 m3/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. 
Aktywna ochrona antykorozyjna: po  wyłączeniu pracy 
pompy, cykl olejowy zamyka się próżniowo przed wlotem 
żrących gazów i zanieczyszczeń olejowych do zbiornika. 
Po wyłączeniu pompy uszczelniane są próżniowo, chroniąc 
aplikację przed niepożądanym odpowietrzeniem lub 
przed zwrotnym przepływem oleju.

POMPY PRÓŻNIOWE OLEJOWE

POMPY PRÓŻNIOWE HYBRYDOWE

Model Liczba stopni Maksymalny przepływ [m3/h] / [l/min] Próżnia końcowa [mbar]

RE 2.5 1
2,3 / 38,3

3 x 10-1

RZ 2.5 2 2 x 10-3

RE 6 1 6,7 / 111,7 1 x 10-1

RZ 6 2 5,7 / 95,0 2 x 10-3

RE 9 1
8,9 / 148,3

1 x 10-1

RZ 9 2 2 x 10-3

W celu zwiększenia odporności chemicznej połączono 
dwustopniową obrotową pompę łopatkową 
i dwustopniową chemoodporną pompę membranową. 
Pompa membranowa utrzymuje zbiornik oleju pod 
próżnią, aby utrzymać cząstkowe ciśnienia oparów 
rozpuszczalnika na  poziomach poniżej ich punktów 
kondensacji co  zmniejsza stężenie tlenu i  gazów 
korozyjnych. Dlatego pompy hybrydowe mają znacznie 
wyższą odporność na agresywne gazy niż konwencjonalne 
obrotowe pompy olejowe (łopatkowe). Częstotliwość 
wymian oleju zmniejsza się o  90% w  porównaniu 
z  pompami łopatkowymi. Zastosowanie: liof ilizatory, 
destylacja, suszarki próżniowe, wyparki próżniowe, 
koncentratory. Przyjazność dla środowiska dzięki 
wydajnemu odzyskiwaniu rozpuszczalnika (zestaw 
akcesoriów PC 8 ze  skraplaczem lub jako jednostka 
pompująca PC 8) najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. 
Do  dużych ilości oparów dostępna jest jednostka 
pompująca PC 3 / RC 6 z  zamrażalnikiem na  wlocie, 
dzięki konstrukcji teleskopowej łatwość konserwacji.

Model Liczba stopni Maksymalny przepływ 
[m3/h] / [l/min]

Próżnia końcowa 
[mbar]

RC 6 2 + 2 5,9 / 98,33 2 x 10-3

PC 3 / RC 6 2 + 2 5,9 / 98,33 2 x 10-3

PC 9 / RC 6 2 + 2 5,9 / 98,33 2 x 10-3
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Wyparka rotacyjna RE-100D zapewnia wydajne i  łagodne usuwanie rozpuszczalników z próbek. 
Duży, czytelny wyświetlacz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, a ulepszona chłodnica 
o  powierzchni chłodzącej 1500 cm2 gwarantuje dobrą kondensację. Inne funkcje, takie jak 
automatyczny podnośnik, łaźnia o  pojemności 5 litrów i  intuicyjny panel obsługi sprawiają, 
że użytkowanie urządzenia jest niezwykle wygodne.
• Duży, czytelny, wyświetlacz LCD temperatury grzania, prędkości obrotowej oraz czasu
• Zakres prędkości od 20 do 280 obr./min
• 5 litrowa łaźnia wodno-olejowa o regulowanej 

temperaturze grzania 
• Opatentowana chłodnica o powierzchni 1500 cm2 

zapewniająca doskonałą kondensację
• Automatyczne podnoszenie oraz automatyczne 

zwalnianie kolby próżniowej do górnej pozycji 
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.

WYPARKI PRÓŻNIOWE

  RE-100D

Silnik bezszczotkowy DC

Zakres prędkości [1/min] 20 - 280

Wyświetlacz LCD

Zakres temperatury [°C] RT - 180

Dokładność
temperatury [°C] ±1

Moc grzewcza [W] 1300

Timer [min] 1 - 999

Wymiary S x G x W [mm] 600 x 450 x 820

Waga [kg] 19

Klasa ochrony IP 20

Interfejs USB tak

WYPARKA PRÓŻNIOWA RE-100D
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WYPARKI PRÓŻNIOWE SERII STRIKE

STRIKE 300
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.

Przezroczysta osłona bezpieczeństwa może zostać z łatwością zdjęta przez Użytkownika. Osłona 
zapewnia maksymalną ochronę przed niekontrolowanym pęknięciem kolby reakcyjnej. Wyparka 
posiada automatyczny mechanizm unoszący kolbę z chłodnicą, nawet w przypadku braku zasilania 
(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 pozwala 
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 pracy od temp. otoczenia do +185°C
• 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).

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).

Strike 300
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STRIKE 20
Wyparka STRIKE 20 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 20 jest system 
uszczelniający wykonany z materiału samosmarującego, zapewniający doskonałą próżnioszczelność.

Model Strike 300 Strike 20 Strike 100

Pojemność łaźni grzejnej [l] 5 35 154

Pojemność maksymalna 
kolby wyparnej [l]  3 20 100

Pojemność maksymalna 
odbieralnika [l] 2 2x 6 lub 1x 10 1x 20 lub 2x 20

Prędkość obrotowa
 [obr./min] 20 - 280 10 - 150 5 - 100

Wymiary S x G x W [mm] 700 x 430 x 690 1240 x 580 x 2060 1850 x 900 x 2285

Zasilanie [V] 230 400

Strike 20 Strike 100

STRIKE 100
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.
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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 niewykwalif ikowany personel. Myjnie ultradźwiękowe mogą być łatwo przystosowane 
do wykorzystania w produkcji seryjnej przez podłączenie do linii technologicznej.

SERIA SONIC

Charakterystyka:
• Regulator temperatury 30 - 80°C 
• Układ czasowy 0 - 30 min 
• Częstotliwość 40 kHz
• Efektywne przetworniki piezoceramiczne typu Sandwich
• Generatory najnowszej generacji
• Układ grzania sterowany przez regulatory temperatury
• Obudowa i wanna myjki są wykonane ze stali szlachetnej, 
 dzięki której urządzenie jest trwałe i łatwe w eksploatacji
• Układ czasowy wyłączający się samoczynnie po upływie 
 określonego czasu
• Zawór spustowy oraz wygodny uchwyt 
 (w większych myjkach)
• Cyfrowe sterowniki mikroprocesorowe (opcjonalnie).

Model
Wymiary 

wewnętrzne wanny 
S x G x W [mm

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Pojemność 
[l]

Moc ultradźwiękowa 
maks./okres [W]

Moc układu 
grzania [W]

Sonic-0,5 150 x 135 x 65 175 x 165 x 185 1 2 x 80 nie dotyczy

Sonic-2 150 x 135 x 100 175 x 165 x 220 1,6 2 x 100
150

Sonic-3 240 x 135 x 100 265 x 165 x 230 2,8 2 x 160

Sonic-5 500 x 135 x 100 530 x 165 x 230 6 2 x 320

300

Sonic-6 295 x 145 x 150 325 x 180 x 285 5,7 2 x 240

Sonic-6D 295 x 235 x 100 325 x 265 x 225 6,5 2 x 320

Sonic-9 320 x 295 x 100 355 x 330 x 260 9 2 x 480

Sonic-10 295 x 235 x 150 325 x 265 x 280 9,5 2 x 400

Sonic-14 320 x 220 x 210 445 x 400 x 305 14 2 x 400 400

Sonic-22 400 x 300 x 250 525 x 480 x 355 30 2 x 700 800

Sonic-33 550 x 300 x 250 675 x 480 x 355 42 2 x 1000
1200

Sonic-36 450 x 300 x 330 575 x 480 x 435 48 2 x 900

Wyposażenie opcjonalne: koszyk, pokrywka, uchwyt do kolb, wkładka na szkło, stelaż na wiertła.
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AUTOKLAWY

SERIA U
Charakterystyka;
• Regulacja czasu mycia: 1 - 15 min lub 1 - 30 min
• Funkcja pracy ciągłej
• Na wyposażeniu pokrywka
• Częstotliwość drgań ultradźwiękowych 21,5 lub 40 kHz.
 
Dostępne opcje: koszyk, sterownik mikroprocesorowy, 
funkcja odgazowywania, regulacja mocy ultradźwięków 
(10-100%), zawór spustowy

Model
Pojemność 
użytkowa 

zbiornika [l]

Wymiary użytkowe 
zbiornika S x G x W 

[mm]

Moc generatora 
ultradźwięków 

[W]

Moc 
grzałek [W]

Maksymalna 
temperatura 
grzania [°C]

U – 2 2,5 290 x 270 x 70 150 300 80

U – 501 1 120 x 110 x 70
80

220

55

U – 502 1,6 120 x 110 x 110 

U – 503 1,6 210 x 120 x 70 150

U – 504 2,5 270 x 120 x 70
160 250

U – 505 3,5 270 x 120 x 110

U – 506 4 480 x 115 x 70 300 450

U – 507 5,5 300 x 280 x 70 310 250

U – 509 9 300 x 280 x 120 320 600

80
U – 32A 10 475 x 280 x 75 340

500
U – 32B 15 475 x 280 x 115 350

U – 32C 23 475 x 280 x 170 360 1000

Autoklawy (sterylizatory parowe) to urządzenia, w których rozgrzana do wysokiej temperatury komora, 
zamienia wodę 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, autoklawy parowe wyposażono dodatkowo 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.
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AUTOKLAWY PIONOWE RAYPA SERIA AES
• Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316L
• Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
• Sprzęt sterowany cyfrowym mikroprocesorem PID, z 4 

predefiniowanymi i 6 edytowalnymi programami, regulowanymi 
według czasu, temperatury i rodzaju cyklu (ciała stałe lub płyny)

• Alfanumeryczny ekran LCD pokazujący parametry sterylizacji, alerty 
i błędy

• Ręczny przycisk uwalniania pary
• Ręczny zawór spustowy
• Ręczne napełnianie komory sterylizacyjnej wodą
• Siatka ochronna na element grzejny
• Zakres czasu trwania cyklu: 1-250 minut
• Odpowiedni do sterylizacji pożywek, naczyń szklanych, płynów, plastiku, 

narzędzi metalowych i worków na odpady laboratoryjne.

Model Poj. brutto/
netto

Wymiary 
komory 

Ø x W [mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Temp. 
[°C]

Ciśnienie 
maks. 
[Barg]

Moc 
[W]

Waga
[kg]

Napięcie 
[V]

AES-28 33/31 300 x 440 505 x 580 x 1110

100 
– 134 2,1

2000 75

230AES-50 55/50 300 x 710 505 x 580 x 1290
3200

90

AES-75 79/75 400 x 600 610 x 700 x 1185 115

AES-110 115/110 400 x 850 610 x 700 x 1435 4500 135
400AES-

150 175/153 500 x 780 750 x 820 x 1400 6000 230

SERIA AE-B
• Autoklaw sterowany cyfrowym mikroprocesorem PID,
   z 12 predefiniowanymi i 38 edytowalnymi programami, regulowanymi 

według czasu, temperatury i rodzaju cyklu (ciała stałe lub płyny)
• Cykle z frakcjonowaną próżnią wstępną (od 1 do 3 próżni wstępnych) 

i końcowym suszeniem pompą próżniową  
i płaszczem grzewczym

• Natychmiastowa produkcja pary dzięki wbudowanej wytwornicy pary
• 5” kolorowy ekran dotykowy TFT-LCD
• Zbiornik na wodę do automatycznego zasilania komory sterylizacyjnej 

(opcjonalne automatyczne zasilanie zbiornika wody)
• Filtr bakteriologiczny wlotu powietrza
• Wskazany dla materiałów wymagających większej penetracji pary w celu 

sterylizacji, takich jak materiały owijane, porowate ciała stałe, opakowane 
ciała stałe, przedmioty z otworami i zagłębieniami, a także ciecze.

Model
Poj. 

brutto/
netto

Wymiary 
komory 

Ø x W [mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]  

Temp. 
[°C]

Ciśnienie 
maks. 
[Barg]

Moc
[W]

Waga
[kg]

Napięcie 
[V]

Zbiornik 
wody [l]

AE-50-B 55/50 300 x 710 505 x 580 x 1290

105 
– 134 2,1

3600
110

230
9

AE-75-B 79/75 400 x 600 610 x 700 x 1185 140
12AE-

110-B 115/110 400 x 850 610 x 700 x 1435
6000

180
400

AE-
150-B 175/153 500 x 780 750 x 820 x 1400 265 20

AE-B

AES
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SERIA AE-DRY

• Urządzenia sterowane cyfrowym mikroprocesorem PID, z 4 
predefiniowanymi i 6 edytowalnymi programami, regulowanymi 
według czasu, temperatury, czasu suszenia i rodzaju cyklu

   (ciała stałe i ciecze)
• Cykle z próżnią wstępną i końcowym suszeniem za pomocą pompy 

próżniowej i płaszcza grzewczego
• Zbiornik na wodę do automatycznego zasilania komory sterylizacyjnej 

(opcjonalne automatyczne zasilanie zbiornika wody)
• Filtr bakteriologiczny wlotu powietrza
• Sterylizacja nieopakowanych i opakowanych ciał stałych, małych 

porowatych i pustych przedmiotów, szkła, tworzyw sztucznych, płynów 
i worków na odpady laboratoryjne.

Model Poj. brutto/
netto

Wymiary 
komory 
Ø x W
[mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W 
[mm]

Temp. 
[°C]

Ciśnienie 
maks. 
[Barg]

Moc 
[W]

Waga 
[kg]

Napięcie 
[V]

Zbiornik 
wody [l]

AE-28
-DRY 33/31 300 x 420 505 x 580 

x 1110

100 
– 134 2,1

2000 90

230
9

AE-50
-DRY 55/50 300 x 690 505 x 580 

x 1290
3200

110

AE-75
-DRY 79/75 400 x 580 610 x 700 

x 1185 140
12

AE-110
-DRY 115/110 400 x 830 610 x 700 

x 1435 4500 180
400

AE-150
-DRY 175/153 500 x 760 750 x 820 

x 1400 6000 265 20

AUTOKLAWY NASTOŁOWE (POZIOME)

Seria Model Poj. brutto/
netto

Wymiary 
komory
 Ø x W 
[mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Temp. 
[°C]

Ciśnienie 
maks. 
[Barg]

Moc 
[W]

Waga
[kg]

Napięcie 
[V]

Zbiornik 
wody [l]

AVS-N
AES-8 8/6,8 220 x 180 410 x 355 x 430 100

– 127 1,5
1000

11

230

-

AES-12 15/13 250 x 280 490 x 475 x 630

100
– 134

2,1

35

AHS-N

AH-
21-N2 22/21 210 x 430 560 x 660 x 425 2000 55 6

AHS-
50-N 55/50 360 x 400 805 x 805 x 650 2800 95

10
AHS-
75-N 79/75 360 x 600 805 x 1005 x 650 3200 110

AHS-
DRY

AH-21-L 22/21 210 x 430 560 x 660 x 425 2000 55 6

AHS-50-
DRY 55/50 360 x 400 805 x 805 x 650 2800 125

10
AHS-75-

DRY 79/75 360 x 600 805 x 1005 x 650 3200 140

AHS-B

AH-21-B 22/21 210 x 430 560 x 660 x 425

105
– 134

2000 85 6

AHS-
50-B 55/50 360 x 400 805 x 805 x 650

3600
125

10
AHS-
75-B 79/75 360 x 600 805 x 1005 x 650 140

AE-DRY



201oczyszczanie i sterylizacja

MODELE AES-8 I AES-12

SERIA AHS-N

SERIA AHS-DRY

SERIA AHS-B

• Komora sterylizacyjna oraz obudowa 
zewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej 

• Sprzęt sterowany cyfrowym mikroprocesorem 
PID – regulacja czasu i temperatury

• Alfanumeryczny ekran LCD pokazujący 
parametry sterylizacji

• Ręczny przycisk uwalniania pary
• Ręczny zawór spustowy
• Ręczne napełnianie komory sterylizacyjnej 

wodą
• Kompaktowy i łatwy w użyciu
• Programowalny autostart
• Połączenie z komputerem (port RS-232)
• Odpowiednie do sterylizacji pożywek, 

naczyń szklanych, płynów, plastiku, narzędzi 
metalowych i worków na odpady laboratoryjne.

• Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316L
• Urządzenia sterowane cyfrowym mikroprocesorem PID – regulacja czasu i temperatury
• Alfanumeryczny ekran LCD pokazujący parametry sterylizacji 
• Port RS-232 do podłączenia komputera 
• Ręcznie napełniany zbiornik na wodę, który automatycznie zasila 

komorę sterylizacyjną
• Zawór bezpieczeństwa i termostat
• Hydrauliczny system blokowania pokrywy, gdy w komorze panuje 

nadciśnienie
• Ręczny przycisk uwalniania pary
• Ręczny zawór spustowy
• Autoklawy idealne do sterylizacji pożywek, naczyń szklanych, 

płynów, plastiku, narzędzi metalowych i worków na odpady 
laboratoryjne.

• Cykle z próżnią wstępną i końcowym suszeniem za pomocą pompy próżniowej i płaszcza 
grzewczego

• Filtr bakteriologiczny wlotu powietrza
• Sterylizacja nieopakowanych i opakowanych ciał stałych, małych porowatych i pustych 

przedmiotów, szkła, tworzyw sztucznych, płynów i worków na odpady laboratoryjne.

• Cykle z frakcjonowaną próżnią wstępną 
(od 1 do 3 próżni wstępnych) i końcowym suszeniem 
pompą próżniową i płaszczem grzewczym

• Natychmiastowa produkcja pary dzięki wbudowanej 
wytwornicy pary

• 5” kolorowy ekran dotykowy TFT-LCD
• Filtr bakteriologiczny wlotu powietrza
• Seria wskazana dla materiałów wymagających 

większej penetracji pary w celu sterylizacji, takich jak 
materiały owijane, porowate ciała stałe, opakowane 
ciała stałe, przedmioty z otworami i zagłębieniami, 
a także ciecze.

AES-12 AES-8

AH-21-N2

AHS-B
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NOWOCZESNE AUTOKLAWY SERII TLV - TLV-S

TLV-PD

TLV-FA

• Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316L 
• Maks. temperatura i ciśnienie: 140°C i 2,6 Barg
• Zintegrowana wytwornica pary z automatycznym napełnianiem
• Zintegrowana pompa próżniowa, która umożliwia 1 cykl próżni wstępnej
• Pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
• Kontroler zgodny z FDA i GMP; łączność z komputerem, chmurą 

(RAYPACloud), intranetem i LIMS
• Filtr bakteriologiczny do wlotu i wylotu powietrza
• Wspomagana mechanicznie pokrywa sterowana przyciskiem
• Automatyczne doprowadzenie wody z sieci wodociągowej
• Sterylizacja nieopakowanych i opakowanych ciał stałych, małych 

porowatych i pustych przedmiotów, szkła, tworzyw sztucznych, płynów 
i worków na odpady laboratoryjne.

• System „supersuszenia” za pomocą płaszcza grzewczego 
i pompy z pierścieniem cieczowym

• Wysokowydajna pompa próżniowa umożliwiająca
   od 1 do 3 cykli próżni wstępnej
• Wskazany dla materiałów wymagających większej 

penetracji pary w celu sterylizacji, takich jak materiały 
owijane, porowate ciała stałe, opakowane ciała stałe, 
przedmioty z otworami i zagłębieniami, a także ciecze.

• Szybkie chłodzenie przez zewnętrzne wężownice 
i wewnętrzny wentylator promieniowy

• System sprężonego powietrza
• Zintegrowana pompa próżniowa, która umożliwia 

przeprowadzenie 1 cyklu próżni wstępnej.
• Wielozadaniowy autoklaw z systemem szybkiego 

chłodzenia zaprojektowany specjalnie do zaawansowanej 
sterylizacji cieczy w warunkach przemysłowych 
i badawczych w branży farmaceutycznej i przemyśle 
biotechnologicznym. Do sterylizacji różnego rodzaju 
płynów, takich jak woda, roztwory i pożywki.

Model Pojemność 
[l]

Wymiary 
komory
Ø x W 
[mm]

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

Temp. 
[°C]

Ciśnienie 
maks.
 [Barg]

Moc
[W]

Waga
[kg]

Napięcie 
[V]

TLV-50 / TLV-50PD 
/ TLV-50FA 58/56 400 x 450 610 x 870 x 1000

105 – 
140 2,6

3600
140

230
TLV-75 / TLV-75PD 

/ TLV-75FA 83/81 400 x 650 610 x 870 x 1080 150

TLV-110 / TLV-110PD 
/ TLV-110FA 136/118 500 x 600 710 x 970 x 1320

9000
195

400
TLV-150 / TLV-150PD 

/ TLV-150FA 166/155 500 x 850 710 x 970 x 1400 210

TLV-FA

TLV-PD

TLV-S

TLV-S
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AUTOKLAWY TERRA FOOD-TECH ®

AUTOKLAW SERII S I PRO

Autoklawy TERRA Food-Tech® przeznaczone są do steryli-
zacji i pasteryzacji żywności w pojemnikach, z zastosowa-
niem sondy temperatury umieszczonej w próbce produktu. 
Pozwala to  na  doskonałą kontrolę całego procesu przy 
zachowaniu właściwości organoleptycznych i minimalizacji 
ewentualnych zmian właściwości odżywczych produktu 
końcowego.

• Szybka inaktywacja mikroorganizmów i zarodników
• Wspomaganie ciśnieniem, aby uniknąć deformacji
   lub pękania pojemników
• Szybkie chłodzenie, aby uniknąć rozgotowania 

zapakowanego produktu spożywczego
• Optymalizacja czasu dzięki bezpośredniej kontroli 

gwarantującej prawidłową pasteryzację i sterylizację
• Zachowuje właściwości organoleptyczne i odżywcze 

produktu
• Dostawa obejmuje sondę serca do próbek, zestaw 

do perforacji nakrętek
• Łatwy w użyciu, z kolorowym ekranem dotykowym 

i pamięcią do 50 programów.

Model Pojemność 
[l]

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm]

Temp. 
[°C]

Ciśnienie 
maks. [Barg]

Moc 
[W]

Waga 
[kg]

Napięcie 
[V]

P
io

n
ow

e

CFS-28V 33/30 505 x 580 x 1110

50 – 130 2,1

3200
90

230
CFS-50V 55/48 505 x 580 x 1290 110

CFS-75V 79/73 610 x 700 x 1185
6000

140

400CFS-110V 115/104 610 x 700 x 1435 180

CFS-150V 175/150 750 x 820 x 1400 9000 265

P
oz

io
m

e CFS-21H 21/19 560 x 660 x 425 2000 55

230CFS-50H 55/50 805 x 805 x 650 2800 125

CFS-75H 79/75 805 x 1005 x 650 3200 140

Autoklaw serii S to kompaktowy sterylizator parowy, który spełnia wymagania normy ISO EN13060 
„Małe sterylizatory parowe”. Jest to certyfikowane urządzenie medyczne klasy IIb. Autoklaw z serii S 
to najszybszy autoklaw na rynku. Najkrótszy proces sterylizacji trwa 7 min, a sama sterylizacja zaledwie 
4 min. W tym czasie sterylizuje nieopakowane narzędzia.

Autoklaw serii PRO to sterylizator parowy klasy B. PRO to cichy i intuicyjny autoklaw ze specjalnym 
programem PRION, który jest przeznaczony jako jeden z etapów dekontaminacji obiektów, które 
miały lub mogły mieć kontakt z patologicznie zmienionymi białkami prionowymi (np. choroba 
Creutzfeldta-Jakoba, BSE itp.).

Seria S

Seria PRO

CFS-50H

CFS-75V
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Model S PRO

Klasa B

Zasilanie 220/230 V AC / 50-60 Hz

Moc zainstalowana [W] 3250

Maks. pobór prądu [A] 15

Ciśnienie robocze [Bar] 2,1

Ciśnienie maks. [Bar] 2,3

Objętość komory procesowej 
[l] 2,7 5,3

Maks. temperatura procesu 
[°C] 137 138

Programy
134°C FAST – 7 min

134°C – 15min
121°C – 30 min

134°C FAST – 10 min
134°C – 19 min
121°C – 30 min

134°C PRION – 45 min 

Archiwizacja danych procesu USB pendrive

Maks. liczba opakowań 8 16

Maks. waga wsadu [kg] 0,5 0,8

Wymiary urządzenia 
S x G x W [mm] 560 x 250 x 160 560 x 270 x 200

Wymiary komory procesowej 
S x G x W [mm] 292 x 192 x 45 300 x 200 x 90

Waga urządzenia [kg] 15 20

Stopień ochrony IP20

Przewodność wody* [µS/cm] < 15

*tylko woda destylowana lub demineralizowana

Akcesoria:
Magic Filter
Magic Filter to filtr umożliwiający recykling wody w kolejnych procesach sterylizacji. Filtr wypełniony 
jest żywicą jonowymienną, której żywotność wynosi ok. 400 l. W miarę zużywania wody odpadowej 
żywica zmienia swoją barwę z ciemnoniebieskiej na bursztynową. Dopóki widoczny jest kolor niebieski, 
żywica ma ciągle właściwości oczyszczania wody. Magic Filter zapewnia wodę dejonizowaną zgodną 
z wymaganiami normy PN-EN 13060, tj. twardość wody <0,02 mmol/l oraz przewodność < 15µS/cm. 

Filtr HEPA
Filtr Hepa to produkt, który oczyszcza powietrze pobierane przez autoklaw z otoczenia. Dzięki niemu 
bakterie, czy wirusy znajdujące się w powietrzu nie dostaną się do autoklawu.
Skuteczność filtracji bakterii: 99,999%
Skuteczność filtracji wirusów: 99,9999%
Zdolność filtracji: 0,027 µm
Złącze: gwintowane 1/8 NPT
Ciśnienie maksymalne: 60 psi/4,14 bar

Enbio Table
Stolik Enbio posiada podświetlany front oraz kółka, które zapewniają mobilność. Posiada możliwość 
podłączenia autoklawu do sieci oraz innych urządzeń elektrycznych, które mogą być niezbędne 
podczas pracy. Przestrzeń wewnątrz stolika jest doskonałym miejscem do  przechowywania 
akcesoriów niezbędnych do pracy autoklawu.
Wymiary S x G x W [mm]: 700 x 300 x 600
Zasilanie: 220-240V AC~ / 50/60 Hz

AUTOKLAW SERII S I PRO



205oczyszczanie i sterylizacja

AUTOKLAWY SERIA ADVANCE PRO LAB
Seria autoklawów Advance PRO LAB zapewnia jednocześnie cykle z próżnią (klasa B) oraz cykle bez 
próżni (klasa N), nowe funkcje upraszczają i usprawniają codzienną sterylizację. Zaprojektowany tak, 
aby był trwały i łatwy w utrzymaniu na potrzeby rynku laboratoryjnego w zakresie sterylizacji płynów 
i pożywek. Autoklaw laboratoryjny ma dodatkową zaletę,a mianowicie działa jako standardowe 
urządzenie lub sterylizator parowy.

Charakterystyka:
• Zintegrowany zbiornik na brudną wodę ze stali nierdzewnej
• Zintegrowany system przechwytywania danych (karta SD)
• Przyjazny dla użytkownika interfejs
• Wizualny wskaźnik stanu cyklu
• 7 zaprogramowanych cykli do sterylizacji instrumentów, 4 do sterylizacji płynów
• Możliwość indywidualnego ustawienia cyklu sterylizacji
• Przenośna sonda do pomiaru temperatury cieczy (może być samodzielnie wymieniona
   przez użytkownika)
• System FlexiRack umożliwia konfigurację 

półek wewnętrznych wg zapotrzebowania, 
do 20 różnych ustawień

• Drzwi z powłoką teflonową wzmocnioną 
stalą nierdzewną, łatwy system wymiany 
uszczelek i obudowa drzwi ze stali 
nierdzewnej

• Możliwość podłączenia zbiornika zużytej 
wody do systemu odpływowego

• Możliwość bezpośredniego podawania 
wody z istniejącej instalacji z systemem RO

• System rozprowadzania ciepła HTS skraca 
czas rozgrzewania się ładunku dzięki 
bezpośredniemu połączeniu z grzałką

• Funkcja podgrzewania płynów 40°C – 60°C
• Port RS232.

Dane techniczne Advance PRO LAB 16 Advance PRO LAB 22

Pojemność [l] 16 22

Wysokość [mm] 410

Głębokość [mm] 480

Szerokość [mm] 480 610

Waga [kg] 39,5 43,0

Średnica komory [mm] 250

Długość komory [mm] 340 470

Maks. długość narzędzi [mm] 320 450

Maks. ładowność bez próżni* [kg] 6

Maks. pojemność płynów [ml] 2000

Maks. ładowność z próżnią* [kg]
6 (nieopakowane)

2 (opakowane)
1 (porowate)

Temperatura/czas sterylizacji [°C/min]
134 / 3,5
134 / 18
121 / 15,5

Ciśnienie [bar] 2,05

Napięcie zasilania [V] 230

Moc [W] 2200

* rozmiar pakunku 110 x 110 x 50 mm
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AUTOKLAWY SERIA ADVANCE PRO

AUTOKLAWY SERII CLASSIC 2100

Seria autoklawów Advance Pro zapewnia jednocześnie cykle 
sterylizacji z próżnią (klasa B) oraz cykle bez próżni (klasa N). 
Nowe funkcje upraszczają i usprawniają codzienną sterylizację 
narzędzi medycznych wielokrotnego użytku.

W  autoklawach zastosowano technologię CoolTech, która 
zapewnia wydajne chłodzenie i  umożliwia osiągnięcie 
krótszego czasu cyklu sterylizacji. FlexiRack to  unikatowy 
w  klasie autoklawów system konf iguracji półek. Jest 
to stelaż aluminiowy składający się z 12 szyn nośnych i 6 tacek ze stali nierdzewnej umożliwiający 
do 20 różnych konfiguracji. Zwiększona wydajność suszenia zapewniona jest przez system HTS 
(Heat Transfer System), która pozwala w pełni wykorzystać wysoką przewodność cieplną aluminium. 
Advance Pro jest również wyposażony w podświetlany pasek postępu cyklu sterylizacji (6 kolorowych 
wskaźników znajdujących się na drzwiach wyświetla kolejne etapy). Wskaźnik systemu z wyborem 
opcji bezpośredniego podawania i  spuszczania wody. Wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD 
z 6-przyciskowym interfejsem użytkownika zapewnia bezpieczną i prawidłową obsługę.

Dane techniczne Advance PRO 16 Advance PRO 22

Pojemność [l] 16 22

Wysokość [mm] 410

Głębokość [mm] 410

Szerokość [mm] 450 580

Waga [kg] 39,5 43,0

Średnica komory [mm] 250

Długość komory [mm] 340 470

Maks. długość narzędzi [mm] 320 450

Maks. ładowność bez próżni* [kg] 6

Maks. ładowność z próżnią* [kg]
6 (nieopakowane)

2 (opakowane)
1 (porowate)

Temperatura/czas sterylizacji [°C/min]
134 / 3,5
134 / 18
121 / 15,5

Ciśnienie [bar] 2,05

Napięcie zasilania [V] 230

Moc [W] 2200

* rozmiar pakunku 110 x 110 x 50 mm

Autoklawy serii 2100 to  funkcjonalne oraz proste w  obsłudze sterylizatory parowe o  szerokim 
zastosowaniu w laboratoriach medycznych, diagnostycznych, przemysłowych, a także gabinetach 
kosmetycznych, stomatologicznych czy też weterynaryjnych. Wszystkie są autoklawami klasy N. 

Cechy charakterystyczne:
• Łatwość obsługi – specjalne szkolenie nie jest konieczne
• Klasa N autoklawów
• Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji
• Krótka wymagana przerwa między procesami sterylizacji (tylko 5 min)
• Wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie
• Niewielka waga i stosunkowo duża komora robocza.
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Aby praca z tymi urządzeniami była jeszcze bardziej bezpieczna 
autoklawy posiadają liczne zabezpieczenia: 
• Elektroniczny detektor wyłącza zasilanie w przypadku zbyt 

małej ilości wody
• Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiega 

niekontrolowanemu wzrostowi temperatury
• Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiega 

możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu 
• Gasket Offset Device zabezpiecza przed nadmiernym 

ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu.

2100 01 02 04 47 48 134

Pojemność [l] 9 12 9 12 9

Wysokość [mm] 335 420 340 420 335

Szerokość [mm] 340 335 340

Waga maksymalna netto [kg] 5,35 6,00 6,26 5,64 6,30 5,50

Średnica komory [mm] 210

Wysokość komory [mm] 230 270 230 270 230

Maks. długość sterylizowanych 
instrumentów [mm] 228 268 228 268 228

Maks. ładowność [kg] 3 4 3 kg / 1 x 500 ml 4 kg / 2 x 500 ml 3

Temperatura sterylizacji [°C] 126 121 134

Minimalny cza sterylizacji [min] 11 28 3

Czas trwania całego cyklu
sterylizacji [min] 22 70 20

Ciśnienie [bar] 1.4 1.05 2,2

Napięcie zasilania [V] 230

Pobór mocy [W] 1500

Pokrywa z termometrem oraz 
manometrem nie tak nie tak

Koszyk tak

Sterylizacja pożywek nie tak nie

Wymagana ilość wody 
destylowanej [l] 0,7
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DEMINERALIZATORY

DESTYLATORY 
LABORATORYJNE

SYSTEMY PRZEMYSŁOWE

Demineralizatory są to w pełni automatyczne i bez-
obsługowe urządzenia wyposażone w  mikropro-
cesorowy system kontrolno-pomiarowy, który 
na bieżąco monitoruje etapy oczyszczania wody. 
Demineralizatory mogą być wykorzystywane 
zarówno w laboratoriach analitycznych, jak również 
w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, 
a także w przemyśle elektronicznym, spożywczym, 
chemicznym, farmaceutycznym, itp. W  naszej 
ofercie posiadamy demineralizatory serii HLP, R, 
Basic, Technical, Spring oraz systemy doczyszcza-
jące Ultra.

Destylatory przeznaczone są  do  oczyszczania 
wody z  rozpuszczonych w  niej soli mineralnych 
i  gazów poprzez odparowanie,a  następnie skro-
plenie oczyszczanej wody. Znajdują zastosowanie 
w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności 
w służbie zdrowia i branży farmaceutycznej. Jakość 
otrzymywanej wody destylowanej odpowiada nor-
mom Farmakopei Polskiej X oraz spełnia wymaga-
nia wody stosowanej w laboratoriach analitycznych 
o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.

Systemy uzdatniania wody o przemysłowej wydajno-
ści od 100 do 1000 dm3/h. Stacje pozwalają na otrzy-
mywanie wody oczyszczonej trzeciej klasy czystości 
wg normy ISO 3696:1999. Urządzenia te mogą być 
stosowane w  przemyśle (farmaceutycznym, spo-
żywczym, kosmetycznym, elektronicznym, itp.) jako 
centralna jednostka produkująca wodę deminera-
lizowaną. Demineralizator poprzez rozprowadzenie 
odpowiedniej sieci może zaopatrywać w wodę kilka 
pomieszczeń laboratoryjnych lub pięter w budynku, 
jak również punktowe urządzenia laboratoryjne.

Systemy oczyszczania wody to  idealne 
rozwiązanie mogące sprostać wszyst-
kim wymaganiom laboratoryjnym 
w zakresie zapotrzebowania na czystą 
wodę. Najważniejszym elementem pracy 
w  laboratorium jest najlepsza i  nie-
zmienna jakość wody. Do  głównych 
zalet tych systemów należą: wytwarza-
nie wody o stałej i wysokiej jakości, ener-
gooszczędność, minimalizacja strumie-
nia odpadowego, wysoka 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 labora-
torium.

SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY
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DEMINERALIZATORY SERII HLP

DEMINERALIZATORY SERII BASIC

Demineralizatory serii HLP to  najczęściej wybierane urządzenia 
do laboratorium. Uzyskana woda o przewodności poniżej 0,06 µS/cm 
spełnia wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP. Otrzymana 
woda znajduje swoje zastosowanie w analizach instrumentalnych AAS, 
ICP/MS, IC, HPLC, GC (w zależności od modelu).

Dane techniczne:
• Automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia 
• Zasilanie: woda wodociągowa o temp. 5 – 40ºC
• Kolorowy wyświetlacz LCD
• Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury 

wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm
• Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
• Alarmy: wymiany modułów
• Podgląd terminów serwisowych
• Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem
• Manometr ciśnienia wody zasilającej
• Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku
• Zbiornik 10 dm3.

Model Wydajność systemu [l/h]

HLP Smart 4 - 4,5

HLP 5 5 - 7

HLP 10 10 - 12

HLP 20 20 - 22

HLP 30 30 - 32

HLP 40 40 - 42

HLP 60 60 - 62

Parametry wody oczyszczonej:
bakterie < 1 cfu/ml*
cząstki > 0,2μm < 1 cząstka/ml*
przewodność: 0,06 μS/cm
oporność: 18,2 MOhm*cm
* punkt poboru zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 
0,45/0,2μm.

Dejonizatory serii BASIC produkują wodę zdemine-
ralizowaną wykorzystywaną w  mniej wymagających 
laboratoriach. Jakość otrzymywanej wody w zależności 
od  natężenia przepływu wody wodociągowej mieści 
się w  zakresie 0,1 – 0,8 µS/cm. Dejonizatory serii 
BASIC najczęściej są wykorzystywane jako źródło wody 
dla szaf klimatycznych, łaźni wodnych, komór solnych, 
nawilżaczy.

Dane techniczne:
• Zasilanie: woda wodociągowa 
• Wyświetlacz LCD 2x16 znaków 
• Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
• Możliwość podłączenia do autoklawu, zmywarki, 

komory klimatycznej, itp. 
• Konduktometr do pomiaru przewodnictwa i tem-

peratury wody oczyszczonej
• Alarmy: informujący o wymianie filtra mechanicz-

nego, modułu jonowymiennego
• Manometr ciśnienia wody zasilającej
• Druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.

Model Objętość 
złoża [l]

Wymiary 
S x G x W [mm]

Basic 5 5 235 x 440 x 510 

Basic 10 10 270 x 470 x 570 

Basic 15 15 250 x 310 x 1120 

Basic 25 25 250 x 310 x 1320
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DEMINERALIZATORY SERII R

DEMINERALIZATORY SERII TECHNICAL

Demineralizatory serii R łączą cechy dwóch serii: Technical i Ultra w jeden system. Produkują wodę 
ultraczystą spełniającą wymogi norm PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości 
oraz FP. Wyposażone są w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy na wszystkich 
etapach oczyszczania, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych, sterowanie 
funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz wskazania poziomu zbiornika.

Dane techniczne:
• Zasilanie: woda wodociągowa o temp. 5 – 40ºC
• Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch 

Panel
• Konduktometr do pomiaru przewodnictwa oraz 

temperatury wody zasilającej, po odwróconej 
osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm 
lub MOhm

• Alarmy: o wymianie modułów
• Wbudowane złącze RS 232 i USB do komunikacji 

z komputerem
• Manometr ciśnienia wody zasilającej
• Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy 

pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu
• Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa
• System wyposażony w pompę recyrkulacyjną
• Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – 

pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 
zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm

• Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru 
wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości 
wg PN-EN ISO 3696:1999

• Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny o poj. 2 l 
z filtrem oddechowym

• Okresowa automatyczna recyrkulacja wody 
ultraczystej pomiędzy poborami wody.

Model Wydajność systemu [l/h]

R5 5 - 7

R10 10 - 12

R20 20 - 22

R30 30 - 32

Demineralizatory serii TECHNICAL zatrzymują  
96 - 99% rozpuszczonych w wodzie zanieczysz-
czeń organicznych i nieorganicznych. Znajdują 
swoje zastosowanie głównie jako źródło wody dla 
zmywarek, autoklawów, akumulatorów, komór 
klimatycznych i  solnych oraz do  czynności 
ogólnolaboratoryjnych.

Model Wydajność systemu [l/h]

Technical 5 5 - 7

Technical 10 10 - 12

Technical 20 20 - 22

Technical 30 30 - 32

Technical 40 40 - 42

Technical 60 60 - 62
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Dane techniczne:
• Zasilanie: woda wodociągowa 
• Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, myjki, komory 

klimatycznej, systemu doczyszczającego, itp. 
• Możliwość instalacji sterylizatora UV 
• Trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 
• Manometr ciśnienia wody zasilającej 
• Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem 

zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania 
częstotliwości serwisów i poziomów alarmów 

• Alarmy: informujący o wymianie filtra mechanicznego 
i węglowego.

Automatyka modelu podstawowego:
• Kolorowy wyświetlacz LCD 
• Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa 

i temperatury wody oczyszczonej 
• Podgląd terminów serwisowych. 

Automatyka modelu ze sterowaniem C:
• Kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel 
• Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz 

temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie 
i ultraczystej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie 

• Zegar wyświetlający datę oraz godzinę 
• Przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej 

(brak wody zasilającej) i pełnym zbiorniku 
• Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne 

zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej 
poniżej 40ºC lub powyżej 40ºC 

• Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się 
jakiegokolwiek alarmu 

• Możliwość autostartu systemu.

DEMINERALIZATORY SERII TECHNICAL PLUS

Demineralizatory serii TECHNICAL PLUS zostały stworzone do  pracy w  laboratoriach, które 
potrzebują wody w  zakresie 0,06 µS/cm do  15-20 µS/cm. Poprzez regulację przewodnictwa, 
użytkownik może sam decydować o jakości wody, którą chce uzyskać. Pozwala to na optymalizację 
kosztów eksploatacji. Systemy TECHNICAL PLUS stanowią źródło wody dla autoklawów, zmywarek, 
analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, dla przygotowania odczynników, buforów, roztworów 
pH, jak również do analiz i syntez chemicznych. 

Dane techniczne:
• Zasilanie: woda wodociągowa 
• Trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. 

Systemy TECHNICAL PLUS, tak jak seria TECHNICAL posiadają automatykę podstawową i automatykę 
ze sterowaniem C. Dostępne modele są również analogiczne do serii TECHNICAL.
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DEMINERALIZATORY SERII SPRING

DEMINERALIZATORY SERII ULTRA

Demineralizatory serii SPRING produkują wodę o przewodności poniżej 0,055 µS/cm. Systemy te 
posiadają bogate wyposażenie: rozbudowaną automatykę pozwalającą na monitorowanie pracy 
materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych 
dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej oraz sterowanie funkcją 
automatycznego płukania modułów membranowych. Urządzenia wyposażone są także w liczne 
zabezpieczenia pozwalające na komfortową eksploatację.

Dane techniczne:
• Zasilanie: woda wodociągowa o temperaturze 5 – 40°C 
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi 

normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, 
drugiego i trzeciego stopnia czystości

• Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel 
• Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, 

analizatora, itp. 
• Konduktometr do pomiaru przewodnictwa oraz 

temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie 
i zdemineralizowanej w jednostkach µS/cm lub MOhm 

• Podgląd terminów serwisowych 
• Wbudowane złącze RS 232 i USB do komunikacji 

z komputerem zapewniające możliwość 
indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów 
i poziomów alarmów 

• Manometr ciśnienia wody zasilającej 
• Przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody 

zasilającej (brak wody zasilającej) i pełnym zbiorniku 
• Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości 

wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody 
demineralizowanej o zasięgu min. 2 m 

• Możliwość rozbudowy o dodatkowy punkt poboru 
wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 
3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2 μm).

• Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru 
wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg 
PN-EN ISO 3696: 1999

• Możliwość autostartu systemu.

Systemy ULTRA są  zasilane przez zewnętrzne źródło wstępnie oczyszczonej wody drugiego 
lub trzeciego stopnia czystości. Urządzenia są w pełni bezobsługowe i automatyczne, posiadają 
automatyczny system diagnostyki aparatu. Uzyskiwana jest woda ultraczysta I stopnia czystości 
zgodnie z normą PN-EN ISO 3696:1999.

Model Wydajność systemu [l/h]

Spring 5 5 - 7

Spring 10 10 - 12

Spring 20 20 - 22

Spring 30 30 - 32

Spring 40 40 - 42

Spring 60 60 - 62
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Model Wydajność systemu [l/h]

Spring/Technical 
100 100 - 150

Spring/Technical 
200 150 - 250

Spring/Technical 
300 250 - 350

Spring/Technical 
500 400 - 600

Spring/Technical 
700 700 - 800

Spring/Technical 
1000 900 - 1100

Urządzenia projektowane i produkowane 
są zgodnie z potrzebami indywidualnego 
Klienta. Znajdują swoje zastosowanie 
w przemyśle (farmaceutycznym, spożyw-
czym, kosmetycznym, elektronicznym, 
itp.) jako centralna jednostka produkująca 
wodę demineralizowaną. Demineralizator 
poprzez rozprowadzenie odpowiedniej 
sieci może zaopatrywać w  wodę kilka 
pomieszczeń laboratoryjnych lub pięter 
w budynku, jak również punktowe urządze-
nia laboratoryjne.

SYSTEMY PRZEMYSŁOWE
SPRING/TECHNICAL

TECHNICAL – Systemy uzdatniania wody o przemysłowej wydajności 
od 100 do 1000 dm3/h. Otrzymywana jest woda oczyszczona trzeciej* 
klasy czystości wg normy ISO 3696:1999.
* zależy od jakości wody zasilającej, stopień retencji wynosi 96-99%

SPRING – Systemy uzdatniania wody o  przemysłowej wydajności 
od 100 do 1000 dm3/h. Otrzymywana jest woda wysokiej czystości 
spełniająca wymogi normy ISO 3696:1999, ASTM dla wód pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia czystości oraz zgodnej z FP.

Dane techniczne:
• Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 μS/cm
• Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: drugiego 

lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
• System wyposażony w pompę recyrkulacyjną
• Ruchomy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 

3696:1999 zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,22 μm
• Ruchome, regulowane ramię mocujące punkt poboru wody – regulacja 

ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył
• Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy 

poborami wody
• Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny o poj. 2 l
• Prędkość podawania wody ultraczystej: min. 1 dm3/min
• Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów 

filtrujących)
• Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox
• Wymiary S x G x W [mm]: 235x 470 x 570.

Model Wyposażenie

ULTRA podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł fotoksydacyjny 254 nm (opcja lampy 185 nm), 
kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 μm 

ULTRA 
UV

podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł fotoksydacyjny 185/254 nm, 
kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 μm. 

ULTRA UF podstawowy moduł jonowymienny TOC, moduł fotooksydacyjny UV 185/254 nm, 
moduł ultrafiltracyjny, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 μm 
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Destylatory DE10 plus oraz DE20 plus przeznaczone są do oczyszczania wody z rozpuszczonych 
w niej soli mineralnych oraz gazów przez zastosowanie procesu odparowania, a kolejno skropleniu 
oczyszczanej wody. Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei 
Polskiej X oraz spełnia wymagania wody stosowanej 
w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3wg PN-
EN ISO 3696. 

Destylator pracuje w  sposób ciągły, a  jego praca jest 
na  bieżąco monitorowana przez układ czujników 
podłączonych do  panelu sterowania. Ponadto jest 
to urządzenie o łatwej obsłudze.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego panelu sterującego 
destylator posiada szereg funkcji przydatnych w jego użyt-
kowaniu:
• Programowalny czas włączania/wyłączania
• Alarm wizualny i dźwiękowy
• 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.

Destylator DE5 przeznaczony jest do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych oraz 
gazów metodą destylacji.

Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada wymaganiom normy PN-EN ISO 3696:1999 
dla wody III stopnia oraz Farmakopei Polskiej X. 

DE5 to urządzenie wolno stojące przystosowane do pracy ciągłej. Części, które mają kontakt z wodą 
oraz parą wodną są wykonane z mosiądzu bądź miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynkową. 
Destylator DE5 został wyposażony w  regulator natężenia przepływu, który służy do  ustawienia 
minimalnego zużycia wody chłodzącej przy nominalnej 
wydajności destylatu. Dodatkowo wyposażony jest 
w  regulator temperatury. Regulator temperatury 
powoduje wyłączenie elementu grzejnego w momencie 
obniżenia się poziomu wody w kotle. Do procesu destylacji 
powinna być stosowana woda uzdatniona, która pochodzi 
z siedzi wodociągowych.

Destylator DE5

DE10 plus i DE20 plus

DE5

klasa ochrony aparatu I

wydajność [dm3/h] 4

zużycie wody [dm3/h] 50

pobór mocy [kW] 3

napięcie znamionowe 230V AC

masa [kg] 8

DE10 plus DE20 plus

klasa ochrony aparatu I

wydajność [dm3/h] 9 16

zużycie wody [dm3/h] 170 270

przewodność 
elektryczna [µS/cm] 3,6 3,4

pobór mocy [kW] 7,2 12

napięcie znamionowe 400 V / 50 Hz

masa [kg] 14 18
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REL5

DJ10

Redestylator to  urządzenie umożliwiające oczyszczenie wody 
z rozpuszczonych soli oraz gazów przy zastosowaniu podwójnej 
destylacji. Produkowana woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 
3696:1999.

Redestylator REL5 to  urządzenie wolnostojące przystosowane 
do ciągłej pracy. 

Redestylator zbudowany jest z kotła pierwszego i drugiego stopnia 
destylacji, które są rozdzielone zespołem chłodnic. Części mające 
kontakt z wodą bądź parą wodną wykonane zostały z mosiądzu 
lub miedzi oraz pokryte warstwą czystej cyny. Natomiast części 
stykające się z destylatorem, parą destylatu oraz redestylatem 
są posrebrzone.

Urządzenie zostało wyposażone w regulator przepływu wody, który 
pozwala utrzymać strumień objętości wody zasilającej na takim 
poziomie, aby przy nominalnej wydajności destylatu zużycie 
było jak najmniejsze. Dodatkowo wyposażony jest w urządzenia 
zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu w  sytuacji gdy 
dojdzie do zakłóceń w dopływie widy zasilającej.

REL5

Wydajność 
[dm3/h] 4,5

Napięcie 
zasilania

400V / 
50Hz

Masa [kg] 24

Dejonizator typu DJ10 to nowoczesne urządzenie umożliwiające uzdatnia-
nie wody poprzez metodę odwróconej osmozy, dzięki temu otrzymana zo-
staje woda o wysokim poziomie oczyszczenia. Produkowana woda spełnia 
wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999.

Charakterystyka dejonizatora wody typu DJ10:
• Proces oczyszczania odbywa się bezpośrednio z wody wodociągowej, 

dodatkowo proces jest kontrolowany przez sterownik, który został 
wyposażony w wyświetlacz tekstowy

• W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (brak bądź niskie 
ciśnienie wody zasilającej, zużycie filtrów wstępnych, lampy UV) są one 
wyświetlane jako komunikaty

• Napięcie zasilania wynosi 230V / 50Hz
• Przewodność elektryczna właściwa wody w urządzeniu wynosi 

0,05÷0.07 μS/cm
• Każde urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy 

na wodę dejonizowaną o pojemności 22 dm3.

DJ 10 DJ 10 plus DJ 10 pro

Wyposażenie z filtrem 
mikrobiologicznym

z pompą i filtrem 
mikrobiologicznym

z pompą, lampą i filtrem 
mikrobiologicznym

Wydajność [dm3] 6 16

Pobór mocy [W] 4 16 22
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ZMYWARKI LABORATORYJNE SALVISLAB

ZMYWARKI LABORATORYJNE

Zmywarki f irmy 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 SALVISLAB oferuje liczne 
wkłady, kosze i wózki, dokładny przegląd elementów “zagospodarowania” wnętrza komory znajdą 
Państwo w dalszej części katalogu. Do szkła laboratoryjnego o wąskich szyjach proponujemy Państwu 
liczne wózki i wkłady iniekcyjne dolne i górne, w których woda pod ciśnieniem bezpośrednio myje 
wnętrze naczynia, a w momencie suszenia gorące powietrze bezpośrednio dociera do wnętrza szkła 
laboratoryjnego. Opis pozostałych elementów znajduje się na dalszych stronach. 

Dla efektywnego przeprowadzenia procesu mycia i płukania niezbędna jest woda o podwyższonej 
jakości np.  woda zmiękczona, woda demineralizowana (lub dejonizowana). Podczas płukania 
wstępnego, mycia zasadniczego 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 dejonizowana. Zapewnia to wysoką czystość mytych powierzchni. 

ZALETY:
• Możliwe są trzy podłączenia do wody: zimnej, ciepłej oraz destylowanej (lub dejonizowanej)
• Pomiędzy każdą fazą mycia i dezynfekcji woda jest wymieniana , dzięki temu, do następnej 

zaprogramowanej fazy mycia, używana jest każdorazowo świeża woda 
• W opcji dostępny jest mechanizm wstępnego podgrzewania wody destylowanej (dejonizowanej)
• Wielostopniowy system filtrowania 
• Podwójna konstrukcja budowy ścian zapewnia doskonałą izolację, redukuje utratę ciepła a tym 

samym redukuje zużycie energii 
• Wysoka wydajność środka zmiękczającego zapewnia długotrwałą nieprzerwaną pracę 
• Łatwe do utrzymania higieny i odporne na uszkodzenia 

mechaniczne 
• Integralna kontrola prawidłowego zamknięcia 

drzwi, kontrola detergentów 
• Alarm akustyczny ostrzegający 

o nieprawidłowościach 
• Weryfikacja i kontrola 

temperatury procesu 
z niezależnych czujników, 
możliwość zastosowania 
chemicznych testów przebiegu 
procesu 

• Wnętrze komory , ramiona 
myjące i pozostałe elementy 
wykonane z wysokiej jakości 
szlachetnej stali nierdzewnej 
(ANSI 316 L; DIN 1.4404). 
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ZMYWARKI SC1160 SCD1160*

Zmywarka laboratoryjna typ SC1160 jest wysoce specjali-
stycznym urządzeniem zaprojektowanym do efektywnego 
mycia szkła laboratoryjnego. Zmywarka SC1160 nie posiada 
agregatu suszącego,jest polecana do laboratoriów, gdzie 
suszenie nie jest wymagane. 

Do wyboru szeroki asortyment wyposażenia wewnętrznego. 
Opcjonalnie: 
• Stalowa podstawa 
• Boiler do podgrzewania wody destylowanej 
• Zbiornik na wodę uzdatnioną. 

Charakterystyka: 
• 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 8 kW
• Trzeci dozownik płynów - pompa dozująca 
• Filtr HEPA H14
• Zewnętrzna drukarka ST1 
• Przeszklone drzwi. 

Model SC1160 SCD1160 

Zasilanie 400V / 3N + T / 50 
Hz 

Moc [W] 5600

Pompa [W] 550

Objętość 
wewnętrzna [L] 171

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]
600 x 630 x 850 

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]
540 x 510 x 550

Dopuszczalna 
temperatura 

otoczenia [°C]
+5 / +40

Poziom hałasu 
[dB] 52 56

Wydajność 
suszenia [m3/h] ---- 150

Moc pompy 
suszącej [W] ---- 2000

Wymiary komory: 
1. 440 mm
2. 170 mm
3. 210mm
Efektywna pojemność
komory około 150 l.

*Dostępna do wyczerpania zapasów magazynowych
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Zmywarka laboratoryjna SCD G60 jest specjalistycznym 
urządzeniem laboratoryjnym zaprojektowanym i stworzo-
nym nie tylko po to, aby Państwa praca w laboratorium prze-
biegała szybko i sprawnie, ale również w cichej i estetycznej 
atmosferze. Zmywarka SCD G60 może być wykorzystywana 
zarówno jako urządzenie podblatowe jak i wolnostojące. 

Dzięki zastosowaniu kolorowego, graficznego wyświetlacza 
LCD obsługa urządzenia jest jeszcze prostsza i łatwiejsza. 

Charakterystyka: 
• System suszenia zaopatrzony w wydajny filtr klasy 5F
• 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 
• 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. 

ZMYWARKA SCD G60*

Model SCD G60 

Zasilanie 400V / 3N + T / 
50 Hz 

Moc [W] 5600

Pompa [W] 550

Objętość 
wewnętrzna [L] 171

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]
600 x 630 x 850

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]
540 x 510 x 550

Dopuszczalna 
temperatura 

otoczenia [°C]
+5 / +40

Poziom hałasu 
[dB] 54

Wydajność 
suszenia [m3/h] 150

Moc pompy 
suszącej [W] 1400

Wymiary komory: 
1. 440 mm
2. 170 mm
3. 210mm*Dostępna do wyczerpania zapasów magazynowych
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ZMYWARKI SCD1190

Zmywarka laboratoryjna typ SCD1190 jest wysoce specjali-
stycznym urządzeniem zaprojektowanym do efektywnego 
mycia i suszenia szkła laboratoryjnego. Zmywarka SCD1190 
posiada wysoce wydajny system suszenia szkła na dwóch 
poziomach.

Do wyboru szeroki asortyment wyposażenia wewnętrznego.

Charakterystyka: 
• System suszenia, zapewnia wysoce efektywne suszenie 

na zewnątrz i wewnątrz szkła laboratoryjnego, filtry HEPA 
w opcji 

• Interfejs RS 232 do ustawiania i monitoringu 
poszczególnych faz procesu mycia 

• 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 

zatrzymanie osadów i przedłuża żywotność pompy 
• Dwa automatyczne dozowniki płynu w standardzie, 

opcjonalnie możliwość zamontowania trzeciego 
dozownika.

Model SCD1190

Zasilanie 400V / 3N + T / 
50 Hz 

Moc [W] 5600

Pompa [W] 550

Objętość 
wewnętrzna [L] 171

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]
900 x 630 x 850

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W [mm]
540 x 510 x 550

Dopuszczalna 
temperatura 

otoczenia [°C]
+5 / +40

Poziom 
hałasu [dB] 56

Wydajność 
suszenia 

[m3/h]
150

Moc pompy suszącej 
[W] 2000

1. 440 mm
2. 170 mm
3. 210mm

*Dostępna do wyczerpania zapasów magazynowych
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ZMYWARKI SCD G6 i SCD G9 NOWOŚĆ!
Zmywarka SCD G6 to nowość wśród zmywarek Salvislab. Jeszcze 
skuteczniej myją oraz suszą różnego rodzaju naczynia szklane 
i  inne materiały powszechnie stosowane w  laboratoriach. 
W wyspecjalizowanych laboratoriach jakość i szybkość procesu 
mycia ma ogromne znaczenie Zmywarki do szkła zapewniają 
niezawodność, bezpieczeństwo operatora oraz najwyższy 
poziom higieny i czystości. 

Szeroka gama koszy, dysz i akcesoriów została zaprojektowana 
tak, aby dotrzeć do każdej wnęki, zapewniając mycie i suszenie 
nawet najbardziej wyszukanego szkła. Wszystkie kosze 
ze zmywarek Salvislab SC1160, SCD1160, SCD1160 są kompatybilne 
do nowych modeli. 

Na życzenie Klienta do SCD G6 (i wariantów) można dołączyć 
oprogramowanie „Washer RePortal” (działające w systemie 
operacyjnym MS Windows), dostępne na licencji. Za pomocą 
tego oprogramowania można połączyć się z  maszyną 
w  celu zarządzania PINem użytkownika i  pobrać przez 
USB PenDrive przebiegi cykli, które są  zapisywane 
w  specjalnej bazie danych, ponadto istnieje możliwość 
generowania raportów cykli w formacie PDF i ich eksportu 
w  formacie CSV, kompatybilny z  najpopularniejszymi 
programami (MS Excel, Open Office, itp...).

Model SCD G6 SCD G9

Zasilanie 380 ÷ 415V - 3~+N - 50 Hz. 

Moc [W] 6200

Objętość wewnętrzna [L] 165

Waga [kg] 125 160

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 600 x 650 x 845 900 x 650 x 845 

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 550 x 500 x 600

Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C] +5 / +40

Maksymalna wilgotność otoczenia [%] 90

Poziom hałasu podczas mycia [dB] 56

Wydajność suszenia [m3/h] 150

Moc pompy suszącej [W] 450

Moc pompy myjącej [W] 780

Zużycie zimnej wody (dla cyklu standardowego) 12

Zużycie ciepłej wody (dla cyklu standardowego) 24

Zużycie wody dejonizowanej (w cyklu standardowym) 12

Model SCD G9 różni się jedynie od modelu SCD G6 obecnością 
bocznej szafki na detergenty.
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Charakterystyka:
• Drzwi wykonane z podwójnego szkła, odpornego
    na chemikalia
• Wewnątrz stal nierdzewna AISI 316L (EN 1.4404), 

obudowa zewnętrzna stal nierdzewna 
AISI 304 (EN 1.4301). 

• Ergonomiczna klamka
• System automatycznego blokowania drzwi
• Klawiatura dotykowa z wyświetlaczem graficznym 
• Konfigurowalne programy 
• Oświetlenie LED komory mycia 
• Mikrokontroler, który na bieżąco monitoruje jej pracę. 
• Monitorowanie ramiona spryskującego 
• Sondę przewodności, która sprawdza stan czystości 

wody na końcu płukania.
• System zmiękczania wody 
• Dodatkowa opcja – drukarka
• Czujnik czyszczenia filtra 
• System skraplacza pary, który zmniejsza ilość pary 

podczas faz suszenia. 
• Portu RS232 i 2 porty USB
• Czujnik poziomu detergentów.

ZMYWARKA SCD G10

Zmywarki SCD G10 są to największe suszarki Salvislab wśród nowości. Charakteryzują się tymi samymi 
cechami co model SCD G6. Wyposażone są w automatyczne drzwi wykonane ze szkła podwójnie 
hartowanego oraz w system, który filtruje podgrzewając elektrycznie i wymusza, za pomocą mocnej 
dmuchawy powietrze w komorze mycia i wewnątrz pustych naczyń, aby uzyskać doskonały efekt 
suszenia. 

Urządzenie posiada 4 niezależne poziomy mycia do szkła laboratoryjnego. Górne poziomy można 
zdejmować w  przypadku mycia dużych przedmiotów. Szeroki wybór koszy, dysz i  akcesoriów 
uzupełnia zmywarki, odpowiednie do mycia i suszenia szerokiej gamy szkła laboratoryjnego.

Model SCD G10 

Zasilanie 400V - 3~+N - 50 Hz

Moc [W] 10500

Objętość wewnętrzna [L] 265

Waga [kg] 245

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 560 x 585 x 1950

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 550 x 585 x 800

Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C] +5 / +40

Maksymalna wilgotność otoczenia [%] 90

Poziom hałasu podczas mycia [dB] 58

Wydajność suszenia [m3/h] 150

Moc pompy suszącej [W] 800

Moc pompy myjącej [W] 800

Zużycie zimnej wody (dla cyklu standardowego) 24

Zużycie ciepłej wody (dla cyklu standardowego) 48

Zużycie wody dejonizowanej (w cyklu standardowym) 24

NOWOŚĆ!
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KOSZE I WKŁADY DO ZMYWAREK

 KOSZE DO ZMYWAREK SALVISLAB

Charakterystyka:
• Wewnątrz stal nierdzewna AISI 316L (EN 1.4404), obudowa zewnętrzna
    stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301)
• Ergonomiczna klamka
• System automatycznego blokowania drzwi
• Klawiatura dotykowa z wyświetlaczem graficznym 
• Konfigurowalne programy 
• Oświetlenie LED komory mycia 
• Mikrokontroler, który na bieżąco monitoruje jej pracę 
• Monitorowanie ramiona spryskującego 
• Sondę przewodności, która sprawdza stan czystości wody na końcu płukania.
• System zmiękczania wody 
• Dodatkowa opcja – drukarka
• Czujnik czyszczenia filtra 
• System skraplacza pary, który zmniejsza ilość pary 

podczas faz suszenia 
• Portu RS232 i 2 porty USB
• Czujnik poziomu detergentów.
      
Wymiary komory :
H1 – 640 mm                H6 – 240mm
H2 – 450 mm                H7 – 360mm
H3 – 350 mm                H8 – 69 mm
H4 – 230 mm                H9 – 169 mm
H5 – 140 mm

16F01530
Górny kosz podsta-
wowy z ramieniem 
myjącym.

16F01500 
Kosz górny 36 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 80 / 110 [mm]. 
Maksymalna średnica mytych naczyń 74 [mm] przy pełnym załadunku.

16F01505 
Kosz górny 25 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 140 / 170 [mm]. 
Maksymalna średnica mytych naczyń 90 [mm] przy pełnym załadunku.

16F01531
Dolny kosz podstawowy  

ZMYWARKA SCD G10
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16F01502
Kosz górny 18 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 80 / 110 [mm]. 
Maksymalna średnica mytych naczyń 84 [mm] przy pełnym 
załadunku.

16F01532
Kosz dolny z dwiema kasetami na pipety o maksymalnej długości 
300 [mm]. 

16F01503
Kosz górny mieszany 121 uchwytów na wąskie akcesoria 
np.probówki, 18 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 80 / 110 [mm]. 

16F01534
Kosz dolny przeznaczony na 48 pipet. Minimalna dł. pipet 250 oraz 
300 [mm].

16F01504
Kosz dolny 12 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 140 / 170 [mm]. 

16F01506
Kosz dolny 36 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 80 / 110 [mm]. 
Maksymalna średnica mytych naczyń 70 [mm] przy pełnym 
załadunku. 

16F01501
Kosz dolny 25 dysz o średnicy 6 [mm] i wysokości 140 / 170 [mm]. 
Maksymalna średnica mytych naczyń 89 [mm] przy pełnym 
załadunku. 
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16F01550 
Wkład z 28
sprężynującymi
“hakami”. 

16F01551 
Kosz o wymiarach [mm] 
120 x120x120 do mycia 
drobnicy laboratoryjnej 
np. korków i probówek. 

16F01552 
Przykrywka do kosza 
16F01551 

16F01553 
Wkład do mycia 30 
sztuk szalek Petriego. 

16F01554, 16F01555, 
16F01556 
Kosze 1/4 m.in. na 
probówki do wysokości 
100 / 130 / 200[mm].

16F01557 
Przykrywka do koszy 

16F01558 
Separator do kosza 1/4. 

WKŁADY DO KOSZY

AKCESORIA DODATKOWE

DETERGENTY

Możemy również dobrać indywidualnie 
iniekcję oraz akcesoria do naszych koszy. 
Należy podać maksymalną średnicę 
i rodzaj mytego szkła, a także związaną 
z tym ilość pozycji.

Detergenty w płynie przeznaczone są do mycia szkła laboratoryjnego w zmywarkach, zarówno w cie-
płej jak i w zimnej wodzie. Doskonale usuwają wszelkie zanieczyszczenia, a ich płynna forma pozwala 
na mycie bez ryzyka powstawania mikrozarysowań na powierzchni mytych elementów.

Typ Pojemniki 

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 
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PASTERYZATORY

WYPOSAŻENIE BANKÓW MLEKA KOBIECEGO

Pasteryzatory f irmy Sterifeed to  najnowszej generacji urządzenia 
opracowane przy udziale neonatologów, mikrobiologów oraz dietetyków. 
Spełniają one wszelkie kryteria Narodowego Instytutu Zdrowia oraz normy 
kliniczne, utworzone przez Bank Mleka Kobiecego. W  szczególności 
wymagania dotyczące szybkiego chłodzenia zdefiniowane jako spadek 
temperatury mleka do 25°C w czasie krótszym niż 10 minut, z wynikową 
temperaturą 4°C w cyklu pasteryzacji. Powyższe temperatury powinny 
zostać osiągnięte przed umieszczeniem butelek mleka w chłodni. Dlaczego 
pasteryzacja mleka kobiecego jest taka ważna? Pasteryzacja mleka 
matki ułatwia utrzymanie czynników immunologicznych. W inny sposób 
mogłyby zostać zniszczone poprzez oddziaływanie wysokiej temperatury. 
Dodatkowo proces pasteryzacji eliminuje wirusa HIV oraz CMV.

Pasteryzatory firmy Sterifeed pozwalają na podgrzewanie oraz rozmrażanie 
pokarmu matki.
Wyposażone są  w  sondę, która zapewnia precyzyjny czas obróbki oraz 
odpowiednią temperaturę.
Obudowa urządzeń została wykonana ze  stali nierdzewnej, pozwala 
to na łatwe czyszczenie
pasteryzatora.

Charakterystyka:
• Pełna automatyka 
• Cykl ogrzewania oraz chłodzenia 
• Rejestrator danych 
• Sonda temperaturowa 
• Ekran dotykowy PLC z wieloma językami do wyboru
• Mieszanie butelek w celu zapewnienia jednorodności mleka
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej, umożliwiająca łatwe 

czyszczenie
• Możliwość zmiany poziomu zanurzenia butelek mleka podczas 

chłodzenia 
• Prosta instalacja, łatwy w użyciu
• Spełnia wszelkie normy światowego Banku Mleka. 

Cechy T30 S90 USB S180 USB

Wymiary 
S x G x W [mm] 1100 x 600 x 450 605 x 706 x 964 1200 x 706 x 964

Pojemność [ml] 12 butelek 100 / 130 / 250 ml
16 butelek 50 ml

36 butelek 100 / 130 / 250 ml
72 butelek  100 / 130 ml

96 butelek 50 ml 

72 butelek 130 / 250 ml
144 butelek 100 / 130 ml

192 butelek 50 ml

Kosze na butelki W standardzie uniwersalny 
na 12 butelek 130 / 250 ml Zamawiane oddzielnie

Zużycie energii [W] 2400 2000 4000

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Współpracujemy i wspieramy Banki Mleka Kobiecego. W ramach tej współpracy służymy fachową 
poradą w  doborze i  zakupie urządzeń do  Banku Mleka. Wyposażenie Banku Mleka do  przede 
wszystkim pasteryzatory, sonikatory, analizatory składu mleka, kapslarki, oraz butelki. 

Szeroki asortyment wyposażenia Banków Mleka umożliwia odpowiednią analizę zawartości 
składników odżywczych oraz obróbkę mleka kobiecego, aby zminimalizować straty cennych 
składników oraz zabezpieczyć przed szkodliwymi drobnoustrojami.
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Analizator mleka kobiecego firmy Miris to kompaktowe i solidne urządzenie z szerokim zakresem 
zastosowania. Składniki mleka są analizowane podczas jednego badania, wynik pojawia się po 1 minucie 
na wyświetlaczu i może być łatwo przesłany do komputera, a następnie przetworzony, np. do arkuszy 
kalkulacyjnych. Umożliwia to  użytkownikowi podjęcie 
szybkiej i właściwej decyzji, opartej na wynikach. Możliwość 
bezpośredniej analizy mleka pozwala na zoptymalizowane 
odżywiania najmniejszych pacjentów. 

Analizator bada zawartość: Tłuszczu, białka, laktozy, masy 
odtłuszczonej i suchej [g/100ml] 

Wiarygodne wyniki w 60 sekund: Analizator podaje wartość 
odżywczą w  zaledwie 60 sekund, wyniki prezentowane 
są  na  ekranie i  mogą być przesłane do  komputera lub 
urządzenia USB 

Mała objętość próbki: W  celu przeprowadzenia analizy 
wystarczy 3 ml próbka, analizy dokonuje się bez użycia 
środków chemicznych 

Precyzja pomiarów z dokładnością do <0,1: Technologia 
pomiarów IR pozwala na  uzyskaniu wysokiej dokładności 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu objętości próbki. 

 SONIKATOR
Sonikator firmy Miris to urządzenie, które służy do przygotowania próbek 
mleka do  analizy makroskładników. Korzystanie z  Sonikatora przed 
badaniem, pozwoli uzyskać próbki najlepszej jakości, a  tym samym 
najwyższą dokładność pomiaru, dzięki prawidłowej obróbce badanej 
próbki. 

Sonikator homogenizuje mleko wykorzystując zjawisko kawitacji. Kawitacja 
to  tworzenie i  zapadanie się pęcherzyków powietrza spowodowane 
wahaniami ciśnienia. Zapadanie się pęcherzyków powietrza uwalnia fale 
uderzeniowe, powodując uszkodzenie otaczających cząstek. 

Wydajność energetyczna procesora ultradźwiękowego wynosi około 20 
J/s na ml mleka.
W  mleku kawitacja powoduje rozbicie drobinek tłuszczu mlecznego 
na mniejsze, a białka są adsorbowane na kropelkach tłuszczu, co poprawia 
stabilność drobinek tłuszczu. 
Proces ultradźwiękowy jest bardziej wydajny w połączeniu z ogrzewaniem.

Charakterystyka:
• Uniwersalna sonda do mleka 
• Zmywalna płyta podstawy 
• Przewód zasilający 
• Zgodność z dyrektywami 
• Napięcie wyjściowe 18V 
• Napięcie wejściowe 100V. 

Wymiary S x G x W [cm] 41 x 32 x 64

Waga [kg] 11

Zasilanie 110V / 240V; 50/60Hz

Wyświetlacz LCD

ANALIZATOR MLEKA HMA

Cechy HMA

Wymiary 
S x G x W [cm] 31 x 26 x 9

Waga [kg] 3,8

Czas analizy [s] 60

Zasilanie 
sieciowe

100/240 V ; 50/60 
Hz

Objętość próbki ok. 3 ml

Pamięć 
wewnętrzna 4000 pomiarów

Temperatura 
próbki +35°C do +40°C

Metoda 
analityczna

Spektroskopia 
transmisyjna 

w średniej 
podczerwieni
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Charakterystyka:
• Łatwa aktualizacja oprogramowania 
• Możliwość zgrania danych na PC 
• Klawiatura, myszka, czytnik kodów 

kreskowych 
• Pomiar : tłuszczu, białka, węglowodanów, 

energii i suchej masy 
• Przyjazna środowisku analiza bez użycia 

chemikaliów
• Brak ruchomych części 
• Prosty w obsłudze 
• Wysoka precyzja i dokładność 
• Duża pojemność pamięci 
• Eksport danych USB, Ethernet, RS232, Karta 

pamięci 
• System operacyjny : Windows CE 5.0 
• Kopia zapasowa pamięci : trwała wewnętrzna 

pamięć flash 
• Metoda analityczna : spektroskopia w podczerwieni.

PODGRZEWACZ DO BUTELEK

PODGRZEWACZ DO BUTELEK MIRIS
Podgrzewacz firmy Miris to bezwodny system, który podgrzewa mleko do optymalnej temperatury.

Dużą zaletą podgrzewacza jest brak możliwości dostania się wody do mleka. Ponadto koraliki służą 
jako świetne wsparcie dla każdej butelki lub strzykawki, którą musisz podgrzać.

Charakterystyka:
• Bezwodny system, koraliki zastosowane w pod-

grzewaczu służą jako źródło ciepła zamiast 
wody

• Brak możliwości dostania się wody do mleka
• Koraliki są doskonałym wsparciem dla każdej 

podgrzewanej butelki
• Koraliki termoprzewodzące dostarczane wraz 

z podgrzewaczem mają powłokę antybakteryj-
ną dzięki czemu są łatwe w czyszczeniu i odka-
żaniu.

Cechy Podgrzewacz MIRIS

Temperatura otoczenia [°C] RT+5 - 40 

Maks. względna wilgotność
80% wilgotności względnej w temperaturze 

pokojowej do 31°C, zmniejszająca się liniowo do 50% 
wilgotności względnej w temperaturze 40°C

Zasilanie sieciowe 220-230 V lub 110-120 V; 50/60 Hz 

Zakres temperatury [°C] RT+5 - 95

Skala ustawień [°C] RT+10 - 95

Stabilność temperatury ±0.5°C 
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Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 296 x 228 x 230

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 434 x 370 x 250

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz

Pojemność zbiornika [l] 18,5

Rozkład temperatury [°C] ±0,2°C 

Wyświetlacz 2 x 4 cyfry LED

Element pomiarowy Pt 100

Zakres pracy [°C] RT+5 - 40

KAPSLARKA
Kapslarka f irmy Sterifeed to  urządzenie przeznaczone do  zabezpieczania butelek z  mlekiem 
poprzez zgrzewanie folii metalowej, która znajduje się wewnątrz nakrętki. Proces zgrzewania 
polega na przewodzeniu ciepła z kapslarki do specjalnej powłoki wykonanej z tworzywa sztucznego, 
dzięki temu butelka zyskuje szczelne zamknięcie. Firma Sterifeed zapewnia najwyższej klasy 
bezpieczeństwo, co umożliwia zanurzenie całych butelek podczas procesu pasteryzacji, dodatkowo 
pozwala na bezpieczne mrożenie, chłodzenie oraz ogrzewanie.

Kapslarka jest zbudowana z dwóch jednostek – jednostki bazowej oraz aplikatora ręcznego.
Parametrami ustawialnymi są moc i czas trwania procesu.

Charakterystyka:
 • Bezpiecznik 3.15 Amp 
 • Zasilanie 230 V 
 • Intuicyjne urządzenie 
 • Sygnał dźwiękowy 
 • Diody 
 • Wejście zasilania elek-
trycznego 230 +5% – 10% 
50-60 Hz.

PODGRZEWACZ DO BUTELEK POD 410
Podgrzewacz do butelek to urządzenie, które służy do podgrzewania próbek suchym, gorącym 
powietrzem bez użycia wody. POD 410 posiada precyzyjny regulator temperatury z czujnikiem 
rezystancyjnym typu Pt100 bądź równoważnym. Dodatkowo umożliwia wyświetlanie aktualnej jak 
również zadanej temperatury.

Charakterystyka:
• Komora podgrzewacza wykonana została ze stali 

nierdzewnej
• Zawiera system termoobiegu, którego zadaniem jest 

ogrzewanie oraz równomierny ruch powietrza w komorze
• System zabezpieczający przed przegrzaniem
• Blokata grzania w przpadku przekroczenia temperatury 

zadanej o 2°C bądź po przekroczeniu 40°C
• Wyposażony we wpuszczane uchwyty do wygodnego 

przenoszenia urządzenia.
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BUTELKI JEDNORAZOWE

BUTELKI WIELORAZOWE

Jednorazowe butelki dla niemowląt sterifeed wykonane zostały z klarownego polipropylenu. Mate-
riał, z którego wykonane są butelki wolny jest od bisfenolu-A (BPA), bispenolu-S (BPS), DEHP, ftala-
nów. Butelki przystosowane do kontaktu z żywnością, w pełni bezpieczne dla niemowląt.

Charakterystyka:
• duży zakres pojemności: 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml
• przezroczyste butelki umożliwiają czytelny odczyt 

podziałki
• wyraźna skala, stopniowana co 5 ml
• sztywna konstrukcja butelki, zapobiega wgniataniu 

podczas używania
• możliwość przechowywania w lodówce 

lub zamrażarce, odpowiednie 
do zamrażania oraz pasteryzacji

• dostępne pakowane pojedynczo lub 
zbiorczo

• występuje standardowa szyjka oraz 
gwint, które pasują do wszystkich 
zestawów laktacyjnych oraz 
smoczków.

Pojemność 50 ml 100 ml 130 ml 250 ml

Typ jednorazowe

Typ 
pakowania pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo

Ilość sztuk 
w kartonie 200 100

Numer 
katalogowy 14100 14000 14103 14003 14101 14001 14102 14002

Wielorazowe butelki dla niemowląt Sterifeed 
wykonane zostały z  klarownego polipropylenu. 
Materiał, z którego wykonane są butelki wolny jest 
od  bisfenolu-A  (BPA), bispenolu-S (BPS), DEHP, 
ftalanów. Butelki przystosowane do  kontaktu 
z żywnością, w pełni bezpieczne dla niemowląt.

BUTELKI
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Pojemność 120 ml 240 ml

Typ Wielorazowe szklane

Typ pakowania pojedynczo pojedynczo

Ilość sztuk w kartonie 54 54

Numer katalogowy 15000 15001

BUTELKI SZKLANE
Szklane butelki dla niemowląt Sterifeed dostępne są w pojemno-
ściach 120 ml oraz 240 ml. Posiadają dużą zaletę, gdyż zachowują 
określoną temperaturę przez dłuższy czas.

Charakterystyka:
• butelki wykonane z laboratoryjnego szkła bromokrzemowego 

typu SIMAX
• wyraźna skala, stopniowana co 5 ml
• szczelne oraz odporne na przecieki
• możliwość przechowywania w lodówce bądź zamrażarce
• posiadają standardową szyjkę oraz gwint dostosowane 

do wszystkich rodzajów laktatorów i smoczków
• odpowiednie do zamrażania oraz pasteryzacji.

Charakterystyka:
• duży zakres pojemności: 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml
• przezroczyste butelki umożliwiają czytelny odczyt podziałki
• wyraźna skala, stopniowana co 5 ml
• sztywna konstrukcja butelki, zapobiega wgniataniu podczas używania
• możliwość przechowywania w lodówce lub zamrażarce, odpowiednie do zamrażania oraz 

pasteryzacji
• dostępne pakowane pojedynczo lub zbiorczo
• występuje standardowa szyjka oraz gwint, które pasują do wszystkich zestawów laktacyjnych 

oraz smoczków
• przystosowane do mycia oraz dezynfekcji w zmywarkach do naczyń, w procesie zimnej  

i parowej sterylizacji jak również w autoklawach.

Pojemność 50 ml 100 ml 130 ml 250 ml

Typ wielorazowe

Typ 
pakowania pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo

Ilość sztuk 
w kartonie 200 200 100 100 100 100 100 100

Numer 
katalogowy 14187 14087 14188 14088 14189 14089 14190 14090

BUTELKI WIELORAZOWE
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BUTELKI DO KAPSLARKI
Butelki STERIFEED przeznaczone do  pracy z  kapslarką zapewniają najwyższą sterylność oraz 
bezpieczeństwo podczas procesu pasteryzacji, transportu jak również podczas przechowywania 
mleka aż do momentu użycia.

Specjalna plomba zapobiega dostaniu się nawet najmniejszej ilości wody podczas pasteryzacji oraz 
chłodzenia. Uszczelki wyposażone są w specjalną zakładkę, która pozwala na uniknięcie kontaktu 
z szyjką butelki podczas zdejmowania uszczelki z folii zabezpieczającej.

Charakterystyka:
• duży zakres pojemności: 50 ml, 100 ml, 130 ml, 250 ml
• dostosowane do pracy z kapslarką firmy Sterifeed
• przejrzysta skala, stopniowana co 5 ml
• sztywna konstrukcja butelki, która zapobiega wgniataniu podczas 

użytkowania
• szczelne oraz odporne na przecieki
• możliwość przechowywania w lodówce jak również w zamrażarce
• pakowane pojedynczo (każda butelka zapakowana sterylnie) 
   lub zbiorczo
• standardowa szyjka oraz gwint dostosowane do wszystkich 

laktatorów i smoczków
• gotowe do użycia.

Pojemność 50 ml 100 ml 130 ml 250 ml 500

Typ wielorazowe

Typ 
pakowania pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo pojedynczo zbiorczo zbiorczo

Ilość sztuk
w kartonie 200 200 100 100 100 100 100 100 50

Numer 
katalogowy 14194 14094 14197 14097 14195 14095 14196 14096 14093

LAKTATORY KLASY SZPITALNEJ
Laktatory Szpitalne f irmy Ameda to  urządzenia, które w  skuteczny 
sposób pozwalają utrzymać oraz zwiększyć produkcję mleka u kobiet.

Laktatory umożliwiają odciąganie pokarmu z jednej bądź dwóch piersi. 
Odciąganie pokarmu z  obu piersi, nie tylko skraca czas potrzebny 
na  opróżnienie piersi, ale również pozytywnie wpływa na  poziom 
prolaktyny.

Do każdego laktatora posiadamy w swojej ofercie wygodny, mobilny 
stojak Ameda, który pozwala na  bezpieczny transport laktatorów 
pomiędzy pomieszczeniami.

Laktator Ameda Platinum Laktator Ameda Elite

Numer modelu 17807I 17708I

Wielkość produktu 
S x G x W [mm] 247 x 267 x 203 222 x 267 x 184

Waga produktu [g] 4,4 2,9

Regulacja siły ssania [mmHg] 30-250 30-250

Szybkość odciągania [cpm] 30-80 30-60
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Do  prawidłowego oraz pełnego funkcjonowania programu niezbędny jest zakup drukarki oraz 
skanera – urządzenia dostępne są w ofercie. Prosimy o kontakt z biurem handlowym.

Drukarka termotransferowa
• drukarka przeznaczona jest do drukowania małej i średniej ilości etykiet
• niewielkie rozmiary i ergonomiczna obudowa
• kompatybilna z programem komputerowym do oznaczania, archiwizacji oraz segregacji prób.

Skaner kodów
• jednoliniowy, laserowy skaner kodów kreskowych
• duża szybkość skanowania do 100 skanów na sekundę
• uchwyt pistoletowy (zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania).

PROGRAM IZILAB

Program izilab to  program komputerowy, który służy 
do oznaczania, archiwizacji oraz segregacji zebranych prób.

Charakterystyka:
• nadawanie niepowtarzalnego kodu kreskowego 

dla prób
• wprowadzanie opisu do każdej nadanej próby 

pojawiającej się na monitorze
• wielokrotny wydruk etykiet, również w wersji 

mrozo- i wilgotnoodpornej
• szybkie wyszukiwanie danych prób po kodzie 

kreskowym
• archiwizowanie prób na komputerze
• eksportowanie prób do pliku CSV
• segregowanie próby po słowie kluczowym, 

po użytkowniku, dacie, godzinie, itp.
• wprowadzanie różnych stopni uprawnień dla osób obsługujących
• możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska
• program przystosowany do pracy w sieci
• możliwość udzielania pomocy przez zdalny pulpit.

ZESTAWY LAKTACYJNE

Zestawy laktacyjne f irmy Ameda są  wyposażone w  jedyną 
na świecie opatentowaną barierę ochronną, która podczas od-
ciągania pokarmu chroni mleko matki, przewody jak również 
laktator przed potencjalnymi zanieczyszczeniami (wirusami, 
bakteriami).

Cechy:
• w zestawie znajduje się membrana, która zapobiega 

przedostaniu się mleka oraz wilgoci do przewodów laktatora
• wykonany z materiałów bezpiecznych dla wcześniaków 

i noworodków, nie zawierają szkodliwych substancji  
(BPA, DEHP)

• może być sterylizowany
• zestawy laktacyjne użytku szpitalnego są zapakowane 

sterylnie, mogą zostać natychmiast użyte
• zestawy laktacyjne szpitalne dzielą się na wielorazowe 

oraz jednorazowe.
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MIERNIKI  PRZENOŚNE

PRZENOŚNE MIERNIKI pH MAX
Cechy charakterystyczne:
• Wodoodporną obudowę IP67
• Rozszerzony zakres pH: -2,00 do 20,00 pH
• Do 3-punktów lub do 5-punktów automatyczna kalibracja pH, 7 standardowych buforów 
  kalibracyjnych (pH 1,68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 i 12.45)
• Wyświetlacz LCD
• Funkcja automatycznego wyłączania w celu wydłużenia żywotności baterii.

Model MW105 MAX MW106 MAX

Zakres 

pH -2,00 - 20,00

ORP [mV] ±2000.0

temperatury [°C] -20,0 / 120,0

Rozdzielczość 

pH 0,01

ORP [mV] 1

temperatury [°C]  0,1

Dokładność 

pH ±0,02 ±0,01 

ORP [mV] ±1 

temperatury [°C] ±0,5 - 60 (±1°C na zewnątrz)

Kompensacja temperatury automatyczna 

Kalibracja pH automatyczna kalibracja pH do 3 punktów 
 7 standardowych buforów 

Kalibracja ORP kalibracja fabryczna 

Czujnik w komplecie MA906BR/1

Funkcja auto-off do wyboru 5, 10, 30, 60 min. lub wyłączony 

Żywotność baterii około 200 h użytkowania 

Wymiary S x G x W [mm] 85 x 50 x 200

Waga [g] 260

MW105 MAX MW106 MAX



235badania właściwości

PRZENOŚNE MIERNIKI pH PRO

KIESZONKOWE MIERNIKI pH/ORP/EC

MW100 PRO, MW101 PRO, MW102 PRO+ i  MW500 PRO to  kompaktowe przenośne mierniki 
do  pomiaru pH, ORP i  temperatury. Przenośne mierniki tego typu mają zastosowanie w  takich 
obszarach jak edukacja, rolnictwo, analiza wody i  środowiska. Posiadają ergonomiczną i  lekką 
obudowę, duży czytelny wyświetlacz LCD oraz długą żywotność baterii.

Wodoodporne kieszonkowe mierniki wyposażone są  w  dwupoziomowy wyświetlacz LCD, który 
w zależności od miernika wyświetla wartość pH, temperatury (ºC lub F), redoks lub przewodności. 
Mierniki posiadają wskaźnik stabilności i  funkcję zatrzymania, która pozwala na  łatwe i dokładne 
odczytanie danych. Model pH58 MAX pozwala na równoczesny pomiar pH i redoks. Kalibracja jest 
automatyczna, 1 lub 2 punktowa z zapamiętanymi zestawami buforów wzorcowych. 

Model MW100 PRO MW101 PRO MW102 PRO+ MW500 PRO

Zakres 
pH/ORP 0,0 - 14,0 pH 0,00 - 14,00 pH -2,00 - 16,00 pH ±1000 mV

temperatury 
[°C] - - -5 - 70 -

Rozdzielczość
pH/ORP 0,1 pH 0,01 pH 1 mV

temperatury 
[°C] - - 0,1 -

Dokładność 
pH/ORP ±0,2 pH ±0,02 pH ±5 mV

temperatury 
[°C] - - ±0,5 -

Kompensacja temperatury nie dotyczy ręczna, od 0 
do 50°C

automatyczna, 
od 0 do 70°C -

Kalibracja ręczna, 2-punktowa automatyczna, 1 
lub 2 punktowa -

Czujnik w komplecie SE220 SE300

Żywotność baterii około 300 h użytkowania

Wymiary S x G x W [mm] 80 x 32 x 143 

Waga [g] 220

MW101 PROMW100 PRO MW102 PRO MW500 PRO
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Model pH55 PRO pH56 PRO pH58 MAX

Zakres 

pH -2,0 - 16,0

temperatury [°C] -5,0 - 60,0

ORP [mV] - ±1000

Rozdzielczość 

pH 0,1 0,01

temperatury [°C]  0,1

ORP [mV] - 1

Dokładność 

pH ±0,1 ±0,05

temperatury [°C] ±0,5

ORP [mV] - ±1

Kompensacja temperatury  automatyczna 

Kalibracja pH automatyczna, 1 lub 2 punktowa 

Czujnik w komplecie Mi56P Mi58P

Funkcja auto-off po 8 minutach spoczynku 

Żywotność baterii około 300 h użytkowania

Wymiary [mm] 200 x fi 38

Waga [g] 100

Model EC59 PRO EC60 PRO

Zakres 

EC 0 - 3999 uS/cm 0,00 - 20,00 mS/cm

TDS 0 - 2000 ppm 0,00 - 10,00 ppt

temperatury [°C] 0,0 - 60,0

Rozdzielczość 

EC 1 μS/cm 0,01 mS/cm

TDS 1 ppm 0,01 ppt

temperatury [°C] 0,1

Dokładność 
EC/TDS ±2% pełnej skali

temperatury [°C] ±0,5

Kompensacja temperatury automatyczna

Kalibracja automatyczna, 1 punktowa

Czujnik w komplecie Mi59P

Funkcja auto-off po 8 minutach spoczynku 

Żywotność baterii około 100 h użytkowania

Wymiary [mm] 200 x fi 38

Waga [g] 100

pH55 PRO pH56 PRO pH58 MAX EC59 PRO EC60 PRO

KIESZONKOWE MIERNIKI pH/ORP/EC
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MW803 MAX

MW804MAX

MW801 PRO MW802 PRO

WIELOPARAMTEROWE MIERNIKI PRZENOŚNE

Kieszonkowe mierniki wieloparametrowe MW803 MAX i MW804 MAX, posiadające dwupoziomowy 
wyświetlacz LCD mierzą jednocześnie wartość pH, przewodności, całkowitą zawartość substancji 
rozpuszczonych (TDS) i temperaturę. Mierniki posiadają wskaźnik stabilności i funkcję zatrzymania, 
która pozwala na łatwe i dokładne odczytanie danych. Idealne do szybkich i dokładnych pomiarów 
w basenach, akwariach czy zastosowaniach ogrodniczych.

Przenośne wieloparametrowe mierniki MW801 PRO i MW802 PRO pozwalają mierzyć takie wartości 
jak pH, EC (przewodność) i TDS, za pomocą jednego miernika i jednej sondy. Mierniki dostarczane 
z kombinowaną elektrodą, instrukcją obsługi oraz saszetkami roztworów kalibracyjnych.

Model MW803 MAX MW804 MAX

Zakres 

pH 0,00 - 14,00 0,00 - 14,00

EC 0 - 3999 uS/cm 0 - 20.00 mS/cm

TDS 0 - 2000 ppm 0 - 10.00 ppt

temperatury [°C] 0,0 - 50,0 0,0 - 50,0

Rozdzielczość 

pH 0,01 0,01 

EC 1 μS/cm 0,01 mS/cm

TDS 1 ppm 0,01 ppt

temperatury [°C]  0,1  0,1

Dokładność 

pH ±0,05 ±0,05

EC/TDS ±2% pełnej skali

temperatury [°C] ±0,5 ±0,5

Kompensacja temperatury automatyczna 

Kalibracja automatyczna, 1 punktowa dla EC, 
1 lub 2 punktowa dla pH

Czujnik w komplecie Mi60P

Funkcja auto-off po 8 minutach spoczynku 

Żywotność baterii około 100 h użytkowania

Wymiary [mm] 200 x fi 38

Waga [g] 100
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Model MW801 PRO MW802 PRO

Zakres 

pH 0,0 - 14,0 0,00 - 14,00 

EC 0 - 1999 μS/cm 0,00 - 6,00 mS/cm

TDS 0 - 1990 ppm 0 - 4000 ppm

Rozdzielczość 

pH 0,1 0,10 

EC 10 μS/cm 0,10 mS/cm

TDS 10 ppm

Dokładność 
pH ±0,2 ±0,20

EC/TDS ±2% pełnej skali

Kompensacja temperatury automatyczna, od 0 do 50°C

Kalibracja ręczna, 1 punktowa

Czujnik w komplecie SE600

Żywotność baterii około 150 h użytkowania

Wymiary S x G x W [mm] 80 x 32 x 143

Waga [g] 220

WIELOPARAMTEROWE MIERNIKI PRZENOŚNE

PRZENOŚNY MIERNIK WIELOPARAMETROWY SD 335 MULTI

Charakterystyka:

Nowoczesna technologia 
Dzięki izolacji galwanicznej można jedno-
cześnie wyznaczać i wyświetlać tempera-
turę i dwa inne parametry. 

Intuicyjna obsługa 
Połączenie przyjaznej dla użytkownika 
obsługi i  graficznego wyświetlacza LCD 
w  7 różnych językach sprawia, że  prze-
nośny przyrząd pomiarowy jest idealnym 
towarzyszem do  codziennego użytku 
w analizie wody. 

Zarządzanie danymi 
Dzięki interfejsowi micro-USB dane można 
łatwo przenieść do  komputera i  przetwa-
rzać bez konieczności stosowania dodat-
kowego oprogramowania. 

Obudowa
Wzmocniona obudowa gwarantuje bez-
pieczną pracę przez cały czas, nawet 
w ekstremalnych warunkach środowisko-
wych.
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Model SD 335 Multi 
(Set 1) – pH/Con

SD 335 Multi 
(Set 2) – pH/DO

SD 335 Multi 
(Set 3) – pH/Con/DO

Zakres 

Przewodność
 [mS/cm] 0 – 200 Tlen [mg/l 

O2 ] 0 – 50 Przewodność 
[mS/cm] 0 – 200

pH  -2 – 16 Tlen [%] 0 – 500 Tlen [%] 0 – 500

Redox [mV] -2000,0 – 
2000,0 pH -2 – 16 pH -2 – 16 

Zasolenie [g/
kg] 0 – 70 Redox [mV] -2000,0 – 

2000,0 Redox [mV] -2000,0 – 
2000,0

TDS [g/l] 0 – 200 Temperatura 
[°C] -10 / +110 Zasolenie 

[ g/kg] 0 – 70

Temperatura 
[°C] -10 / +110 TDS [g/l] 0 – 200

Temperatura 
[°C] -10 / +110

Wyświetlacz podświetlany wyświetlacz LCD 

Interfejs micro-USB

Zasilanie 3 akumulatory NiMH (AAA) 

Auto 
wyłączanie tak

Kompensacja 
temperatury tak

Typ miernika przenośny

Klasa ochrony IP 67

Wymiary
 S x G x W 

[mm]
100 x 37 x 164

Waga [g] 310
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PRZENOŚNE TESTERY SD

Seria SD obejmuję szeroką gamę kompaktowych, łatwych w  obsłudze, ręcznych przyrządów 
do  dokładnego pomiaru pH, ORP, przewodności oraz zasolenia. Dzięki solidnej obudowie 
i całkowicie wodoodpornej obudowie (IP67), te testery są  idealnym rozwiązaniem do  testowania 
wody na miejscu w zastosowaniach środowiskowych, przemysłowych lub basenowych.

Model SD 50 pH SD 60 ORP/
Redox SD 70 Con SD 80 TDS SD 90 Salt 

Zakres pomiaru  0 / 14 pH  -1800 / 1800 
mV  0 / 20,00 mS 0 / 1499 ppm 0 / 2% 

Dokładność  ±0,05 pH  ±2 mV ±3% pełnej skali 

Wyświetlacz ekran LCD 22 x 22 mm, podświetlenie żółto-zielone

Kalibracja

kalibracja 1, 2 
lub 3 punktowa 

z automatycznym 
rozpoznawaniem 

(NIST / IUPAC) 

kalibracja 
1-punktowa 

z regulowaną 
wartością ORP 

±150 mV 

1 lub 2 
punktowa 

kalibracja dla 
trybu auto 

Standardowa: 
1413 μS lub 

Standardowa: 
12,88 mS; do 2 

punktów 
kalibracyjnych 

dla trybu 
ręcznego 

±50% wartości 
regulowanej

kalibracja do 2 punktów, 
tryb ręczny ±50% wartości 

regulowanej 

Pamięć 
wewnętrzna 25 zestawów przechowywania danych, z datą i godziną (nieulotne) 

Zasilanie 2 baterie AAA 

Czas pracy baterii > 350 godzin (ciągłe użytkowanie, podświetlenie wyłączone), wskaźnik niskiego 
poziomu baterii na ekranie LCD 

Auto wyłączanie tak

Zegar zegar czasu rzeczywistego i data 

Kompensacja 
temperatury automatyczna

Klasa ochrony IP 67

Wymiary 
S x G x W [mm]  44 x 33 x 205 

SD 50 SD 60 SD 70 SD 80 SD 90
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PRZENOŚNY KONDUKTOMETR MW306 MAX

Cechy charakterystyczne:
• Wodoodporna obudowa IP67
• Rejestrowanie danych
• Funkcja automatycznego określania zakresu dla pomiarów EC i TDS, automatycznie 
  ustawia najbardziej odpowiednią rozdzielczość dla badanej próbki
• Wyświetlacz LCD
• Pomiar 4 parametrów: EC, TDS, zasolenia i temperatury.

Model MW306 MAX

Zakres 

EC
 0,00 - 29,99 uS/cm; 30,0 - 299,9 uS/cm; 300 - 2999 uS/cm; 
3,00 - 29,99 mS/cm; 30,0 - 200,0 mS/cm; - 500,0 mS/cm, 

przewodność bezwzględna

TDS
0,00 - 14,99 ppm (mg/L); 15,0 - 149,9 ppm (mg/L); 

150 - 1499 ppm (mg/L); 1,50 - 14,99 g/L; 15,0 to 100,0 g/l; 
do 400,0 g/l bezwzględnego TDS* (przy współczynniku 0,80) 

zasolenie  0,0 - 400,0 %NaCl; 2,00 - 42,00 PSU; 0,00 - 80,00 g/L

temperatury [°C] -20,0 / +120,0

Rozdzielczość 

EC  0,01 uS/cm / 0,1 μS/cm / 1 μS/cm / 0,01 mS/cm / 0,1 mS/cm

TDS 0,01 ppm / 0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 g/L / 0,1 g/L

zasolenie 0,1 % NaCl / 0,01 PSU / 0,01 g/L

temperatury [°C]  0,1

Dokładność 

EC ±1% odczytu / ±0,05 μS/cm lub 1 cyfra 

TDS ±1% odczytu / ±0,03 ppm lub 1 cyfra 

zasolenie ±1% odczytu 

temperatury [°C] ±0,5°C

Kompensacja temperatury ATC- automatyczna, od -5 do 100°C; MTC – ręczna, od -20 do 120°C; 
NO TC – bez kompensacji 

Czujnik w komplecie EC MA815D/1

Funkcja auto-off do wyboru 5, 10, 30, 60 min. lub wyłączony 

Żywotność baterii około 200 h użytkowania 

Wymiary S x G x W [mm] 85 x 50 x 200

Waga [g] 260
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PRZENOŚNE KONDUKTOMETRY SERII MW

Model MW301 PRO MW302 PRO MW401 PRO MW402 PRO

Zakres EC/TDS 0 - 1999 μS/cm 0,0 - 10,0 mS/cm 0 - 1999 mg/L 
(ppm) 0,0 - 10,0 g/L (ppt)

Rozdzielczość EC/TDS 1 μS/cm 0,1 mS/cm 1 mg/L (ppm) 0,1 g/L (ppt)

Dokładność EC/TDS ±2% pełnej skali

Kompensacja 
temperatury automatyczna, od 5°C do 50°C

Czujnik w komplecie SE510 SE520 SE510 SE520

Żywotność baterii około 300 h użytkowania

Wymiary S x G x W 
[mm] 80 x 32 x 143

Waga [g] 220

Seria SD obejmuję szeroką gamę kompaktowych, łatwych w  obsłudze, ręcznych przyrządów 
do  dokładnego pomiaru pH, ORP, przewodności oraz zasolenia. Dzięki solidnej obudowie 
i całkowicie wodoodpornej obudowie (IP67), te testery są  idealnym rozwiązaniem do  testowania 
wody na miejscu w zastosowaniach środowiskowych, przemysłowych lub basenowych.

MW 301 PRO MW 302 PRO

MW 401 PRO MW 402 PRO
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MIERNIKI STACJONARNE 

STACJONARNE MIERNIKI pH SERII MAX
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
• Rozszerzony zakres pH: -2,00 do 20,00 pH
• Do 3-punktów lub do 5-punktów automatyczna 
  kalibracja pH, 7 standardowych buforów kalibracyjnych 
  (pH 1,68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 i 12.45)
• Wyświetlacz LCD
• Funkcja automatycznego wyłączania w celu 
  wydłużenia żywotności baterii
• Wewnętrzny zegar i data do śledzenia różnych funkcji 
  zależnych od czasu
• Wbudowany akumulator o żywotności do 8 godzin.

Model MW150 MAX MW151 MAX

Zakres 

pH -2,00 - 20,00 -2,00 - 20,00 / -2,000 - 20,000

[mV] ±2000,0

temperatury 
[°C] -20,0 / +120,0

Rozdzielczość 

pH 0,01 0,01 / 0,001

[mV] 1 0,1

temperatury 
[°C]  0,1

Dokładność 

pH ±0,01 ±0,01 / ±0,002

[mV] ±1 ±0,2 / ±1 

temperatury 
[°C] ±0,4

Kompensacja temperatury automatyczna lub ręczna 
(bez czujnika temperatury)

Kalibracja pH
automatyczna kalibracja pH do 3 

punktów | 7 standardowych 
buforów 

automatyczna kalibracja pH do 5 
punktów | 7 standardowych 

buforów 

Czujnik pH w komplecie MA917B/1

Czujnik temperatury 
w komplecie MA831R

Funkcja auto-off do wyboru 5, 10, 30, 60 min. lub wyłączony 

Żywotność baterii 8 godzin

Wymiary S x G x W [mm] 160 x 230 x 95

Waga [kg] 0,9
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STACJONARNY MIERNIK PRZEWODNOŚCI SERII MAX

Cechy charakterystyczne:
• Kompensacja temperatury: automatyczna lub ręczna, 
  można wyłączyć kompensację temperatury, jeśli 
  wymagana jest rzeczywista wartość przewodności
• Funkcja automatycznego określenia odpowiedniego 
  zakresu dla wartości EC i TDS
• Wyświetlacz LCD
• Funkcja automatycznego wyłączania w celu 
  wydłużenia żywotności baterii
• Wewnętrzny zegar i data do śledzenia różnych funkcji 
  zależnych od czasu
• Wbudowany akumulator o żywotności do 8 godzin.

Model MW170 MAX

Zakres 

przewodności 
 0,00 - 29,99 uS/cm; 30,0 - 299,9 uS/cm; 300 - 2999 uS/cm; 
3,00 - 29,99 mS/cm; 30,0 - 200,0 mS/cm; do 500,0 mS/cm, 

przewodność bezwzględna

TDS
0,00 - 14,99 ppm (mg/L); 15,0 - 149,9 ppm (mg/L); 

150 - 1499 ppm (mg/L); 1,50 - 14,99 g/L; 15,0 - 100,0 g/L (ppt); 
do 400,0 g/L bezwzględnego TDS* (przy współczynniku 0,80) 

zasolenie  0,0 - 400,0% NaCl; 2,00 - 42,00 PSU; 0,00 - 80,00 g/L

temperatury [°C] -20,0 / +120,0

Rozdzielczość 

przewodności  0,01 μS/cm / 0,1 μS/cm / 1 μS/cm / 0,01 mS/cm / 0,1 mS/cm

TDS 0,01 ppm / 0,1 ppm / 1 ppm / 0,01 g/L / 0,1 g/L

zasolenie 0,1 % NaCl / 0,01 PSU / 0,01 g/L

temperatury [°C]  0,1

Dokładność 

przewodności ±1% odczytu / ±0,05μS/cm lub 1 cyfra, w zależności od tego, 
która wartość jest większa 

TDS ±1% odczytu / ±0,03ppm lub 1 cyfra, w zależności od tego,
 która wartość jest większa 

zasolenie ±1% odczytu 

temperatury [°C] ±0,5

Kompensacja temperatury ATC- automatyczna, od -5 do 100°C; MTC – ręczna, od -5 do 100°C; 
NO TC – bez kompensacji 

Kalibracja EC/TDS
kalibracja współczynnika pojedynczej komórki, 6 standardów: 
84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 

111,8 mS/cm / przesunięcie jednopunktowe: 0,00 μS/cm 

Kalibracja zasolenia 1-punktowa z roztworem do kalibracji zasolenia MA9066 

Czujnik w komplecie MA814DB/1

Żywotność baterii 8 godzin

Wymiary S x G x W [mm] 160 x 230 x 95

Waga [kg] 0,9 
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MIERNIKI PRZENOŚNE SERII FIVEGO™

MIERNIKI METTLER TOLEDO

Mierniki przenośne serii FiveGo™ 
to  urządzenia o  ergonomicznej 
konstrukcji i  intuicyjnej obsłudze, 
zapewniające precyzyjne pomiary 
w  laboratorium i  w  terenie. 
Zapewniają wysoką jakość 
pomiarów za  pomocą jednego 
przycisku. Urządzenia posiadają 
duży wyświetlacz umożliwiający 
sprawne przeglądanie danych, 
intuicyjnie rozmieszczone przyciski 
oraz proste menu, co  zapewnia 
szybkie wykonywanie pomiarów. 
Dzięki funkcjonalnej konstrukcji 
praca z przenośnymi miernikami 
jest komfortowa. Mierniki mogą 
być wykorzystywane również 
w  wilgotnych warunkach, dzięki 
stopniu ochrony IP67.
• Intuicyjna obsługa
• Ergonomiczna i wodoszczelna 

obudowa
• Kompaktowa konstrukcja
• Czytelny wyświetlacz.

  Miernik pH FiveGo™ F2 Miernik przewodności 
FiveGo™ F3

Miernik tlenu 
rozpuszczonego FiveGo™ 

F4

Zakres pomiarowy

0,00 - 14,00 pH 0,00 μS/cm – 200 mS/cm 0,1 – 400%

-1999 - 1999 mv 0,01 mg/l – 200 g/l (TDS) 0,01 –  45,00 mg/l, ppm

0,0 – 100,0°C 0,0 – 100,0°C 0,0 – 50,0°C (32 – 122°F)

Rozdzielczość

0,01 pH
Zakres automatyczny

0,10%

1 mV 0,01 mg/l, ppm

0,1°C

Dokładność

±0,01 pH
±0,5% zmierzonej wartości ±1% zmierzonej wartości

±1 mV

±0,5°C ±0,5°C ±0,3°C

Kalibracja
Do 3 punktów 1 punkt Do 2 punktów

4 wstępnie zdefiniowane 
grupy buforów

3 wstępnie zdefiniowane 
wzorce 100% i 0%

Rozmiar pamięci 200 pomiarów, bieżąca kalibracja

Czas pracy > 200 h

Wyświetlacz LCD segmentowy o przekątnej 3,1 cala

Obudowa ABS

Wymiary S x G x W 
[mm] / waga [kg] 77 x 33 x 188 / 0,26

Stopień ochrony IP IP67

  Miernik Zestaw Opis zestawu

pH/mV, 
ORP

FiveGo™ F2 
pH/mV

F2-Meter Miernik

F2-
Standard

Zestaw standardowy 
z elektrodą LE438 IP68

F2-Food
Zestaw z elektrodą 

LE427 IP67 i futerałem 
transportowym

F2-Field
Zestaw z elektrodą 

LE438 IP67 i futerałem 
transportowym

Przewodność
Miernik 

przewodności 
FiveGo™ F3

F3-Meter Miernik

F3-
Standard

Zestaw standardowy 
z elektrodą LE703 IP68

F3-Field
Zestaw z elektrodą 

LE703 IP67 i futerałem 
transportowym

Tlen 
rozpuszczony

FiveGo™ F4 
Tlen 

rozpuszczony

F4-Meter Miernik

F4-
Standard

Zestaw z elektrodą 
LE621 IP68

F4-Field
Zestaw z elektrodą 

LE621 IP67 i futerałem 
transportowym
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MIERNIKI PRZENOŚNE SEVEN2GO™
Nowoczesne mierniki przenośne Seven2Go™ są  bardzo proste w  obsłudze 
i niezawodne. Zostały zaprojektowane pod kątem szybkich pomiarów z uzyskaniem 
wysokiej jakości danych. Kompaktowe wymiary umożliwiają obsługę jedną ręką. 
Idealnie nadają się do  pomiarów w  laboratorium, na  linii produkcyjnej oraz 
w terenie.
• Intuicyjna obsługa
• System T-pad — wygodna nawigacja
• Obsługa technologii ISM®
• Ergonomiczna i wodoszczelna obudowa (IP67)
• Kompaktowa konstrukcja
• Czytelny wyświetlacz.

Parametr Miernik pH/mV 
Seven2Go™ S2

Miernik pH/mV/jonometr 
Seven2Go™ S8

pH

Zakres pomiarowy –2 - 20 –2 - 19,99

Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01 / 0,1

Dokładność ±0,01 ±0,002

ORP, redoks

Zakres pomiarowy 
[mV] –1999 - 1999 –2000 - 2000

Rozdzielczość [mV] 1 0,1 - 1 (automatyczne ustawianie 
zakresu pomiarowego)

Dokładność [mV] ±1 ±0,1

Jednostki mV, mV wzgl.

Jony

Zakres pomiarowy - 1,00e–09 - 9,99e+09

Rozdzielczość - 3 lub 4 cyfry (zakres automatyczny)

Dokładność - ±0,5%

Jednostki - mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX

Temperatura

Zakres pomiarowy 
[°C] –5,0 / 105,0 –5,0 / 130,0 (ATC)/

–30,0 / 130,0 (MTC)

Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność [°C] ±0,5 ±0,2 lub ±0,5

Kalibracja (pH) Punkty kalibracji 5

Przechowywanie 
danych, 

bezpieczeństwo

ISM tak (wersja 
uproszczona) tak

Poziomy użytkowania nie tak

Rozmiar pamięci 200 2000 (zgodność z GLP)

Informacje ogólne

Wymiary S x G x W 
[mm] / waga [g] 70 x 35 x 222 / 270 70 x 35 x 222 / 290

Czas pracy 250 - 400 h 200 - 250 h

Wyświetlacz LCD, podzielony 
na segmenty Graficzny LCD
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Parametr Miernik przewodności 
Seven2Go™ S3

Miernik przewodności 
Seven2Go™ S7

Przewodność

Zakres pomiarowy 0,010 μS/cm - 500 mS/cm 0,010 μS/cm - 1000 mS/cm

Rozdzielczość 0,001 - 1  (automatyczne ustawianie 
zakresu pomiarowego) (a.u.z.p.)

Dokładność ±0,5%

Zawartość 
substancji 

rozpuszczonych 
(TDS)

Zakres pomiarowy 
[MΩcm] 0,01 mg/l - 300 g/l 0,01 mg/l - 600 g/l

Rozdzielczość 0,01…1 (a.u.z.p.)

Dokładność ±0,5%

Rezystywność

Zakres pomiarowy 0,01 - 100,0

Rozdzielczość 0,01 - 0,1 (a.u.z.p.)

Dokładność ±0,5%

Zasolenie

Zakres pomiarowy 0,01 - 42

Rozdzielczość 0,01 - 0,1 (a.u.z.p.)

Dokładność ±0,5%

Zawartość popiołu 
wyznaczana 

na podstawie 
pomiaru 

przewodności

Zakres pomiarowy 
[mV] 0,01 - 2022%

Rozdzielczość 0,01; 0,1; 1% (a.u.z.p.)

Dokładność 0,5%

Temperatura

Zakres pomiarowy 
[°C] -5,0 / +105,0

Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność [°C] ±0,2 ±0,1

Przechowywanie 
danych, 

bezpieczeństwo

ISM tak (wersja uproszczona) tak

Poziomy użytkowania nie tak

Rozmiar pamięci 200 2000 (zgodność z GLP)

Informacje ogólne

Wymiary S x G x W 
[mm] / waga [g] 70 x 35 x 222 / 270 70 x 35 x 222 / 290

Czas pracy 250 - 400 h 200 - 250 h

Wyświetlacz LCD, podzielony 
na segmenty Graficzny LCD
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Parametry Dane techniczne
Miernik tlenu 

rozpuszczonego Seven2Go™ S4 
(metoda polarograficzna)

Miernik tlenu 
rozpuszczonego Seven2Go™ 

S9 (metoda optyczna)

Tlen 
rozpuszczony

Zakres 
pomiarowy 

[mg/l (ppm)]
0,01 - 99,9 mg/l (ppm) 0,01 - 50,0 mg/l (ppm)

Rozdzielczość 0,01

Dokładność 
(z czujnikiem) 

[mg/l]

±0,2 mg/l w zakresie 
0 - 15 mg/l 

±10% w zakresie 15 - 60 mg/l

±0,1 w zakresie 0 - 8 mg/l 
±0,2 w zakresie 8 - 20 mg/l 

±10% w zakresie 
20 - 50 mg/l

Jednostki mg/l, ppm

Nasycenie 
tlenem 

rozpuszczonym

Zakres 
pomiarowy od 0,1 do 600% od 0,1 do 500%

Rozdzielczość 0,1

Dokładność 
(z czujnikiem) ±10%

Ciśnienie

Zakres 
pomiarowy 

[mbar]
500 - 1100

Rozdzielczość 1

Dokładność ±2%

Wybór jednostek 
ciśnienia mbar, hPa, mmHg, atm

Temperatura

Zakres 
pomiarowy [°C] 0,0 - 60,0 0,0 - 50,0

Rozdzielczość [°C] 0,1

Dokładność [°C] ±0,2 ±0,1

Kalibracja Punkty kalibracji 2

Bezpieczeństwo 
i dane

ISM® tak (wersja uproszczona) tak

Poziomy 
użytkownika nie tak

Rozmiar pamięci 200 2000 (zgodność z GLP)

Ogólne dane

Wymiary 
S x G x W [mm] / 

waga [g]
70 x 35 x 222 / 270 70 x 35 x 222 / 290

Czas pracy 250 - 400 h 200 - 250 h

Wyświetlacz LCD, podzielony na segmenty Graficzny LCD

MIERNIKI PRZENOŚNE SEVEN2GO™
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pH/mV Seven2Go™ S2 
pH/mV

S2-Meter Miernik

S2-Standard Zestaw standardowy 
z elektrodą InLab Expert Go-ISM-IP67

S2-Field Zestaw z elektrodą InLab® Expert Go-ISM i futerałem 
transportowym

S2-Food Zestaw z elektrodą InLab® Solid Go-ISM i futerałem 
transportowym

S2-Light Zestaw z elektrodą InLab Versatile Pro

pH/mV/
jonometr 

Seven2Go™ S8 
pH/mV/

jonometr 

S8-Meter Miernik

S8-Standard Zestaw standardowy z elektrodą InLab Expert Go-ISM-
IP67

S8-Field Zestaw z elektrodą InLab® Expert Go-ISM i futerałem 
transportowym

S8-Biotech Zestaw z elektrodą InLab® Routine Go-ISM (z kablem) 
i futerałem transportowym

S8-Fluoride Zestaw z elektrodą perfectION™ Fl- sensor i futerałem 
transportowym

Przewodność

Miernik 
przewodności 
Seven2Go™ S3 

S3-Meter Miernik

S3-Standard Zestaw standardowy z czujnikiem InLab® 738-ISM

S3-Field Zestaw z czujnikiem InLab® 738-ISM i futerałem 
transportowym

S3-
Bioethanol

Zestaw z czujnikiem InLab® 725 i futerałem 
transportowym

Miernik 
przewodności 
Seven2Go™ S7 

S7-Meter Miernik

S7-Standard Zestaw standardowy z czujnikiem InLab® 738-ISM

S7-Field Zestaw z czujnikiem InLab® 738-ISM i futerałem 
transportowym

S7-USP/EP Zestaw z czujnikiem In-Lab® 742-ISM i futerałem 
transportowym

Tlen 
rozpuszczony

Miernik tlenu 
rozpuszczonego 
Seven2Go™ S4

S4-Meter Miernik

S4-Standard Zestaw z elektrodą InLab® 605-ISM

S4-Field Zestaw z elektrodą InLab® 605-ISM i futerałem 
transportowym

Miernik tlenu 
rozpuszczonego 
Seven2Go™ S9

S9-Meter Miernik

S9-Standard Zestaw z elektrodą InLab® OptiOx (IP67)

S9-Field Zestaw z elektrodą In-Lab® OptiOx (IP67) i futerałem 
transportowym, osłona OptiOx

S9-BOD Zestaw z elektrodą In-Lab® OptiOx (IP67) i futerałem 
transportowym, osłona OptiOx, adapter BOD

Dostępne zestawy:
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MIERNIKI SEVENGO DUO™ ORAZ SEVENGO DUO PRO™
Mierniki SevenGo Duo™ oraz SevenGo Duo pro™ wyróżniają się doskonałą dokładnością pomiarową, 
przyjazną obsługą oraz wysoką jakością. Zastosowane rozwiązania pozwalają uruchomić kalibrację 
lub pomiar jednym przyciskiem oraz uzyskać dostęp do zapisanych danych lub ustawień systemowych. 

Kompletny zestaw przyrządów jest szczególnie przydatny do pomiarów poza siedzibą laboratorium, 
gdyż zarówno miernik jak i czujniki są wodoszczelne. Innowacyjny system zarządzania czujnikiem 
ISM zapewnia użytkownikowi jeszcze większy poziom bezpieczeństwa. Dane dotyczące kalibracji 
są przechowywane w układzie scalonym czujnika. Są one wykorzystywane w sposób automatyczny 
po podłączeniu czujnika do miernika. Rozwiązanie to sprawia, że miernik w każdym momencie 
wykorzystuje najbardziej aktualne dane dotyczące kalibracji. Mierniki te doskonale sprawdzają 
się w badaniach specjalistycznych, szczególnie z zakresu ochrony środowiska oraz w przemyśle 
chemicznym i spożywczym. 

Optyczny system pomiarowy OptiOx™ do  oznaczania tlenu rozpuszczonego wykorzystuje 
niezawodną technologię RDO.

Parametr
SevenGo Duo™ 

— SG23 pH-metr/
konduktometr 

SevenGo Duo pro™ — 
SG78 pH-metr/jonometr/

konduktometr

SevenGo Duo pro™ 
— 

SG68 pH-metr/
jonometr/miernik 

tlenu

SevenGo Duo 
pro™ — 

SG98 pH-metr/
jonometr/RDO-

metr

pH 0,00 – 14,00 -2,000 – 19,999

mV -1999-1999

Przewodność 0,01 μS/cm – 500 
mS/cm 0,01 μS/cm – 1000 mS/cm - -

Stężenie 
jonów 

(mg/l, mmol/l, 
mol/l)

- -
0,000 – 999,9% 

 0,000 – 9999 ppm 
 1,00E-9 – 9,99E+9

Temperatura 
[°C]  -5 / +105°C -5,0 / 130,0°C (ATC) 

-30,0 / 130,0°C (MTC)

Nasycenie - -  0,0 – 600%  0 – 500%

Zawartość tlenu 
(mg/l, ppm) - -  0,00 – 99,00  0,00 – 50,00

Ciśnienie [mbar] - -  500 – 1100

Zawartość 
substancji 

rozpuszczonych 
(TDS)

0,01 mg/l – 300 g/l 0,01 mg/l – 600 g/l - -

Rezystywność 
[MΩcm] 0,00 – 100,0 - -

Zasolenie [ppt] 0,00 – 80,0 - -

Rozdzielczość

0,01 pH 0,001 pH

1 mV 0,1 mV

0,1°C

Dokładność

±0,01 pH ±0,002 pH

±1 mV ±0,1 mV

±0,5°C, ±0,2°C, ±0,2°C

Wymiary 
S x G x W [mm] / 

waga [g]

90 x 45 x 220 / 357 
(bez baterii)

90 x 45 x 220 / 325
(bez baterii) 90 x 45 x 220 / 368 (bez baterii)

Stopień ochrony 
IP IP67
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MIERNIKI STACJONARNE FiveEasy™

FiveEasy™ pH/mV to  mierniki o  kompaktowej konstrukcji i  intuicyjnej 
obsłudze zapewniające niezwykle precyzyjne pomiary. Urządzenie 
wyposażone jest w duży wyświetlacz, który gwarantuje łatwe przeglądanie 
danych, intuicyjne przycinki oraz proste menu usprawniające użytkowanie. 
Na ekranie wyświetlane są wszystkie informacje jednocześnie: dotyczące 
pomiaru, statusu elektrody oraz kalibracji. Dzięki kompaktowej konstrukcji 
miernika seria ta  zajmuje mało miejsca. Statyw można swobodnie 
wymontować i umieścić z boku miernika.

  Miernik pH 
FiveEasy™ FP20

Miernik pH 
FiveEasy™ F20

Miernik 
przewodności 

FiveEasy Plus™ 
FP30

Miernik 
przewodności 
FiveEasy™ F30

Zakres 
pomiarowy

–2,00 – 16,00 pH 0,00 – 14,00 pH
0,01 μS/cm 

– 500 mS/cm 
(przewodność)

0,01 μS/cm 
– 200 mS/cm 

(przewodność)

−2000 – 2000 mV
0,00 – 42 psu (zasolenie)

0,01 mg/l – 300 g/l 
(TDS)

0,01 mg/l – 200 g/l 
(TDS)

-

−5 / 105°C 0,0 / 100,0°C −5 / 105°C 0,0 / 100,0°C

Rozdzielczość

0,01/0,1 pH 0,01
Zakres automatyczny

1 mV

0,1°C

Dokładność

±0,01 pH
±0,5% zmierzonej wartości

±1 mV

±0,3°C ±0,5°C ±0,3°C ±0,5°C

Kalibracja

do 5 punktów do 3 punktów 1 punkt

4 wstępnie zdefiniowane 
grupy buforów

3 wstępnie zdef. 
wzorce, 

ręczne wprow. stałej 
celi

3 wstępnie 
zdefiniowane 

wzorce

Rozmiar 
pamięci

200 pomiarów, 
bieżąca kalibracja

bieżąca 
kalibracja

200 pomiarów, 
bieżąca kalibracja bieżąca kalibracja

Wyświetlacz LCD segmentowy o przekątnej 4,3 cala

Interfejs 
RS 232, USB tak - tak -

Obudowa ABS

Wymiary S x G x W 
[mm] / waga [kg] 227 x 147 x 70 / 0,63

Elektroda z tworzywa z czujnikiem temperatury – LE438

Elektroda szklana z czujnikiem temperatury – LE410

Mikroelektroda szklana – LE422

Czujnik konduktometryczny – LE703

Elektroda szklana z ruchomym złączem tulejowym z PTFE 
do kłopotliwych „brudnych” próbek – LE420
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Dostępne zestawy:

pH/mV FiveEasy™ F20
F20-Meter Miernik

F20-Standard Zestaw standardowy z elektrodą LE438

Przewodność/
TDS FiveEasy™ F30

F30-Meter Miernik

F30-Standard Zestaw standardowy z czujnikiem LE703

pH/mV FiveEasy Plus™ FP20

FP20-Meter Miernik

FP20-Standard Zestaw standardowy z elektrodą LE438

FP20-Bio Zestaw z elektrodą LE410

FP20-Micro Zestaw z elektrodą LE422

FP20-Tris Zestaw z elektrodą LE420

Przewodność/
TDS/zasolenie FiveEasy Plus™ FP30

FP30-Meter Miernik

FP30-Standard Zestaw standardowy z czujnikiem LE703

MIERNIKI SEVENDIRECT™

   
Miernik pH/mV 
SevenDirect™ 

SD20

Miernik 
pH/stężenia jonów 

SevenDirect™ 
SD50

Miernik 
przewodności 
SevenDirect™ 

SD30

Miernika pH/
przewodności 

SevenDirect™ SD23

pH

Zakres 
pomiarowy -2,000 – 20,000 - -2,000 – 20,000

Rozdzielczość 0,001 / 0,01 / 0,1 - 0,001 / 0,01 / 0,1

Dokładność ±0,002 - ±0,002 

mV

Zakres 
pomiarowy -2000 – 2000 - -2000 – 2000

Rozdzielczość 0,1 / 1 - 0,1 / 1

Dokładność ±0,1 (−500,0 – 500,0) 
±0,2 (−2000,0 – 2000,0) -

±0,1 
(−500,0 – 500,0) 

±0,2 
(−2000,0 – 2000,0)

Stężenie 
jonów

Zakres 
pomiarowy -

mmol/l, mol/l, mg/l, 
ppm: 0–999999 

%: 0–100.000 
pX: –2,000–20,000

- -

Rozdzielczość -

mmol/l, mol/l, mg/l, 
ppm: 0,00001 

%: 0,001 
pX: 0,1 / 0,01

- -

Dokładność -
mmol/l, mol/l, mg/l, 

ppm, 
pX: ±0,002

- -

Przewodność

Zakres 
pomiarowy - - 0,000 μS/cm – 2000 mS/cm

Rozdzielczość - - 0,001 – 1

Dokładność - - ±0,5%

Temperatura 
[°C]

Zakres 
pomiarowy -30,0 / +130,0

Rozdzielczość 0,1

Dokładność ±0,1 (0 – 100)

MIERNIKI STACJONARNE FiveEasy™
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SERIA SEVENEXCELLENCE™

Seria SevenExcellence™ to nowoczesne urządzenia stacjonarne do pomiarów pH, przewodności, 
stężenia jonów, potencjału redoks i zawartości tlenu. Obsługa mierników jest tak intuicyjna, że pracę 
można rozpocząć natychmiast — bez czasochłonnego przygotowania. Wszystkie czynności pomiarowe 
są proste dzięki intuicyjnemu menu ekranu dotykowego. To wielokanałowe urządzenie pozwala 
na jednoczesny pomiar 1, 2 lub 3 parametrów w obrębie jednej lub różnych próbek. Duży wyświetlacz 
oraz nowoczesny sposób obsługi ekranu dotykowego sprawiają, że praca z tymi urządzeniami jest 
niezwykle przyjemna. Urządzenia SevenExcellence™ są wyposażone w uPlace™: ramię elektrody 
umożliwiające wykonanie idealnie pionowego ruchu, może być obsługiwane jedną ręką. Dzięki temu 
pomiary można przeprowadzać w krótszym czasie, zmniejszając jednocześnie ryzyko przewrócenia 
się naczynia zawierającego badaną próbkę lub uszkodzenia czujnika.

Mierniki laboratoryjne SevenDirect™ zostały zaprojektowane 
do  szerokiego zakresu zastosowań. Zapewniają precyzyjne 
pomiary pH, stężenia jonów i przewodności każdej próbki. Łatwa 
obsługa oraz solidność wykonania zadowolą wymagających 
użytkowników.
• Intu icyjny interfejs użytkownika z dużym ekra nem 

dotykowym o przekątnej 7” 
• Wskazówki ekranowe prowadzące Użytkownika przez pro ces 

wzorcowania
• Zintegrowany system pomocy zapewniający natychmiastowe 

wspar cie
• Ramię elektrody EasyPlace™ 
• Mierniki spełniają wymogi GLP
• Automatyczny transfer danych do komputera lub drukarki
• Zamknięta komora złączy, aby za pobiec korozji oraz 

wymienna osłona zabezpieczająca urządzenie przed kurzem i 
zalaniem.

Mierniki
jednokanałowe

Miernik 
pH/mV 

SevenExcellence™ 
S400

Miernik pH/mV/
jonometr 

SevenExcellence™ 
S500

Miernik 
przewodności 

SevenExcellence™ 
S700

Miernik 
zawartości 
tlenu/BZT

SevenExcellence™ 
S600 

z czujnikiem 
InLab® 605-ISM

Miernik 
zawartości 
tlenu/BZT 

SevenExcellence™ 
S900

z czujnikiem
InLab® OptiOx

Zakres 
pomiarowy

-2,000 - 20,000 pH

0,001 μS/cm - 
2000 mS/cm

0,000 - 99 mg/L 
(ppm)

0,000 - 50 mg/L 
(ppm)

-2000,0 - 2000,0 mV
0,0 - 600% 

(nasycenie tlenem 
rozpuszczonym)

0,0 - 500% 
(nasycenie 

tlenem 
rozpuszczonym)

- 0 do 999 999 mg/L, 
ppm (jony)

500 - 1100 mbar 
(ciśnienie)

500 - 1100 mbar 
(ciśnienie)

-30,0 / +130,0°C 0,0 / +60,0°C 0,0 / +50,0°C

Kalibracja maks. 5 punktów, 8 predefiniowanych grup 
buforów i 20 zdefiniowanych przez użytkownika 2 punkty

Metody 17 predefiniowanych i 60 zdefiniowanych przez użytkownika

Przechowywanie/
eksport danych

min. 20 000 punktów danych, 250 analiz/dysk USB, oprogramowanie komputerowe 
EasyDirect™
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Mierniki 
wielokanałowe

Miernik pH/mV/
przewodności 

SevenExcellence™ 
S470 

Miernik pH/mV/
przewodności/

jonów 
SevenExcellence™ 

S475 

Miernik pH/mV/
przewodności/tlenu 
SevenExcellence™ 

S479 

Miernik pH/mV/
przewodności/

tlenu/jonów 
SevenExcellence™S975

Zakres 
pomiarowy

-2,000 - 20,000 pH

-2000,0 - 2000,0 mV

0,001 μS/cm - 2000 mS/cm

-30,0 / 130,0°C

- 0 - 999 999 mg/L, 
ppm (jony)

- 0 - 999 999 mg/L, ppm 
(jony)

0,000 - 50 mg/L (ppm) (tlen)

0,0 - 500% nasycenie tlenem 
rozpuszczonym

500 - 1100 mbar (ciśnienie)

Metody 17 predefiniowanych i 60 zdefiniowanych przez użytkownika

Przechowywanie/
eksport 
danych

min. 20 000 punktów danych, 250 analiz/dysk USB, oprogramowanie komputerowe 
EasyDirect™

• Intuicyjna obsługa
• Duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 
• Uchwyt uPlace™
• Technologia zarządzania inteligentnymi 
   czujnikami pomiarowymi (ISM®)
• Możliwość modułowej rozbudowy
• Bogaty zestaw funkcji GLP.

Do mierników oferujemy szeroką gamę elektrod 
pH i  innych czujników, dobieranych zgodnie 
z indywidualną potrzebą Klienta. Ponadto w ofercie 
Producenta znajdują się roztwory wzorcowe.

SERIA SEVENEXCELLENCE™
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MIERNIK TEMPERATURY TOPNIENIA
DO POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH M5000

MIERNIKI PUNKTU TOPNIENIA

Określenie temperatury topnienia ma ogromne znaczenie w badaniach identyfikacji danej substancji, 
ponieważ wiele z nich można określić na podstawie ich temperatury topnienia.

Czystość substancji można również mierzyć jakościowo na podstawie temperatury topnienia. Dobrze 
zdefiniowana temperatura topnienia jest podana tylko dla substancji w 100% czystych. Ze względu 
na zanieczyszczenia, takie jak zanieczyszczenia lub domieszki, większość substancji ma przedział 
topnienia (od początku do zakończenia procesu topienia) wynoszący kilka stopni Celsjusza. Nawet 
zanieczyszczenia podczas produkcji chemikaliów powodują rozszerzenie tej temperatury topnienia 
do pewnego przedziału topnienia. W rezultacie większość substancji, które są badane za pomocą 
miernika temperatury topnienia, ma przedział topnienia. Efekt ten ma służyć określeniu stopnia 
zanieczyszczenia danej substancji.

M5000 umożliwia szybkie, łatwe i automatyczne badanie substancji pylistych o temperaturze topnienia 
do 400°C. Dzięki automatycznemu określaniu temperatury topnienia zawsze gwarantowany jest 
obiektywny wynik pomiaru. Wysoka szybkość podgrzewania i zintegrowane chłodzenie wentylatorem 
umożliwiają szybkie i niezawodne pomiary w dowolnym zakresie temperatur. Wyświetlacz zapewnia 
przejrzysty odczyt wszystkich ważnych danych pomiarowych.

Cechy charakterystyczne:
• W pełni automatyczny pomiar
• 1 wlot kapilarny
• Wyświetlacz LCD
• Sygnał alarmowy po osiągnięciu 

temperatury topnienia
• Szybkie chłodzenie dzięki zintegrowanemu 

wentylatorowi
• Wyświetl w języku niemieckim lub 

angielskim
• Interfejs RS-232 do drukarki CBM910
• Łatwa do czyszczenia klawiatura 

membranowa 
• Zawiera osłonę ochronną i 100 kapilar
• Mała objętość próbki.

Zakres pomiaru [°C] 25 – 400 

Dokładność pomiaru [°C] ±0,3 (25 – 200°C) 
±0,5 (200 – 400°C)

Powtarzalność [°C] 0,1

Szybkość ogrzewania do 200°C ok. 4,0 min
do 300°C ok. 9,0 min

Prędkość ogrzewnia 1°C / min-1

Ilość wlotów 
kapilarnych 1

Kapilara [mm] 1,4

Interfejs RS-232

Ochrona IP20

Zasilacz 90–264 V

Wymiary 
S x G x W [mm] 220 x 340 x 150

Waga [kg] 4,1



256 badania właściwości

MIERNIK TEMPERATURY TOPNIENIA
DO POMIARÓW PÓŁAUTOMATYCZNYCH M3000

WZORCE KALIBRACYJNE
DO OZNACZANIA TEMPERATURY TOPNIENIA

M3000 zapewnia szybkie i łatwe badanie substancji sypkich o temperaturze topnienia do 360°C. 

Dzięki potrójnemu podejściu kapilarnemu możliwe jest przeanalizowanie trzech próbek w jednym 
przebiegu pomiarowym.

Zakres pomiaru [°C] 30–360

Dokładność pomiaru [°C] ±0,3 (30 – 200°C)  
±0,5 (200 – 360°C)

Powtarzalność [°C] 0,1

Szybkość ogrzewania  do 200°C ok. 4,0 min 
do 300°C ok. 8,0 min

Prędkość ogrzewnia 1°C / min

Obiektyw obserwacyjny 10x

Ilość wlotów kapilarnych 3

Kapilara [mm] 1,4

Interfejs RS-232

Ochrona IP20

Zasilacz 90–264 V

Wymiary S x W x G [mm] 210 x 230 x 360

Waga [kg] 4,3

Certyfikowane, identyfikowalne wzorce kalibracyjne do oznaczania temperatury topnienia.

Aby spełnić wymagania dotyczące weryfikowalności i  identyfikowalności wyników, dysponujemy 
gotowymi normami i materiałami referencyjnymi. Stosowanie tych standardów zapewnia wiarygodne 
wyniki analiz i zmniejsza wysiłek związany z walidacją laboratorium.

Standardy temperatury topnienia

Nr zamówienia. Normy

KSPS1011 Standardowa temperatura topnienia waniliny 
(norma referencyjna USP) - 81 – 83°C

KSPS1012 Wzorzec temperatury topnienia fenacetyny 
(norma referencyjna USP) - 133 – 136°C

KSPS1013 Wzorzec temperatury topnienia sulfonilamidu 
(norma referencyjna USP) - 164 – 166°C

KSPS1014 Wzorzec temperatury topnienia kofeiny 
(norma referencyjna USP) - 234 – 236,5°C

KSPS1015 Wzorzec temperatury topnienia waniliny 
(wtórny standard farmaceutyczny) - 81 - 83°C

KSPS1016 Wzorzec temperatury topnienia fenacetyny 
(wtórny standard farmaceutyczny) - 133 – 136°C

KSPS1017 Wzorzec temperatury topnienia sulfonilamidu 
(wtórny standard farmaceutyczny) - 164 – 166°C

KSPS1018 Wzorzec temperatury topnienia kofeiny 
(Pharmaceutical Secondary Standard) - 234 – 236,5°C
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MĘTNOŚCIOMIERZE

PRZENOŚNY 
MĘTNOŚCIOMIERZ TB 250 WL

PRZENOŚNY 
MĘTNOŚCIOMIERZ TB 211 IR

• Idealny do monitorowania kontroli 
  procesu oraz pracy w terenie
• Prosta obsługa
• Łatwa kalibracja
• Automatyczne określanie zakresu.

• Interfejs USB
• Pomiar zgodny z EN ISO 7027
• Pomiar światłem podczerwonym
  pod kątem 90º
• Szybka i dokładna analiza na miejscu.

Model TB 250 WL

Cechy 5-klawiszowa membrana 
z poliwęglanu, bryzgoszczelna 

Wyświetlacz duży wyświetlacz LCD

Pasujące 
fiolki okrągłe kuwety 24mm

Zasada 
pomiaru 

nefelometryczna (światło 
rozproszone pod kątem 90°) 

Zakres 
pomiaru 

[NTU] 
0,01 - 1100

Zasilanie 4 baterie (AA) 

Auto 
wyłączanie tak

Typ miernika przenośny 

Warunki 
pracy 

0 – 50°C przy 0 – 90% 
wilgotności względnej 

(bez kondensacji) 

Wymiary 
S x G x W 

[mm]
 95 x 45 x 210

Waga [g] 450

Model TB 211 IR

Optyka 

LED z kompensacją 
temperatury ( λ = 860 nm) 

i wzmacniacz fotosensorowy 
w wodoszczelnej komorze 

próbki, światło podczerwone 

Dokładność 

±2,5 % odczytu lub ±0,01 NTU, 
w zależności od tego, 

która wartość jest większa, 
w zakresie 0,01 – 500 NTU ; ±5% 
odczytu w zakresie 500 – 1000 

NTU 

Cechy membrana poliwęglanowa, 
bryzgoszczelna 

Wyświetlacz podświetlany wyświetlacz LCD 

Pasujące 
fiolki okrągłe kuwety 24mm

Interfejsy  Micro-USB

Zasada 
pomiaru 

nefelometryczna (światło 
rozproszone pod kątem 90°) 

Pamięć 
wewnętrzna

wewnętrzna pamięć 
pierścieniowa na 125 

zestawów danych 

Zakres 
pomiaru 

[NTU]
0,01-1100 (autozakres)

Zasilanie  9 V-bateria

Auto 
wyłączanie tak

Zegar zegar czasu rzeczywistego i data 

Warunki 
pracy 

5 – 40°C przy 30 – 90% 
wilgotności względnej 

(bez kondensacji) 

Wymiary 
S x G x W 

[mm]
 110 x 55 x 190

Waga [g] 400

TB 250 WL
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MĘTNOŚCIOMIERZ TB 300 IR

Zmętnienie mierzy się zgodnie z normą EN ISO 7027 metodą nefelometryczną (światło rozproszone 
pod kątem 90°). Źródło światła podczerwonego umożliwia pomiar próbek kolorowych i bezbarwnych. 
Funkcja automatycznego wykrywania zakresu pomiarowego (Autorange) umożliwia bezpośredni 
pomiar mętności od  0,01 do  1100 NTU z  dokładnością ±2% do  500 NTU, a  następnie ±5%. Duży 
wyświetlacz graficzny, wybór kilku różnych języków oraz przyjazna dla użytkownika instrukcja 
obsługi sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze.

Model TB 300 IR

Optyka Zmętnienie mierzy się zgodnie z normą EN ISO 7027 metodą nefelometryczną 
(światło rozproszone pod kątem 90°) 

Dokładność ±2% odczytu lub ±0,01 NTU, w zależności od tego, która wartość jest większa, 
w zakresie 0,01 – 500 NTU ; ±5% odczytu w zakresie 500 – 1000 NTU 

Cechy odporny na kwasy i rozpuszczalniki; klawiatura membranowa 

Wyświetlacz wyświetlacz graficzny 

Pasujące fiolki okrągłe kuwety 24mm

Interfejsy RS 232

Zasada pomiaru nefelometryczna (światło rozproszone pod kątem 90°) 

Pamięć wewnętrzna 1000 zestawów danych 

Zakres pomiaru [NTU] 0,01 - 1100 (autozakres)

Zasilanie 7 baterii niklowo-kadmowych

Auto wyłączanie tak

Zegar zegar czasu rzeczywistego

Typ miernika stacjonarny

Warunki pracy 5 – 40°C przy 30 – 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) 

Wymiary 
S x G x W [mm]  265 x 195 x 70

Waga [g] 1000 (z bateriami) 

TB 211 IR TB 300 IR
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4201/50

XD7000

Model 4201/50 4211/50 4251/50 4255/50 4211/20

Zakres długości fali 
[nm] 200 - 1000 190 - 1100 325 - 1000

Szerokość pasma 
[nm] 5 4 2 4

Dokładność 
długości fali [nm] ±2 ±1 ±0,5 ±1

Powtarzalność 
długości fali [nm] 1 0,5 0,3 0,5

Zakres 
fotometryczny

-0,097 – 1,999 
A 0-125% T

-0,097 – 2,5 
A 0-125% T -0,3 – 3,0 A 0-200 %T -0,097 – 2,5 

A 0-125% T

Dokładność 
fotometryczna [T] ±0,5% ±0,3 % ±0,5%

Powtarzalność 
fotometryczna [T] ±0,3% ±0,2 % ±0,3%

Światło 
rozproszone [T] 0,5% 0,3% 0,05% przy 220 

nm, 340 nm 0,05 % 0,3%

Stabilność 
±0,004 A/h przy 

długości fali 
500 nm

±0,002 A/h przy 
długości fali 

500 nm

±0,002 A/h przy 
długości fali 

500 nm

±0,002 A/h przy 
długości fali 

(200-1000 nm)

±0,002 A/h przy 
długości fali 

500 nm

Źródło światła  lampa wolframowa i deuterowa 

lampa 
halogenowa 
i deuterowa 
(wstępnie 

wyrównane)

lampa 
wolframowa 

Detektor fotodioda krzemowa 

SPEKTROFOTOMETR ZUZI
Spektrofotometry Zuzi to  urządzenia sterowane mikroproce-
sorowo, polecane do zastosowań laboratoryjnych, rutynowych 
zastosowań na  ćwiczeniach uniwersyteckich oraz laborato-
riach biochemicznych i biologii molekularnej. Spektrofotome-
try umożliwiają przeprowadzenie analizy jakościowej (pomiar 
absorbancji 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.

SPEKTROFOTOMETRY

SPEKTROFOTOMETR XD7000 / XD7500

• System optyczny z wiązką odniesienia
• Automatyczne rozpoznawanie testu z wewnętrznym
   czytnikiem kodów kreskowych
• Automatyczne wykrywanie typu kuwety
• Wsparcie zapewnienia jakości analitycznej.
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Model XD 7000 (VIS) XD 7500 (UV-VIS) 

Optyka monochromator siatkowy z wiązką odniesienia

Pomiar stężenie, pomiar absorbancji, % transmitancja, kinetyka, 

Zakres długości fali [nm] 320 – 1100 190 – 1100

Rozdzielczość długości fali [nm] 1

Dokładność długości fali [nm] ±1

Odtwarzalność długości fali lepsza niż 0,5 nm

Szczelina spektralna [nm] 4

Zakres fotometryczny  -3.3 – +3.3 Abs

Rozdzielczość fotometryczna  0.001 Abs, 0.1% T

Dokładność fotometryczna 0,003 Abs poniżej 0,6 Abs ; 0,5% od 0,6 do 2,0 Abs 

Odtwarzalność fotometryczna 0,003 Abs poniżej 0,6 Abs ; 0,5% od 0,6 do 2,0 Abs 

Liniowość fotometryczna < 1% do 2,0 Abs między 340 a 900 nm 

Prędkość skanowania  700 – 2000

Rozproszenie światła [nm/min] < 0,1% T przy 340 i 408 nm < 0,05% T przy 340 i 408 nm 

Dryft <0,005 Abs na godzinę po 15 minutach nagrzewania

Klawiatura klawiatura membranowa 

Wyświetlacz 7-calowy kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokim kontraście 

Pasujące vialki 

kuwety prostokątne 10 mm 
kuwety prostokątne 20 mm 
kuwety prostokątne 50 mm 

kuwety okrągłe 13 mm 
kuwety okrągłe 16 mm 
kuwety okrągłe 24 mm 

Automatyczne rozpoznawanie kuwet kuwety okrągłe: 13, 16 i 24 mm;
kuwety prostokątne: 10, 20 i 50mm 

Interfejsy 

ethernet 
USB B 

USB A for External Memory 
Keypad 

Barcode-Scanner 
PCL Compatible Printer

Auto-Check
autotest przy każdym włączeniu: test pamięci, procesora, 

interfejsu wewnętrznego, lampy filtra i dodatkowa kalibracja 
każdej długości fali 

Pamięć wewnętrzna 
około 5000 zestawów danych (metoda, identyfikator 
użytkownika, data, wynik), funkcja automatycznego 

przechowywania / funkcja ręcznego przechowywania 

Bezpieczeństwo możliwa ochrona hasłem: 3 różne poziomy użytkownika 
(gość, użytkownik, administrator) 

Auto – OFF tak

Klasa ochrony IP 30

Klasa ochrony IP  EN 60529

Wymiary S x G x W [mm] 422 x 323 x 195

Waga [kg] 4.5

SPEKTROFOTOMETR XD7000/XD7500E
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FOTOMETRY

Bardzo wygodne, lekkie i niedrogie fotometry. Dostarczane w komplecie z 2 kuwetami, odczynnikami 
na 100 testów, twardym futerałem, chusteczką, baterią 9V i instrukcją. 

Model MI405 PRO
Amoniak MR

MI407 PRO
Amoniak LR

MI408 PRO
Żelazo HR

MI412 PRO
Fosforan LR

Zakres 0,00 - 9,99
mg/l (NH3-N) 

0,00 - 3,00
mg/l (NH3-N) 

0,00 - 5,00
mg/l (Fe) 

0,00 - 2,50
mg/l PO4 

Rozdzielczość 
[mg/l] 0,01

Dokładność 
[mg/l] ±0,30 ±0,09 ±0,06 ±0,07 

Metoda adaptacja metody Nesslera 

adaptacja metody 
USEPA 315 i metod 

standardowych 
3500 – Fe B

adaptacja metody 
kwasu 

askorbinowego 

Źródło światła niebieskie światło 466 nm lampa wolframowa 

Detektor światła 
fotokomórka krzemowa 

i wąskopasmowy filtr 
interferencyjny 466 nm

fotokomórka 
krzemowa i 

wąskopasmowy 
filtr interferencyjny 

525 nm

fotokomórka 
krzemowa i filtr 
interferencyjny 
wąskopasmowy 

610 nm 

Funkcja
Auto-off po 10 minutach spoczynku

Wymiary 
S x G x W [mm] 192 x 104 x 52 

Waga [g] 380

Mi405 PRO Mi407 PRO

Mi408 PRO Mi412 PRO



262 badania właściwości

Model MI404 PRO MI406 PRO MI413 PRO MI414 PRO MI411 PRO

Zakres 

0,00 - 5,00 
mg/l Cl2 

(wolnego 
i całkowitego)

0,00 - 5,00 
mg/l Cl2 

(wolnego)

0,00 - 10,00 
mg/l Cl2 

(wolnego 
i całkowitego)

0,00 - 20,00 mg/l 
Cl- (chlorki)

 0,00 - 5,00
mg/l Cl2 (wolnego 

i całkowitego)
6,5 - 8,0 pH

Rozdzielczość 0,01 mg/l (0,00 - 3,50 mg/l) 
0,10 mg/l (powyżej 3,50 mg/l)  0,01 mg/l

0,01 mg/l (0,00 
- 3,50 mg/l) 

0,10 mg/l (powyżej 
3,50 mg/l) 

0,1 pH

Dokładność ±0,06 mg/l ±0,17 mg/l ±1,0 mg/l ±0,06 mg/l
±0,1 pH

Metoda adaptacja metody USEPA 330.5 i metody 
standardowej 4500-Cl G

adaptacja 
metody 

tiocyjanianu rtęci 
(II) 

adaptacja metody 
USEPA 330.5 

i metody 
standardowej 

4500-Cl G/
adaptacja 

pH metodą 
czerwonego fenolu 

Źródło światła lampa wolframowa niebieskie LED 
466 nm 

lampa 
wolframowa 

Detektor 
światła 

fotokomórka krzemowa i wąskopasmowy filtr 
interferencyjny 525 nm

fotokomórka 
krzemowa 

i wąskopasmowy 
filtr 

interferencyjny 
466 nm 

fotokomórka 
krzemowa 

i wąskopasmowy 
filtr interferencyjny 

525 nm

Funkcja 
Auto-off po 10 minutach spoczynku

Wymiary 
S x G x W [mm] 192 x 104 x 52

Waga [g] 380

FOTOMETRY

MI404 PRO

MI413 PRO MI414 PRO

MI406 PRO
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FOTOMETRY PŁOMIENIOWE
Fotometry płomieniowe służą do  określania stężenia pierwiastków alkalicznych i  pierwiastków 
ziem alkalicznych w roztworach wodnych i stanowią prostą i szczególnie opłacalną alternatywę dla 
technik analitycznych, takich jak ICP lub AAS. Producent oferuje kilka modeli w zależności od ich 
przeznaczenia.

Ekonomiczny model podstawowy dla laboratorium
Fotometr płomieniowy FP8400 jest standardową wersją przyrządu do  różnych zastosowań 
laboratoryjnych. Oferuje bardzo prostą obsługę w połączeniu z bardzo wysoką precyzją i elastycznością 
aplikacji. 

Cechy charakterystyczne:
• Niezawodny, jednoczesny pomiar do pięciu pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych
• Do pracy z małą objętością próbki
• Bardzo wysoka precyzja
• Maksimum bezpieczeństwa eksploatacji poprzez inteligentne mechanizmy bezpieczeństwa
• Administracja użytkownika z dwoma poziomami autoryzacji
• Pełna identyfikowalność wyników pomiarów
• Rozbudowane interfejsy i wygodny transfer danych
• Zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak GMP / GLP i 21 CFR część 11.

Wersja procesowa FP8500
FP8500 łączy cechy FP8400 z automatyczną kalibracją, zapewniając w ten sposób 24-godzinną, 
w pełni zautomatyzowaną operację pomiaru. Możliwe są czasy pomiaru od 1 sekundy do kilku minut. 
W celu łatwej transmisji danych, urządzenie wyposażone jest w różne interfejsy. 

Cechy charakterystyczne:
• Zdalne sterowanie kilkoma urządzeniami za pomocą centralnego komputera procesowego
• Nadaje się do całodobowej pracy.

Jednostka automatyczna bez rozcieńczania FP8600
Gwarantuje w pełni automatyczny pomiar. 

Wersja laboratoryjna uzupełniona o  rotacyjny próbnik z  maksymalnie 72 miejscami na  próbki. 
Po zaprogramowaniu FP8600 dokonywany jest automatyczny pomiar do 72 próbek w  jednym 
przebiegu. Sprawdza się, zwłaszcza w laboratoriach kontrolnych i jednostkach badawczych.

Cechy charakterystyczne
• Automatyczna praca dla dużych objętości próbek
• Dostarczanie próbki bez rozcieńczania.

Jednostka automatyczna z rozcieńczaniem FP8700
• Zautomatyzowany proces do pracy z wysoką przepustowością próbki
• Fotometr płomieniowy FP8700 to wersja laboratoryjna uzupełniona o rotacyjny próbnik, auto-

sampler i mieszadło. Idealny do zastosowań z dużymi objętościami próbek i wysokimi stężeniami 
wymagającymi rozcieńczenia

• Automatyczne rozcieńczanie 
• Automatyczne pobieranie próbek 
• Nadaje się do dużej przepustowości próbek i małych objętości próbek.
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FOTOMETRY PŁOMIENIOWE

FP8600 FP8700FP8500FP8400

FP8400 Na K Li Ca

Skala pomiarowa 0,01 - 4500 ppm  
0,0004 - 200 mmol/l

0,01 - 4500 ppm  
0,0003 - 110 mmol/l

0,01 - 4500 ppm  
0,0014 - 600 mmol/l

0,50 - 4500 ppm  
0,0125 - 110 mmol/l

Granica 
wykrywalności

0,01 ppm  
0,0004 mmol/l

0,01 ppm  
0,0003 mmol/l

0,01 ppm  
0,0014 mmol/l

0,03 ppm  
0,0075 mmol/l

Precyzja 
0,2% przy 40 ppm  

0,2% przy 1,74 
mmol/l

0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 1,03 

mmol/l

0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 5,71 

mmol/l

0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 1,00 

mmol/l

Dokładność 1% przy 40 ppm  
1% przy 1,74 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,03 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 5,71 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,00 mmol/l

Kalibracja 
liniowa z 2 standardami  

nieliniowa z 6-8 standardami,  
przybliżenie sześcienne

Dryf 1% w 60 min

Objętość próbki 
[ml] 2,5 ml

Gaz spalania propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych  
acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych

Wyświetlacz wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli

Interfejs
2 x USB  

1 x Ethernet  
1 x RS-232 do drukarki

Wyposażenie model podstawowy 

Model FP8400 FP8500 FP8600 FP8700

Kalibracja 
liniowa z 2 standardami  

nieliniowa z 6-8 standardami,  
„przybliżenie sześcienne”

Skala pomiarowa 

Możliwość oznaczania dla wszystkich modeli 

Na K Li Ca

0,01-4500 ppm  
0,0004-200 mmol/l

0,01-4500 ppm  
0,0003-110 mmol/l

0,01-4500 ppm  
0,0014-600mmol/l

0,50-4500 ppm  
0,0125-110 mmol/l

Objętość próbki 2,5 ml 0,25 ml

Wyświetlacz wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli

Gaz spalania propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych  
acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych

Interfejs
2 x USB  

1 x Ethernet  
1 x RS-232 do drukarki

2 x USB  
1 x Ethernet  

1 x RS-232 do drukarki  
Upgrade 4-20 mA 

analogowy, pasywny 
interfejs prądowy

2 x USB  
1 x Ethernet  

1 x RS-232 do 
drukarki

2 x USB  
1 x Ethernet  

1 x RS-232RS-232 
do drukarki



265badania właściwości

FP8500 Na K Li Ca

Skala pomiarowa 0,01 - 4500 ppm  
0,0004 - 200 mmol/l

0,01 - 4500 ppm  
0,0003 - 110 mmol/l

0,01 - 4500 ppm  
0,0014 - 600mmol/l

0,50 - 4500 ppm  
0,0125 - 110 mmol/l

Granica 
wykrywalności

0,01 ppm  
0,0004 mmol/l

0,01 ppm  
0,0003 mmol/l

0,01 ppm  
0,0014 mmol/l

0,03 ppm  
0,0075 mmol/l

Precyzja 0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 1,74 mmol/l

0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 1,03 

mmol/l

0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 5,71 

mmol/l

0,2% przy 40 ppm  
0,2% przy 1,00 

mmol/l

Dokładność 1% przy 40 ppm  
1% przy 1,74 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,03 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 5,71 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,00 mmol/l

Kalibracja 
liniowa z 2 standardami  

nieliniowa z 6-8 standardami,  
przybliżenie sześcienne

Dryf 1% w 60 min

Objętość próbki 2,5 ml

Gaz spalania propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych  
acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych

Wyświetlacz wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli

Interfejs

2 x USB  
1 x Ethernet  

1 x RS-232 do drukarki  
upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy

Wyposażenie model podstawowy + zewnętrzna skrzynka zaworowa z jednostką sterującą 
(pomiar online)

FP8600 Na K Li Ca

Skala pomiarowa 0,01 - 4500 ppm  
0,0004 - 200 mmol/l

0,01 - 4500 ppm  
0,0003 - 110 mmol/l

0,01 - 4500 ppm  
0,0014 - 600mmol/l

0,50 - 4500 ppm  
0,0125 - 110 mmol/l

Granica 
wykrywalności

0,01 ppm  
0,0004 mmol/l

0,01 ppm  
0,0003 mmol/l

0,01 ppm  
0,0014 mmol/l

0,03 ppm  
0,0075 mmol/l

Precyzja 
0,4% przy 40 ppm  

0,4% przy 1,74 
mmol/l

0,4% przy 40 ppm  
0,4% przy 1,03 

mmol/l

0,4% przy 40 ppm  
0,4% przy 5,71 

mmol/l

0,4% przy 40 ppm  
0,4% przy 1,00 

mmol/l

Dokładność 1% przy 40 ppm  
1% przy 1,74 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,03 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 5,71 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,00 mmol/l

Kalibracja 
liniowa z 2 standardami  

nieliniowa z 6-8 standardami,  
przybliżenie sześcienne

Dryf 1% w 60 min

Objętość próbki 
[ml] 2,5

Gaz spalania propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych  
acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych

Wyświetlacz wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800 x 600 pikseli

Interfejs
2 x USB  

1 x Ethernet  
1 x RS-232 do drukarki

Wyposażenie model podstawowy +  
próbnik i zewnętrzny stół do próbek z jednostką sterującą
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TERMOMETRY LABORATORYJNE

TERMOMETR ELEKTRONICZNY 100-TP

FOTOMETRY PŁOMIENIOWE

FP8700 Na K Li Ca

Skala pomiarowa 0,1 - 45000 ppm  
0,004 - 2000 mmol/l

0,1 - 45000 ppm  
0,003 - 1100 mmol/l

0,1 - 45000 ppm  
0,014 - 6000 mmol/l

5,0 - 45000 ppm  
0,125 - 110 mmol/l

Granica 
wykrywalności

0,1 ppm  
0,0004 mmol/l

0,1 ppm  
0,0003 mmol/l

0,1 ppm  
0,0014 mmol/l

0,3 ppm  
0,0075 mmol/l

Precyzja 
0,6% przy 40 ppm  

0,6% przy 1,74 
mmol/l

0,6% przy 40 ppm  
0,6% przy 1,03 

mmol/l

0,6% przy 40 ppm  
0,6% przy 5,71 

mmol/l

0,6% przy 40 ppm  
0,6% przy 1,00 

mmol/l

Dokładność 1% przy 40 ppm  
1% przy 1,74 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,03 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 5,71 mmol/l

1% przy 40 ppm  
1% przy 1,00 mmol/l

Kalibracja 
liniowa z 2 standardami  

nieliniowa z 6-8 standardami,  
przybliżenie sześcienne

Dryf 1% w 60 min

Objętość próbki 
[ml] 0,25

Gaz spalania propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych  
acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych

Wyświetlacz wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli

Interfejs
2 x USB  

1 x Ethernet  
1 x RS-232RS-232 do drukarki

Wyposażenie jednostka podstawowa +  
zewnętrzny system automatyki składający się z: Próbnika, Autosamplera i Mieszadła.

Precyzyjny Termometr 100-TP przeznaczony jest do  pomiaru temperatur 
w zakresie od -50 do 250°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.
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Funkcje: 
• Pomiar temperatury w °C
• Rozdzielczość 0,1 lub 0,01°C 
• Funkcja HOLD 
• Zamrażanie pomiaru 

na wyświetlaczu
• Funkcja LIGHT podświetlania 

wyświetlcza 
• T/MIN , T/MAX odzyskiwanie 

zapamięta nych 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 typu Pt100. 

Zakres mierzonych 
temperatur sonda ST06-1200-250: -50°C / 250°C

Rozdzielczość w całym zakresie pomiarowym 
0,1°C lub 0,01°C

Dokładność °C

w zakresie pomiarowym 
-10°C / 150°C wynosi: ±0,03°C 

w pozostałym zakresie wynosi: 
±0,06°C

Wyświetlacz 5 cyfr LCD wys.10mm

Zasilanie 2xAA (baterie alkaliczne)

Czas pracy 
baterii 100 h pracy ciągłej

Wymiary obudowy 
S x G x W [mm] 82 x 29 x 150

Stopień ochrony 
obudowy IP66

Linearyzacja Bezpośrednia matematyczna

Pomiar rezystancji Czteroprzewodowy

ELEKTRONICZNY TERMOMETR LABORATORYJNY DT-1

Niewielkich rozmiarów termometr DT-1 znalazł zastosowanie w przemyśle, laboratoriach, farmacji 
oraz w przechowywaniu szczepionek.

Pomimo niewielkich rozmiarów pomiar temperatury zachodzi z  bardzo dużą dokładnością 
i wysoką precyzją wskazań (0,01°C). Urządzenie jest produkowane w Polsce zgodnie z HACCP oraz 
normą  PN-EN 13485.  Standardowo termometr wyposażony jest w  sondę ST01-100 o  długości 
100 mm z czujnikiem rezystancyjnym Pt1000 i przewodem spiralnym o długości 100 cm wykonanym 
z poliuretanu (do 100°C). Przewód sondy charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną. Wynik 
pomiaru wyświetlany jest na  wyświetlaczu ciekłokrystalicznym z  rozdzielczością do  do  dwóch 
miejsc po  przecinku (setnych części °C).  Termometr DT-1 zasilany jest z  jednej baterii litowej 
(1/2 AA 3,6V), która umożliwia pracę instrumentu przez okres do 24 miesięcy. Stan zużycia baterii jest 
automatycznie kontrolowany – pojawienie się w lewym górnym rogu wyświetlacza symbolu baterii 
świadczy o nadmiernym rozładowaniu baterii.

Obudowa urządzenia wykonana jest z  tworzywa ABS o  dużej wytrzymałości mechanicznej. 
W konstrukcji termometru zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu jest on odporny 
na  kurz, brud i  wodę (IP66).  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 poliuretanu, który zabezpiecza przewód przed 
uszkodzeniem mechanicznym.
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Zakres mierzonych temperatur [°C] -100 / +270

Rozdzielczość [°C] 0,01

Dokładność : od -80,00°C do -49,99°C [°C] ±0,50

Dokładność : od -50,00°C do 0,00°C [°C] ±0,40

Dokładność: od 0,01°C do 100,00°C [°C] ±0,10

Dokładność: od 100,01°C do 150,00°C [°C] ±0,10

Dokładność : od 150,01°C do 200,00°C [°C] ±0,25

Dokładność: od 200,01°C do 270,00°C [°C] ±0,50 

Zasilanie 1/2xAA 3,6V bateria litowa

Czas pracy baterii ok. 6 miesięcy pracy ciągłej

Wymiary obudowy S x G x W [mm] 100 x 45 x 19

Stopień ochrony obudowy IP 66

Zakres pomiarowy sondy ST05-P-50 z przewodem poliuretan 
[°C] -10 / 100

Zakres pomiarowy sondy ST05-S-50 z przewodem silikon [°C] -50 / 180

Zakres pomiarowy sondy ST05-F-50 z przewodem FEP [°C] -100 / 270

TERMOMETR ELEKTRONICZNY DT-34

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 -100°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. 

ELEKTRONICZNY TERMOMETR LABORATORYJNY DT-1
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Zakres mierzonych 
temperatur [°C] -100 / +270

Rozdzielczość [°C] w całym zakresie pomiarowym 0,1 lub 0,01

Dokładność [°C]
w zakresie pomiarowym -80°C / -50°C wynosi: ±0,2, -49.9°C / 149.9°C 

wynosi ±0,1, w zakresie 150,0°C / 199,9°C wynosi ±0,2, 
w zakresie 200°C / 270°C wynosi ±1

Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry

Zasilanie bateria 2 x AA 1,5V

Czas pracy baterii  ok. 2 lat pracy ciągłej

Wymiary 
S x G x W [mm] 82 x 29 x 150

Stopień ochrony 
obudowy IP66

Rejestratory Temperatury TERMIO-1, TERMIO-2

TERMIO-1 TERMIO-2

Zakres mierzonych temperatur [°C] -100 / +300

Rozdzielczość [°C] 0,01

Zakres temperatury pracy [°C] Od -30 do 70

Dokładność : od -80,00°C do -49,99°C [°C] ±0,25

Dokładność : od -50,00°C do 0,00°C [°C] ±0,15

Dokładność: 0,01°C do 100,00°C [°C] ±0,07

Dokładność: od 100,01°C do 150,00°C [°C] ±0,10

Dokładność : od 150,01°C do 200,00°C [°C] ±0,25

Dokładność: od 200,01°C do 270,00°C [°C] ±0,5

Częstość zapisu od 1 sekundy od 1 minuty

Wyświetlacz LCD

Częstość próbkowania pomiarów 2 x 1 sekundę co 30 sekund

Pamięć 32 000 pomiarów

Czas pracy baterii zapis 15 min. temp. 20°C 4 miesiące 12 miesięcy

Zasilanie bateria litowa 1/2AA 3,6V

Interfejs USB

Wymiary S x G x W [mm] 45 x 19 x 100

Waga [g] 85

Zakres pomiarowy sondy ST05-P-50 
z przewodem poliuretan [°C] -20 / +105

Zakres pomiarowy sondy ST05-S-50 
z przewodem silikon [°C] -40 / +180

Zakres pomiarowy sondy ST05-F-50 
z przewodem FEP [°C] -100 / +205
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REJESTRATORY TEMPERATURY TERMIO-1, TERMIO-2

REJESTRATOR TEMPERATURY TERMIO-15
Przenośny przyrząd do pomiaru temperatury w laboratoriach, magazynach , chłodniach, lodówkach 
oraz podczas transportu szczepionek.

Funkcje:
• Pomiar temperatury -30°C do 70°C
• Rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,01°C
• Sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu
• Wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych
• Start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
• Częstotliwość zapisu od 1 minuty
• Dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
• Sygnalizacja niskiego stanu baterii
• Sygnalizacja przekroczonych temperatur migającą diodą
• Wbudowany port USB.

Zczytywanie danych temperaturowych odbywa się w ten sam sposób co w przypadku TERMIOPLUS

Zakres mierzonych 
temperatur [°C]

-30 / +70 z wbudowanym 
czujnikiem

Rozdzielczość [°C] w całym zakresie pomiarowym 0,01

Zakres temperatury pracy [°C] -30 / +70

Dokładność [°C] ±0,3

Częstość zapisu od 1 minuty

Wyświetlacz LCD

Częstość próbkowania pomiarów co 30 sekund

Pamięć 32000 pomiarów

Zasilanie bateria 1/2 AA 3,6V

Czas pracy baterii ok. 12 miesięcy przy częstotliwości 
zapisu co 15 min. w temperaturze 10°C

Interfejs USB

Wymiary S x G x W [mm] 45 x 19 x 100 

Stopień ochrony obudowy IP65

Waga [g] 85

Rejestratory temperatury TERMIO-1, TERMIO-2 znalazły zastosowanie w laboratoriach, magazynach, 
chłodniach, transporcie szczepionek, lodówkach.

Funkcje:
• Pomiar temperatury -100°C do 300°C
• Rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,01°C
• 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
• Sygnalizacja przekroczonych temperatur migającą diodą
• Wbudowany port USB.
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TERMIOPLUS REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Funkcje: 
• 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
• Sygnalizacja przekroczonych temperatur migającą diodą
• Wbudowany port USB.

TERMIOPLUS to rejestrator temperatury i wilgotności, przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji 
temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniach oraz transporcie. W rejestratorze stosowany jest 
standardow czujnik szwajcarskiej f irmy SENSIRION typu SHT31. Czujnik jest oddzielony filtrem 
od środowiska w którym pracuje, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia takie jak pył, kurz.

Programowanie i  odczyt zapisanych pomiarów odbywa się przez USB. Można go włączyć 
w odpowiednim miejscu, bezpośrednio przy pomocy przycisku, lub przy pomocy komputera ustawić 
włączenie z opóźnieniem. Po przyłączeniu termohigrometru do komputera 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)

Zakres mierzonych temperatur [°C] -30 / +70 

Rozdzielczość [°C] 0,1 

Zakres mierzonych wilgotności [%RH] 0 - 100 

Dokładność temperatury [°C] ±0,4 lub lepsza w zakresie pomiarowym -10°C / 40°C, ±1 
w pozostałym zakresie pomiarowym 

Dokładność wilgotności [%RH] 2% dla zakresu 30% - 70 %RH w pozostałym zakresie 5%

Częstość zapisu od 1 sekundy do 10000 minut

Pamięć 32000 pomiarów (16000 temperatury i 16000 wilgotności) 

Zasilanie bateria 1/2xAA 3,6V 

Czas pracy baterii ok.1 roku przy częstotliwości zapisu 30 minut i temperaturze 10°C

Interfejs USB

Wymiary S x G x W [mm] 45 x 19 x 100 

Waga [g] 85
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TERMOMETRY KIESZONKOWE
ZE SKŁADANĄ SONDĄ – DT-11 I DT-12

• Urządzenia są zasilane 
wewnętrznym akumulatorem 3.7V 
400mAh 

• Ładowanie odbywa się poprzez 
micro USB-B/prąd 200mA – czas 
ładowania ok. 1,5h. Czas pracy ciągłej 
po naładowaniu termometru około 
5 miesięcy w przpadku DT-11 oraz 
2 miesiące w przypadku DT-12

• Posiada duży, czytelny wyświetlacz 
oraz podświetlenie wyświetlacza 
z możliwością odczytu temperatury 
w °C i °F 

• Niewielkie wymiary 
w ergonomicznej obudowie 
ze składaną sondą, stopień 
ochrony IP65

• Przystosowany jest do kontaktu 
z żywnością, sonda posiada atest 
PZH do pobrania. Końcówka 
sondy penetracyjnej wykonana 
ze stali nierdzewnej o wymiarach 
3.3x120mm

• Termometr zgodny 
z HACCP oraz normą EN 13485

• Pomiar temperatury powietrza, 
cieczy, materiałów sypkich 
i miękkich

• Rozdzielczość wyświetlacza 0,01°C 
w DT-11 ora 0,1°C w DT-12

• Sygnalizacja niskiego stanu 
akumulatora

DT-11 DT-12

Zakres mierzonych 
temperatur [°C] -50 / +250 -50 / +270

Rodzaj sondy termorezystacyjna 
PT1000 termoparowa K

Rozdzielczość [°C] w całym zakresie 
pomiarowym 0,01

w całym zakresie 
pomiarowym 0,1

Zakres 
temperatury pracy 

[°C]
-30 / +40

Dokładność [°C]

-50°C - 0°C: ±0,15; 
0°C - 100°C: ±0,05; 

100°C - 150°C: ±0,10;
150°C - 200°C: ±0,25;
200°C - 250°C: ±0,5; 

dokładności dla 
czujnika PT1000 kl.B

-50°C - 0°C: ±0,3; 
0°C - 100°C: ±0,1; 

101°C - 200°C: ±0,2; 
201°C - 270°C: ±0,3 

Wyświetlacz LCD

Zasilanie akumulator Li-ion accu

Wymiary 
S x G x W [mm] 37 x 16 x 154

Stopień ochrony 
obudowy IP65

Waga [g] 70

Temperatura 
składowania [°C] 0 / +40

Czas pracy ciągłej ok. 5 tygodni ok. 2 miesiące 

Czas ładowania [h] 1,5

GĘSTOŚCIOMIERZE

GĘSTOŚCIOMIERZ PRZENOŚNY DENSITO
Gęstościomierze Densito i  DensitoPro przeznaczone są  do  pracy w  laboratorium i  w  terenie. 
Odpowiednie do wszystkich zastosowań: od kontroli jakości dostarczanych towarów po zapewnienie 
jakości produktów pośrednich lub końcowych na linii produkcyjnej. Użytkownicy są prowadzeni 
czytelnymi wskazówkami po  prostych procedurach od  pomiarów po  czyszczenie. Urządzenie 
umożliwia pomiar gęstości, zawartości cukru w skali Brix i wielu innych parametrów za pomocą 
wbudowanych algorytmów. 

Wydajność, precyzja, łatwość użycia i  ergonomia, to  główne cechy ręcznego, automatycznego 
gęstościomierza Densito oraz DensitoPro. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, a przy tym bardzo 
wytrzymałe. Nadaje się do pracy w każdych warunkach, zarówno w laboratorium, jak i poza nim.

Gęstościomierze zostały zaprojektowane tak, aby mieściły się w dłoni. Wyniki są kompensowane 
o temperaturę oraz mogą być podawane w jednostkach ciężaru właściwego, Brix, API (American 
Petroleum Institute) i wielu innych. Gęstościomierze są w pełni mobilne i bardzo łatwe w obsłudze, 
usprawniając codzienne rutynowe czynności.  
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Model DensitoPro wyposażony jest w czytnik RFID i kodów kreskowych, co daje możliwość prostego 
wprowadzenia identyfikatora próbki.

Gęstościomierz przenośny Densito/DensitoPro

Gęstość [g/cm3]

Zakres pomiarowy 0,000 - 3,000

Dokładność ±0,001

Powtarzalność ±0,0005

Rozdzielczość 0,0001

Temperatura [ºC]

Zakres temperatur 
próbki 0 / +50

Rozdzielczość 0,1

Dokładność ±0,2

Zakres temperatur 
otoczenia (Densito) -10 / +50

Zakres temperatur 
otoczenia 

(DensitoPro)
0 / +50

Lepkość

Przy użyciu pompy 
próbkującej 
Przy użyciu 
strzykawki

0-100 mPas 
0-1000 mPas

Kompensacja 
temperatury

Automatyczna lub za pomocą 
zdefiniowanego przez użytkownika 
współczynnika korekcji temperatury

Objętość próbki [ml] 2

Metody 30

Pamięć wyników 1100

Język
Angielski, chiński, niemiecki, hiszpański, 

francuski, włoski, portugalski, rosyjski, 
indonezyjski, koreański, polski, tajski, turecki

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz 2,4”

GĘSTOŚCIOMIERZE CYFROWE
Gęstościomierze wykorzystują metodę oscylatora U-rurki, umożliwiając proste, szybkie i precyzyjne 
pomiary wszystkich płynnych mediów. Dzięki niewielkim rozmiarom, inteligentnemu interfejsowi 
użytkownika, oraz zgodności z wieloma normami (m.in.: GMP/GLP),  gęstościomierze są optymalnie 
dostosowane do wszelkich potrzeb w laboratorium. Dostępne są gęstościomierze z pełni automatyczną 
realizacją całego procesu pomiarowego,  półautomatycznym  czy  manulnym podawaniem próbki.



274 badania właściwości

Modele DS7700 DS7800

Skale pomiarowe

gęstość [g/cm3]  
gęstość względna  

Brix [%Brix]  
stężenie alkoholu [vol%]  

stężenie kwasu siarkowego [wt%] 

Zakres pomiaru [g/cm3] 0 – 3 

Dokładność pomiaru [g/cm3] ±0,001 ±0,0001

Czas pomiaru ok. 3 min, w tym kontrola temperatury

Objętość próbki 
(manualne podawanie) [ml] 0,9

Zakres temperatury otoczenia [°C] +10 / +40 

Dokładność pomiaru temperatury 
[°C] ±0,02 

Ilość metod można ustawić praktycznie nieograniczoną liczbę metod

Kalibracja automatyczna (na podstawie menu), z osuszonym powietrzem i 
wodą destylowaną

Wyświetlacz 5,7-calowy ekran dotykowy TFT, 640 x 480 pikseli 

Budowa Obudowa aluminowa malowana proszkowo 

Interfejs 1x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet

Napiecie 100–240 V, 47–63 Hz

Możliwe zestawy:
Miernik gęstości DS7800 do manualnego podawania próbki.
 Zestaw 1/Zestaw 2: DS7700-1/DS7800-1/DS7700-2/DS7800-2 

Właściwa precyzja dla małych objętości próbek
Do  ręcznego dostarczania próbek za  pomocą strzykawki oferujemy dwa różne zestawy 
gęstościomierzy: Do  próbek o  małej objętości i  próbek o  wysokiej lepkości zalecamy zestaw 1, 
a do próbek o dużej lepkości i agresywności zestaw 2. Podczas dodawania próbki można sprawdzić 
obecność pęcherzyków powietrza patrząc przez wziernik. Do  czyszczenia wstrzykiwany jest 
odpowiedni środek, aż wszystkie pozostałości próbki zostaną rozpuszczone i usunięte. Suszarka 
usunie wówczas wszelkie pozostałości płynów.

Mierniki gęstości do półautomatycznego dostarczania próbek
Zestaw 3: DS7700-3/DS7800-3 

Wysoka wydajność i specjalna przydatność do substancji niebezpiecznych
W przypadku próbek o niskiej czy średniej lepkości możliwe jest półautomatyczne dostarczanie próbki 
i czyszczenie oscylatora U-rurki za pomocą pompy perystaltycznej. Oznacza to wyższą wydajność 
i większe bezpieczeństwo w przypadku analizy substancji agresywnych lub szkodliwych. Poprawia 
również powtarzalność wyników pomiarów.

Mierniki gęstości do pełni automatycznego dostarczania próbek
Zestaw 4 / Zestaw 5 : DS7700-4/DS7800-4/DS7700-5/DS7800-5 
 
W pełni automatyczna realizacja całego procesu pomiarowego
Praca z  dużą przepustowością próbek wymaga elastycznych, wydajnych i  solidnych rozwiązań 
umożliwiających w pełni automatyczną realizacjję całego procesu, od etapu dostarczenia próbki, 
po  czyszczenie i  suszenie. Autosamplery AS80 i  AS90 spełniają te wysokie wymagania. Razem 
z pompą perystaltyczną pozwalają na nienadzorowany pomiar do 89 próbek. Do pracy z próbkami 
agresywnymi o dużej objętości zalecamy zestaw nr 5.

GĘSTOŚCIOMIERZE CYFROWE
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Seria rejestratorów firmy Testo to trzynaście różnych urządzeń, które posiadają właściwe rozwiązanie 
dla najróżniejszych zastosowań. Głównie są to urządzenia z serii testo 175 oraz testo 176, które stanowią 
11 rejestratorów, natomast dwa mini rejestratory to testo 174T oraz testo 174H.
 
W zakres dostawy rejestratorów testo 174 wchodzą: baterie, świadectwo kalibracji i uchwyt ścienny. 
Seria testo 175 składa się z  czterech kompaktowych rejestratorów do  pomiaru temperatury 
i wilgotności. Testo 176 to seria rejestratorów, które są specjalnie dopasowane do zastosowań w bardziej 
wymagających środowiskach, takich jak np.  laboratoria. Testo 176 P jest bardziej zaawansowany, 
za jego pomocą można dokonać pomiaru temperatury, wilgotności oraz ciśnienia absolutnego. 
Wszystkie nowe rejestratory z serii testo 175 oraz testo 176 posiadają interfejs USB oraz karty SD, 
dzięki czemu odczyt danych jest szybki i prosty. Kolejną zaletą jest większa pojemność pamięci 
oraz zasilanie przy użyciu konwencjonalnych baterii. W zakres dostwy rejestratorów testo 175 i 176 
wchodzą: baterie, świadectwo kalibracji i uchwyt ścienny z kłódką. 

Do rejestratorów z czujnikami zewnętrznymi oferujemy bardzo szeroki wybór sond pomiarowych 
do każdego zastosowania.

Zalety:
• Duży wyświetlacz 
• Jednoprzyciskowa struktura menu
• Bezpieczeństwo danych dzięki pamięci trwałej (NVM) 
• Ochrona hasłem 
• Blokada przeciwkradzieżowa – zabezpieczenie kłódką.

Dostępne są trzy wersje oprogramowania do programowania, 
odczytu i  analizy danych z  rejestratorów. W  zależności 
od  wymagań, Testo oferuje różne typy oprogramowania. 
Oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 z nowym graficznym 
interfejsem użytkownika zapewnia wszystkie podstawowe 
funkcje standardowego oprogramowania rejestratora. 
Niezależnie od  miejsca, gdzie używane są  rejestratory – 
testo ComSoft Basic 5 ułatwia konfigurację, odczyt danych 
z urządzenia oraz ich analizę. Łatwość obsługi i  intuicyjne 
menu odgrywają tutaj ważną rolę. Inne wymogi, takie jak 
korelowanie danych pomiarowych, które zostały zapisane 
w różnych miejscach pomiarowych, są w pełni obsługiwane 
przez testo ComSoft Professional 4. Testo ComSoft CFR21 
Part 11 spełnia szczególne wymagania stawiane przez 
przemysł farmaceutyczny. 

Testo ComSoft Basic 5 – dla łatwej obsługi i wygodnej analizy 
• Graficzny interfejs użytkownika prowadzi użytkownika 

krok po kroku przez poszczególne procedury 
• Wygodne funkcje eksportowania, np. do dalszego 

przetwarzania danych w Microsoft Excel, lub 
wygenerowanie raportu PDF, który może być dostępny 
dla innych użytkowników. 

• Oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 oferuje 
wszystkie podstawowe funkcje oprogramowania 
rejestratora. 

• Możliwość pobrania bezpłatnego oprogramowania Testo 
ComSoft 5 po rejestracji na www.testo.com.pl

REJESTRATORY LABORATORYJNE

SERIA REJESTRATORÓW TESTO 174, 175, 176
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Model Testo 174T Testo 174H Testo 175-T1 Testo 175-T2 Testo 175-T3 Testo 175-H1

Nr kat. 0572 1560 0572 6560 0572 1751 0572 1752 0572 1752 0572 1754

Kanały 1 
wewnętrzny 2 wewnętrzne 1 

wewnętrzny
1 wewnętrzny, 1 

zewnętrzny
2x 

zewnętrzny
2x 

wewnętrzne

Typ 
czujnika NTC

NTC, 
pojemnościowy 

czujnik 
wilgotności

NTC

wewnętrznym 
(NTC) i zewn. 

gniazdem sondy 
(NTC):

termopary 
typ K lub T

NTC, 
pojemnościowy 

czujnik 
wilgotności

Zakres 
pomiarowy

[°C]
-30 / +70

0 - 100% wilg.
wzg. 

-20 / +70
 -35 / +55

-35 / +55
wewnętrzny 

-40 / +120 
zewnętrzny

-50 / +400 
(typ T) 

-50 / +1000
 (typ K)

-20 / +55 
 0 - 100% wilg.

wzg. 
-40 / +50

 (punkt rosy – 
obliczany)

Dokładność [°C] ±0,5

±3% wilg.wzg.
(2 - 98% wilg.
wzg.); ±1 cyfra 

+0,03%
wilg.wzg./K 

 ±0,5°C 
(-20 / +70°C)

±0,5

Wewnętrzny:
±0,5

(-35 / +55°C) 
Zewnętrzny: 

±0,3
(-40 / +120°C)

±0,5
(-50 / +70°C) 
±0,7% mierz.

wart. 
(70,1 / +1000°C)

±0,4
(-20 / +55°C) 

 ±2% wilg.wzg. 
(2 - 98% wilg.

wzg.); 
±1 cyfra +0,03% 

wilg.wzg./K

Rozdzielczość 
[°C] 0,1 0,1 % wilg.wzg. 

 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 
 0,1% wilg.wzg.

Temperatura 
pracy [°C] -30 / +70 -20 / +70 -35 / +55 -35 / +55 -20 / +55 -20 / +55

Typ baterii 2x CR2032 litowa 3 x AIMn typ AAA lub Energizer

Żywotność 
baterii* 500 dni 1 rok 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata

Klasa 
bepieczeństwa IP65 IP20 IP65 IP65 IP65 IP54

Krok 
pomiarowy**

1 min – 24 
godz. 1 min – 24 godz. 10 sek. – 24 godz. 

Pamięć 16000 
odczytów

16000 
odczytów

1 000 000 
odczytów

1 000 000 
odczytów

1 000 000 
odczytów

1 000 000 
odczytów

Możliwość zakupu w zestawie 
z interfejsem USB

SERIA REJESTRATORÓW TESTO 174, 175, 176

* Przy kroku pomiarowym 15 min, +25°C.
** Dowolnie ustawiany
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Model Testo 176 T1 Testo 176 T2 Testo 176 T3 Testo 176 T4 Testo 176 H1 Testo 176 H2 Testo 176 P

Nr kat. 0572 1761 0572 1762 0572 1763 0572 1764 0572 1765 572 1766 0572 1767 

Wyświetlacz brak dwuliniowy brak dwuliniowy dwuliniowy brak dwuliniowy

Typ 
czujnika Pt100 TC (Typ T, K i J) NTC/ pojemnościowy 

sensor wilg. 

NTC/ 
pojemnościowy 

sensor wilg./ 
sensor 

ciśnienia abs. 

Kanały 1 
wewnętrzny

2 
zewnętrzne 4 zewnętrzne 2 sondy, 

(4 kanały zewnętrzne) 

1x
wewnętrzny, 

2 sondy, 
(4 kanały 

zewnętrzne) 

Zakres 
pomiarowy [°C] -35 / +70 -100 / +400

-200 / +400 (Typ T) 
-195 / +1000 (Typ K) 
-100 / +750 (Typ J) 

-20 - +70 
0 do 100% wilg.wzg. 

bez kondensacji* 

-20 / +70
 -40 / +70 
0 - 100% 

wilg. wzg. bez 
kondensacji* 
/ 600 mbar 

do 1100 mbar 

Dokładność 
[°C] ±0,2

±0,2
(-50 / 

+200°C) 
±0,3

 (200,1 / 
+40°C) 

±1% mierz wart. 
(-200 - -100,1°C) ±0,3°C

 (-100 - +70°C) ±0,5% 
mierz. wart. (>70°C) 

±0,2°C (-20 - +70°C) 
±0,4°C 

(w pozostałym zakresie) 
% wilg. wzg. – zależnie 

od sondy 

±0,2 
(-20 - +70°C) 

±0,4 
(w pozostałym 

zakresie) ±3 
mbar (0 - 50°C), 

% wilg. wzg. 
– zależnie 
od sondy 

Rozdzielczość 
[°C] 0.01 0,1 0,1, 0,1 % wilg.wzg. 

Temperatura 
pracy [°C] -35 - +70 -20 - +70

Typ 
baterii 1xlitowa(TLH-5903) 

Żywotność 
baterii (przy 

+25°C)
8 lat (przy kroku pomiarowym 15 min)

Klasa 
bepieczeństwa IP 68 IP 65 IP 54 

Krok 
pomiarowy 1 s – 24 h 

Pamięć 2 mln wartości pomiarowych 



278 badania właściwości

SYSTEM REJESTRATORÓW WLAN TESTO SAVERIS 2

System rejestratorów danych testo Saveris 2 jest nowoczesnym rozwiązaniem do monitorowania 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych. Konfiguracja systemu 
jest łatwa i może być przeprowadzona za pośrednictwem przeglądarki. Rejestratory danych testo 
Saveris 2 zapisują temperaturę i wilgotność w ustawionych odstępach czasu oraz przekazują wartości 
pomiarowe bezpośrednio przez sieć WLAN do Chmury Testo. Wartości pomiarowe przechowywane 
w Chmurze mogą podlegać ocenie w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona, tabletu 
z dostępem do Internetu. W przypadku przekroczenia wartości granicznych wysyłana jest natychmiast 
informacja przez e-mail lub (opcjonalnie) SMS-em. To umożliwia kontrolę procesów na odległość. 
Baterie mają okres użyteczności ok. 24 miesiące (zależnie od temperatury i kroku pomiarowego) 
i mogą być wymieniane przez użytkownika. 

Chmura testo Saveris 2 – Modele licencji : Basic (bezpłatna) i Advanced
Chmura Testo jest centralnym elementem pracy systemu rejestratorów WLAN testo Saveris 2. Dane 
pomiarowe są przesyłane z bezprzewodowych rejestratorów do Chmury. Przechowywanie danych 
w Chmurze pozwala na analizę w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując standardową przeglądarkę 
internetową w smartfonie, tablecie lub komputerze. W celu uzyskania dostępu do Chmury Testo 
należy zarejestrować się na www.saveris.net. 

W zależności od potrzeb, można wybrać między bezpłatną opcją Basic a szerzej wyposażoną płątną 
funkcją Advanced do korzystania z Testo Cloud.

Basic (darmowa) Advanced

Cykl pomiarowy 15 min. (na stałe) 1 min do 24 h (nastawialne)

Cykl komunikacji 15 min. (na stałe) 1 min do 24 h (nastawialne)

Przechowywanie danych max. 3 miesiące max. 2 lata

Raporty ręczne (.pdf/.csv) ręczne (.pdf/.csv) 
automatyczne (.pdf/.csv)

Ilość użytkowników konta 1 10

Liczba rejestratorów WLAN 
na koncie bez limitu bez limitu

Opcje alarmu górne / dolne granice alarmów

Powiadomienia systemowe
• powiadomienie do niskim poziomie baterii 

• przerwane połączenie z WLAN 
• przerwane zasilanie

Alarmowanie przez email tak

Alarmowanie przez SMS nie
• 25 SMS/rejestrator na rok 

• możliwość zakupu dodatkowych 
pakietów SMS

Eksport danych 
pomiarowych (interfejs API) nie tak
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Testo Saveris 2–T2 jest doskonały do monitorowanie temperatury oraz stanu otwarcia/zamknięcia 
drzwi w lodówkach. Wartości temperatury mierzone za pomocą przyłączanych czujników lub stanu 
otwarcia/zamknięcia drzwi są zapisywane, również długookresowo, w rejestratorze i przekazywane 
przez sieć WLAN bezpośrednio do Chmury Testo. Można odczytać te wartości pomiarowe w dowolnym 
miejscu i czasie przez smartfon, tablet lub komputer. 
• Automatyczne monitorowanie temperatury
• Łatwy montaż i eksploatacja
• Możliwość przeglądu i analizy danych w dowolnym miejscu i czasie poprzez smartfon, tablet lub 

komputer połączony z Internetem
• Możliwość zastosowania licencji: Basic (bezpłatna) lub Advanced 
• Szeroki wybór sond temperatury oraz wilgotoności.

Zakres dostawy: Testo Saveris 2 rejestrator danych WLAN (bezprzewodowa sieć LAN) z wyświetlaczem 
i wbudowanym czujnikiem temperatury, kabel USB, uchwyt ścienny, baterie oraz certyfikat kalibracji 
fabrycznej.

Model Testo Saveris 
2-T1

Testo Saveris 
2-T2

Testo Saveris 
2-T3

Testo Saveris 
2-H1

Testo Saveris 
2-H2

Nr kat. 0572 2031 0572 2032 0572 2033 0572 2034 0572 2035

Kanały 1x wewnętrzny 2x zewnętrzne 2x wewnętrzne 1x zewnętrzny

Typ czujnika NTC  termopary 
typ T, K lub J

NTC, 
pojemnościowy czujnik 

wilgotności

Zakres 
pomiarowy [°C] -30 / +50 -50 / +150

-200 / +400
 (typ T) 

 -195 / +1350 
(typ K) 

-100 / +750 
(typ J)

 -30 / +50 
 0 / 100 % wilg.

wzg.

zakres pomiaru 
zależy od sondy

Dokładność [°C] ±0,5 ±(0,5 + 0,5 % 
mierz. wart.)

 ±0,5 
 ±2 % wilg.wzg.

zakres 
dokładność 

zależy od sondy

Rozdzielczość [°C] 0,1 0,1 
 0,1 % wilg.wzg.

Temperatura 
pracy -30 / +50

Zasilanie 4x AA baterie AIMn; w opcji zasilacz sieciowy; 

Żywotność baterii ok. 12 miesięcy przy +25°C oraz 15 min cyklem pomiarowym i komunikacyjnym

Klasa 
bepieczeństwa IP65 IP54 IP30 IP30

Cykl pomiarowy 
BASIC 15 min (na stałe) / Advanced: 1 min - 24 h (nastawialny)

Cykl 
komunikacyjny 

BASIC
15 min (na stałe) / Advanced: 1 min - 24 h (nastawialny)

Pamięć
10 000 

wartości 
pomiarowe

10 000 wartości pomiarowe / kanał
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WAGI PRZENOŚNE

PRZENOŚNE WAGI PRECYZYJNE SCOUT™ STX

Wagi serii Scout STX firmy OHAUS to wysokowydajne, przenośne wagi precyzyjne. Posiadają intuicyjny 
ekran dotykowy, który zapewnia wysoką dokładność i produktywność. Kolorowy ekran dotykowy oraz 
smukła budowa urządzeń, umożliwia ich piętrowanie. Wagi zabezpieczone są przed przeciążeniem 
i mają szereg opcji komunikacyjnych. 

Cechy:
• Graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza 

dotykowego VGA 109 mm
• Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)
• RS232, host USB, USB, Ethernet lub Bluetooth™ 
• Obudowa ABS i szalka ze stali nierdzewnej 
• Osłona przeciwpodmuchowa
   (w modelach z odczytem 1mg)
• Hak do ważenia podszalkowego
• Blokada transportowa
• Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
• Podświetlana poziomica.

Model STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202

Nośność [g] 120 220 420 620 1200

Odczyt [g] 0,001 0,01

Powtarzalność [g] 0,002 0,01 0,02

Liniowość [g] 0,003 0,01 0,02 0,03

Czas stabilizacji [s] 1,5 1 1,5

Osłona 
przeciwpodmuchowa tak nie

Kalibracja
możliwość wyboru przez Użytkownika rodzaju kalibracji (zakres / liniowość) /

kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego 
wzorca masy

Jednostki masy mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, jednostka własna 1

Programy ważenia 
ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie 

zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, 
zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe

Typowy czas pracy przy 
użyciu baterii [h] 6

Zasilanie zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)

Komunikacja RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie 
akcesoriów, kompatybilne tylko z systemem Android OS)

Typ wyświetlacza graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm 
z regulacją jasności przez Użytkownika

Wielkość wyświetlacza 
[mm] 109 (przekątna)

Zakres temperatur pracy 
[°C] 10 do 40 przy wilgotności względnej 10% do 80% bez kondensacji

Rozmiar szalki [mm] fi 93 fi 120 170 x 140

Wymiary wagi
S x G x W [mm] 202 x 222 x 103 202 x 224 x 54 
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PRZENOŚNE WAGI PRECYZYJNE NAVIGATOR ™

Model STX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200

Nośność [g] 2200 420 620 2200 6200 8200

Odczyt [g] 0,01 0,1 1

Powtarzalność [g] 0,02 0,1 1

Liniowość [g] 0,03 0,1 0,2 1

Czas stabilizacji [s] 1,5 1

Osłona 
przeciwpodmuchowa nie

Kalibracja
możliwość wyboru przez Użytkownika rodzaju kalibracji (zakres / liniowość) /

kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego 
wzorca masy

Jednostki masy mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, jednostka własna 1

Programy ważenia 
ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, 

ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, 
zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe

Typowy czas pracy przy 
użyciu baterii [h] 6

Zasilanie zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)

Komunikacja RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie 
akcesoriów, kompatybilne tylko z systemem Android OS)

Typ wyświetlacza graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm 
z regulacją jasności przez Użytkownika

Wielkość wyświetlacza 
[mm] 109 (przekątna)

Zakres temperatur pracy 
[°C] 10 do 40 przy wilgotności względnej 10% do 80% bez kondensacji

Rozmiar szalki 
[mm] 170 x 140 fi 120 170 x 140

Wymiary wagi
S x G x W [mm] 202 x 224 x 54

Seria wag Navigator jest idealna do  ogólnych zastosowań laboratoryjnych, przemysłowych 
i edukacyjnych. Zaawansowana technologia umożliwia stabilizację w mniej niż jedną sekundę. 
System ochrony przed przeciążeniem, jest w stanie wytrzymywać obciążenia nawet czterokrotnie 
większe od znamionowego. Te i inne cechy czynią ją doskonałą do pracy w wielu dziedzinach. 

Cechy:
• RS-232, USB lub Ethernet (opcja)
• Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie C (brak w zestawie)
• Poziomica bąbelkowa
• Programowe i mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem/niedociążeniem
• Wskaźnik stabilności
• Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora
• Automatyczne wyłączanie
• Możliwość wyboru opcji drukowania
• Możliwość zmiany ustawień komunikacji.



282 badania właściwości

Model NV123 NV223 NV323 NV222 NV422 NV622

Nośność [g] 120 220 320 220 420 620

Odczyt [g] 0,001 0,01

Powtarzalność [g] 0,002 0,01 0,02

Liniowość [g] 0,003 0,005 0,02

Czas stabilizacji [s] 2,5 1 1,5

Kalibracja możliwość wyboru przez Użytkownika rodzaju kalibracji (zakres / liniowość) / 
kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego wzorca masy

Jednostki pomiaru g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, gr

Tryb pracy ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne

Typowy czas pracy przy 
użyciu baterii [h] 200 270

Zasilanie zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie C (brak w zestawie)

Komunikacja  RS232, USB lub Ethernet (w ofercie akcesoriów)

Typ wyświetlacza wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem

Wielkość wyświetlacza 
[mm] cyfry 20

Zakres temperatur pracy 
[°C] -20 do 55 przy wialgotności względnej 10% do 85% bez kondensacji

Rozmiar szalki [mm] fi 93 fi 145 

Pokrywa ochronna [mm] zdejmowana osłona, fi 120, 
wysokość: 42 nie dotyczy 

Model NV1202 NV2202 NV3202 NV221 NV621 NV1201 NV2201

Nośność [g] 1200 2200 3200 220 620 1200 2200

Odczyt [g] 0,01 0,1

Powtarzalność [g] 0,02 0,1

Liniowość [g] 0,03 0,05 0,2

Czas stabilizacji [s] 2 1

Kalibracja możliwość wyboru przez Użytkownika rodzaju kalibracji (zakres / liniowość) / 
kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego wzorca masy

Jednostki pomiaru g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, gr

Tryb pracy ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne

Typowy czas pracy przy 
użyciu baterii [h] 200 270

Zasilanie zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie C (brak w zestawie)

Komunikacja RS232, USB lub Ethernet (w ofercie akcesoriów)

Typ wyświetlacza wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem

Wielkość wyświetlacza 
[mm] cyfry 20

Zakres temperatur pracy 
[°C] -20 do 55 przy wialgotności względnej 10% do 85% bez kondensacji

Rozmiar szalki [mm] 190 x 144 

Pokrywa ochronna nie dotyczy

PRZENOŚNE WAGI PRECYZYJNE NAVIGATOR ™
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Funkcje i wyposażenie oferowane w standardzie:
• Szalka ze stali nierdzewnej
• Blokada transportowa
• Przycisk blokady menu i kalibracji
• Regulowane nóżki antypoślizgowe
• Poziomica
• Mechaniczne i programowalne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem/niedociążeniem
• Wskaźnik stabilności
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania
• Funkcja Auto-off
• Opcje drukowania oraz ustawienia komunikacji wybierane przez 

Użytkownika
• Obudowa z tworzywa ABS.

Zastosowania: 
• Laboratorium i badania naukowe
• Przemysł i produkcja
• Biuro domowe, firma handlowa i produkcja
• Porcjowanie żywności
• Edukacja.

Model NVT2201 NVT4201 NVT6201 NVT10201 NVT2200 NVT6200 NVT12000 NVT22000

Nośność [g] 2200 4200 6200 10200 2200 6200 12000 22000

Odczyt [g] 0,1 1

 Powtarzalność 
[g] 0,1 0,2 1

Liniowość [g] 0,2 2

Czas 
stabilizacji [s] 1 1,5 2

Kalibracja możliwość wyboru przez Użytkownika rodzaju kalibracji (zakres / liniowość) / 
kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego wzorca masy

Jednostki 
pomiaru g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, gr

Tryb pracy ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne

Typowy czas 
pracy przy 

użyciu baterii 
[h]

270 200 270

Zasilanie zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie C (brak w zestawie)

Komunikacja RS232, USB lub Ethernet (w ofercie akcesoriów)

Typ 
wyświetlacza wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem

Wielkość 
wyświetlacza 

[mm]
cyfry 20

Zakres 
temperatur 
pracy [°C]

10°C do 40°C przy wilgotności względnej 10% do 85% bez kondensacji

Rozmiar szalki 
[mm] 230 x 174
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Model NVT1601M NVT3200M NVT6400M NVT16000M

Nośność [g] 1600 3200 6400 16000

Odczyt [g] 0,5 1 2 5

Czas stabilizacji [s] 1

Kalibracja możliwość wyboru przez Użytkownika rodzaju kalibracji (zakres / liniowość) / 
kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego wzorca masy

Jednostki pomiaru g, kg

Tryb pracy ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne

Klawiatura 4 klawisze mechaniczne i 1 czujnik bezdotykowy

Typowy czas pracy przy 
użyciu baterii [h] 270

Zasilanie zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie C (brak w zestawie)

Komunikacja RS232, USB lub Ethernet (w ofercie akcesoriów)

Typ wyświetlacza wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem

Wielkość wyświetlacza [mm] cyfry 20

Zakres temperatur pracy [°C] 0 do 40 przy wilgotności względnej 10% do 85% bez kondensacji

Rozmiar szalki [mm] 230 x 174

WAGI LABORATORYJNE

PIONEER ® SEMI - MICRO I PIONEER ® ANALYTICAL

Wagi serii Pioneer PX Semi-Micro oferują wysoką dokładność i powtarzalność wyników. Są doskonałym 
rozwiązaniem zarówno w zastosowaniach laboratoryjnych jak i przemysłowych. Model PX jest jest 
wyposażony w 2-wierszowy wyświetlacz pokazujący dodatkowe informacje oraz złącza USB i RS232 
ułatwiające komunikację. Wagi Pioneer PX posiadają metalową dolną obudowę i szalkę ze stali 
nierdzewnej.

Cechy:
• Mocowanie blokady przeciwkradzieżowej zabezpieczającej 

przed nieuprawnionym użyciem
• Cztery przyciski szybkiego dostępu ułatwiają obsługę kilku 

trybów ważenia
• Duży czytelny jasno podświetlany wyświetlacz LCD 

2-wierszowy wyświetlacz podaje dodatkowe informacje 
podczas pomiaru masy lub wskazówki dla Użytkownika

• Listwa do usuwania ładunku elektrostatycznego
• Porty RS232 i USB umożliwiające łatwe podłączanie 

do komputerów PC
• Szeroki wybór doposażenia dodatkowego.

PRZENOŚNE WAGI PRECYZYJNE NAVIGATOR ™
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Model PX125D PX85 PX225D PX124 PX224

Model bez kalibracji 
wewnętrznej - - - PX124E PX224E

Model legalizowany * PX125DM PX85M PX225DM PX124M PX224M

Działka legalizacyjna (e) [g] 0,001

Klasa
[Modele legalizowane] *     I

Zakres ważenia [g] 52/120 82 82/220 120 220

Odczyt d, optymalne [g] 10-5 -

Odczyt d, pełen zakres [g] 0,0001 10-5 0,0001 0,0001

Powtarzalność (sd.), 
optymalne [g] 2 x 10-5 -

Powtarzalność (sd), pełen 
zakres [g] 0,0001 2 x 10-5 0,0001 0,0001

Odchylenie liniowości, typowe 
[g] 6 x 10-5

Odchylenie liniowości [g] ±0,0001 ±0,0002

Czas stabilizacji [s] 10 3

Dryft temp. czułości [PPM/K] ±0,8 ±0,3

Typowa minimalna
 naważka USP,  (USP K=2, 

U=0,10%) [mg]
20 160

Optymalna minimalna 
naważka (USP, U=0,10%, K=2) 

SRP≤0,41d**) [mg]
8,2 82

Jednostki pomiaru mg, g, kg, oz, lb, ct, dwt, ozt, gr, N, teal hongkoński, teal singapurski, teal 
tajwański, momme, Tical, mesghal, tola, bat, 1 jednostka Użytkownika

Jednostki pomiaru  
(Modele legalizowane) g, mg, ct

Tryby pracy ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, 
ważenie zwierząt/dynamiczne, wyznaczanie gęstości

Szalka [mm] fi 80 fi 90

Komunikacja RS232, USB

        Wymiary po montażu                    
S x G x W [mm]          321 x 209 x 309

** Wartość SRP jest odchyleniem standardowym dla n powtórzeń ważenia (n≥10).

Cechy konstrukcyjne
Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez Użytkownika, automatyczne tarowanie, 
automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez Użytkownika, blokada 
programowa i menu resetowania, wybierane przez Użytkownika ustawienia komunikacji i opcje 
wydruku danych, definiowane przez Użytkownika identyfikatory projektów i Użytkowników, wskaźnik 
przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności, cztery języki interfejsu.

Komunikacja 
RS232 i USB host (w standardzie); wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego.
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Model PX124 PX124E PX224 PX224E

Model legalizowany * PX124M* - PX224M* -

Zakres ważenia [g] 120 220

Odczyt d [g] 0,0001

Działka legalizacyjna (e)* 0,001

Powtarzalność typowa [g] 0,0001

Liniowość [g] 0,0002

Adjustacja wewnętrzna InCal™ – 
półautomatyczna nie dotyczy InCal™ – 

półautomatyczna nie dotyczy

Czas stabilizacji [s] 3

 Minimalna naważka [USP, 
0.1%, typowa] [mg] 160 g

Jednostki pomiaru
teal singapurski, dwt, ozt, kg, gr, Tical, 

Specjalne:  mg, N, momme, tajwański teal, bat, teal hongkoński, lb  
mesghal, oz, ct

 Jednostki pomiaru 
(Modele legalizowane)* mg, g, ct

Legalizacja *  OIML 

Środowisko pracy 10°C – 30°C, 80%RH, bez kondensacji; gwarantowana funkcjonalność 
w zakresie od 5°C do 40°C 

Szalka [mm] fi 90

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz podświetlany LCD, 2 liniowy

Pokrywa ochronna w zestawie 

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja RS232, USB 

Wymiary S x G x W [mm]  209 x 321 x 309 

PIONEER ® SEMI - MICRO I PIONEER ® ANALYTICAL
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PIONEER® PRECISION

Model PX323 PX623 PX3202 PX6202 PX4201

Model bez kalibracji 
wewnętrznej PX323E PX623E PX3202E PX6202/E PX4201E

Model legalizowany ** PX323M PX623M PX3202M PX6202M PX4201M

Zakres ważenia [g] 320 620 3200 6200 4200

Odczyt [d] [g] 0,001 0,01 0,1

Działka legalizacyjna (e) 
[g]** 0,01 0,1 1

Powtarzalność (sd.), 
pełen zakres  [g] 0,001 0,01 0,1

Odchylenie liniowości [g] ±0,002 ±0,02  ±0,2 

Adjustacja wewnętrzna **  
( tylko modele 
legalizowane)

InCal™ - półautomatyczna 

Legalizacja ** II

Czas stabilizacji [s] 2 1

Typowa minimalna 
naważka USP (USP K=2, 

U =0,10 %) [g]
1,6 16 160

Optymalna  minimalna 
naważka USP (USP K=2, 

U =0,10 %) SRP≤0,41d*)  [g] 
0,82 8,2 82

Jednostki pomiaru 
teal singapurski, dwt, ozt, kg, gr, Tical, 

Specjalne:  mg, N, momme, tajwański teal, bat, teal hongkoński, lb  mesghal, 
oz, ct

Jednostki pomiaru 
modele legalizowane ** mg, g, ct kg, g, ct

Tryb pracy ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, 
wyznaczanie gęstości

Szalka [mm] fi 120 fi 180

Wyświetlacz podświetlany LCD, 2-liniowy

Pokrywa ochronna  w zestawie 

Osłona przeciwwiatrowa w zestawie nie dotyczy

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja RS232, USB

Zasilanie moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA, 
moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A

Wymiary po montażu   
S x G x W 321 x 209 x 309
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WAGI ANALITYCZNE ADVENTURERTM ANALYTICAL

Waga serii Adventurer firmy OHAUS jest najbardziej kom-
pletną wagą w swojej klasie. Umożliwia szybką stabilizację 
i niezawodne działanie, wspomagane funkcją AutoCal™, 
która gwarantuje dobre, dokładne i powtarzalne wyniki 
ważenia w  typowych zastosowaniach laboratoryjnych. 
Kolorowy ekran dotykowy o  szerokim kącie widzenia 
umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji wagi Adventurer. 
W wybranych modelach dostępne dwuczęściowe, mon-
towane od góry drzwi szafki przeciwpodmuchowej, które 
po otwarciu zajmują mało miejsca, umożliwiając szeroki 
dostęp do komory ważenia po obu stronach.

Model AX124 AX124M * AX124E AX224 AX224M * AX 224/E AX 324 AX 324M *

Zakres ważenia [g] 120 220 320

Odczyt [d] [mg] 0,1

Odczyt
z legalizacją

(e) [mg] *
nie dot. 1 nie dot. 1 nie dot. 1

Powtarzalność 
standardowa [g] ±0,0001 

Liniowość [g] ±0,0002 

Kalibracja AutoCal™ - automatyczna 

Legalizacja * nie dot. OIML nie dot. nie dot. OIML nie dot. nie dot. OIML

Jednostki masy mg, g, kg, oz, lb, ct, dwt, ozt, gr, N, teal hongkoński, teal singapurski, teal tajwański, 
momme, Tical, mesghal, tola, bat

Jednostki masy 
(legalizowane)* mg, g, ct

Programy ważenia
ważenie (17 jednostek + jednostki Użytkownika), liczenie sztuk, ważenie kontrolne,  

ważenie procentowe,  ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie/statystyki, 
recepturowanie, zatrzymanie wskazania  pomiar gęstości

Czas stabilizacji [s] ≤3 

Czułość temp. Dryft 
[ppm / °C ] 1,5

Typowa naważka 
minimalna [g] (USP, 

u=0,10%, k=2)
0,2

Optymalna 
naważka minimalna 

[g] (USP, u=0,10%, 
k=2) SRP≤0,41d** 

0,082 

Wyświetlacz graficzny, kolorowy ekran dotykowy VGA 4,3” (109 mm) 
z regulacją jasności przez Użytkownika 

Komunikacja RS232,  USB Device, USB Host

Wymiar szalki [mm] fi 90

 * Wagi legalizowane   **Wartością SRP jest odchylenie standardowe dla n-pomiarów (n ≥ 10)
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Cechy:
• Szybka stabilizacja zwiększająca produktywność w laboratorium
• Niezawodne działanie dzięki funkcji AutoCal™, gwarantuje 

dokładne i powtarzalne wyniki
• Kolorowy ekran dotykowy VGA 4,3” (109 mm) o szerokim kącie 

widzenia 
• Dostępne porty: RS232, dwa porty USB oraz protokół GLP/GMP 

z zegarem czasu rzeczywistego
• Dwuczęściowe, montowane od góry drzwi szafki 

przeciwpodmuchowej, dające szeroki dostęp do komory 
ważenia po obu stronach, (Modele z odczytem 0.1 i 1mg), oraz 
przesuwne drzwi górne

• Zintegrowany hak do ważenia podszalkowego
• Podświetlana poziomica wagi.

WAGI PRECYZYJNE ADVENTURER PRECISION

Model AX223 AX423 AX523

Model * AX223/E AX423/E AX523/E

Model legalizowany ** AX223/M AX423M AX523M

Zakres ważenia [g] 220 420 520

Odczyt (d) [g] 0,001

Działka legalizacyjna (e) ** 0,01

Klasa legalizacji ** II

Powtarzalność typowa [g] 0,001

Liniowość [g] 0,002

Adjustacja wewnętrzna AutoCal™ - automatyczna 

Czas stabilizacji [s] 2

Minimalna naważka
(USP, 0.1%, typowa) [g] 2

Optymalna minimalna naważka 
(USP, 0.1%, typowa) [g] 0,82

Szalka [mm] fi 130

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz kolorowy, o dużej rozdzielczości dotykowy ekran VGA
o przekątnej 109 mm 

Pokrywa ochronna  w zestawie 

Osłona przeciwwiatrowa w zestawie

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja USB, RS232, USB Host 

Waga netto [kg] 5,8

Wymiary  S x G x W [mm] 230 x 354 x 340
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Cechy konstrukcyjne
Filtry środowiskowe, auto tara, wybierane przez Użytkownika 
punkty kalibracji zakresu, menu blokady programowej i rese-
towania ustawień, wybierane przez Użytkownika ustawienia 
komunikacji i  opcje wydruku danych, def iniowane przez 
Użytkownika identyfikatory.

Konstrukcja
Metalowa podstawa, obudowa górna z  ABS, szalka ze  stali 
nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z dwuczę-
ściowymi, montowanymi od góry drzwiami bocznymi i prze-
suwnymi drzwiami górnymi, podświetlana poziomica wagi, 
zintegrowany hak do ważenia podszalkowego.

Zasilanie
Zasilacz AC i baterie, automatyczne wyłączenie.

Model AX422 AX822 AX1502 AX2202 AX4202 AX5202

Model * AX422/E AX822/E AX1502M AX2202/E AX4202/E -

Model legalizowany ** - - AX1502/E AX2202M AX4202M AX5202M

Zakres ważenia [g] 420 820 1520 2200 4200 5200

Odczyt (d) [g] 0,01

Działka legalizacyjna [e] ** [g] - - 0,1 

Klasa legalizacji ** - - II

Powtarzalność typowa [g] 0,01 

Liniowość [g] 0,02  

Adjustacja wewnętrzna AutoCal™ - automatyczna 

Czas stabilizacji [s] 1,5

Minimalna Naważka 
(USP, 0.1%, typowa) [g] 20

Optymalna minimalna naważka 
(USP, 0.1%, typowa) 8,2

Szalka [mm]   175 x 195

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz kolorowy, o dużej rozdzielczości dotykowy ekran VGA
o przekątnej 109 mm 

Pokrywa ochronna  w zestawie 

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja USB, RS232, USB Host 

Waga netto [kg] 4,6

Wymiary  S x G x W [mm] 230 x 354 x 100

WAGI PRECYZYJNE ADVENTURER PRECISION
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Model AX2201 AX4201 AX8201

Model * AX2201/E AX4201/E AX8201/E

Model legalizowany ** - - AX8201M

Zakres ważenia [g] 2200 4200 8200

Odczyt (d) [g] 0,1

Działka legalizacyjna (e) ** [g] - 1

Klasa legalizacji ** - II

Powtarzalność typowa [g] 0,1

Liniowość [g] 0,2

Adjustacja wewnętrzna AutoCal™ - automatyczna 

Czas stabilizacji [s] 1,5

Minimalna naważka (USP, 0.1%, typowa) [g] 200

Optymalna minimalna naważka (USP, 0.1%, typowa) 82

Szalka [mm] 175 x 195

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz kolorowy, o dużej rozdzielczości
dotykowy ekran VGAo przekątnej 109 mm 

Pokrywa ochronna w zestawie 

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja USB, RS232, USB Host 

Waga netto [kg] 4,6 3,8

Wymiary  S x G x W [mm] 230 x 354 x 100

WAGI ANALITYCZNE EXPLORER™ANALYTICAL
Seria wag Explorer to gwarancja dokładności oraz trwałości, dzięki precyzyjnemu modułowi ważącemu. 
Doskonale sprawdzają się w  warunkach laboratoryjnych jak również przemysłowych. Dobrze 
nadają się do kontroli procesów pomiaru masy, m.in. dzięki takim funkcjom jak: czteropoziomowe 
zarządzanie Użytkownikami chronione hasłem, nieedytowalny dziennik systemowy oraz wysoki 
poziom konfigurowalności. Wyposażone są w odłączany terminal z dużym, kolorowym ekranem 
dotykowym, programowalnymi czujnikami na  podczerwień, automatycznymi drzwiami oraz 
bezramową szafką przeciwpodmuchową.

Cechy: 
• System wewnętrznej kalibracji AutoCal™ zapewnia ciągłą gotowość wagi do użycia. Eliminuje 

potrzebę ręcznej kalibracji i konieczność konserwacji zewnętrznego odważnika
• Interfejsy komunikacyjne RS-232, USB i Ethernet, możliwość podłączenia m.in.: 

drukarki lub skanera kodów kreskowych ułatwiają eksport danych
• Możliwość przechowywania osobistych ustawień aplikacji, dzięki wielofunkcyjnym trybie pracy 

z bibioteką pamięci. Wewnętrzna baza danych, biblioteka trybów ważenia, dziennik systemowy, 
usprawnia zarządzanie danymi pomiarowymi

• Możliwość pracy z nawet 110 Użytkownikami, zapewnia bezpieczeństwo i zabezpiecza przed 
nieuprawnioną zmianą ustawień wagi 

• Kolorowy graficzny ekran dotykowy VGA o przekątnej 14,5 cm, umożliwia pracę w 14 różnych 
językach

• Wielofunkcyjne oraz programowalne sensory bezdotykowe w wybranych modelach
• W modelach 0,1 mg i 1 mg dostępne oświetlenie komory ważenia, oraz osłona przeciwwietrzna 

z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami
• Modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym koncie nachylenia.
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Model EX124 EX124/AD EX224 EX224M * EX224/AD  

Zakres ważenia [g] 120 220

Odczyt [d] [mg] 0,1

Odczyt z legalizacją
(e) [mg] * nie dotyczy 1 nie dotyczy

Liniowość [g]  ±0,0002 

Kalibracja AutoCal™ – automatyczna 

Automatyczne 
drzwiczki nie dotyczy tak nie dotyczy tak

Jednostki masy mg, g, kg, oz, lb, ct, dwt, ozt, gr, N, teal hongkoński, teal singapurski, teal tajwański, 
momme, Tical, mesghal, tola, bat

Jednostki masy * mg, g, ct

Zastosowania 

ważenie (17 jednostek + jednostki Użytkownika), liczenie sztuk, ważenie 
procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, 

sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, 
zapamiętywanie wskazania maksymalnego 

Czas stabilizacji [s] 2

Czułość temp. Dryft 
[ppm / °C ] 1,5

Typowa naważka 
minimalna [g] (USP, 

u=0,10%, k=2)
0,12

Optymalna naważka 
minimalna [g] 

(USP, u=0,10%, k=2) 
SRP≤0,41d** 

0,082

Powtarzalność 
(typowa)[g] ±0,0001 

Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 5.7 VGA

Komunikacja 2x USB, RS232, opcja: Ethernet lub kolejny port RS23

Warunki pracy 15% do 80% RH dla 30°C do – 50% RH dla 40°C bez kondensacji

Warunki 
przechowywania -10°C do 60°C przy 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji

Wymiar szalki [mm] fi 90

Wymiary S x W x G 
[mm] 230 x 350 x 393 

Konstrukcja
metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, 

szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi i demontowalnymi drzwiczkami, 
osłona terminala 

Masa netto [kg] 6,9

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

* Modele z legalizacją.

WAGI ANALITYCZNE EXPLORER™ANALYTICAL

Opcjonalne akcesoria dodatkowe dostępne na zapytanie :
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Model EX224M/AD * EX324 EX324M * EX324/AD EX324M/AD *

Zakres ważenia [g] 220 320 320 320 320

Odczyt (d) [mg] 0,1

Odczyt z legalizacją (e) [mg] 1 nie dotyczy 1 nie dotyczy 1

Liniowość [g]  ±0,0002 

Kalibracja AutoCal™ – automatyczna 

Automatyczne drzwiczki tak nie dotyczy nie dotyczy tak

Jednostki masy mg, g, kg, oz, lb, ct, dwt, ozt, gr, N, teal hongkoński, teal singapurski, teal 
tajwański, momme, Tical, mesghal, tola, bat, 1 jednostka Użytkownika

Jednostki masy * mg, g, ct

Zastosowania 

ważenie (17 jednostek + jednostki Użytkownika), liczenie sztuk, ważenie 
procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, 

sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstościi, 
zapamiętywanie wskazania maksymalnego

Czas stabilizacji [s] 2 3

Czułość temp. Dryft
[ppm/°C ] 1,5

Typowa naważka 
minimalna [g] 

(USP, u=0,10%, k=2)
0,12

Optymalna 
naważka minimalna [g]

 (USP, u=0,10%, k=2)
SRP≤0,41d**

0,082

Powtarzalność [typowa] [g] ±0,0001 

Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 5.7 VGA

Komunikacja 2x USB, RS232, Opcja: Ethernet lub kolejny port RS23

Warunki pracy 15% do 80 % RH dla 30°C do – 50% RH dla 40°C bez kondensacji

Warunki przechowywania -10°C do 60°C przy 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji

Wymiar szalki [mm] fi 90

Wymiary S x W x G [mm] 230 x 393 x 350 

Konstrukcja
metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali 
nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi 

i demontowalnymi drzwiczkami, osłona terminala 

Masa netto [kg] 6,9 

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

* Modele z legalizacją.
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WAGI PRECYZYJNE EXPLORER™PRECISION

Wagi precyzyjne należą do najbardziej technicznie zaawansowanych 
wag firmy OHAUS. Seria wag Explorer Precision łączy w sobie nowo-
czesne funkcje i wzornictwo zapewniajac niezrównaną funkcjonal-
ność wag precyzyjnych. Są to nowoczesne i intuicyjne wagi, które wraz 
z  ich inteligentnym oprogramowaniem wspomagają i upraszczają 
każde, nawet najbardziej skomplikowane pomiary laboratoryjne.

Model EX223 EX423 EX623 EX1103 EX2202

Model * EX223E* EX423/E* - - EX2202/E*

Model legalizowany ** - EX423M** - EX1103M** -

Zakres ważenia [g] 220 420 620 1100 2200

Odczyt [d] [g] 0,001 0,01

Działka legalizacyjna 
[e] ** [g] 0,01 0,1

Powtarzalność typowa 
[g] 0,001 0,0001 0,01

Liniowość [g] 0,002 0,02

Adjustacja wewnętrzna AutoCal™ – automatyczna 

Czas stabilizacji [s] 1

Minimalna naważka 
(USP, 0.1%, typowa) [g] 1,6 2,1 16

Legalizacja ** II

Szalka [mm]  fi 130  190 x 200 

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz pełnokolorowy 5,7 w VGA, ekran dotykowy 

Pokrywa ochronna  w zestawie 

Osłona 
przeciwwiatrowa w zestawie w zestawie -

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja Ethernet (opcja), USB, RS232 

Waga netto [kg] 6,9 4,3

Wymiary S x G x W 
[mm] 230 x 393 x 350
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Model EX4202 EX6202 EX10202 EX6201 EX10201

Model * EX4202/E* EX6202E* - EX6201E* -

Model legalizowany 
** EX4202M** - EX10202M** - EX10201M**

Zakres ważenia [g] 4200 6200 10200 6200 10200

Odczyt (d) [g] 0,01 0,1

Działka legalizacyjna 
(e) ** [g] 0,1

Powtarzalność 
typowa [g] 0,01 0,1

Liniowość [g] 0,02 0,02 0,2

Adjustacja 
wewnętrzna AutoCal™ – automatyczna 

Adjustacja 
wewnętrzna* nie dotyczy

Czas stabilizacji [s] 1

Minimalna naważka 
(USP, 0.1%, typowa) 

[g]
16 160

Legalizacja ** II I

Szalka [mm]  190 x 200 

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz pełnokolorowy 5,7 w VGA
ekran dotykowy

Pokrywa ochronna w zestawie

Zakres tary w całym zakresie ważenia

Konstrukcja szalki stal nierdzewna

Komunikacja Ethernet (opcja), USB, RS232

Waga netto [kg] 4,3 5

Wymiary S x G x W 
[mm] 230 x 393 x 98

W ofercie posiadamy także wagi precyzyje Explorer™ Precision High Capacity, o maksymalnym 
obciążeniu nawet do 35 kg.
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WAGI ANALITYCZNE EXPLORER® SEMI-MICRO

Wagi serii Explorer Semi-Micro, należą do flagowych urządzeń ważących firmy OHAUS. Mają szerokie 
zastosowanie w  badaniach laboratoryjnych wymagających dużej dokładności pomiaru. Są  one 
idealnym instrumentem do zaawansowanych laboratoriów. 

Model EX125D EX125 EX225D EX225D/AD EX225/AD 

Zakres ważenia [g] 52 / 120 120 120 / 220 220

Odczyt (d) [mg] 0,01 / 0,1 0,01 0,01 / 0,1 0,01

Powtarzalność 20 g [mg] 0,015

Powtarzalność 100 g [mg] 0,1 0,02 0,02 / 0,1 0,03

Liniowość [mg] ±0,1

Punkty kalibracji liniowej [g] 50,  
100 

100, 
150, 
200

Kalibracja standardowa funkcja AutoCal™,
AutoCal przy zmianie temperatury o 1,5°C, 3 godziny 

Automatyczne drzwiczki nie dotyczy standard*

Jednostki masy 
g, mg, kg, ct ,gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, baht, tael 
hongkoński, tael singapurski, tael tajwański, jednostka własna 1, 

jednostka własna 2, jednostka własna 3 

Zastosowania 

ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, wazenie kontrolne, 
ważenie dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, 
ważenie różnicowe, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, 

pomiar gęstości, kalibracja pipet, statystyki 

Czas stabilizacji 0,1 mg: ≤3 sekundy, 0,01 mg: ≤8 sekund 

Czułość temp. Dryft [ppm/°C] 0,5

Typowa naważka minimalna 
(USP, u=0,10%, k=2) [mg] 20

Optymalna naważka minimalna
(USP, u=0,10%, k=2)
SRP≤0,41d** [mg]

9

Wyświetlacz 5,7’’, 14,5 cm (przekątna) kolorowy ekran dotykowy 

Komunikacja standardowe porty komunikacyjne: 2x USB, 1x RS232
opcjonalne: 2-gie złącze RS232 lub Ethernet 

Warunki pracy -10°C do 30°C przy 85% wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki przechowywania -10°C do 60°C przy 10% do 90% wilgotności  względnej, bez kondensacji

Wymiar szalki [mm] fi 80

Wymiary S x W x G [mm] 230 x 350 x 393 

Masa netto [kg] 7 7,5

• Szybki czas stabilizacji
• 4 bezdotykowe czujniki
• Wbudowany jonizator w modelach z automatycznymi drzwiczkami
• Wybór 14 języków menu w tym język polski
• Szklana osłona przeciwwietrzna z uchylnymi i demontowalnymi szybami
• Łatwo dostępne porty komunikacyjne
• Zasilanie z sieci.
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Model EX125DM EX125M EX225DM EX225DM/AD EX225M/AD 

Zakres ważenia [g] 52 / 120 120 120 / 220 220

Odczyt (d) [mg] 0,01 /0,1 0,01 0,01 / 0,1 0,01

Odczyt z legalizacją (e) 
[mg] 1

      Powtarzalność 20 g              
[mg]     0,015

   Powtarzalność 100 g 
[mg]            0,1 0,02 0,02 / 0,1 0,03 

Liniowość [mg] ±0,1

Punkty kalibracji liniowej 
[g]

50, 
100  

100, 
150, 
200 

Kalibracja  standardowa funkcja AutoCal™,
AutoCal przy zmianie temperatury o 1,5°C, 3 godziny 

Automatyczne drzwiczki nie dotyczy standard*

Jednostki masy g, mg, ct 

Zastosowania 

ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, wazenie kontrolne, ważenie 
dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, 

zapamiętywanie wskazania maksymalnego, pomiar gęstości,
kalibracja pipet, statystyki 

Czas stabilizacji 0,1 mg: ≤3 sekundy, 0,01 mg: ≤8 sekund 

Czułość temp. Dryft
[ppm/°C] 0,5

Typowa naważka 
minimalna

(USP, u=0,10%, k=2) [mg]
20

Optymalna naważka 
minimalna

(USP, u=0,10%, k=2) 
SRP≤0,41d** [mg]

9,0 

Wyświetlacz 5,7’’, 14,5 cm (przekątna) kolorowy ekran dotykowy 

Interfejs standardowe porty komunikacyjne: 2x USB, 1x RS232
opcjonalne: 2-gie złącze RS232 lub Ethernet 

Warunki pracy -10°C do 30°C przy 85% wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki przechowywania -10°C do 60°C przy 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji

Wymiar szalki [mm] fi 80

Wymiary S x W x G [mm] 230 x 350 x 393

Masa netto [kg] 7 7,5
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ANALYTICAL PR SERIES 

Wagi serii PR wyposażone są w trzy podstawowe tryby ważenia, złącze RS232 do przesyłania danych 
oraz wewnętrzną adiustację (w wybranych modelach). Są one idealnym rozwiązaniem do rutynowego 
ważenia. Posiadają czytelny, podświetlany wyświetlacz i prosty interfejs, dzięki czemu są bardzo łatwe 
w obsłudze. Niewielki rozmiar wagi umożliwia oszczędność miejsca pracy, gwarantując jednocześnie 
dużą powierzchnię ważenia. Wytrzymała konstrukcja, oraz szalka wagowa ze  stali nierdzewnej 
zwiększa odporność na codzienną eksploatację.

Model PR124 PR224

Model * PR124E PR224/E

Model legalizowany ** PR124M** PR224M**

Zakres ważenia [g] 120 220

Odczyt (d) [g] 0,0001

Działka legalizacyjna (e) ** [g] 0,001

Powtarzalność typowa [g] 0,0001

Liniowość [g] 0,0002

Adjustacja wewnętrzna InCal™ – półautomatyczna 

Czas stabilizacji [s] 3

Minimalna naważka
(USP, 0.1%, typowa) [mg] 200

Jednostki pomiaru  mg, g, oz, ct, dwt, ozt, N, gr, teal tajwański

Jednostki pomiaru 
 (Modele legalizowane)** mg, g, ct 

Legalizacja **  OIML 

Środowisko pracy 10°C – 30°C, 80%RH, bez kondensacji; gwarantowana funkcjonalność 
w zakresie od 5°C do 40°C 

Szalka [mm] fi 90

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz LCD z podświetleniem 

Pokrywa ochronna nie 

Zakres tary w całym zakresie ważenia 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja RS232 

Waga netto [kg] 4,5

Wymiary S x G x W [mm] 201 x 317 x 303

Cechy:
• Dostępne programy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem
• Zasilacz AC (w zestawie)
• RS232 w standardzie
• Szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami 

górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami bocznym 
• Wbudowany hak do ważenia podszalkowego
• Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji.
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WAGI PRECYZYJNE PR SERIES

Cechy konstrukcyjne:
• Filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez Użytkownika
• Automatyczne tarowanie i przyciemnianie
• Definiowane przez Użytkownika punkty kalibracji
• Blokada programowa i menu resetowania
• Wybierane przez Użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych  
• Definiowane przez Użytkownika identyfikatory projektów i Użytkowników
• Wskaźnik przeciążenia / niedociążenia oraz wskaźnik stabilności.

Model PR223 PR423 PR523

Model * PR223/E PR423/E  PR523/E

Model legalizowany ** PR223M PR423M PR523M

Zakres ważenia [g] 220 420 520

Odczyt (d) [g] 0,001

Działka legalizacyjna (e) ** [g] 0,01

Powtarzalność (STDEV) [g] 0,001

Liniowość [g] 0,002

Adjustacja wewnętrzna InCal™ - półautomatyczna   

Adjustacja wewnętrzna* nie dotyczy

Czas stabilizacji [s] 2

 Typowa minimalna naważka               
(USP, 0.1%, K=2) [g] 2

Optymalna minimalna 
naważka

(USP, 0.1%, K=2) [g]
0,82

Jednostki pomiaru mg, g, oz, ct, dwt, ozt, , N, gr

Jednostki pomiaru
[Modele legalizowane] ** mg, g, ct

Legalizacja **  II

Szalka [mm] fi 120

Zasilanie AC adapter (w zestawie)

Wyświetlacz LCD z podświetleniem   

Osłona przeciwwiatrowa w zestawie 

Zakres tary do pełnego zakresu poprzez odejmowanie                        
(w całym zakresie ważenia) 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja RS232 

Waga netto [kg] 4,5

Wymiary po montażu
S x G x W [mm]  317 x 201 x 303 
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Model PR1602 PR2202 PR4202 PR4201 PR6201

Model * PR1602/E PR2202/E PR4202/E PR4201/E PR6201/E

Model legalizowany ** PR1602M PR2202M PR4202M PR4201M PR6201M

Zakres ważenia [g] 1600 2200 4200 6200

Odczyt (d) [g] 0,01 0,1 

Działka legalizacyjna 
(e) [g] ** 0,1 1 

Powtarzalność 
(STDEV) [g] 0,01 0,1

Liniowość [g] 0,02 0,2 

Adjustacja 
wewnętrzna InCal™ – półautomatyczna 

Adjustacja 
wewnętrzna* nie dotyczy

Czas stabilizacji [s] 1 

Typowa minimalna 
naważka 

(USP, 0.1%, K=2) [g]
20 200 

Optymalna minimalna 
naważka 

(USP, 0.1%, K=2) [g]
8,2 82 

Jednostki pomiaru g, kg, oz, lb, ct, Troy, N, gr

Jednostki 
pomiaru (modele 
legalizowane)**

g, kg, ct

Legalizacja ** II

Szalka [mm] fi 180

Zasilanie moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA 
moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A

Wyświetlacz LCD z podświetleniem 

Zakres tary  do pełnego zakresu przez odejmowanie (w całym zakresie ważenia ) 

Konstrukcja szalki stal nierdzewna 

Komunikacja RS232 

Waga netto [kg] 3,5 

Wymiary po montażu 
S x G x W [mm] 317 x 201 x 93

WAGI PRECYZYJNE PR SERIES
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WAGI PRECYZYJNE KERN

WAGI SZKOLNE KERN
to podstawowe urządzenia w zakresie wag laboratoryjnych, które 
obejmują podstawowe zastosowania. Charakteryzują się prostą 
obsługą i  najlepszym stosunkiem ceny do  wydajności. Ponadto 
zazwyczaj można je  układać w  stosy, a  także zasilać bateryjnie, 
jako alternatywę dla zasilania sieciowego, co oznacza, że    można 
je stosować w różnych lokalizacjach.

Serie – EMB, EMS, EHA

Model
Zakres 

ważenia 
[g]

Odczyt 
[g]

Powtarzalność, 
typowa 

[g]

Liniowość ± 
[g]

Całkowite wymiary  
WxDxH  
[mm]

EMB 500-1SS05
500

0,1 0,2 0,3 145 x 205 x 45

EMB 500-2S 0,01 0,02 0,03 145 x 205 x 40

EMB 2000-0SS05 2000
1 2 3 145 x 205 x 45

EMB 5000-0SS05 5000

Model
Zakres 

ważenia 
[g]

Odczyt 
[g]

Powtarzalność, 
typowa 

[g]

Liniowość ± 
[g]

Wymiary szalki 
[mm]

EMS 300-3 300 0,001 0,002 0,005 [A] 105

EMS 3000-2 3000 0,01 0,02 0,05

[B] 175 x 190

EMS 6K0.1 6000
0,1 0,1 0,3

EMS 12K0.1 12000

EMS 6K1 6000
1 1 3

EMS 12K1 12000

Model
Zakres 

ważenia 
[g]

Odczyt 
[g]

Powtarzalność, 
typowa 

[g]

Liniowość ± 
[g]

Wymiary szalki  
[mm]

EHA 500-2
500

0,01 0,03 0,03
105EHA 500-1

0,1 0,3 0,3EHA 1000-1 1000

120 x 120EHA 3000-1
3000

EHA 3000-0 1 3 2

WAGI LABORATORYJNE KERN BASIC
są  używane w  zastosowaniach laboratoryjnych głównie jako wagi przeznaczone dla jednego 
Użytkownika do przygotowywania próbek itp. Są one wyposażone we wszystkie przydatne funkcje 
laboratoryjne, które będą pomocne dla Użytkownika. Dzięki zasadzie pomiaru tensometru znajdują 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykonywane są indywidualne ważenia, jak np. ważenie kontrolne. 
Urządzenia te są  często podłączane do  drukarek lub lokalnych komputerów PC za  pomocą 
standardowego, zintegrowanego interfejsu danych RS-232.

Serie – PCD, PCB, PFB, 440, KB, EWJ
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Cechy Kern PCB:
• Funkcja PRE-TARE do ręcznego odejmowania znanej wagi 

pojemnika, przydatna do sprawdzania poziomu napełnienia
• Swobodnie programowalna jednostka ważąca, m.in. wyświetlaj 

bezpośrednio w jednostkach specjalnych, takich jak długość nici 
g/m, gramatura papieru g/m² lub podobne

• Dzięki funkcji receptury możesz ważyć różne składniki mieszanki 
W ramach kontroli możesz również sprawdzić całkowitą wagę 
wszystkich składników

• Procedury ważenia plus/minus
• Ochronna osłona robocza w zestawie
• Podświetlany wyświetlacz LCD.

Model
Zakres 

ważenia 
[g]

Odczyt 
[g]

Powtarzalność, 
typowa 

[g]

Liniowość ± 
[g]

Wymiary szalki  
[mm]

PCB 100-3 100

0,001
0,001

0,003

fi 81PCB 250-3 250
0,005

PCB 350-3 350 0,002

PCB 200-2 200

0,01
0,01

0,02 fi 105

PCB 1000-2 1000 0,03

130x130

PCB 2500-2 2500
0,05

PCB 3500-2 3500 0,02

PCB 1000-1 1000

0,1 0,1

0,2
PCB 2000-1 2000

PCB 6000-1 6000
0,3

150x170PCB 10000-1 10000

PCB 6000-0 6000 1 1 2

WAGI LABORATORYJNE KERN BASIC

Cechy Kern PFB:
• Łatwy w użyciu: wszystkie podstawowe funkcje mają własny klawisz 

na klawiaturze
• Kompaktowy rozmiar
• Wskaźnik udźwigu
• Wskaźnik poziomu i nóżki poziomujące do precyzyjnego 

poziomowania wagi 
• Standardowa osłona przeciwwiatrowa (tylko dla modeli z płytką wagi 

o wymiarach mm fi 80 i 120).

Model
Zakres 

ważenia 
[g]

Odczyt 
[g]

Powtarzalność, 
typowa 

[g]

Liniowość ± 
[g]

Wymiary szalki  
[mm]

PFB 120-3 120

0,001

0,003

0,02 fi 80 mmPFB 200-3 200
0,005

PFB 300-3 300

PFB 600-2 600

0,01

0,03

0,2 fi 120 mm
PFB 1200-2 1200

PFB 2000-2 2000
0,05

PFB 3000-2 3000

PFB 6000-2
6000

0,05 0,15
2 [C] 190x180

PFB 6000-1 0,1 0,3
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WAGI LABORATORYJNE KERN BASIC STANDARD I PREMIUM
oferują wszystkie narzędzia potrzebne do efektywnej i dokładnej pracy w środowisku laboratoryjnym. 
Wszystkie ważne funkcje laboratoryjne, takie jak funkcja ważenia receptur lub interfejsy danych, 
są zawsze na wyświetlaczu. Ale przede wszystkim wysokiej jakości zasady pomiaru tych wag, takie jak 
kompensacja siły lub zasada pomiaru kamertonem, pozwalają na ich zastosowanie w procedurach 
dozowania z bardzo małymi zmianami masy i szybkim wyświetlaniem. Ponadto wagi te są często 
wyposażone w automatyczną adiustację wewnętrzną, która umożliwia kalibrowaną pracę i oznacza, 
że   waga może być używana w dowolnym miejscu. W szczególności wagi te są używane w wyma-
gających zastosowaniach laboratoryjnych. Innym obszarem zastosowania tych wag jest przemysł 
farmaceutyczny, który podlega szczególnie wysokim wymaganiom i urzędom, takim jak np. FDA.

WAGI ANALITYCZNE KERN SERIA ADB I ADJ

Cechy:
• Wysoka rozdzielczość
• KERN ADJ: Automatyczna adiustacja wewnętrzna 

w przypadku zmiany temperatury ≥ 2 °C lub kontrolowana 
czasowo co 3 godziny, gwarantuje wysoki stopień 
dokładności i uniezależnia wagę od miejsca Użytkowania

• KERN ADB: Program kalibracyjny CAL do szybkiego 
ustawiania dokładności wagi przy użyciu zewnętrznego 
odważnika testowego

• Wskaźnik poziomu i nóżki poziomujące do precyzyjnego 
poziomowania wagi 

• Duża szklana osłona przeciwwiatrowa z 3 przesuwanymi 
drzwiami dla łatwego dostępu do ważonych przedmiotów

• Kompaktowy rozmiar
• Prosta i wygodna obsługa 6-klawiszowa.

Model
Zakres 

ważenia 
[g]

Odczyt 
[g]

Powtarzalność, 
typowa 

[g]

Liniowość ± 
[g]

Wymiary szalki  
[mm]

ADB 100-4 120

0,1 0,2 0,4 10

ADB 200-4 220

ADB 600-C3
120

ADJ 100-4

ADJ 200-4 210
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WAGOSUSZARKI

WAGOSUSZARKI SERIA MB
Zawartość wilgoci ma  wpływ na  wszystko, co  używamy na  co  dzień. Dlatego bardzo ważne 
znaczenie odgrywa dokładne określenie wilgotności próbek. Producent OHAUS oferuje pięć modeli 
wagosuszarek laboratoryjnych, od  najbardziej zaawansowanej MB120, podnoszącej standard 
wykonywanych pomiarów, po prostą w obsłudze dającą precyzyjne wyniki MB90, czy wyjątkowo 
wydajne o elastycznej konfiguracji MB27 i MB25.

Cechy MB120: 
• Wyposażona w funkcję Smart Guide™ automatycznie analizuje próbkę i tworzy metodę, 

eliminując konieczność zgadywania w początkowej konfiguracji
• Umożliwia szybkie i dokładne wyniki dzięki grzałce halogenowej, konfigurowalnym kryteriom 

wyłączenia, oraz czterem wbudowanym profilom suszenia,
• Gwarantuje przechowywanie nawet 100 metod oraz 1000 wyników pomiaru
• Dostępnych siedem kryteriów wyłączenia
• Kolorowy ekran dotykowy TFT 4,3”
• Dostępny szereg doposażenia dodatkowego m.in.: zamykana szalka na próbki, drukarka igłowa, 

czy szalki wielorazowe.

Model MB120 MB90

Obciążenie maksymalne [g] 120 90

Dokładność odczytu 0,01 % / 0,001 g 0,01% / 0,001g

Powtarzalność [g] 0,05% (próbka 3 g), 0,015% (próbka 
10 g) 

0,18% (próbka 3 g ) 
0,02% (próbka 10 g)

Wielkość próbki [g] 0,5 - 120 0,5 - 90  

Kryteria rozłączenia 

ręcznie, czasowo, automatycznie 
- ustawiona utrata masy w czasie, 
dowolnie wybrana - Użytkownik 
definiuje utratę masy w czasie, 

Użytkownik niestandardowy ustaw 
wilgotność % strata/czas 

ręcznie, czasowo, auto 

Osłona ochronna    w zestawie 

Profile grzewcze standard, rampa, krok, szybkość standard, szybkość 

Przedział wilgotności 0,01% do 100%, (od 0,01% do 1000% w trybie odzysku)

Biblioteka testów
100 (przechowywanie do 100 

metod i 1000 wyników badań dla 
wszystkich metod)

2 (przechowywanie do dwóch 
metod suszenia)

Wyjście RS232, host USB, urządzenie USB Host USB x 2, Urządzenie USB;  
RS232 

Element grzejny halogen

Zakres temperatur [°C]  40 - 230 (skoki o 1)           40 - 200  (skoki o 1)

Warunki  pracy [°C] 10 - 40 10 - 40, 85% RH, bez kondensacji 

Typ wyświetlacza 4.3” ekran dotykowy TFT, 109 mm, QVGA,

Jdednostki miary g, %MC, %RG, %DC 

Wyświetlane wyniki %wilgoci, %sucha pozostałość, stosunek wilgoci do suchej masy, czas, 
temperatura, waga, nazwa metody, krzywa suszenia i dane

Wielkość szalki [mm] fi 90

Wymiary S x W x G [mm] 211 x 355 x 180

Nr katalogowy 30241169 30241168
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MB25 
• Podgrzewanie halogenowe oraz możliwość 

kalibracji masy i temperatury umożliwia 
uzyskanie szybkich i niezawodnych wyników

• Przyjazny dla Użytkownika interfejs ułatwia 
obsługę

• Łatwa w czyszczeniu komora grzejna idealnie 
nadaje się do częstego Użytkowania.

MB90

MB120

MB23 
• Użycie grzałki na podczerwień zapewnia 

wyższą wydajność i szybsze wyniki
• Przyjazny dla Użytkownika interfejs ułatwia 

obsługę
• Kompaktowa konstrukcja sprawdza się 

w każdym miejscu pracy.

Model MB25PL MB23PL

Obciążenie maksymalne [g] 110

Dokładność odczytu [%/g] 0,05 / 0,005 0,1 / 0,01

Powtarzalność [g] 0,2% (3g próbka) 
0,05% (10g próbka)

0,3% (3g próbka) 
0,2% (10g próbka)

Wielkość próbki [g] typowa: 3 - 20, minimum: 0,5 

Interfejs   RS232 

Timer 1-99 minut, 30-sekundowe przyrosty do 60 minut 

Zakres tarowania przez odejmowanie 

Element grzejny lampa halogenowa grzałka na podczerwień

Zakres temperatur [°C] 50 - 160  w krokach co 5

Temperatura pracy +5 / +40

Typ wyświetlacza Podświetlany LCD 

Jdednostki miary   gram 

Wyświetlane wyniki % wilgoci lub % ciał stałych lub wagi (g), temperatura, czas 

Wielkość szalki [mm] fi 90

Wymiary  S x G x W [mm] 165 x 280 x 127

Nr katalogowy 80253387 80253386
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MB25

MB23

Model MB27

Obciążenie maksymalne [g] 90

Dokładność odczytu [%/g] 0,01 / 0,001 

Powtarzalność [g] 0,2% (3 g próbka ), 0,05% (10 g 
próbka)

Wielkość próbki [g] Typowa: 3 - 20, minimum: 0,5

Interfejs  RS232 

Timer 1-99 minut, 30-sekundowe przyrosty 
do 60 minut 

Zakres tarowania Przez odejmowanie 

Element grzejny Lampa halogenowa  

Zakres temperatur [°C] 0 - 160 w krokach co 5 

Temperatura pracy [°C] +5 / +40

Typ wyświetlacza Podświetlany LCD 

Jdednostki miary %, gram 

Wyświetlane wyniki % wilgoci lub % ciał stałych lub waga 
(g), temperatura, czas 

Wielkość szalki [mm] fi 90

Wymiary  S x G x W [mm] 165 x 280 x 127

Nr katalogowy 30251541

MB27

MB27

WAGOSUSZARKI SERIA MB
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WAGOSUSZARKI KERN

Posiadają szereg pamięci, łączność sieciową, różne tryby grzania i  są  łatwe w  obsłudze dzięki 
intuicyjnej obsłudze i czytelnym wyświetlaczom. Nasze wysokiej jakości wagosuszarki idealnie nadają 
się do zastosowania w przemyśle spożywczym, gospodarce wodnej, przemyśle tworzyw sztucznych, 
energetyce czy rolnictwie.

Wagosuszarki halogenowe zapewniające szybkie i wiarygodne wyniki 
pomiarów

Modele Kern działają na  zasadzie termograwimetrycznej, co  oznacza, 
że próbka jest ważona i ogrzewana lampą halogenową.

Podczas tej procedury ubytek masy jest rejestrowany w sposób ciągły 
podczas suszenia, aż do  osiągnięcia określonej wartości. Aktualną 
zawartość wilgoci w próbce można następnie automatycznie obliczyć 
na podstawie zmierzonej różnicy masy.

Wszystkie zalety naszych wagosuszarek z  suszeniem halogenowym 
i podczerwienią:
• Równomierne nagrzewanie próbki bez ryzyka poparzenia
• Szybka amortyzacja dzięki niskim kosztom zakupu
• Zakres temperatur od 35 do 200 stopni
• Wysoki poziom dokładności pomiaru do 0,01 %
• Udźwig zapasowy, zakres ważenia do 200 g
• Możesz wybierać pomiędzy różnymi profilami ogrzewania
• Możesz wybierać między różnymi kryteriami wyłączania, 

automatycznymi lub sterowanymi czasowo.

Programy suszenia
W zależności od modelu, wagosuszarki z kategorii wag laboratoryjnych 
mają różne profile grzania, dzięki czemu procedurę można dostosować 
tak, aby jak najlepiej odpowiadała badanej próbce.

Prosty transfer danych
W celu łatwej i wygodnej komunikacji między wagosuszarką a drukarką 
lub komputerem dostępne są interfejsy, na przykład do podłączenia USB 
lub Ethernet. Same urządzenia posiadają kilka wewnętrznych pamięci, 
w  których można przechowywać programy suszenia z  parametrami 
suszenia, takimi jak np. okres suszenia, temperatura suszenia, ustawienia 
wyświetlacza, kryteria wyłączenia itp. oszczędza to  czas i  gwarantuje 
powtarzalność wyników.

Model
Dokładność 

odczytu –
d [g]

Maksymalny 
zakres 

ważenia [g]

Wilgotność 
[%] = 

Zawartość 
wilgoci (M) 

z mokrej 
masy (W)

Zakres temperatur 
[°C]

Kalibracja 
zewnętrzna Pamięć RS 232

DBS 60-3

0,001

60

0 – 100 %

50 – 200 w krokach 
do 1

tak

tak

tak
DAB 100-3 110 40 – 199 w krokach 

do 1

DLB 160-3A 160 35 – 160 w krokach 
do 1 nie

DAB 200-2 0,1 200 40 – 199 w krokach 
do 1 tak

DAB 100-3/ DAB 200-2

DLB 160-3A

DBS 60-3



308 badania właściwości

REFRAKTOMETRY

REFRAKTOMETRY ABBE’GO

Refraktometry Abbego wykorzystywane są  do  wykonywania pomiarów refraktometrycznych 
w szerokim zakresie współczynnika refrakcji nD raz skali cukrowej Brix. Są to urządzenia klasyczne 
charakteryzujące się najwyższą precyzją odczytu oraz prostym Użytkowaniem. Dzięki użyciu 
zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego możliwa jest kontrola temperatury pryzmatu pomiarowego 
refraktometru. W zestawie takiego refraktometru Abbego zazwyczaj znajduje się zasilacz, płytka 
wzorcowa, płyn kontaktowy, pokrowiec a także instrukcja obsługi. Producent posiada dwa klasyczne 
refraktometry Abbego, AR4 i AR2008. W AR2008 ocena pomiaru odbywa się cyfrowo, zaś AR4 
zmierzona wartość jest następnie odczytywana przez okular.

Analogowy refraktometr Abbego AR 4 
AR4 określa współczynnik załamania światła między nD 1,3000 – 1,7200 a zawartość cukru w zakresie 
0 – 95% Brix. Pomiary mogą być prowadzona zarówno dla próbek ciekłych, lepkich, jak i stałych, 
niezależnie od ich zmętnienia, lepkości, przezroczystości i absorpcji. Przyłącze termostatu umożliwia 
regulację temperatury za pomocą zewnętrznego opcjonalnego termostatu.

Cyfrowy refraktometr Abbego AR 2008 
Odczyt wyników pomiarów tj. współczynnika załamania, wartości Brix, oraz temperatury możliwy 
jest za pomocą wyświetlacza cyfrowego.

Typowe aplikacje 
Refraktometry Abbego mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, 
spożywczym, szpitalach, aptekach oraz biurach badawczych i  edukacji. Cechą szczególną jest 
możliwość pomiaru nie tylko próbek ciekłych i lepkich, ale także ciał stałych i folii. Główne obszary 
zastosowań to:
• Test tożsamości, kontrola czystości i oznaczanie stężenia surowców
   półproduktów i produktów końcowych
• Oznaczanie stężenia cukru
• Kontrola towarów przychodzących i wychodzących
• Kontrola czystości
• Badanie produktów spożywczych i farmaceutycznych 
• Badanie zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi.
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Model Refraktometr AR4 Refraktometr cyfrowy 
AR2008

Odczyt przez okular wyświetlacz cyfrowy 

Pomiary współczynnik załamania nD  
stężenie sacharozy %Brix

Zakres pomiaru  1,3000 - 1,7200 nD 
0 – 95 %Brix

Dokładność odczytu  ±0,0002 nD 
±0,1 %Brix

Rozdzielczość  0,0005 nD 
0,25 %Brix

0,0001 nD 
0,1 %Brix

Pryzmat pomiarowy szkło optyczne

Źródło świata podświetlenie  LED wbudowane źródło światła 
LED

Długość fali [nm] 589

Pomiar temperatury termometr cyfrowy wbudowany termomer 
cyfrowy

Zakres pomiaru temperatury [°C] 0 – 99

Kompensacja temperatury - automatyczna w zakresie 
0-90°C

Dokładność pomiaru temperatury [°C] ±0,5 ±0,3

Rozdzielczość pomiaru temperatury [°C] 0,1

Interfejsy do komputera PC lub drukarki -  RS-232, RS-422

Maksymalny pobór mocy [W] 15 40

Wymiary S x W x G [mm] 100 x 190 x 270 120 x 250 x 290 

Przyłącze do zewnętrznego  termostatu tak

REFRAKTOMETRY CYFROWE

Nowa seria cyfrowych refraktometrów DR6000 zapewnia bardzo dokładne i powtarzalne wyniki 
pomiarów, oferuje półautomatyczną i w pełni automatyczną pracę oraz jest łatwa do zintegrowania 
z  istniejącymi procedurami laboratoryjnymi. Cyfrowe refraktometry A.KRÜSS wyznaczają 
nowe standardy pod wieloma względami. Zapewniają szybkie i niezawodne pomiary, intuicyjną 
obsługę, bezproblemową rejestrację danych, elastyczny eksport danych i zgodność ze światowymi 
standardami. Te i wiele innych funkcji zapewnia komfort Użytkowania.

Szybki niezawodny pomiar:
• Mała objętość próbki ok. 0,3 ml
• Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s – najszybsze polarymetry na świecie 
• Pomiar z ręcznym wprowadzaniem czasu pomiaru lub zoptymalizowanym czasem pomiaru 

dzięki automatycznemu rozpoznawaniu stabilności
• Niezawodna kompensacja temperatury 
• Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
• Łatwe napełnianie i czyszczenie
• Intuicyjna obsługa
• Pełna dokumentacja zmierzonych wartości
• Zgodność ze światowymi standardami.
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Dostępne są trzy różne grupy modeli dla różnych wymagań kontroli temperatury i opcji 
automatyzacji.

Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury
Peltiera DR 6000-T
Standardowo modele refraktometrów DR6000-T i DR6000-TF są wyposażone w element Peltiera, 
który kontroluje temperaturę próbki do 80°C. 
• Pomiar mętnych lub bardzo lepkich próbek
• Z bardzo dokładną wewnętrzną kontrolą temperatury 

Peltiera
• Preinstalowane i dowolnie definiowane wagi 

z przeliczeniami na podstawie tabel lub wzorów
• Materiały chemoodporne takie jak pryzmat 

pomiarowy wykonany z szafiru, tacka pomiarowa 
wykonana ze stali nierdzewnej

• Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego 
• Pełna rejestracja danych i tworzenie kopii zapasowych, 

w tym ścieżka audytu 
• Elastyczny eksport danych 
• Zgodność ze światowymi standardami i normami.

Parametry 
techniczne DR6000-T DR6100-T DR6200-T DR6300-T

Pomiary
współczynnik załamania nD  

stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy i cukru inwertowanego %Brix, 
zdefiniowane przez Użytkownika

Zakres pomiaru  1,3200 - 1,5800 nD 
0 - 95 %Brix

 1,3200 - 1,7000 nD 
0 - 95 %Brix

 1,32000 - 1,58000 
nD 

0 - 95 %Brix

 1,32000 - 1,70000 
nD  

0 - 95 %Brix

Dokładność 
pomiaru

 ±0,0001 nD 
±0,1 %Brixa

 ±0,00002 nD 
±0,02 %Brix

Rozdzielczość  0,0001 nD 
0,1 %Brixa

 0,00001 nD 
0,01 %Brixa

Czas pomiaru [s] około 4

Pryzmat pomiarowy szafir

Źródło światła wewnętrzne 

Długość fali [nm] 589

Kontrola 
temperatury termostat  Peltiera

Zakres temperatury 
[°C] 10 - 80

Dokładność pomiaru 
temperatury [°C] ±0,1

Kompensacja
 temperatury

możliwość aktywacji  
(ICUMSA lub dowolnie definiowana)

Czujnik 
temperatury zintegrowany Pt100

Rozdzielczość 
pomiaru 

temperatury [°C]
0,1

REFRAKTOMETRY CYFROWE
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Cyfrowe refraktometry bez wewnętrznej
kontroli temperatury – DR6000 
Modele DR6000 nadają się szczególnie do bardzo dokładnych pomiarów produktów z przemysłu 
cukrowniczego. Zamiast regulacji temperatury można zastosować kompensację temperatury według 
ICUMSA. Modele cyfrowe serii DR6000 bez wewnętrznej kontroli temperatury Peltiera są szczególnie 
polecane do bardzo dokładnych pomiarów produktów z przemysłu cukrowniczego. 
• Pomiar wszystkich próbek zawierających cukier
• Wbudowane przyłącza termostatu do regulacji 

temperatury z zewnętrznym termostatem 
obiegowym 

• Preinstalowane i dowolnie definiowane wagi 
z przeliczeniami w oparciu o tabele lub formuły

• Materiały chemoodporne takie jak pryzmat 
pomiarowy wykonany z szafiru, tacka pomiarowa 
wykonana ze stali nierdzewnej

• Intuicyjna obsługa za pomocą 
najnowocześniejszego wyświetlacza dotykowego

• Pełna rejestracja danych i tworzenie kopii 
zapasowych, w tym ścieżka audytu

• Elastyczny eksport danych
• Zgodność ze światowymi standardami 

i normami.

Parametry 
techniczne DR6000 DR6100 DR6200 DR6300

Pomiary
współczynnik załamania nD  

stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy i cukru inwertowanego %Brix, 
zdefiniowane przez Użytkownika

Zakres pomiaru  1,3200 - 1,5800 nD  
0 - 95 %Brix

1,3200 - 1,7000 nD  
0 - 95 %Brix

 1,32000 - 1,58000 
nD 

0 - 95 %Brix

 1,32000 - 1,70000 
nD 

0 - 95 %Brix

Dokładność 
pomiaru

 ±0,0001 nD 
±0,1 %Brixa

 ±0,00002 nD 
±0,02 %Brix

Rozdzielczość  0,0001 nD 
0,1 %Brixa

0,00001 nD 
0,01 %Brixa

Czas pomiaru [s] około  4

Pryzmat pomiarowy szafir

Źródło światła wewnętrzne 

Długość fali [nm] 589

Kontrola 
temperatury

bez kontroli temperatury próbki – opcjonalnie możliwość  podłączenia 
termostatu 

Kompensacja 
temperatury

możliwość aktywacji  
(ICUMSA lub dowolnie definiowana)

Czujnik temperatury zintegrowany czujnik temperatury Pt100

Zakres temperatury [°C] 10 – 80

Dokładność pomiaru 
temperatury [°C] ±0,1

Rozdzielczość pomiaru 
temperatury [°C] 0,1
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Cyfrowe refraktometry z automatyką DR 6000-TF 
Modele DR6000-TF z celą przepływową umożliwiają w pełni automatyczną pracę w połączeniu 
z suszarką, pompą perystaltyczną i automatycznym podajnikiem próbek. 
• Do pomiarów ciągłych lub serii pomiarów z dużą objętością próbki
• Do próbek o niskiej lepkości i lekko lepkich
• Z bardzo dokładną wewnętrzną kontrolą temperatury Peltiera
• Preinstalowane i dowolnie definiowane wagi z przeliczeniami na podstawie tabel lub wzorów
• Materiały chemoodporne takie jak pryzmat pomiarowy wykonany z szafiru, tacka pomiarowa 

wykonana ze stali nierdzewnej 
• Cela przepływowa oraz przewody wykonane z materiałów chemoodpornych
• Możliwość sterowania zewnętrznym oprogramowaniem 
• Intuicyjna obsługa za pomocą najnowocześniejszego 

wyświetlacza dotykowego
• Pełna rejestracja danych i tworzenie kopii zapasowych, 

w tym ścieżka audytu 
• Możliwy również elastyczny eksport danych i prosty import 

danych z przetwarzaniem parametrów za pośrednictwem 
interfejsu XML

• Elastyczne i zależne od metody procedury czyszczenia
• Zgodność ze światowymi standardami i normami.

 Parametry techniczne DR6000-TF DR6100-TF DR6200-TF DR6300-TF

Pomiary
współczynnik załamania nD  

stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy i cukru inwertowanego % Brix,
zdefiniowane przez Użytkownika

Zakres pomiaru  1,3200 - 1,5800 nD  
0 - 95 %Brix

 1,3200 - 1,7000 nD  
0 - 95 %Brix

 1,32000 - 1,58000 
nD 

0 - 95 %Brix

1,32000 - 1,70000 
nD 

0 - 95 %Brix

Dokładność pomiaru  ±0,0001 nD 
±0,1 %Brixa

 ±0,00002 nD 
±0,02 %Brix

Rozdzielczość  0,0001 nD 
0,1 %Brixa

 0,00001 nD 
0,01 %Brixa

Czas pomiaru [s] około  4

Pryzmat pomiarowy szafir

Źródło światła wewnętrzne 

Długość fali [nm] 589

Kontrola temperatury termostat  Peltiera

Zakres temperatury 
[°C] 10 – 80 

Dokładność pomiaru 
temperatury  [°C] ±0,1

Kompensacja 
temperatury

możliwość aktywacji  
(ICUMSA lub dowolnie definiowana)

Czujnik temperatury zintegrowany Pt100

Rozdzielczość pomiaru 
temperatury [°C] 0,1

Cela przepływowa tak

REFRAKTOMETRY CYFROWE
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Typowe aplikacje 
Modele DR6000-TF są  idealnym rozwiązaniem dla producentów aromatów, zapachów i olejków 
eterycznych, a także dla przemysłu farmaceutycznego i napojów.
• Rutynowa analiza z wysoką przepustowością próbki 
• Kontrola jakości surowców i materiałów pomocniczych
• Monitorowanie produkcji półproduktów i produktów końcowych
• Kontrola jakości i czystości surowców i produktów końcowych
• Oznaczanie stężenia cukru w   sokach i napojach bezalkoholowych 
• Oznaczanie zawartości alkoholu lub ekstraktu w piwie, przyprawach, winie lub napojach 

spirytusowych.

REFRAKTOMETRY RĘCZNE

Refraktometry cyfrowe
 
Przenośne, lekkie i dokładne refraktometry cyfrowe ręczne.

Zastosowanie ręcznych, cyfrowych refraktometrów oszczędza czas, 
ponieważ pomiary kontrolne można przeprowadzać bezpośrednio 
na miejscu. Wyniki pomiarów są określane za dotknięciem przycisku 
i wyświetlane na wyświetlaczu. 

Cechy charakterystyczne:
• Pomiar automatyczny
• Wysoka dokładność pomiaru
• Szybkie napełnianie i czyszczenie
• Tacka na próbki wykonana ze stali nierdzewnej
• Solidna obudowa i niska waga
• Automatyczna kompensacja temperatury (skala Brixa)
• Wyświetlanie wyników pomiarów w różnych jednostkach
• Bardzo prosta obsługa.

Dostępne modele refraktometrów cyfrowych:
DR101-60
Jest to  model podstawowy o  zakresie pomiarowym 1,3330 – 1,4419 nD i  0 – 60 %Brix. Dzięki 
automatycznej kompensacji temperatury dla skali Brix, powtarzalny wynik pomiaru można uzyskać 
nawet w zmieniających się warunkach otoczenia. Jako urządzenie wodoodporne, DR101-60 spełnia 
normę IP65 i można go czyścić pod bieżącą wodą.

DR201-95
Kompaktowy ręczny refraktometr DR201-95 oferuje rozszerzony zakres pomiarowy współczynnika 
załamania światła i zawartości cukru 1,3330 – 1,5318 nD oraz 0 – 95 %Brix. Automatyczna kompensacja 
temperatury dla skali Brix pomaga Użytkownikowi w  pomiarach napojów i  słodkich wyrobów 
cukierniczych. Urządzenie jest bryzgoszczelne i spełnia normę IP64.

DR301-95
DR301-95 może mierzyć współczynnik załamania światła lub zawartość cukru w   zakresie pomiarowym 
1,3330 – 1,5318 nD lub 0 -95 %Brix. Ponadto urządzenie mierzy zawartość soli i pozwala na zastosowanie 
dwóch dodatkowych dowolnie definiowalnych skal. Opcjonalnie można podłączyć automatyczną 
kompensację temperatury dla skali Brix. Interfejs USB umożliwia przesyłanie zmierzonych 
danych do komputera lub drukarki w dowolnym momencie. Można skonfigurować opcję alarmu 
do monitorowania wartości granicznych w procesach produkcyjnych. Dołączony zasilacz sieciowy 
zamienia DR301-95 w  mały refraktometr laboratoryjny; do  użytku mobilnego zasilany baterią 
monoblokową 9 V.
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Typowe aplikacje
Cyfrowe ręczne refraktometry DR101-60, DR201-95 i  DR301-95 są  idealnym rozwiązaniem dla 
przemysłu chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, lotniczego, spożywczego, a także 
dla szpitali i aptek.
• Testy charakteryzacyjne w badaniach i rozwoju
• Test tożsamości, kontrola czystości i oznaczanie 

stężenia surowców, półproduktów i produktów 
końcowych

• Śledzenie procesów chemicznych podczas produkcji
• Kontrola towarów wychodzących 
• Test stabilności
• Oznaczanie stężenia cukru
• Kontrola towarów przychodzących i wychodzących
• Sprawdzanie leków pod kątem farmakopei
• Analiza wydzieliny ciała.

Model DR101-60 DR201-95 DR301-95

Pomiary
współczynnik załamania światła nD  

stężenie sacharozy, glukozy, fruktozy i cukru 
inwertowanego %Brix

współczynnik załamania światła 
nD  

stężenie sacharozy, glukozy, 
fruktozy i cukru inwertowanego 

%Brix,  
zawartość soli [‰], zdefiniowane 

przez Użytkownika

Zakres pomiaru  1,3330 - 1,4419 nD 
0 – 60 %Brix

 1,3330 - 1,5318 nD 
0 - 95 %Brix

Dokładność pomiaru  ±0,0005 nD 
±0,35 %Brix

 ±0,0003 nD 
±0,2 %Brixa

 ±0,00015 nD 
±0,1 %Brixa

Precyzja pomiaru  0,0001 nD 
0,1 %Brixa

Czas pomiaru [s] ok. 1 

Pryzmat pomiarowy szkło optyczne

Długość fali [nm] 589

Kompensacja 
temperatury [°C] 10 – 40 

Pomiar temperatury zintegrowany czujnik temperatury Pt100

Dokładność pomiaru 
temperatury [°C] ±0,5

Rozdzielczość pomiaru 
temperatury [°C] 0,1

Interfejs nie dotyczy  USB

Klasa ochrony IP65 IP64 IP50

Zasialnie (V) bateria 1,5 bateria 9  (zasilacz w zestawie)

Wymiary S x G x W 
[mm] 110 x 32 x 62 130 x 40 x 80 180 x 60 100 

Waga [g] 160 200 500

REFRAKTOMETRY RĘCZNE



315badania właściwości

Refraktometry lunetkowe

Ręczne refraktometry są niewiele większe od latarki i mogą być używane w dowolnym miejscu 
w aplikacjach mobilnych. Są wyjątkowo łatwe w użyciu, bardzo wytrzymałe i nie wymagają baterii. 
Urządzenia różnią się głównie skalami do wyboru, np. do oznaczania zawartości soli, zawartości wody 
w miodzie, zawartości białka w surowicy, Oechsle’a, Brixa, potencjalnej zawartości alkoholu oraz 
zawartości glikolu etylenowego i propylenowego.

Cechy szczególne:
• Mały rozmiar do użytku mobilnego
• Automatyczna kompensacja temperatury
• Wysoka rozdzielczość obszarów skali
• Solidna i kompaktowa konstrukcja
• Łatwa kalibracja i regulacja.

Ręczny 
refraktometr Skala Zakres pomiaru Dokładność 

pomiaru Zastosowanie 

HRB10-T Brix 0 - 10 %Brix ±0,1 %Brix

oznaczanie zawartości cukru 
w owocach, winogronach, 

sokach, warzywach, żywności 
i płynach chłodzących

HRB18-T Brix 0 - 18 %Brix ±0,1 %Brix 

oznaczanie zawartości cukru 
w  owocach, winogronach, 

sokach, warzywach, żywności 
i płynach chłodzących

HRB32-T Brix 0 - 32 %Brix ±0,2 %Brix

oznaczanie zawartości cukru 
w  owocach, winogronach, 

sokach, warzywach, żywności 
i płynach chłodzących

HRB62-T Brix 28 – 62 %Brix ±0,2 %Brix

analiza płynów chemicznych 
i technicznych, np. olejów, 

smarów, płynów do chłodnic 
i smarów

HRB82-T Brix 45 – 82 %Brix ±0,2 %Brix

analiza wysoko stężonych 
roztworów cukru oraz cieczy 
chemicznych i technicznych, 
np. olejów, tłuszczów, płynów 

do chłodnic i smarów

HRB92-T

Brix  
Baumé  

zawartość wody 
w miodzie

58 – 92 %Brix  
38 – 43 °Baume 

12 – 27 % 
zawartość wody 

w miodzie

±0,5 %Brix  
±0,5 °Baume 

±0,5 % zawartość 
wody w miodzie

badanie wysoko stężonych 
roztworów cukru oraz analiza 
tłuszczów, smarów i żywności,  

badanie miodu 
na zawartość wody, 

wyznaczanie gęstości 
względnej w odniesieniu 

do skali baumé

HRB90
Brix 

(z termometrem 
6 - 36°C)

0 – 90 %Brix ±0,2 %Brix

uniwersalny ręczny 
refraktometr do oznaczania 

zawartości cukru w   owocach, 
winogronach, sokach, 

warzywach, żywności, olejach, 
tłuszczach, chłodziwach, 

smarach i innych słodkich 
substancjach

HRH30-T zawartość wody 
w miodzie

12 – 30 % 
zawartość wody 

w miodzie

±0,1% zawartość 
wody w miodzie

badanie miodu na zawartość 
wody
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Ręczny 
refraktometr Skala Zakres pomiaru Dokładność 

pomiaru Zastosowanie 

HRND
współczynnik 

załamania 
światła

1,3330 – 1,5170 ±0,0005

uniwersalny ręczny 
refraktometr do wskaźników 

refrakcji,  
zakres pomiarowy obejmuje 

najczęściej występujące 
substancje zapotrzebowania 

apteki

HRS10-T zasolenie (NaCI)  
ciężar właściwy

0 – 10%  
1,000 – 1,070

±0,1%  
±0,001

oznaczanie zawartości soli 
(NaCl) w cieczach, np. w wodzie 
morskiej, napojach i środkach 
konserwujących do żywności, 

wyznaczanie gęstości właściwej 
cieczy w temperaturze 20°C 

w odniesieniu do wody

HRS28-T zasolenie (NaCI) 0 – 28% ±0,2%

oznaczanie zawartości soli 
(NaCl) w cieczach, np. w wodzie 
morskiej, napojach i środkach 
konserwujących do żywności

HRM18-T

wskaźnik 
refrakcji  

białko 
w surowicy  

ciężar właściwy 
moczu (UG)

1,3330 -1,3600  
0 – 12 g/dl  

1,000 – 1,050 UG

±0,0005  
±0,2 g/dl  

±0,002 UG

analiza próbek moczu pod 
kątem współczynnika 

załamania i ciężaru właściwego 
oraz zawartości białka 

w surowicy

HRO32-T

Brix  
Oechsle  

potencjalna 
zawartość 
alkoholu

0 – 32 %Brix  
30 -130°Oe  

4,4 – 19% Alkohol

±0,2 %Brix  
±1°Oe  

±0,1% Alkohol

badanie moszczu 
winogronowego i napojów 

alkoholowych

HRKFZ-T

glikol etylenowy 
i propylenowy 

(środek przeciw 
zamarzaniu)  

kwas 
akumulatorowy

-50 – 0°C  
1,10 – 1,30 g/cm3

±5°C  
±0,01 g/cm3

oznaczanie stężenia kwasu 
w akumulatorach oraz pomiar 

zawartości glikolu 
w chłodziwach

HRKFZG-T

G11/12  
G13  
płyn 

do akumulatora  
woda 

do wycieraczek  
(etanol)  

woda 
do wycieraczek  

(SFR1 – 
izopropanol)

– 50 – 0°C  
– 50 – 0°C  

1,10 – 1,40 g/cm3  
– 40 – 0°C  
– 40 – 0°C 

±1°C  
±1°C  

±0,01 g/cm3  
±5°C  
±5°C

określenie stanu elektrolitu 
akumulatora, określenie 

temperatury zamarzania płynu 
niezamarzającego G11/12 i G13, 

określenie temperatury 
zamarzania wody 

do wycieraczek na bazie etanolu 
i izopropanolu

REFRAKTOMETRY RĘCZNE
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POLARYMETRY CYFROWE SERII 80000

Polarymetry są idealne do analizy substancji optycznie czynnych poprzez określenie ich kąta obrotu. 
Mają zastosowanie w przemyśle, badaniach, rozwoju oraz edukacji.

Polarymetr profesjonalny
Dostępne polarymetry cyfrowe należą do  najszybszych na  świecie, dzięki opatentowanej przez 
Producenta procedurze pomiarowej, która skraca czas pomiaru do około 1 s, niezależnie od kąta obrotu 
próbki. Umożliwia to, osiągnięcie wysokiej dokładności pomiaru do ±0,002°. Regulacja temperatury 
możliwa jest m.in. za pomocą termostatu Peltiera.

Dostępne są trzy różne grupy modeli dla różnych wymagań kontroli temperatury.

Kompaktowy polarymetr o sprawdzonych funkcjach

Modele polarymetru P8000 i P8100 są właściwym wyborem do wszystkich zastosowań, w których 
kontrola temperatury próbki w przypadku bardzo precyzyjnych pomiarów nie jest absolutnie konieczna. 
Urządzenia nadają się do prawie wszystkich próbek, ponieważ części mające kontakt z próbką 
są odporne na chemikalia. P8000 i P8100 są zalecane do wszystkich podstawowych zastosowań. 
Zamiast kontroli temperatury, temperatura może być kompensowana zgodnie z ICUMSA. Pozwala 
to na wykonywanie pomiarów w dowolnej temperaturze; wyniki zostaną następnie przeliczone 
na żądaną temperaturę. Ponadto na urządzeniach została wstępnie zdefiniowana międzynarodowa 
waga cukrowa, a początkowa waga jest brana pod uwagę przy przeliczaniu na rotację właściwą.

Cechy charakterystyczne:
• Odpowiednie rurki pomiarowe do każdego rodzaju próbki
• Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
• Niezawodna kompensacja temperatury
• Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
• Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
• Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
• Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
• Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie) 
• Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł 
• Wykonane z materiałów chemoodpornych
• Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP), FDA, ISO, HACCP, OIML, 

ASTM, ICUMSA, NIST.

POLARYMETRY BEZ KONTROLI TEMPERATURY P8000 I P8100



318 badania właściwości

POLARYMETRY Z KONTROLĄ TEMPERATURY PELTIERA 
P8000-P I P8100-P

Precyzyjna kontrola temperatury dzięki
technologii Peltier
Wysoka precyzja pomiarów dzięki kontroli tempe-
ratury bez dodatkowego urządzenia – to  właśnie 
oferują modele polarymetrów P8000-P i P8100-P, 
które poza tym mają ten sam zakres funkcjonalny 
i takie same parametry jak inne urządzenia z serii 
P8000. Są zalecane, jeśli temperatura próbki ma być 
kontrolowana bardzo dokładnie w bardzo krótkim 
czasie i przy krótkim cyklu kontrolnym oraz ma być 
niezależna od temperatury zewnętrznej.

POLARYMETRY Z REGULACJĄ TEMPERATURY
ZA POMOCĄ TERMOSTATU OBIEGOWEGO  P8000-T P8100-T

Model P8000-P P8100-P P8000-T P8100-T P8000 P8100

Zakres pomiaru
±90°  

±259°Z, 
 stężenie g/100 ml  

Dokładność pomiaru ±0,003°  
±0,01°Z

±0,002°  
±0,01°Z

±0,003°  
±0,01°Z

±0,002°  
±0,01°Z

±0,003°  
±0,01°Z

±0,002°  
±0,01°Z

Rozdzielczość pomiaru 0,001°  
0,01°Z

Czas pomiaru ±90° ok. 1 s

Źródło światła 1 dioda LED z filtrem

Długość fali [nm] 589

Kontrola  temperatury wbudowany termostat 
Peltiera

zewnętrzny termostat 
Peltiera (PT31/PT80)

możliwość doposażenia 
(wymaga termostatu 

cyrkulacyjnego 
PT31 lub PT80  

przepustu komory próbki 
P8020 i rurki pomiarowej 

z kontrolowaną 
temperaturą PRG-100-ET)

Zakres kontroli 
temperatury [°C] +15 / +40 +5 / +80 

Dokładność kontroli 
temperatury [°C] ±0,2

Pomiar temperatury

z czujnikiem 
temperatury 

(sonda pomiarowa 
PRG-100-EPT)  

z czujnikiem temperatury                        
(sonda pomiarowa 
PRT-E lub PRT-T)

Zakres pomiaru 
temperatury [°C] 0 – 99,9

Rozdzielczość pomiaru 
temperatury [°C] 0,1

Dokładność pomiaru 
temperatury [°C] ±0,2
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Polarymetry do laboratorium
Modele polarymetru P8000-T i P8100-T umożliwiają kontrolę temperatury za pomocą termostatu 
cyrkulacyjnego w zakresie od 8°C do 40°C w połączeniu z rurkami pomiarowymi z kontrolowaną 
temperaturą i termostatem. Dzięki temu nadają się do precyzyjnych pomiarów w kontroli jakości.

Zalety polarymetrów Kruess:
•  Szybki niezawodny pomiar
•  Łatwe napełnianie i czyszczenie 
•  Intuicyjna obsługa
•  Pełna dokumentacja zmierzonych wartości
•  Zgodność ze światowymi standardami.

MIKROSKOPY LABORATORYJNE

MIKROSKOPY LABORATORYJNE DELTA OPTICAL
SERIA GENETIC PRO

Mikroskopy Delta Optical Genetic Pro to modele uniwersalne, które 
sprawdzą się w wielu dziedzinach nauki. Solidna i ergonomiczna 
konstrukcja statywu gwarantuje możliwość jego wieloletniej 
eksploatacji. Doskonałe,  achromatyczne obiektywy  pozwalają 
na  uzyskiwanie ostrych obrazów  oraz powiększeń w  zakresie 
40 – 1000x. Szerokopolowe okulary i  jasne oświetlenie LED, dają 
możliwość oglądania już bardzo niewielkich obiektów. Mikroskopy 
Delta Optical Genetic Pro oferowane są w szeregu wersji: mono-, 
bino- i trinokularowej.

  Genetic Pro Mono Genetic Pro Bino Genetic Pro Trino

Korekcja [mm] 160

Obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x

Oświetlenie przechodzące

Głowica monokularowa binokularowa trinokularowa

Pole widzenia okularów [mm] 18

Rozstaw źrenic [mm] - 48 - 75

Technika obserwacji jasne pole

Powiększenie okularu 10x

Genetic Pro Mono
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MIKROSKOPY PROFESJONALNE

EVOLUTION 100

 Evolution 100  L100 LED  NE610

Doskonały mikroskop o  ergonomicznej budowie do  zastosowania w  biologii, bakteriologii, 
immunologii, farmacji, weterynarii i  innych dziedzinach naukowych. Wyposażony w bardzo jasne 
i kontrastowe obiektywy planachromatyczne. Trzeci tubus optyczny pozwala na wygodne podłączenie 
aparatu typu lustrzanka/bezlusterkowiec lub kamery mikroskopowej, co pozwala dokumentować 
badania.

  Evolution 100 L1000 LED Nexcope NE610

Korekcja [mm] 160 na nieskończoność

Obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x

Oświetlenie przechodzące

Głowica trinokularowa

Pole widzenia okularów [mm] 20 22

Rozstaw źrenic [mm] 55 - 75 48 - 75 47 - 78

Technika obserwacji jasne pole

Powiększenie okularu 10x

L1000 LED

Nexcope NE610

Profesjonalny mikroskop biologiczny. Wysokiej jakości układ optyczny z korekcją na nieskończoność 
pozwala uzyskać perfekcyjny obraz. Szerokie pole widzenia zapewniają okulary 22 mm.

Nowoczesny mikroskop biologiczny stosowany w laboratoriach analitycznych, a także badaniach 
w wielu dziedzinach naukowych. Wyposażony w nasadkę trinokularową, pozwalającą podłączyć 
dowolną kamerę mikroskopową z mocowaniem C-mount, w niezależnym torze obserwacyjnym. 
Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED (duża jasność i wysoka żywotność) uzyskujemy zimne białe 
światło, nie powodujące nagrzewania mikroskopu i  preparatu. Jest to  szczególnie przydatne 
w przypadku prowadzenia bardzo długich, nieprzerwanych obserwacji.
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MIKROSKOPY A.KRÜSS

Wysokiej jakości mikroskopy A.KRÜSS znane są z doskonałej jakości obrazu. Urządzenia te, są prze-
znaczone do zastosowań medycznych i biologicznych w laboratoriach, przemyśle oraz edukacji.

 Mikroskop  
monokularowy 

Seria MML

 Mikroskop 
metalurgiczny  

MBL3300 

 Mikroskop
stereoskopowy
Seria MSL4000  

Kamera mikroskopowa 
MKTV5 i MKTV5-Display

 Profesjonalny mikroskop 
stereoskopowy 
Seria MSZ5000  

 Mikroskop
dwuokularowy
Seria MBL2000

 Mikroskop 
odwrócony 
MBL3200
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WISKOZYMETRY

Niezależnie od  tego, czy wymagany jest zwykły lub skomplikowany pomiar 
lepkości, wiskozymetry IKA pozwalają określić lepkość cieczy o  wysokiej 
lepkości we  wszystkich obszarach zastosowań, od  laboratorium po  kontrolę 
jakości. Pomiar lepkości z użyciem tych wiskozymetrów zawiera się w różnych 
zakresach. Niezależnie od tego, czy wymagany jest zwykły lub skomplikowany 
pomiar lepkości – urządzenia IKA zapewniają szybkie uzyskanie dokładnych 
wyników. W  komplecie standardowy zestaw wrzecion (SP7-SP12), ramka 
ochronna, czujnik temperatury oraz statyw.

• Najwyższa dokładność pomiaru
• Płynna regulacja prędkości
• Pomiar lepkości w ruchu
• Łatwy w obsłudze.

Modele Zakres pomiaru 
lepkości [mPas]

Szyna 
osłonowa Statyw Seria wrzeciona 

pomiarowego

ROTAVISC hi-vi II HELI Complete <320000000

me-vi
HELISTAND

SP zestaw-2ROTAVISC hi-vi I HELI Complete <80000000

ROTAVISC me-vi HELI Complete <40000000

ROTAVISC lo-vi HELI Complete <6000000 lo-vi SP zestaw-1

ROTAVISC hi-vi II Complete <320000000

me-vi
Rotastand

SP zestaw-2ROTAVISC hi-vi I Complete <80000000

ROTAVISC me-vi Complete <40000000

ROTAVISC lo-vi Complete <6000000 lo-vi SP zestaw-1

WISKOZYMETRY proRheo
Wiskozymetry proRheo zostały zaprojektowane do szybkiego i niezawod-
nego oznaczania lepkości zarówno w laboratorium środowisku produk-
cyjnym.

Model R123 jest prostym w obsłudze wiskozymetrem rotacyjnym. Posiada 
funkcję kalibracji punktu zerowego, wartość pomiaru jest wyświetlana 
w sposób ciągły na cyfrowym wyświetlaczu.

Model R140 jest urządzeniem przenośnym, pozwala na pomiar bez koniecz-
ności transportu próbki do laboratorium. Systemy pomiarowe są produko-
wane zgodnie z normą DIN 53019, zaprojektowano je zgodnie z normą ISO 
2555.

Model R180 może być używany również jako urządzenie przenośne. Wszyst-
kie istotne parametry są  wyświetlane jednocześnie, zaś wyniki mogą 
być przechowywane lub przesłane do komputera.

Model Zakres pomiarowy Prędkość obrotowa 
[rpm] 

Moment obrotowy 
[mNm]

R123 50 – 300 000 [mPas] 62,5 0,25 – 10 

R140
0,002 – 10 000 [Pas] 5 – 1000 

0,25 – 10 (±1)

R180 0,25 – 10 (±0,01)
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ANALIZATORY DO ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Waterlab to najbardziej zaawansowany technicznie miernik aktywności wody, będący niezbędnym 
narzędziem do kontroli jakości produktów i składników w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym 
i kosmetycznym. Znajduje zastosowanie wszędzie, gdzie konieczne jest zbadanie okresu przydatności 
produktów w celu określenia ryzyka rozwoju mikroorganizmów.

Dzięki czujnikowi punktu rosy, który mierzy rzeczywistą aktywność wody zamiast parametrów 
wtórnych, Waterlab to najwydajniejsze urządzenie tego typu dostępne na rynku.

Nowe tryby kalibracji i kontroli pozwalają Użytkownikowi na optymalizację nawet w przypadku 
wielokrotnych analiz próbek o bardzo podobnych wartościach aktywności wody. Dzięki wprowadzeniu 
innowacyjnych systemów obliczeniowych i kontroli temperatury, Waterlab pozwala na wykonywanie 
różnego rodzaju badań: od prostych pomiarów kontrolnych do specyficznych testów trwałości dla 
każdego indywidualnego przypadku.

Najnowszej generacji ekran dotykowy, obsługa Wi-Fi oraz połączenie USB zapewniają łatwą, intuicyjną 
pracę. Funkcje te umożliwiają automatyczne zapisywanie danych i natychmiastowe rozpoznawanie 
próbki i Użytkownika, a także komunikację z komputerami PC i obsługę zewnętrznych kart pamięci.

Miernik Waterlab to urządzenie certyfikowane, zgodne z najnowszymi normami ISO.

Model WATERLAB

Zakres pomiaru [aw] 0,030-1,000

Dokładność pomiaru [aw] ±0,001 w + 25 ºC

Powtarzalność [aw] ±0,001

Kalibracja jednopunktowa / wielopunktowa: 5 
punktów

Czas pomiaru [min] < 5

Termostatowanie zakres 
temperatury [ºC] + 25 ±1 (regulacja od +15 do +50)

Rozdzielczość  dla temperatury 
[ºC] ±0,01

Dokładność dla temperatury [ºC] ±0,2

MIERNIK AKTYWNOŚCI WODY WATERLAB

Główne cechy urządzenia:
•  Zgodność z ISO 21807:2004 i ISO 18787:2017 
•  7-calowy, kolorowy ekran dotykowy 
•  Przyjazne dla Użytkownika oprogramowanie z wyskakującymi okienkami i powiadomieniami 

dla zachowania płynności pracy 
• Porty USB umożliwiające połączenie z komputerem PC oraz pobieranie danych na przenośne 

karty pamięci 
• Wi-Fi i Ethernet umożliwiające włączenie urządzenia do lokalnej sieci oraz sterowanie 

na odległość 
• Elastyczne zarządzanie danymi dzięki możliwości przechowywania informacji i generowania 

grafik oraz zapisywania nazw Użytkowników 
• Obsługa czytników kodów kreskowych oraz drukarek.
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ANALIZATOR STABILNOŚCI EASYCHECK DO WINA 

ANALIZATORY HYPERLAB SMART, PLUS i BASIC

Stabilność winowa związana jest ze  zjawiskiem wytrącania się dwuwinianu potasu w  wyniku 
obecności w winie kwasu potasowego i winowego. Wytrącanie jest powolnym procesem, które 
zachodzi po fermentacji moszczu lub bezpośrednio po butelkowaniu wina. Zjawisko to nie powoduje 
żadnych uszkodzeń organoleptycznych w winie, ale na pewno z wizualnego punktu widzenia nie jest 
to akceptowalne przez coraz bardziej wymagających konsumentów.

EasyCheck to  zautomatyzowany system pomiaru stabilności kwasu winowego w  winie. Jest 
to ultra kompaktowy system i wymaga jedynie energii elektrycznej do prawidłowego działania 
i do chłodzenia próbki. System jest szybki, łatwy w obsłudze i zapewnia powtarzalny pomiar stabilności 
wraz z możliwością elektronicznego przechowywania zapisów. Zasada działania Easy Check polega 
na sprzyjaniu wytrącania się winianu potasu poprzez dodanie nadmiaru THK. Pomiar stabilności 
wyprowadza się następnie z  określenia przewodności elektrycznej wina w  różnych warunkach 
temperaturowych. 

Cechy techniczne:
• Konduktometr: czułość ±2 µS / cm 

w warunkach izotermicznych; 
   zakres pomiarowy 0 ÷ 4000 µS / cm
• Termometr: czułość 0,01°C; dokładność 

0,1°C; zakres pomiarowy -30°C ÷ +50°C
• Komora analityczna: pojemność 25 ml
• Mieszadło magnetyczne
• Komputer wbudowany: 4-rdzeniowy 

procesor ARM 1,4 GHz lub szybszy
• Wymiary całkowite: szerokość 21 cm 

wysokość 20 cm; głębokość 43 cm
• Waga około 8 kg.

ANALIZATORY HYPERLAB SMART, PLUS i  BASIC to  najbardziej zaawansowane rozwiązanie 
do automatyzacji sterowania analitycznego w dziedzinie enologii. Wyniki analiz są niezwykle dokładne 
i pozwalają Użytkownikowi pracować w sposób efektywny pod względem czasu, co pozwala zarówno 
na poprawę analizy jakości, jak i optymalizację kosztów i dodatkowe korzyści.
 
Hyperlab to  automatyczny analizator wieloparametryczny z  elastycznym dostępem losowym, 
co oznacza, że może w pełni wykonywać wszystkie procedury obsługi ręcznej automatycznie. 

Ramię do pobierania próbek, kontrolowane przez mikroprocesor, wykonuje pobieranie próbki, 
jej rozcieńczenie ( jeśli jest to  wymagane przez metodę) i  odessanie odczynników. Zarówno 
próbka, jak i odczynniki są dozowane do kuwety reakcyjnej i pozostają tam wystarczająco długo, 
w stałej i kontrolowanej temperaturze, aby umożliwić całkowite zajście reakcji. Produkt reakcji 
podaje się za  pomocą wstępnie ustalonej długości fali, a  otrzymaną absorbancję wyraża się 
w wartości stężenia za pomocą odpowiednich algorytmów. Podczas procesu fazy mycia zachodzą 
między cyklami zasysania i dozowania, dzięki czemu unika się ryzyka zanieczyszczenia między 
odczynnikami i próbkami. Po wysuszeniu kuwety przechodzi ona dokładną kontrolę optyczną przed 
przeprowadzeniem owej analizy.

Najlepsza jakość i ekonomiczność 
Automatyzacja Hyperlab gwarantuje najwyższą dokładność i precyzję wyników danych, co znacznie 
zmniejsza koszty analizy o około siedem razy w porównaniu z metodologiami ręcznymi. Odczynniki 
Hyperlab są zredukowane do minimum: pojedyncze oznaczenie wymaga mniej niż 300 mikrolitrów.
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Model Hyperlab Smart Hyperlab Plus Hyperlab Basic

Ilość próbek 20 10 60 30 + 20

Ilość reagentów 10 20 30 26

Objętość próbki [µl] 2 - 300 2 - 300

Objętość reagenta [µl] 2 - 350 5 - 350

Objętość 
(próbka+reagent) 275 - 500 220 - 350

Ilość testów na 
godzinę 120 125 - 200 100 - 180

Ilość cykli mycia - 8 6

Wymiary S x G x W 
[mm] 380 x 600 x 400 600 x 660 x 500

Waga [kg] 20 38 32

Zasilanie [V] 230

 Hyperlab Basic

 Hyperlab Plus

 Hyperlab Smart

Metody:
ACETALDEHYD, KWAS OCTOWY, AMONIAKALNY I  ± AZOT AZOTOWY, ANTOCYANY, WAPŃ, 
KATECHINY, CHLOR, KWAS CYTRYNOWY, MIEDZ, KWAS D-GLUKONOWY, D i L KWAS AKTYWNY, 
D i  L KWAS MALOWY, ETANOL (do  2% obj.) GLUKOZA / FRUKTOZA, GLIKEROL, ŻELAZO, 
KWAS L-ASKORBINOWY, MAGNEZ, POTAS, STABILNOŚĆ BIAŁKA (na winie) KWAS PIROGRONOWY, 
SO2 WOLNY i CAŁKOWITY, SUKROZA, KWAS WINOWY, CAŁKOWITE POLIFENOLE, itp.
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TITRATORY

Automatyczne titratory FLASH reprezentują najnow-
szą technologię, zostały zaprojektowane z myślą o jak 
najszerszej gamie miareczkowania z  prostotą i  pre-
cyzją. Flash jest dostępny w różnych konfiguracjach, 
aby zaspokoić wszystkie potrzeby Państwa i  zostały 
zaprojektowane tak, aby w prosty i precyzyjny sposób 
wykonywać najszerszy zakres miareczkowania poten-
cjometrycznego (miareczkowanie kwasowo-zasadowe, 
redoks, argentometryczne, kompleksometryczne). 
Titrator Flash to ultrakompaktowy instrument łatwy 
w  użyciu, który z  czasem można rozbudowywać 
o  dodatkowe akcesoria. W  rzeczywistości titrator 
prowadzi Użytkownika na każdym etapie programo-
wania, analizy i  interpretacji danych. może zarządzać 
maksymalnie 2 precyzyjnymi biuretami do dozowania 
titranta i 3 pompami perystaltycznymi do odczynników 
pomocniczych, może być łączony z  pojedynczym 
uchwytem na próbki, 16- lub 35-pozycyjnym autosam-
plerem i systemem automatycznego odgazowywania. 
Wszystkie titratory FLASH są dostarczane z oprogra-
mowaniem EasyData do zarządzania danymi na kom-
puterze. 

Główne cechy i specyfikacja techniczna:
• Wymiary: 210 x 290 x 280 mm
• Objętość strzykawki: 10ml
• Biureta do ustalania dawki titranta w 12.000 krokach
• Dokładność dozowania: <0,2% 
• Powtarzalność dozowania: ±0,2%
• Pompa perystaltyczna: wymienna głowica pompy
• Wyjścia: Port elektrod (x2); USB (x2); szeregowy 

RS232 (x2)
• Pamięć wewnętrzna: 100 analiz, 10 kalibracji pH; 10 

standaryzacji titranta; 30 metod
• Eksport danych: data, godzina, identyfikator 

operatora, identyfikator próbki, metoda, wynik, 
objętość titranta

• Kalibracja pH z kompensacją temperatury i różnymi 
buforami

• Dostępne języki: włoski; angielski; hiszpański; 
niemiecki.
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SPEKTROSKOPY

SPEKTROMETRY

Spektroskopy A.KRÜSS nadają się do  jakościowej obserwacji oraz pomiaru widm emisyjnych 
i absorpcyjnych, jak również są idealne do stosowania w laboratoriach, szkołach czy na uniwersytetach.

Ręczny spektroskop bez skali długości fali 1501
• Przenośny precyzyjny spektroskop,
• Przeznaczony do jakościowej analizy i pomiaru widm emisyjnych i absorpcyjnych,
• Nadaje się do obserwacji indywidualnych, porównawczych oraz badań spektralnych.
 
Ręczny spektroskop ze skalą długości fali 1504

Model 1501 1504

Szczelina zróżnicowana 

Dyspersja kątowa C – F 7°

Dyspersja liniowa 60 mm

Pryzmat pryzmat typu Amici

Skala długości fali [nm] brak 400 – 750

Spektroskop 1701 Idealny dla szkół i uniwersytetów
Spektroskop 1701 według Kirchhoffa-Bunsena jest idealnym 
instrumentem szkoleniowym dla szkół i  uniwersytetów. 
Jest łatwy w kalibracji i nadaje się do jakościowych obserwacji 
i  pomiarów widm emisji i  absorpcji. Zarówno tubus 
obserwacyjny, jak i okular są ruchome, tubus z podziałką jest 
nieruchomy i posiada 200-częściową podziałkę.

Spektralne przyrządy pomiarowe
Spektrometr f irmy A.KRÜSS spełnia wymagania dotyczące wykorzystania danych optycznych 
z pryzmatów. Może być również używany jako spektroskop do jakościowej obserwacji i pomiaru 
widm emisyjnych i absorpcyjnych.

Do precyzyjnego wyznaczania danych optycznych pryzmatów
Krüss oferuje spektrometr-goniometr model SG1800 do dokładnego pomiaru danych optycznych 
na pryzmatach. Na podstawie zmierzonych wartości można określić kąt wewnętrzny pryzmatu 
lub współczynnik załamania zastosowanego materiału. Może być również używany jako spektroskop 
do jakościowych badań i pomiarów widm emisyjnych i absorpcyjnych. 



328 badania właściwości

Cechy charakterystyczne:
• Z okularem krzyżowym i noniuszem z dokładnością 

do 1 minuty kątowej 
• Pryzmat ze szkła krzemieniowego 
• Wysokiej jakości kolimator wykonany z hartowanej 

stali z symetryczną precyzyjną szczeliną
• Bogate akcesoria.

Model SG1800

Tuba obserwacyjna nieskończona różnorodność 

Skala precyzji odczytu 1 kąt min.

Pryzmat szkło krzemionkowe (60°)

Kąt dyspersji C – F = 2°

Rura szczelinowa symetryczna precyzyjna szczelina z hartowanej stali 

Wysokość osi optycznej [mm] 0 – 20 

Odpowiednia wysokość próbki [mm] 5 – 50 

Kolimator ogniskowej [mm] 178

Teleskop ogniskowej [mm] 178

Wolna przysłona [mm] 32

Szerokość szczeliny wejściowej [mm] 0 – 2 

Tabela próbek o średnicy [mm] 85,5

Średnica skali [mm] 176

Rozdzielczość 0°0’30”

Dokładność pomiaru ±1’

PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA 
GEMMOLOGICZNE

Na zapytanie oferujemy Państwu całą gamę przyrządów i urządzeń gemmologicznych. Dla Państwa 
wygody posiadamy w swojej ofercie podróżne walizki gemmologiczne, spektrometry, mikroskopy, 
okulary i wiele innych drobnych niezbędnych w codziennej pracy każdego jubilera.

SPEKTROMETRY
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KOMORY LAMINARNE 
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES 
Seria komór f irmy Telstar to  nowa generacja komór laminarnych do  różnych aplikacji 
z manualnym lub elektrycznym otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby. Zostały zaprojektowane 
zgodnie z  najwyższymi standardami bezpieczeństwa, ergonomii, efektywności energetycznej 
oraz niezawodności w swojej klasie. Komory spełniają wymagania wielu norm, co zostało potwierdzone 
świadectwami wydanymi przez niezależne instytucje certyfikujące TÜV NORD. Wszystkie modele 
posiadają bardzo duży obszar roboczy w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Blat roboczy w wersji 
standardowej jest dzielony, dzięki czemu części blatu można sterylizować w autoklawie. Powierzchnia 
blatu i komory wykonana jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304L. Pod blatem znajduje 
się taca ociekowa o dużej pojemności, wykonana również z  tej samej stali nierdzewnej co blat. 
Dodatkowym atutem jest podwyższony, zaokrąglony, odporny na  korozję mikrobiologiczną 
opatentowany podłokietnik V-kształtny zintegrowany z  kratkami wlotowymi powietrza, który 
chroni przed blokowaniem otworów, przez które zasysane jest powietrze na wlocie. Podłokietnik 
jest demontowalny. Szyba przednia komór wykonana jest z bezpiecznego szkła antyrefleksyjnego. 
Nachylona pod kątem otwierana do wysokości roboczej 200 mm zdecydowanie podnosi ergonomię, 
komfort pracy i gwarantuje bezpieczeństwo. Wokół szyby przedniej zamontowana jest silikonowa 
uszczelka gwarantująca szczelność. Parametry pracy kontrolowane są przez zainstalowany sterownik 
mikroprocesorowy. Kolorowy wyświetlacz LCD z dotykowymi przyciskami jest idealnym rozwiązaniem 
do  pracy w  rękawiczkach, materiał z  którego został wykonany panel jest odporny na  środki 
dezynfekcyjne. Sterownik komory wyposażony jest w alarmy wizualne i dźwiękowe, które pojawiają się 
przy odstępstwie od żądanych parametrów pracy komory takich jak: przepływy powietrza, niewłaściwa 
pozycja przedniej szyby, itp. We  wszystkich modelach zainstalowano wentylatory z  silnikami 
EC gwarantujące wysoką wydajność, cichą pracę długą żywotność i nie wymagają konserwacji. 
We  wszystkich komorach zostało użyte oświetlenie typu LED o  intensywności zapewniającej 
równomierne oświetlenie komory i chroniącej przed zmęczeniem oczu. Przepływ laminarny jest 
monitorowany przez czujnik prędkości przepływu powietrza, który dzięki technologii kompensacji 
zatkania filtra utrzymuje stały przepływ powietrza na całej powierzchni roboczej. Dodatkowo komory 
wyposażone są w niezależne systemy alarmowe, które w przypadku jakichkolwiek odchyleń emitują 
ostrzeżenie wizualne i dźwiękowe. Silikonowa uszczelka okienna hermetycznie uszczelnia komorę 
roboczą, zapewniając optymalną ochronę zarówno operatora, jak i produktu. W pozycji roboczej 
uszczelka zapobiega przedostawaniu się cząstek z otoczenia do komory roboczej, zmniejszając w ten 
sposób ewentualne zanieczyszczenie próbek i utrzymując 
wewnętrzną stronę szyby w czystości. Zaokrąglone krawędzie 
wnętrza komory ułatwiają dezynfekcję i  maksymalizują 
unikanie zanieczyszczeń. 

W komorach zainstalowano filtry HEPA H14 zgodne z normą 
EN 1822 o  skuteczności 99,995% MPPS oraz 99,999% DOP 
dla cząstek 0.3μm. W ofercie producenta dostępne są takie 
serie komór jak: Mini V/PCR, Aeolus, Bio II Advance Plus, 
BiOptima, BiOptima ONE, BiOptima EXA, BiOptima CYTO. 
Oprócz standardowej konf iguracji dla każdej z  komór 
do  wyboru dostępna jest szeroka gama akcesoriów. 
Dodatkowo komory serii BiOptima mogą zostać dodatkowo 
wyposażone w konfigurację IT wyposażoną w monitor LCD 
21.5” zainstalowany na tylnej ścianie komory.

SERIA DO PCR 

Urządzenie zapewnia jakość powietrza ISO 3 w celu ochrony 
produktu i  jest standardowo wyposażone w  lampę UV 
do  denaturacji zanieczyszczeń oligonukleotydowych, aby 
zapobiec zanieczyszczeniu podczas przeprowadzania 
procesu PCR.
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Model Mini V/PCR

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 670 x 520 x 1125

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 630 x 500 x 570

Moc [W] 66

Natężenie światła [lux] ≥750 

Poziom hałasu [dB(A)] <56

Prefiltr 85% ASHRAE

Filtry HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822

Waga [kg] 70

SERIA AEOLUS H z poziomym przepływem laminarnym
powietrza wytwarzające środowisko wolne od cząstek

Komory Aeolus H to  wysokiej jakości komory z  poziomym 
przepływem laminarnym do  obsługi materiałów innych 
niż niebezpieczne, które wymagają środowiska wolnego 
od cząstek. Aeolus H zapewniają wysoką ochronę produktu. 
Powietrze jest f iltrowane przez f iltr HEPA H14 generujący 
poziomy laminarny przepływ powietrza, który tworzy obszar 
roboczy zgodny z normą ISO 14644-1 (klasa 4) / GMP załącznik 
1 (klasa A)*, zapobiegając przedostawaniu się powietrza 
z otoczenia do obszaru roboczego. Najlepiej sprawdzają się 
w takich branżach jak: szpitale, apteki, centra in vitro, przy 
kontroli żywności, w  ogrodnictwie, przy kulturach in  vitro, 
w  elektronice, optyce, mikromechanice i  przy tworzywach 
sztucznych. Komory umożliwiają pracę w  warunkach 
sterylnych i wolnych od cząstek dzięki ciągłemu spłukiwaniu 
obszaru roboczego za pomocą jednokierunkowego poziomego 
ultraf iltrowanego przepływu powietrza. Nadciśnienie 
wewnątrz komory zapobiega napływowi powietrza z otoczenia 
do obszaru roboczego.

Model Aeolus H3 Aeolus H4 Aeolus H5 Aeolus H6

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 944 x 872 x 1212 1249 x 872 x 1212 1554 x 872 x 1212 1859 x 872 x 1212

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 925 x 598 x 780 1230 x 598 x 780 1535 x 598 x 780 1840 x 598 x 780

Wysokość otworu 
roboczego [mm] 780

Prędkość przepływu 
laminarnego [m/s] 0,45

Moc [W] 127 177 214 319

Natężenie światła [lux] ≥800 ≥900

Poziom hałasu [dB(A)] 57 58 59 60

Prefiltr G3 zgodny z EN779

Filtry główny i wylotowy HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822

Waga [kg] 106 134 150 171
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SERIA AEOLUS V z pionowym przepływem laminarnym
powietrza wytwarzające środowisko wolne od cząstek

SERIA BIO II ADVANCE PLUS z manualnym
otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby
II klasy bezpieczeństwa

Komory Aeolus V to  wysokiej jakości komory z  pionowym 
przepływem laminarnym do  obsługi materiałów innych niż 
niebezpieczne, które wymagają środowiska wolnego od cząstek. 
Aeolus V zapewniają wysoką ochronę produktu. Powietrze jest 
filtrowane przez filtr HEPA H14 generujący pionowy laminarny 
przepływ powietrza, który tworzy obszar roboczy zgodny 
z  normą ISO 14644-1 (klasa 4) / GMP załącznik 1 (klasa A)*, 
zapobiegając przedostawaniu się powietrza z  otoczenia 
do  obszaru roboczego. Najlepiej sprawdzają się w  takich 
branżach jak: szpitale, apteki, centra in  vitro, przy kontroli 
żywności, w ogrodnictwie, przy kulturach in vitro, w elektronice, 
optyce, mikromechanice i przy tworzywach sztucznych. Komory 
umożliwiają pracę w warunkach sterylnych i wolnych od cząstek 
dzięki ciągłemu spłukiwaniu obszaru roboczego za pomocą 
jednokierunkowego pionowego ultrafiltrowanego przepływu 
powietrza. Nadciśnienie wewnątrz komory zapobiega 
napływowi powietrza z otoczenia do obszaru roboczego. 

Model Aeolus V3 Aeolus V4 Aeolus V5 Aeolus V6

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 1048 x 798 x 1220 1353 x 798 x 1220 1658 x 798 x 1220 1963 x 798 x 1220

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 925 x 693 x 615 1230 x 693 x 615 1535 x 693 x 615 1840 x 693 x 615

Wysokość otworu roboczego 
[mm] 200

Prędkość przepływu 
laminarnego [m/s] 0,36

Moc [W] 112 123 166 188

Natężenie światła [lux] ≥1200 ≥1500 ≥1500 ≥1700

Poziom hałasu [dB(A)] 55

Prefiltr G3 zgodny z EN779

Filtry główny i wylotowy HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822 

Waga [kg] 140 160 185 210

Komory spełniają wymagania norm EN 12469, NSF/ANSI 
49 (klasa II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 oraz AS2252. 
Komory Bio II Advance Plus są przeznaczone do pracy 
z czynnikami chorobotwórczymi poziomu 1, 2 i 3. 30% 
powietrza jest wydmuchiwane, a  70% powietrza jest 
recyrkulowane. Zapewniają najwyższy poziom ochrony 
produktu, Operatora i otoczenia.
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Model Bio II Advance 3 Plus Bio II Advance 4 Plus Bio II Advance 6 Plus

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 1049 x 764 x 1260 1354 x 764 x 1260 1964 x 764 x 1260

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 954 x 602 x 580 1259 x 602 x 580 1869 x 602 x 580

Wysokość otworu 
roboczego [mm] 200

Prędkość przepływu 
laminarnego [m/s] 0,35

Prędkość na wlocie [m/s] 0,55 0,55 0,5

Przepływ na wylocie [m3/h] 295 402 564

Moc [W] 125 125 338

Natężenie światła [lux] ≥1000 

Poziom hałasu [dB(A)] <58

Filtry główny i wylotowy HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822 

Waga [kg] 180 200 280

SERIA BIOPTIMA z elektrycznym otwieraniem/zamykaniem 
przedniej szyby II klasy bezpieczeństwa

Komory spełniają wymagania norm EN 12469, NSF/ANSI 49 (klasa II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 oraz 
AS2252. Komory BIOPTIMA są przeznaczone do pracy z czynnikami chorobotwórczymi poziomu 1, 2 
i 3, 30% powietrza jest wydmuchiwane, a 70% powietrza jest recyrkulowane. Zapewniają najwyższy 
poziom ochrony produktu, Operatora i  otoczenia. Wyposażone są  w  filtr G3 pod powierzchnią 
roboczą, który wydłuża żywotność filtra HEPA i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom wentylatorów 
z  powodu przedostawania się zanieczyszczeń do  obszaru technicznego (końcówki pipet, folia 
aluminiowa itp.).

Model BiOptima 3 BiOptima 4 BiOptima 5 BiOptima 6

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 1033 x 797 x 1450 1338 x 797 x 1450 1643 x 797 x 1450 1948 x 797 x 1450

Wymiary wewnętrzne
S x G x W [mm] 885 x 548 x 666 1190 x 548 x 666 1495 x 548 x 666 1800 x 548 x 666

Wysokość otworu 
roboczego [mm] 200

Prędkość przepływu 
laminarnego [m/s] 0,35

Prędkość na wlocie [m/s] 0,6 0,65 0,6 0,6

Przepływ na wylocie 
[m3/h] 382 552 646 773

Moc [W] 150 190 220 240

Natężenie światła [lux] ≥1000 

Poziom hałasu [dB(A)] ≤53 ≤58 ≤58

Filtry główny i wylotowy HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822

Waga [kg] 218 220 250 285

SERIA BIO II ADVANCE PLUS z manualnym
otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby
II klasy bezpieczeństwa
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SERIA BIOPTIMA ONE z elektrycznym otwieraniem/zamykaniem 
przedniej szyby I klasy bezpieczeństwa

SERIA BIOPTIMA CYTO z elektrycznym
otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby
II klasy bezpieczeństwa

Gwarantująca bezpieczeństwo Operatora i  otoczenia. Zastosowanie: badania mikrobiologiczne 
z biologicznymi czynnikami BSL 1 i 2. Wyposażone są w filtr G3 pod powierzchnią roboczą, który 
wydłuża żywotność filtra HEPA i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom wentylatorów z powodu 
przedostawania się zanieczyszczeń do obszaru technicznego (końcówki pipet, folia aluminiowa 
itp.). Gwarantująca bezpieczeństwo Operatora i otoczenia. Zastosowanie: badania mikrobiologiczne 
z biologicznymi czynnikami BSL 1 i 2.

Model BiOptima ONE 3 BiOptima ONE 4

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1033 x 797 x 1450 1338 x 797 x 1450

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 885 x 548 x 666 1190 x 548 x 666

Wysokość otworu roboczego [mm] 200

Prędkość na wlocie [m/s] 0,9

Przepływ na wylocie [m3/h] 572 769

Moc [W] 150 190

Natężenie światła [lux] ≥850 ≥1000

Poziom hałasu [dB(A)] <55 <58

Prefiltr G3

Filtry główny i wylotowy HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822 

Waga [kg] 180 210

 SERIA BIOPTIMA  SERIA BIOPTIMA ONE

Do zastosowań mikrobiologicznych wysokiego ryzyka i  zastosowań wysoce toksycznych, takich 
jak produkcja leków cytotoksycznych, zgodnie z normą DIN 12980. Zapewniają najwyższy poziom 
ochrony produktu, Operatora i otoczenia. Wyposażone są w dodatkowe filtry V-kształtne HEPA H14 
umieszczone pod powierzchnią roboczą. Wyposażone są w filtr G3 pod powierzchnią roboczą, który 
wydłuża żywotność filtra HEPA i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom wentylatorów z powodu 
przedostawania się zanieczyszczeń do obszaru technicznego (końcówki pipet, folia aluminiowa itp.).
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Model BiOptima CYTO 4 BiOptima CYTO 6

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1338 x 797 x 2212 1948 x 797 x 2212

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1190 x 548 x 666 1800 x 548 x 666

Wysokość otworu roboczego [mm] 200

Prędkość przepływu laminarnego 
[m/s] 0,35

Prędkość na wlocie [m/s] 0,60 0,65

Przepływ na wylocie [m3/h] 510 773

Moc [W] 283 420

Natężenie światła [lux] ≥1000

Poziom hałasu [dB(A)] <60

Filtry V-kształtne H14

Filtry główny i wylotowy HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822 

Waga [kg] 285 380

SERIA BIOPTIMA EXA z elektrycznym
otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby
II klasy bezpieczeństwa B2

Komory BiOptima EXA są  przeznaczone do  niebezpiecznych zastosowań w  powietrzu, takich 
jak niebezpieczne substancje lotne, lub opary. Zaprojektowane zgodnie z NSF 49. Gwarantujące 
bezpieczeństwo Operatora i otoczenia i dla środowiska. Komory z całkowitym wydmuchem powietrza 
(100%), wymagająca podłączenia do zewnętrznego systemu wentylacji. Przeznaczona do prac z lotnymi 
substancjami toksycznymi i niewielkimi ilościami radionuklidów, jeśli badania mikrobiologiczne tego 
wymagają. Komory wymagają podłączenia do systemu wentylacyjnego zapewniającego przepływ 
powietrza nie gorszy niż 1434-1520 m3/h i  nawiew powietrza do  pomieszczenia nie gorszy niż 
1000 m3/h.

 SERIA BIOPTIMA CYTO  SERIA BIOPTIMA EXA

SERIA BIOPTIMA CYTO z elektrycznym
otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby
II klasy bezpieczeństwa
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SERIA ADVANCE AP z manualnym otwieraniem/zamykaniem 
przedniej szyby II klasy bezpieczeństwa

Model BiOptima EXA 4 BiOptima EXA 6

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1338 x 797 x 2212 1948 x 797 x 2212

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1190 x 548 x 666 1800 x 548 x  666

Wysokość otworu roboczego [mm] 200

Prędkość przepływu laminarnego 
[m/s] 0,35

Prędkość na wlocie [m/s] 0,60

Przepływ na wylocie [m3/h] 1303 1971

Moc [W] 200 350

Natężenie światła [lux] ≥1000

Poziom hałasu [dB(A)] <52 <55

Filtry V-kształtne H14

Filtry główny HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822 

Waga [kg] 285 380

Komora Advance AP to  wysokiej jakości komora 
z  pionowym przepływem laminarnym do  mani-
pulowania i  przygotowywania organów i  tkanek 
do  dalszych badań. Komora jest przeznaczona 
do pracy z czynnikami chorobotwórczymi poziomu 
1, 2 i 3. 

Najczęstsze zastosowania: do próbek moczu i krwi, 
manipulacja kulturami komórkowymi, do materia-
łu biologicznego, do świeżych płynów i do biopsji. 

Model Advance AP

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1961 x 764 x 2219

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1869 x 602 x 580

Wysokość otworu roboczego [mm] 200

Prędkość przepływu laminarnego [m/s] 0,35

Prędkość na wlocie [m/s] 0,50

Moc [W] 338

Natężenie światła [lux] ≥1000

Poziom hałasu [dBA] ≤58

Filtry główny HEPA H14 zgodnie z normą EN 1822 

Waga [kg] 350

SERIA BIOPTIMA EXA z elektrycznym otwieraniem/zamykaniem przedniej szyby II klasy bezpieczeństwa B2
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SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH

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 
obilne 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.
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RL 5 – System modułowy z podwieszanymi szaf-
kami
Profesjonalny system mebli laboratoryjnych 
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 charakteryzujący 
się dużą elastycznością w  podejściu do  wymagań 
Użytkownika. Wszystkie szafki posiadają mobilną 
konstrukcję i mogą być łatwo przesuwane. 

RL 7 – System instalacji podsufitowych 
Zastosowanie podsuf itowego 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
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DYGESTORIA

Dygestorium LabAirTec jest technicznie dojrza-
łym, bezpiecznym, łatwym w działaniu urządze-
niem, które gwarantuje wolne od ryzyka i wy-
godne środowisko pracy. Norma DIN EN 14175 
ustanowiła limity wyników dla: ucieczki, prze-
trzymywania oraz wymiany powietrza. Wyniki 
LabAirTec są znacznie lepsze od tych wymaga-
nych.

S1 Wersja standardowa
System Bypass – gwarantuje laminarny prze-
pływ 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 od-
niesieniu do  pozycji przedniego ogranicznika. 
Kontrola ilości powietrza w zależności od warun-
ków wykorzystywania zwiększa poziom bezpie-
czeństwa.

S3
Automatyczne odcięcie przedniego ogranicznika 
zwiększa bezpieczeństwo i  redukuje koszty 
eksploatacji.

S4
Aktywny wlot powietrza. Osiągnięte maksimum 
bezpieczeństwa.

Zastosowanie w Państwa dygestorium aktyw-
nych systemów nawiewu i wywiewu znacząco 
wpłynie na koszty eksploatacji w Państwa labo-
ratorium.

Poniżej przedstawiono koszty eksploatacyjne 
w zależności od zastosowanego systemu.

Dygestorium LabAirTec oferuje podwyższony 
poziom bezpieczeństwa i niezawodności przy 
zwiększonym komforcie pracy. Cztery stopnie 
piramidy bezpieczeństwa to wynik zamkniętego 
projektu oraz współpracy inżynierskiej ze spe-
cjalistami z  działów aerodynamiki i  systemu 
wywiewu powietrza. Nowy system skutecznie 
chroni zdrowie operatorów urządzenia. Każdy 
stopień w tej piramidzie zwiększa bezpieczeń-
stwo podczas pracy.

Dygestorium LabAirTec prezentuje nowo zapro-
jektowany 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 zmniej-
szenie kosztów eksploatacji.

Dygestorium LabAirTec pozwala na przeinstalo-
wywanie komponentów modułowych, ułatwia-
jąc w ten sposób instalację przy jak najniższych 
kosztach. Odkażanie jest proste dzięki łatwemu 
usunięciu powietrza.

Dygestorium
Lab Air Tec 

1500

Objętość 
powietrza 

[m3/h]

Roczne koszty 
eksploatacyjne 

[PLN]

Redukcja 
kosztów 

[%]

S4 275 3210,00 45

S3 320 3750,00 55

S2 440 5160,00 75

S1 600 7020,00 100
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DYGESTORIA NASTOŁOWE ECOSAFE 

Nowa gama dygestoriów NFX15.211 klasy 1 i klasy 2 ta nowa generacja dygestoriów posiada:
• Nowy interfejs z ekranem dotykowym wspierający operatora w najdrobniejszych szczegółach 

w celu optymalnego wykorzystania jego sprzętu
• Zwiększona wytrzymałość na półprzezroczystych ścianach 
• Szeroki wybór automatycznych detektorów nasycenia filtrów (klasa 1). 

ZALETY:
Optymalna ochrona użytkownika
• Dygestorium zatwierdzone zgodnie z NF X 15-211 – MAJ 2009 przez niezależne 

laboratoria i organy kontrolne
• Certyfikat CE
• Zatrzymywanie oparów i proszków w obudowie manipulacyjnej, a następnie ich eliminacja 

podczas przechodzenia przez filtr molekularny i/lub filtr cząstek stałych HEPA
• Automatyczny detektor nasycenia filtra
• Główny filtr z węglem aktywnym + rezerwowy filtr z węglem aktywnym (kilka rodzajów 

wykrywalnych cząsteczek, należy zamówić wraz z dygestorium)
• Interfejs FILTRALARME 5 z ekranem dotykowym zapewniającym 

ergonomię w zarządzaniu dygestorium
• 5 dostępnych języków: francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
• Automatyczna regulacja przepływu powietrza
• Przepływ powietrza i licznik godzin wyświetlane jednocześnie
• Data instalacji filtrów i ich rodzaje są wskazane i widoczne podczas pracy
• Główny wyłącznik z bezpiecznikiem przepięciowym
• Ciche wentylatory elektryczne (z wyłączeniem przepływu powietrza)
• Natychmiastowe okienko kontrolne z przodu szafki pokazujący obecność filtra i jego jakość.

Oszczędność energii oraz czasu
• Dygestoria nastołowe są dostarczane gotowe do użytku 

(montaż nie jest wymagany), wszystko co należy wykonać 
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 
podczas pracy

• Ergonomiczne otwory na ręce pozwalają na bezpieczne i łatwe 
manipulowanie wewnątrz dygestorium

• Ochronne nasadki pozwalają na umieszczenie kabli zasilających 
urządzenia w dygestoriach.

Charakterystyka techniczna: 
• Konstrukcja ze stali 15/10
• Farba epoksydowa, biała RAL 9010, niebieska 5015, bardzo 

odporna na chemikalia
• Ścianki ze szkła wzmocnionego PMMA o grubości 6 mm
• Średnia prędkość powietrza z przodu urządzenia: 0,5 m/s
• Napięcie: 220-240 woltów
• Moc elektryczna: 35 W na kolumnę wentylacyjną
• Intensywność: 0,35 A
• Poziom hałasu wentylatora (z wyłączeniem przepływu 

powietrza): 60 dB(A)
• Przepływ: 180 m3/h.
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Dostępne akcesoria dodatkowe:
• Taca retencyjna + blat z melaminy
• Taca retencyjna + blat ze szkła laminowanego
• Zintegrowane światło zewnętrzne
• Stelaż na kółkach / na nóżkach
• Wózek 
• Szafka bezpieczeństwa.

Modele H06 H09 H12 H15 H18
Rodzaj 
otworu 

roboczego
Kolumny 

filtracyjne 1 1 lub 2 1 lub 2 2 lub 3 3 lub 4

Wymiary 
zewnętrzne

S x G x W
[mm]

600 x 650 x 950 900 x 750 x 1160 1200 x 750 x 1160 1500 x 750 x 1160 1800x 750 
x 1240

Wymiary 
wewnętrzne 

S x G x W
[mm]

545 x 505 x 735 845 x 700 x 935 1145 x 700 x 935 1445 x 700 x 935 1745 x 700 
x 935

Waga [kg] 23 34 44 54 70
Dostępne filtry

Filtr(y) 
z węglem 
aktywnym 
do oparów 

organicznych 
SATORG 

2 x ORG200 
(22 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 x 
ORG200 (22 kg) 

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 
ORG200 (44 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 x 
ORG200 (22 kg) 

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 
ORG200 (44 kg)

2 kolumny 
filtracyjne – 
4 x ORG200 

(44 kg) 
3 kolumny 

filtracyjne – 6 x 
ORG200 (66 kg)

3 kolumny 
filtracyjne – 
6 x ORG200 

(66 kg) 
4 kolumny 
filtracyjne – 
8 x ORG200 

(88 kg) 

Filtr(y) 
z węglem 
aktywnym 
do oparów 

korozyjnych 
SATCORG 

2 x CORG201 
(24 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 

xCORG201 (24 kg)
2 kolumny 

filtracyjne – 4 x 
CORG201 (24 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 

xCORG201 (24 kg)
2 kolumny 

filtracyjne – 4 x 
CORG201 (24 kg)

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 

CORG201 (24 kg) 
3 kolumny 

filtracyjne – 6 x 
CORG201 (72 kg)

3 kolumny 
filtracyjne –

6 x CORG201 
(72 kg) 

4 kolumny 
filtracyjne – 

8 x CORG201 
(96 kg)

Filtr(y) 
z węglem 
aktywnym 
do oparów 

formaldehydu 
SATFOR 

2 x FOR200 (24 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 x 
FOR200 (24 kg) 

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 
FOR200 (48 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 x 
FOR200 (24 kg) 

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 
FOR200 (48 kg)

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 
FOR200 (48 kg)  

3 kolumny 
filtracyjne – 6 x 
FOR200 (72 kg)

3 kolumny 
filtracyjne – 
6 x FOR200 

(72 kg)
4 kolumny 
filtracyjne – 
8 x FOR200 

(96 kg)

Filtr(y) 
z węglem 
aktywnym 
do oparów 
amoniaku 

2 x AMM200 
(24 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 x 

AMM200 (24 kg) 
2 kolumny 

filtracyjne – 4 x 
AMM200 (48 kg)

1 kolumna 
filtracyjna – 2 x 

AMM200 (24 kg) 
2 kolumny 

filtracyjne – 4 x 
AMM200 
(48 kg)

2 kolumny 
filtracyjne – 4 x 

AMM200 (48 kg) 
3 kolumny 

filtracyjne – 6 x 
AMM200 (72 kg) 

3 kolumny 
filtracyjne – 6 x 

AMM200 (72 kg)

3 kolumny 
filtracyjne –

 6 x AMM200 
(72 kg)  

4 kolumny 
filtracyjne – 
8 x AMM200 

(96 kg)

 H06  H09



342 meble i dygestoria

MINI-DYGESTORIUM BEZPRZEWODOWE H70  

Nasze bezprzewodowe dygestoria umożliwiają bezpieczne manipulowanie chemikaliami, ponieważ 
opary są usuwane i oczyszczane, gdy przechodzą przez filtr z węglem aktywnym. 
Te mini-dygestorium zostało zaprojektowane specjalnie z  myślą 
o ograniczonej przestrzeni.

Normy:
• Zdolność adsorpcji filtrów z węglem aktywnym i systemu filtracji 

przetestowana i zatwierdzona zgodnie z NF X 15-211 – maj 2009
• Zgodny z deklaracją CE.

Zalety:
• Technologia Labopur®
• Łatwo umieścić na ławce lub stole warsztatowym
• Zatrzymywanie oparów w komorze manipulacyjnej i eliminacja 

tych oparów, gdy przechodzą przez filtr z węglem aktywnym
• Kontrolka pracy systemu wentylacji
• Okienko do sprawdzania obecności filtra dostosowanego do potrzeb Użytkownika
• Wysokowydajny filtr z węglem aktywnym, wyspecjalizowany i przetwarzany zgodnie 

z przechowywanymi produktami, testowany zgodnie z normą NF X 15-211 – maj 2009
• Filtr przeciwpyłowy, skuteczność 92% wobec cząstek <3 μm
• Łatwa wymiana ogniwa z węglem aktywnym
• Licznik godzin stale wskazujący całkowity czas użytkowania szafy. Po zaprogramowaniu 

co 60 godzin sygnał dźwiękowy wskazuje, że filtr z węglem aktywnym należy sprawdzić pod 
kątem nasycenia

• Wbudowany zbiornik wychwytujący do odzyskiwania płynów w przypadku rozlania
• Niski poziom hałasu
• Nie jest wymagane podłączenie
• Dostarczany gotowy do użycia (nie wymaga montażu), wystarczy podłączyć do sieci elektrycznej
• Regulowane nóżki do poziomowania.

Charakterystyka techniczna:
• Konstrukcja stalowa 12/10
• Farba epoksydowa biała RAL 9010 i niebieska RAL 5015
• Wymiary wewnętrzne S x G x W: 505 x485 x 605 mm
• Wymiary zewnętrzne S x G x W: 455 x 445 x 410 mm
• Cichy wentylator elektryczny: 220-240 V – 27 W – 0,1 A – 57 dB(A) (bez przepływu powietrza) – 

natężenie przepływu: 170 m3/h
• Ściany boczne z PMMA i ergonomiczne przejścia dla dłoni zapewniają bezpieczną 

i łatwą obsługę
• Zawiasowy panel przedni z całkowitym otwarciem zapewniającym pełny dostęp do wnętrza 

dygestorium.

 H12  H15  H18

DYGESTORIA NASTOŁOWE ECOSAFE 
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URZĄDZENIA ODCIĄGU POWIETRZA ASECOS

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
• Zgodność z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
• Z kilkustopniowym systemem filtracji i przewodem zasilającym
• Monitoring odciąganego powietrza i monitoring filtra potwierdzone 

certyfikatem VDE
• Alarm optyczny i akustyczny, bezpotencjałowy styk alarmu
• Wymiary S x G x W: 305 x 555 x 210 mm.

UFA.2030

Urządzenie z monitoringiem 
nr kat.: 14220  

Urządzenie bez monitoringu 
nr kat.: 14218  

Urządzenie do zamontowania na 
ścianie nr kat.: 17178

URZĄDZENIA ODCIĄGU POWIETRZA ASECOS
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 DN 75
 • Wymiary Wymiary S x G x W: 200 x 400 x 200 mm
 • Zgodność z dyrektywą ATEX: CE II 3/-G Exc IIC 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.
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URZĄDZENIA DO ZAINSTALOWANIA NA 
SZAFACH BEZPIECZEŃSTWA ASECOS

Dane techniczne
BASIC-

LINE model 
APG.26.30-BL

COMFORT-LINE 
model

APG.26.30-CL

HIGH-LINE model 
APG.26.30-HL

EXCLUSIVE-LINE 
model

APG.26.30-EL

Wymiary S x G x W [mm] 300 x 400 x 265

Minimalny przepływ 
powietrza [m3/h] 30 20

Instalacja/miejsce na szafach bezpieczeństwa

Monitorowanie 
powietrza + + + +

Elektroniczne 
monitorowanie  

objętości strumienia
- - + +

Alarm bezpotencjałowy - + + +

Wyświetlacz - - - +

COMFORT-LINE 
model APG.26.30-CL 

HIGH-LINE 
model APG.26.30-HL

EXCLUSIVE-LINE 
model APG.26.30-EL

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Q-CLASSIC 
ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1

Szafy bezpieczeństwa Q-Classic-90
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.



345meble i dygestoria

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Q-CLASSIC 
ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1 ASECOS

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 (DN 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.

Dostępne wyposażenie wewnętrzne
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 niezawierających 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).

Modele Q-Classic Q90.195.120 Q90.195.090 Q90.195.060

Wymiary zewnętrzne 
S x G x W [mm] 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953

Wymiary wewnętrzne 
S x G x W [mm] 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647

Głębokość przy otwartych 
drzwiach [mm] 1165 1015 1128

Wymiana powietrza 10 razy 
[m3/h] 9 6 4

Spadek ciśnienia wewnątrz 
szafy [Pa] 5

Średnica króćca 
wentylacyjnego [mm] 75

Waga [kg] 424 343 265
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Q90.195.090
- widok z przodu

Q90.195.090
- widok z boku

Przekrój modelu 
Q90.195.090

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA S-CLASSIC 
ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1 ASECOS

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 50000 cykli otwierania i zamykania
• Wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie do instalacji wentylacyjnej (DN 75)
• Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem 

zamykania)
• Łatwe poziomowanie szafy na nierównym podłożu.

Modele S-Classic S90.196.120 S90.196.090 S90.196.060 S90.129.120 S90.129.060

Wymiary 
zewnętrzne

S x G x W [mm]
1196 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1298 596x616x1298

Wymiary 
wewnętrzne

S x G x W [mm]
1050 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072

Głębokość przy 
otwartych

drzwiach [mm]
1173 1133 1173 1134

Wymiana 
powietrza

10 razy [m3/h]
10 7 4 6 3

Średnica króćca
wentylacyjnego 

[mm]
75

Waga [kg] 420 310 260 270 170

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Q-CLASSIC ZGODNE Z NORMĄ EN14470-1 ASECOS
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S-CLASSIC-90 
model S90.196.120

S-CLASSIC-90 model 
S90.196.090

S-CLASSIC-90 model 
S90.196.060.WDAS

S-CLASSIC-90 model 
S90.129.120

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA 
NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE Q-PEGASUS ASECOS

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:
• Półki z regulacją wysokości (co 32 mm), obciążenie 75 kg, z listwą półkową o wysokości 30 mm 

oraz w wersji uszczelnionej spawem
• Wkłady perforowane
• Wanny zbiorcze na dnie szaf z trójstronną uszczelką, pojemność 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.

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 (DN 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, pojemność 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).
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Modele Q-Pegasus Q90.195.120 Q90.195.090 Q90.195.060

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 524 x 1742

Głębokość przy otwartych drzwiach [mm] 1166 1016 1129

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 9 6 4

Średnica króćca wentylacyjnego [mm] 75

Waga [kg] 424 343 265

Q-PEGASUS-90 
model Q90.195.120.WDAC

Q-PEGASUS-90 
model Q90.195.090.WDAC

Q-PEGASUS-90 
model Q90.195.060.WDAC

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA DO PRZECHOWYWANIA 
MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH ASECOS

Modele S-PHOENIX-90 S90.196.120 S90.196.060 S90.196.065.075

Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 749 x 1968

Wymiary wewnętrzne S x G x W [mm] 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 657 x 1742

Głębokość przy otwartych drzwiach [mm] 950 931 1064

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 10 4 5

Średnica króćca wentylacyjnego [mm] 75

Waga [kg] 420 260 310

Szafy bezpieczeństwa S-PHOENIX-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 (DN 75)
 • Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem 
zamykania).

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE Q-PEGASUS ASECOS
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S-PHOENIX-90 model 
S90.196.120.FDAS

S-PHOENIX-90 model 
S90.196.090.FWAS

S-PHOENIX-90 model 
S90.196.060.FDAS

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, pojemność  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 NA KWASY I ZASADY ASECOS

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 (DN 75) do instalacji wentylacyjnej, 
wspólny kanał wylotowy dla obu komór.

Modele 
SL-Classic SL.196.120.MV SL.196.060.MH SL.060.059.

UB.T
SL.060.110.

UB.2T
SL.060.140.

UB.3T

Wymiary zewnętrzne
S x G x W [mm]

1197 x 603 
x 1965

597 x 605
x 1965

590 x 570 
x 600

1100 x 570 
x 600

1400 x 570 
x 600

Wymiary wewnętrzne
S x G x W [mm]

485 x 570 x 1869 
485 x 570 x 1869

485 x 570 x 914
485 x 570 x 833

488 x 531 x 562
488 x 531 x 562

489 x 531 x 562 
489 x 531 x 562

489 x 531 x 562
489 x 531 x 562
281 x 531 x 562

Wymiana powietrza
10 razy [m3/h] 16 8 4 9 9

Średnica króćca
wentylacyjnego [mm] 75 50

Waga [kg] 160 125 40 60 80

SL-CLASSIC model 
SL.196.060.MH

SL-CLASSIC 
model SL.196.120.MV
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 SL.060.059.UB.T  SL.060.110.UB.2T  SL.060.140.UB.3T

SZAFY LABORATORYJNE NA KWASY 
I ZASADY ECOSAFE

Ze względów bezpieczeństwa kwasy i zasady należy przechowywać w szafach bezpieczeństwa, aby 
zapobiec ryzyku wycieku lub stłuczenia butelek. 
Należy również zwrócić uwagę, że różne rodziny produktów muszą być rozdzielone w przegrodach lub 
przechowywane w różnych szafkach. Niektóre z naszych szaf są podzielone na przegrody, co pozwala 
na przechowywanie różnych rodzin chemicznych. 

Certyfikaty:
 • Duży znak ostrzegawczy zgodny z ISO 3864, europejską dyrektywą 92/58/CEE i normą 
NF X08.003

 • Zgodny z rekomendacjami Francuskiego Narodowego Instytutu Badań i Bezpieczeństwa 
w pracy (I.N.R.S). 

Zalety:
 • Specjalnie skonstruowane do przechowywania kwasów i zasad
 • Zbudowane z komórkowego PVC o doskonałej odporności na agresywne pary i żrące płyny
 • Szafy z wysuwanymi półkami do przechowywania kwasów i/lub zasad.

Model APC31+ APC61+ APC91+ APC111+ APC106+ APC221+

Wymiary 
zewnętrzne 

S x G x W [mm]

635 x 603
x 630

1135 x 603
x 630

635 x 615
x 1900

1135 x 615
x 1100

635 x 615
x 1900

1135 x 615
x 1900

Liczba 
przedziałów 

Główny 1 2 3 2

Dodatkowy 1 - 2 - 3 -

Liczba 
retencji

Szafki 
w głównym 2 4 6 5 8

Półki 
w 

dodatkowym
2 - 6 - 5 -

Pojemność  [l] 40 72 120 100 108 144

Pojemność 
izolowana 28 44 84 66 70 88

Maksymalna ładownosć 
każdej półki [kg] 20

Waga [kg] 30 60 90 110 83 155

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:
• Wysuwane półki z wyjmowanymi plastikowymi kuwetami, obciążenie 25 kg
• Półka z kuwetą z polietylenu i kratką
• Wanna zbiorcza na dnie szafy.

SZAFY NA KWASY I ZASADY ASECOS



351meble i dygestoria

 APC61+

 APC111+

 APC31+

SZAFY WIELOFUNKCYJNE NA CHEMIKALIA ECOSAFE SERII MR

Ochrona pasywna:
 • Całkowicie skonstruowany z komórkowego PVC
 • Posiada oznaczenie: „Żrący” „Zasada” i „Toksyczne”
 • Regulowane wysuwane półki retencyjne dla każdego większego 
przedziału

 • Niezależne przedziały (z wyjątkiem modelu APC31+) przechowywania 
kwasów, zasad 
i/lub produktów toksycznych (tylko w modelu APC106+)

 • Każdy przedział jest podzielony na główną i dodatkową przestrzeń 
magazynową (z wyjątkiem modeli APC61+, APC111+ i APC221+).

Ochrona aktywna:
• Wywietrznik wysoko i nisko uchylny o średnicy 100mm z końcówką 

umożliwiającą podłączenie ewentualnego wywiewu
• Drzwi z zamkiem:
 • Drzwi skrzydłowe w modelach APC31+, APC 91+, APC106+
 • Drzwi przesuwane w modelach APC61+. APC111+, APC221+
• Regulowane nóżki poziomujące dla zapewnienia równowagi.

Certyfikaty:
• Komora na produkty łatwopalne przetestowana i dopuszczona zgodnie z EN 14470-1 (04/2004) 

i FM 6050
• Znormalizowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010, EN 14470-1 i NF X08.003 

oraz Dyrektywą Europejską 92/58/EEC.

Zalety:
• Separacja według rodzin produktów niebezpiecznych zgodnie z przepisami INRS i kodeksem 

zdrowia publicznego (art. R.5132-68)
• Testowane i zatwierdzone przez niezależne laboratorium
• Przegródki na produkty korozyjne wykonane z komórkowego PVC lub melaminy (materiały 

antykorozyjne).

 APC106+  APC221+ APC91+
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Charakterystyka techniczna
Przechowywanie w 4 oddzielnych komorach ze scentralizowaną wentylacją dachu Ø 100 mm z moż-
liwością podłączenia:
1) Wyroby łatwopalne – przedział EN 14770-1:
• Konstrukcja dwuścienna: ściana zewnętrzna ze stali 15/10; ściana wewnętrzna w H.P.L. 

(laminat wysokociśnieniowy)
• Panele termoizolacyjne między ścianami w celu wyeliminowania mostków termicznych
• Biała farba epoksydowa RAL 9010
• Standaryzowane oznakowanie materiałów palnych
• Punkt mocowania uziemienia
• Otwory wentylacyjne z wylotem wentylacyjnym Ø 100 mm do ewentualnego podłączenia
• Kanały wentylacyjne z termotopliwym systemem do izolacji wnętrza obudowy na wypadek 

pożaru
• Uszczelki drzwiowe termorozszerzalne
• Drzwi z automatycznym ryglowaniem dwupunktowym i automatycznym ryglowaniem kołkiem 

samozamykającym
• Zamek na klucz
• System przytrzymywania drzwi w pozycji otwartej z automatycznym zamykaniem ustawionym 

na 50°C
• 3 półki retencyjne o regulowanej wysokości
• 1 zdejmowana studzienka wychwytowa na dole.

2) Kwas – komora:
• Konstrukcja z białego komórkowego PVC lub melaminy
• Standaryzowane oznakowanie
• Górne i dolne otwory wentylacyjne
• Drzwi szklane na zawiasach z zamkiem na klucz
• 2 półki / zbiorniki ściekowe zamontowane na przesuwnych szynach z korkiem
• 1 półka / zbiornik.

3) Zasady – komora:
• Konstrukcja z białego komórkowego PVC lub melaminy
• Standaryzowane oznakowanie
• Górne i dolne otwory wentylacyjne
• Drzwi szklane na zawiasach z zamkiem 

na klucz
• 1 półka / zbiornik.

4) Produkty toksyczne – komora:
• Konstrukcja z białego komórkowego PVC 

lub melaminy
• Standaryzowane oznakowanie
• Górne i dolne otwory wentylacyjne
• Drzwi szklane na zawiasach z zamkiem 

na klucz
• 1 półka / zbiornik.

Opcje:
• Dodatkowa półka i perforowana pokrywa
• Dodatkowa półka na dodatkowe przegródki.

SZAFY WIELOFUNKCYJNE NA CHEMIKALIA ECOSAFE SERII MR
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SZAFY BEZPIECZEŃSTWA 
ZE ZINTEGROWANYM FILTREM ASECOS
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) – 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
• 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 monitorowania 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.

FX-PEGASUS-90 model 
FX90.229.120.WDAC

FX-PEGASUS-90 model 
FX90.229.090.WDAC

FX-PEGASUS-90 model 
FX90.229.060.WDAC

Model
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Komórkowy 
PCV Melamina

MR9+ MR9B+ 105
1270 x 615

x 2205

395 łatwopalne 490 x 410 x 1620 105 17 4 2

390 kwasy 467 x 540 x 870 55 51 3 -

MR6+ MR6B+ 60
385 zasady 467 x 540 x 420 25 17 1 6

380 toksyczne 467 x 540 x 420 25 17 1 -
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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 bezpieczeństwem 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 (DN 75)
• Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem 

zamykania)
• Łatwe poziomowanie szafy na nierównym podłożu.

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 ASECOS

Modele FX-PEGASUS-90-90 FX90.229.120.WDAC FX90.229.090.WDAC FX90.229.060.WDAC

Wymiary zewnętrzne S x G x W 
[mm] 1193 x 615 x 2294 893 x 615 x 2294 599 x 615 x 2294

Wymiary wewnętrzne S x G x W 
[mm] 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647

Głębokość przy otwartych
drzwiach [mm] 1165 1015 1128

Zużycie energii [W] 120

Zasilanie [V/Hz] 230/50

Waga [kg] 459 370 287

Modele CS-CLASSIC-Multirisk CS.195.105.MM.4WD CS.195.054.MH.3WDR

Wymiary zewnętrzne
S x G x W [mm] 1055 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950

Wymiary wewnętrzne
S x G x W [mm] 4 x 475 x 495 x 905 3 x 486 x 495 x 595

Wymiana powietrza 10 razy [m3/h] 9 4

Średnica króćca wentylacyjnego 
[mm] 75

Waga [kg] 75 51

CS-CLASSIC
-MultiRisk 

model CS.195.105.
MM.4WD

CS-CLASSIC-
MultiRisk 

model CS.195.054.
MH.3WDR

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA ZE ZINTEGROWANYM FILTREM ASECOS
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SZAFY NA BUTLE GAZOWE ASECOS

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 (DN 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.

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).

G-ULTIMATE-90 G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F G90.205.060 G90.145.060

Wymiary 
zewnętrzne

S x G x W [mm]

1398 x 615
x 2050

1198 x 615
x 2050

898 x 615
x 2050

598 x 615
x 2050

598 x 615
x 2050

Wymiary 
wewnętrzne

S x G x W [mm]

1245 x 400
x 1858

1045 x 400
x 1858

745 x 400
x 1858

477 x 400
x 1858

445 x 400
x 1858

Głębokość przy 
otwartych

drzwiach [mm]
1337 1238 1090 1135

Ilość butli 
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

50 litrów

Waga [kg] 690 610 490 365 278

G-ULTIMATE-90 model 
G90.205.140

G-ULTIMATE-90 model 
G90.205.090

G-ULTIMATE-90 model 
G90.145.060
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105-MINUTOWE SZAFY BEZPIECZEŃSTWA
DO PRZECHOWYWANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH ECOSAFE

Nawet w  przypadku bardzo niewielkich ilości akumulatorów litowych o  niskiej lub średniej 
pojemności należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas ich przechowywania 
i ładowania. Z tą myślą zostały opracowane szafy bezpieczeństwa przystosowane do przechowywania 
baterii litowo-jonowych, których odporność ogniowa wynosi 105 minut zarówno z zewnątrz jak 
od wewnątrz. Oprócz obustronnej ochrony ppoż. szafy na akumulatory litowo-jonowe są zaopatrzone 
w komponenty specjalnie przewidziane do składowania tych akumulatorów i ich ładowania. Szafy 
te mają więc zależnie od modelu dodatkowy system bezpieczeństwa do tłumienia pożaru oraz 
wysokogatunkową technikę monitorującą, co umożliwia użycie szafy do kontrolowanego ładowania 
akumulatorów. 

 • Sprawdzona odporność ogniowa 105 minut, zgodnie z ISO 834 i normą EN 14470-1
 • Znormalizowane etykiety ostrzegawcze zgodne z normami ISO 3864 i ISO 7010 oraz dyrektywą 
europejską 92/58/EWG. 

Cechy charakterystyczne:
 • Konstrukcja stalowa i potrójna ściana z podwójną izolacją termiczną
 • Ściany zewnętrzne ze stali 12/10 i malowane farbą epoksydową w kolorze białym RAL 9010
 • Panele termoizolacyjne ograniczające mostki termiczne
 • Panele wewnętrzne z melaminy
 • Termodylatacyjne uszczelki drzwiowe
 • Drzwi z automatycznym zamykaniem
 • Zamykanie na klucz
 • Otwory wentylacyjne z wylotem wentylacyjnym Ø 100 mm do ewentualnego podłączenia
 • Kanały wentylacyjne z systemem termotopliwym do izolacji zawartości szafy na wypadek pożaru
 • Punkt mocowania przewodu uziemiającego.

Model 798+LI 794+LI 793+LI 795+LI

Liczba drzwi 1 2

Typ drzwi skrzydłowe

Zamykanie drzwi automatyczne

Półki perforowane opcjonalne

Stalowa taca 
retencyjna opcjonalne

Wbudowana gaśnica 
przeciwpożarowa opcjonalne

Wymiary zewnętrze
S x G x W [mm] 635 x 670 x 1100 635 x 620 x 1950 1137 x 670 x 1100 1137 x 620 x 1950

Wymiary wewnętrzna 
S x G x W [mm] 490 x 410 x 820 490 x 410 x 1620 1000 x 410 x 820 1000 x 410 x 1620

Waga [kg] 182 287 297 453
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Ze  względu na  różnorodne użytkowanie, 
krzesła i  stołki laboratoryjne muszą charak-
teryzować się wytrzymałością i odpornością 
na substancje chemiczne. Oferowane przez 
nas specjalistyczne krzesła i taborety do użyt-
ku w  laboratorium, wykonane są  z  mate-
riałów niepodatnych na  wpływy czynników 
chemicznych oraz promieniowanie UV. 
Są  łatwe do  utrzymania w  czystości, a  przy 
tym, odporne na uszkodzenia mechaniczne. 
Ponadto nasze produkty charakteryzuje 
duża funkcjonalność oraz łatwością dopaso-
wania do swoich potrzeb.

KRZESŁA I TABORETY LABORATORYJNE

Krzesła laboratoryjne

Hokery laboratoryjne

Taborety 
laboratoryjne

charakteryzują się ergonomicznym kształtem, 
dobrze wyprofilowanym siedziskiem, solid-
nym oparciem oraz opcjonalnie podnóżkiem 
do  krzesła obrotowego. Krzesła wykonane 
są  z  integralnej pianki poliuretanowej, która 
jest odporna na działanie substancji chemicz-
nych oraz promieniowania UV. Dzięki możli-
wości zmiany wysokości krzesło z  łatwością 
dostosowuje się do  preferencji użytkownika. 
Dodatkowo bezpieczeństwo krzesła zwiększają 
stopki antypoślizgowe lub kółka jezdne.

to  doskonała alternatywa dla krzeseł i  tabo-
retów laboratoryjnych, które równie dobrze 
sprawdzą się w  pracy laboratoryjnej. Dzięki 
zastosowaniu okrągłej, przedniej krawędzi 
siedziska krążenie w udach nie zostaje zablo-
kowane, co idealnie sprawdza się do długiego 
i rutynowego użytkowania.

to mobilne wyposażenie laboratorium zapew-
niające bezpieczną pracę. Obrotowy system 
gwarantuje łatwą przestawność oraz funkcjo-
nalność użytkowania. Profilowane siedziska 
wykonane są  z  materiału, który nie chłonie 
wody. Odporne na działanie szkodliwych czyn-
ników 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 opcjonalnie z podnóżkiem.
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KRZESŁA I STOŁKI SERII LABSTER

Krzesła laboratoryjne LABSTER są  pierwszymi na  świecie krzesłami 
stworzonymi do  typowo laboratoryjnej pracy. Dla porównania inne 
krzesła laboratoryjne są  zaadaptowanymi 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 i  kantów. 
Wszystkie elementy mechaniczne są  ukryte za  miękkimi, gładkimi 
i zmywalnymi powierzchniami, a bezszwowe połączenia sprawiają, że nie 
posiadają szczelin, które mogą 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 – 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 10–letnim okresem gwarancji.

Labster 2 Labster 3 Stołek Labster

Skóra syntetyczna

Pianka poliuretanowa

2571         6902         6911

6903        6914         6907

2000        2002

Stołek orbitalny Labster

Cechy Labster 2 Labster 3 Stołek Labster Stołek orbitalny 
Labster

Wysokość 
siedziska [mm] 400 – 510 550 – 800 450 – 650 650 – 850

Wysokość oparcia 
[mm] 300 -

Kolor siedziska 
i rodzaj 

wykończenia

integralna pianka poliuretanowa: czarny (2000), szary (2002) 
imitacja skóry: czarny (2571), granatowy (6902), szary (6911), 

czerwony (6903), miętowy zielony (6914), biały (6907)

integralna pianka 
poliuretanowa: 

czarny (2000), szary 
(2002)

Kółka jezdne tak opcjonalnie tak nie

Kwalifikacje 
laboratoryjne

odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach typu Clean room oraz laboratoriach 
klasy S1 do S3

Higiena bezszwowe połączenia zapewniają brak zakamarków, całkowicie zmywalna powłoka, 
odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

Model 
antystatyczny tak

Gwarancja 10 lat
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KRZESŁA SERII LABSIT 

Cechy Labsit 2 Labsit 3 Labsit 4 Stołek Labsit

Wysokość siedziska 
[mm] 450 - 650 520 - 770 560 - 810 450 - 650

Wysokość oparcia [mm] 420 brak

Kolor siedziska czarny

Rodzaj wykończenia imitacja skóry (mg01), integralna pianka poliuretanowa 
(2000), tkanina Lucia (5800), supertec (sp01)

integralna pianka 
poliuretanowa (2000)

Kolor wspornika 
siedziska

niebieski (3277) – kolor standardowy, antracyt (3285), 
pomarańczowy (3279), biały (3403), zielony (3280) brak

Kwalifikacje 
laboratoryjne

odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach typu Clean room oraz 
laboratoriach klasy S1 do S3, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

Zakończenie 5-ramiennej 
podstawy kółka stopki i podnóżek kółka Stop&Go 

i podnóżek kółka

Model antystatyczny tak

Gwarancja 10 lat

Siedzisko Kolor wspornika siedziska

Imitacja
 skóry

Tkanina 
Lucia

Supertec 3277 3285 3403 3279 3280 3218Integralna 
pianka 

poliuretanowa

 Labsit 2

 Oparcie z funkcją 3D flex
 Przednia krawędź 

siedziska z funkcją Flex
 Regulacja wysokości 

siedziska
 Regulacja wysokości 
siedziska za pomocą 

sprężyny gazowej
z wyzwalaczem
pierścieniowym

 Labsit 3  Labsit 4   Stołek Labsit



360 meble i dygestoria

KRZESŁA SERII NEXXIT

Cechy Nexxit 1 Nexxit 2 Nexxit 3

Wysokość siedziska [mm] 450 – 600 570 – 820

Wysokość oparcia [mm] 530

Kolor siedziska czarny

Rodzaj wykończenia integralna pianka poliuretanowa (2000), tworzywo Duotec (6801), 
imitacja skóry (MG01), Supertec (SP01)

Kolor uchwytów niebieski (3277), szary (3278), pomarańczowy (3279), zielony (3280), 
bez uchwytów (3001)

Kwalifikacje laboratoryjne odpowiednie do laboratorium i przemysłu

Zakończenie 5-ramiennej podstawy stopki kółka stopki i podnóżek

Model antystatyczny tak

Gwarancja 10 lat

 Nexxit 1  Nexxit 2  Nexxit 3

 Regulowana 
wysokość siedziska

 Regulowana 
wysokość oparcia 

 Regulowana 
głębokość siedziska 

 Regulowane 
pochylenie 
siedziska 

 Automatyczna 
regulacja ciężaru

Rodzaje materiałów Kolor uchwytów

Imitacja 
skóry
MG01

Tworzywo 
Duotec

6801

Supertec
SP01

3277 3278 3279 3280Integralna
 pianka poliure-

tanowa
2000
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KRZESŁA SERII NEON

 Regulowana 
wysokość siedziska

 Regulowane 
pochylenie  
siedziska

 Regulowana 
głębokość siedziska

 Regulacja 
wysokości oparcia

 Automatyczna 
regulacja ciężaru

Cechy Neon 1 Neon 2 Neon 3

Rodzaj regulacji oparcia A) oparcie kontaktowe
B) mechanizm zsynchronizowany 

Wysokość siedziska [mm] 450 - 620 590 - 870 

Wysokość oparcia [mm] 570 

Kolor siedziska i rodzaj 
wykończenia

imitacja skóry: czarna (MG01), niebieski (MG02), szary (MG11), biały (6907),  
integralna pianka poliuretanowa: czarny (2000), niebieski (2001), szary (2002)

Kolor paska elastycznego pomarańczowy (3279), zielony (3280), szary (3278), niebieski (3277)

Kwalifikacje 
laboratoryjne

odpowiednie do laboratorium i przemysłu, odporne na środki dezynfekcyjne, 
łatwe w czyszczeniu.

Zakończenie 5-ramiennej 
podstawy: stopki kółka stopki z podnóżkiem

Model antystatyczny tak

Gwarancja 10 lat

 Neon 3 Neon 2 Neon 1
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KRZESŁA SERII BASIC

 Basic 1  Basic 2  Basic 3

Cechy Basic Laboratory 1 Basic Laboratory 2 Basic Laboratory 3

Rodzaj regulacji oparcia
A) oparcie kontaktowe 

B) oparcie kontaktowe, uchylne siedzisko 
C) mechanizm zsynchronizowany z regulacją wagi 

Wysokość siedziska [mm] 470 - 610 620 - 870 

Wysokość oparcia [mm] 430 

Kolor siedziska 
i rodzaj wykończenia

tworzywo Duotec: czarny (6801), granatowy (6802), czerwony (6803), 
szary (6811) 

imitacja skóry: czarny (2571), granatowy (6902), czerwony (6903), 
szary (6911)

Kwalifikacje laboratoryjne odpowiednie do laboratorium, zmywalne, odporne na dezynfekcję

Zakończenie 5-ramiennej podstawy stopki kółka stopki i podnóżek

Gwarancja 10 lat

Tworzywo Duotec Skóra syntetyczna

6801 2571 69116802 6902 69036811 6803
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Lenmet to polski producent krzeseł, taboretów oraz hokerów laboratoryjnych. Wykonane są z inte-
gralnej pianki poliuretanowej, dzięki czemu łatwo utrzymać je  w  czystości, są  odporne na  środki 
dezynfekcyjne, czyszczące oraz większość roztworów kwasów i zasad. Różnorodność oferty pozwala 
na indywidualne dopasowanie krzesła do potrzeb pracowników.

Cechy Krzesło 
KPU01-A2

Krzesło 
KPU01p-A1

Hoker 
lSPU03-A2

Hoker 
SPU04-A2

Taboret 
TPU01-A1 Taboret TTS01-A1

Wysokość 
siedziska [cm] 56 – 69 45 – 58 59 – 69 42 – 55

Wymiar 
siedziska [cm] 46 x 42 36 x 35 36 x 36 fi 33

Wymiar 
oparcia [cm] 41 x 31 - - - -

Kolor 
siedziska 
i rodzaj 

wykończenia

czarna integralna pianka poliuretanowa

pianka 
poliuretanowa 
pokryta skajem 

w kolorze: 
czarnym, 

popielatym,

Zakończenie 
podstawy

stopki 
antypoślizgowe

kółka 
jezdne stopki antypoślizgowe kółka jezdne

Kwalifikacje 
laboratoryjne

odporne na większość laboratoryjnych roztworów kwasów i zasad, promieniowanie UV 
oraz środki dezynfekcyjne

Podnóżek tak nie tak nie

Podłokietniki nie tak nie

KRZESŁA LABORATORYJNE LENMET
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KRZESŁA LABORATORYJNE

Labo oraz Nargo to  specjalistyczne krzesła obrotowe, wykonane z  antypoślizgowego tworzywa 
sztucznego. Hokery Worker zapewniają wsparcie nóg podczas pracy. Siedzisko z  tworzywa 
sztucznego jest łatwe do  utrzymania w  czystości. Goliat to  specjalistyczne obrotowe taborety 
zaprojektowane z myślą o laboratoriach. Istnieje możliwość skonfigurowania modeli wg własnych 
potrzeb.

Cechy LABO RB-BL TS06 
GTP46

NARGO ST26-BL 
RTS

WORKER RB-
BL TS02 GOLIAT-PU TS02

Wysokość siedziska [cm] 60,5 x 86,5 40,5 x 54 54,5 x 80 40,5 x 52

Wymiar siedziska [cm] 49 x 45 46 x 44-47 35 x 35 fi 35

Mechanizm permanentnego kontaktu podstawa siedziska 

Materiał oparcia 
i siedziska integralna pianka poliuretanowa

Podłokietniki tak nie

Podnośnik pneumatyczny, 
podwyższony

pneumatyczny, 
standardowy 

pneumatyczny, 
podwyższony 

pneumatyczny, 
standardowy 

Materiał 5-ramiennej 
podstawy poliamid stalowa, malowana poliamid

Zakończenie 5-ramiennej 
podstawy stopki

kółka 
samohamowne, 

do twardych
lub miękkich 
powierzchni

stopki

kółka 
samohamowne, 

do twardych
lub miękkich 
powierzchni

Podnóżek tak nie tak nie
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Spis treści:
Pipety............................................................................................................................................................................................. 366

DROBNY ASORTYMENT
LABORATORYJNY
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PIPETY

• Ergonomiczna konstrukcja
• Przyjazna dla Użytkownika kalibracja
• Prosta konserwacja i regulacja
• Możliwość autoklawowania
• Trwała konstrukcja.

Urządzenia dozujące są dostępne w pojemnościach od 0.1 μl do 10 ml. Umożliwiają dużą elastyczność 
pipetowania w nowoczesnych laboratoriach. Wybór pipet IKA Pette to gwarancja precyzyjnego 
i ergonomicznego pipetowania. Nowoczesny charakter w połączeniu z bezkompromisową precyzją 
wykonania. Pipety firmy IKA można używać do wielu zastosowań w nowoczesnym laboratorium. 
Oznaczone kolorami ułatwiającymi szybki wybór odpowiedniej pipety. Odporne na  uderzenia, 
promieniowanie UV i chemikalia, co daje gwarancję długoterminowego i niezawodnego dozowania. 
Pipety nadają się do łatwej sterylizacji w autoklawie, co daje bezpieczeństwo użytkowania.

Model Objętość Kod kolorystyczny Objętość nominalna / 
Zakres objętości [µl] Materiał tłoka

IKA Pette fix 1000 µl

stała

Niebieski

1000

PPSUIKA Pette fix 500 µl 500

IKA Pette fix 250 µl 250

IKA Pette fix 200 µl

Żółty

200

stal nierdzewna 
z powłoką DLC

IKA Pette fix 100 µl 100

IKA Pette fix 50 µl 50

IKA Pette fix 25 µl 25

IKA Pette fix 20 µl 20

IKA Pette fix 10 µl
Szary

10

IKA Pette fix 5 µl 5

IKA Pette vario 
1-10 ml

zmienna

Czerwony 1000 – 10000

PPSUIKA Pette vario 
0.5-5 ml Zielony 500 – 5000

IKA Pette vario 
100-1000 µl Niebieski 100 – 1000

IKA Pette vario 
20-200 µl

Żółty

20 – 200

stal nierdzewna 
z powłoką DLC

IKA Pette vario 
10-100 µl 10 – 100

IKA Pette vario 
2-20 µl 2 – 20

IKA Pette vario 
0.5-10 µl

Szary
0,5 – 10

IKA Pette vario 
0.1-2 µl 0,1 – 2



367preparaty do dezynfekcji

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI

Spis treści:
Lampy UV do sterylizacji powietrza i/lub powierzchni............................................................................... 368
Dansept płyn............................................................................................................................................................................ 369
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LAMPY UV DO STERYLIZACJI POWIETRZA
I/LUB POWIERZCHNI

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA NBV
Lampy bakteriobójcze UV-C przeznaczone są  do  podniesienia i  utrzymania poziomu czystości 
mikrobiologicznej w  pomieszczeniach. Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o  długości 
fali 253,7 nm. Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne 
drobnoustroje. Czas działania promiennika to  8 000 h – ponad rok pracy 24 h/dobę. W  ofercie 
posiadamy trzy rodzaje lamp:
• NBV bezpośredniego działania – stosowana pod nieobecność ludzi w pomieszczeniu 
  dezynfekuje powierzchnie i powietrze
• NBVE przepływowa – bezpieczna dla ludzi, dezynfekuje powietrze
• NBVE dwufunkcyjna – łączy funkcję lamp bezpośredniej i przepływowej, dezynfekuje po
  wierzchnie i powietrze (włączony promiennik zewnętrzny) lub tylko powietrze 
  (wyłączony promiennik zewnętrzny).

Każdy model występuje w  trzech wariantach montażu: naścienny, sufitowy lub przejezdny 
na statywie.

Model Sposób
 pracy

Sposób 
montażu

Element 
emitujący 

promieniowanie

Dezynfekowana 
powierzchnia 

brutto [m2]

Dezynfekowana 
kubatura [m3] Opcje

NBV 15
bezpośredni, 

pod 
nieobecność 

ludzi

naścienny
sufitowy

przejezdny

15 W 6 – 8 

 –

licznik 
czasu pracy 

promiennika, 
wyświetlacz

NBV 30 30 W 12 – 15 

NBV 
2 x 30 2 x 30 W 18 – 22 

NBVE 
60 przepływowy, 

pod obecność 
ludzi

2 x 30 W
–

25 – 50 

NBVE 
110 2 x 55 W 45 – 90 

NBVE 
60/30

dwufunkcyjny,
promiennik 

zewnętrzny – 
pod 

nieobecność 
ludzi, zamknięty 

promiennik – 
pod obecność 

ludzi

 2 x 30 W 
i 1 x 30W 25 – 50 10 -20 

NBVE 
110/55

 2 x 55 W 
i 1 x 55W 45 – 90 18 – 36 

NBVE 
60/60 4 x 30 W 25 – 50 10 – 20 

NBVE 
110/110 4 x 55 W 45 – 90 18 – 36 

 NBV 2x30 bezpośrednia  60NL 110NL przepływowa

 60_30N 110_55N BIAŁA 
przepływowa dwufunkcyjna

 przepływowa dwufunkcyjna 
na statywie jezdnym

 z licznikiem 
czasu pracy 
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DANSEPT PŁYN

Pojemność Rodzaj zamknięcia

75 ml Atomizer
Flip top250 ml

500 ml
Atomizer
Flip top
Pompka

750 ml
Flip top
Pompka

Spryskiwacz

1000 ml

Flip top
Pompka

Spryskiwacz
Zakrętka

2000 ml Zakrętka

5000 ml Zakrętka

Dansept płyn to  preparat na  bazie alkoholu etylowego jakości farmaceutycznej, co  zapewnia 
przyjemny zapach. Płyn występuje w dwóch wariantach: 
do rąk – z dodatkiem gliceryny, która zatrzymuje wodę w naskórku i zapobiega przesuszeniu się skóry 
(z lub bez dodatku olejku zapachowego),
do rąk i powierzchni – bez gliceryny (z lub bez dodatku olejku zapachowego). Może być stosowany 
również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Sposób użycia:
Preparat gotowy do bezpośredniego użycia. 3 ml płynu należy wcierać przez 30 s. Nie rozcieńczać.

• Forma płynu
• Dezynfekcja rąk i powierzchni 

(bakteriobójczy, wirusobójczy 
grzybobójczy)

• Użycie bez rozcieńczania
• Zapach neutralny, miętowy lub 

cytrynowy
• Dostawa ok. 2 dni roboczych
• Spirytus jakości 

farmaceutycznej.



PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej:

drogą elektroniczną
biuro@danlab.pl

lub pocztą tradycyjną:
DanLab ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przyjęcie zamówienia do realizacji zawsze potwierdzamy pisemnie.

Potwierdzenie zamówienia zawiera:
• Numer oferty na podstawie której zamówienie zostało złożone
• Cenę
• Termin realizacji
• Dane płatnika i adres dostawy.

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

DOSTAWA TOWARU
Oferta którą otrzymacie Państwo w odpowiedzi na zapytanie zawiera:
•  Numer oferty 
•  Cenę produktu i warunki płatności
•  Termin związania ofertą
•  Termin i warunki dostawy 
•  Inne istotne informacje dla danego zapytania.
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