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Wytrząsarki i kołyski
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BS-010216-A03

Wytrząsarka MPS-1

002-07-1-MPS-1-0

Wytrząsarka MPS-1 o wysokiej szybkości z funkcją worteksu zapewnia regulowane mieszanie reagentów w płytkach mikrotestowych, płytkach typu
Deepwell, płytkach do PCR, mikroprobówkach (0,2-2,0 mL), a także wszelkich objętości do 50 mL.

7

MPS-1 jest łatwą w obsłudze i kompaktową wytrząsarką idealną do użytku osobistego.
MPS-1 posiada także wbudowaną głowicę do wytrząsania pojedynczej
probówki.
Wytrząsarka może być używana w chłodniach lub inkubatorach,
których zakres temperatury wynosi od +4°C do +40°C. Dodatkowo
niskie napięcie zasilania zewnętrznego (12 V) pozwala na bezpieczna
pracę przy wysokiej wilgotności otoczenia.

9

Tryb pulsacyjny wytrząsarki polega na przyspieszeniu mieszania
probówek do ustawionej prędkości, która jest utrzymywana przez
d3 sek., po czym prędkość spada do zera. Taka kombinacja
powtarzana jest przez czas określony przez użytkownika. Tryb ten
pozwala na dokładne zawieszenie wytrząsanej próbki.

8

10

MODEL

MPS-1

Zakres regulacji prędkości [obr./min]
Średnica ruchu [mm]

3

Przyspieszenie do maksymalnej prędkości
[sek.]

5

Cyfrowe ustawienie czasu

Może być używana w chłodniach lub
inkubatorach (zakres temperatury od
+4°C do +40°C)

0-60 min (krok co 15 sek.) / praca ciągła

Funkcja mieszania

trybu pulsacyjnego, trybu worteksu
wysoka stabilność - stacjonarny nawet przy
maksymalnej prędkości

Stabilność

11

Wymiary (W x D x H) [mm]

3200 obr./min
2600 obr./min
1800 obr./min
1000 obr./min
regulowana prędkość

+

225 x 215 x 150

Waga [kg]

5,1

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

10

Certyfikaty
CE, ISO9001

VORTEX
HARD
MEDIUM
SOFT
CUSTOM

Typy mieszania

300-3200

Modele
MPS-1

12

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- uniwersalna na płytkę mikrotestową (U, V lub F), płytkę do PCR
(96- dołkowa 150 µL lub 384- dołkowe 45 µL), na płytkę typu
Deepwell (250, 500, 1000, 2000 µL),
- na mikroprobówki:

13

• P-2/24 (24 x 1,5-2,0 mL),
• P-05/32 (32 x 0,5 mL),
• P-02/96 (96 x 0,2 mL),
• P-02/05 (24 x 0,5 mL i 48 x 0,2 mL).

1

skrót nazwy kategorii

6

nazwa produktu

11

certyfikaty jakie posiada produkt

2

pełna nazwa kategorii

7
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12

dodatkowe wysposażenie produktu

3
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8

QR Code produktu

13

nazwa i ilość modeli produktu

4
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9
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5
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Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Komory laminarne BIOHAZARD z recyrkulacją
NU543

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-543

007-01-1-NU543-0

Komora laminarna seria LabGard - NU-543 - II klasy bezpieczeństwa A2 firmy NuAire.

Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ BIOHAZARD,
- przepływ prawdziwie laminarny,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70%
recyrkulacja,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy
o efektywności 99,997%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 65,4 cm,
- dren powierzchni pracy,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego, całkowicie
zamykane,
- szyba frontowa ustawiona pod kątem do powierzchni pracy zgodnie
z najnowszymi trendami projektowymi,
- mikroprocesorowy system sterowania z klawiaturą dotykową
FLOWGARD™,
- wskaźnik prędkości przepływu powietrza wraz z systemem
alarmowym,
- czujnik prędkości umieszczony poza obszarem pracy i niewrażliwy na
błędy użytkownika,

- alarm nieprawidłowej pozycji okna,
- ergonomiczny podłokietnik na przedramię mocowany na całej
długości brzegu obszaru roboczego,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- lampa UV zamontowana w górnej części tylnej ściany obszaru
roboczego,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne zamontowane na tylnej ścianie obszaru
roboczego,
- zawór gazowy zamontowany w bocznej ścianie obszaru roboczego,
- silnik w technologii DC ECM (Electronically Commutated Motor).

NU545

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-545

007-01-1-NU-545-0

Komora laminarna seria LabGard - NU-545 - II klasy bezpieczeństwa A2 firmy NuAire.

Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ BIOHAZARD,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70%
recyrkulacja,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy
o efektywności 99,997%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 65,4 cm,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego, całkowicie
zamykane,
- okno frontowe suwane ręcznie lub elektrycznie (opcja),
- szyba frontowa ustawiona pod kątem do powierzchni pracy,
- zaawansowany mikroprocesorowy panel kontrolny z kolorowym
dotykowym ekranem LCD (w technologii TOUCHLINK™),
- automatyczna kompensacja i regulacja prędkości przepływu
powietrza w komorze pracy i barierze bezpieczeństwa,
- cyfrowe graficzne wyświetlacze dwóch najważniejszych parametrów
przepływu,
- unikatowy, niespotykany w innych komorach laminarnych
interaktywny system alarmowy,

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-677

- dostęp do ustawień parametrów komory chroniony hasłem,
- cyfrowy timer do ustawiania czasu pracy lampy UV i cyfrowe timery
do ogólnego zastosowania w pracy laboratoryjnej,
- licznik godzin pracy komory i sumarycznego czasu pracy lampy UV,
- system automatycznej dekontaminacji z instrukcją wyświetlaną na
ekranie LCD,
- ergonomiczny podłokietnik na przedramię mocowany na całej
długości brzegu obszaru roboczego,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- alarm nieprawidłowej pozycji okna,
- lampa UV zamontowana w górnej części tylnej ściany obszaru
roboczego,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne zamontowane na tylnej ścianie obszaru
roboczego,
- zawór gazowy zamontowany w bocznej ścianie obszaru roboczego,
- silnik w technologii DC ECM (Electronically Commutated Motor).

NU677

007-01-1-NU-677-0

Komora laminarna typ BIOHAZARD dla zwierzętarni LabGard ES NU-677 - II klasy bezpieczeństwa A2 firmy NuAire oferuje ona sterylne warunki
pracy ze zwierzętami oraz w trakcie pozostałych procedur w każdych warunkach, w pozycji siedzącej i stojącej.

Komora NU-677 pozwala na wygodną pracę dzięki:
- silnikowi Energy Saver pozwalającemu na mniejsze zużycie energii
nawet o 40% oraz obniżenie poziomu hałasu (67 dB),
- elektrycznie regulowanej wysokości podstawy komory, ułatwiającej
dobór odpowiedniej wysokości obszaru pracy,
- dużemu otworowi roboczemu o wysokości 305 mm umożliwiającemu
bezproblemowe wprowadzenie większości standardowych klatek
i innych urządzeń - okno może być otwarte na wysokość 508 mm
w celu wprowadzenia do wnętrza większych przedmiotów,
- bardzo dużej powierzchni obszaru roboczego pozwalającej na
wygodną i produktywną pracę,
- oświetleniu zamontowanemu w tylnej części komory nad blatem
roboczym, pozwalającemu na pracę w pozycji siedzącej lub stojącej
i zapewniającemu idealną widoczność obszaru pracy,
- łatwemu dostępowi do filtra wstępnego oraz gładkiej powierzchni
obszaru roboczego zapewniającemu łatwość czyszczenia,
- łatwemu do demontażu blatowi roboczemu, umożliwiającemu
czyszczenie powierzchni pod blatem,
- dozownikom pokarmu (max. 4).
Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ BIOHAZARD,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70%
recyrkulacja,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu

2

komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy
o efektywności 99,997%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 63,5 cm,
- dren powierzchni pracy,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno przednie suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego,
całkowicie zamykane,
- elektroniczny system sterowania,
- wskaźnik zapchania filtrów HEPA,
- alarm nieprawidłowej pozycji okna,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1300 lux,
- podstawa podnoszona elektrycznie zaopatrzona w kółka,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne (2 podwójne) zamontowane na tylnej ścianie
obszaru roboczego.
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MODEL

NU-543-300E

NU-543-400E

NU-543-500E

NU-543-600E

0,9

1,2

1,5

1,8

Rozmiar
nominalny
(roboczy) [m]
Wysokość
dostępowa
okna [mm]

254

254

254

254

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

1057 x 799 x
1572

1362 x 799 x
1572

1669 x 799 x
1572

1972 x 799 x
1572

186

218

258

290

Waga [kg]

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

873 x 654 x 724

1178 x 654
x 724

1483 x 654
x 724

1788 x 654
x 724

Inflow [m/s]

0,53

0,53

0,53

0,53

Downflow
[m/s]

0,30

0,30

0,30

0,30

Moc oświetlenia [lux]

>1200

>1200

>1200

>1200

Wbudowane
gniazda
elektryczne

2

2

2

2

1 z prawej
strony

1 z prawej
strony

1 z prawej
strony

1 z prawej
strony

Króćce na gaz,
próżnię itp.

Certyfikaty

Modele

NU-543-300E, NU-543-400E, NU-543-500E, NU-543-600E

EN12469, ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- regulowany podnóżek,
- uchwyt relingowy z 6 haczykami.

- dodatkowe zawory gazowe lub próżniowe,
- szyba frontowa przystosowana do pracy z mikroskopem,
- podgrzewany blat roboczy,
- palnik gazowy przystosowany do pracy w komorze,
- podłokietniki piankowe,
- podłokietniki ze stali nierdzewnej,
- oświetlenie LED,

MODEL

NU-545-300E

NU-545-400E

NU-545-500E

NU-545-600E

Rozmiar
nominalny
(roboczy) [m]

0,9

Wysokość
okna [mm]

203

203

203

203

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

1057 x 799 x
1572

1362 x 799 x
1572

1667 x 799 x
1572

1972 x 799 x
1572

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

873 x 654 x 724

1,2

1,5

1,8

Waga [kg]

186

218

258

290

Inflow [m/s]

0,53

0,53

0,53

0,53

Downflow
[m/s]

0,30

0,30

0,30

0,30

>1200

>1200

>1200

>1200

1

2

2

2

1 z prawej
strony

1 z prawej
strony

1 z prawej
strony

1 z prawej
strony

Moc oświetlenia [lux]
Gniazda
elektryczne
Zawory

1178 x 654
x 724

1483 x 654
x 724

1788 x 654
x 724

Modele

Certyfikaty

NU-545-300E, NU-545-400E, NU-545-500E, NU-545-600E

EN12469, ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- szyba frontowa sterowana elektrycznie,
- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- dodatkowe zawory gazowe lub próżniowe,
- oparcie na stopy, oparcie na łokieć,
- obrotowy stolik inox,
- palnik gazowy przystosowany do pracy w komorze.

MODEL
Rozmiar nominalny
(roboczy) [m]

NU-677-400E
1,2

NU-677-500E
1,5

NU-677-600E
1,8

z zintegrowaną
podstawą

z zintegrowaną
podstawą

z zintegrowaną
podstawą

Wysokość
maksymalna [mm]

2477

2477

2477

Wysokość
minimalna [mm]

2007

2007

2007

Szerokość
zewnętrzna [mm]

1362

1667

1972

Rodzaj komory

Głębokość
zewnętrzna [mm]

Inflow [m/s]

0,53

0,53

0,53

Wysokość dostępowa okna [mm]

305

305

305

711 x 1178 x 635

711 x 1483 x 635

711 x 1788 x 635

508

508

508

2787

Wymiary strefy
roboczej
(H x W x D) [mm]
Wysokość w pełni
otwartego okna
dostępowego [mm]

Ilość wytwarzanego ciepła BTU na godzinę

832

832

832

Certyfikaty

(niewentylowane)

2551

2669

(wentylowane)

157

178

198

Waga [kg]

340

369

398

Modele

NU-677-400E, NU-677-500E, NU-677-600E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- lampa UV zamontowana na tylnej ścianie obszaru roboczego,
- zawór gazowy zamontowany na bocznej ścianie obszaru
roboczego.
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Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Komory laminarne / laminarne polipropylenowe BIOHAZARD z recyrkulacją

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-610-SPEC

NU619SPEC

007-01-1-NU-610-SPEC-0

LabGard NU-610-SPEC firmy NuAire jest komorą laminarną typu BIOHAZARD wyposażoną w możliwość podwójnego dostępu i oferującą
ochronę produktu, operatora i otoczenia.

Komora laminarna LabGard NU-610-SPEC została zaprojektowana
specjalnie w celu umożliwienia jednoczesnej pracy dwóch operatorów
podczas operowania z małymi zwierzętami w trakcie transferu
pomiędzy klatkami. Laminar LabGard NU-610-SPEC pozwala na łatwy
dostęp z obu stron komory. Urządzenie może być wykorzystywane jako
mobilne lub jako stacjonarne np. jako ochronne przejście z jednego
pomieszczenia do drugiego.
Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ BIOHAZARD,
- podwójny dostęp do obszaru roboczego z obu stron komory,
- przepływ prawdziwie laminarny,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70%
recyrkulacja,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy o
efektywności 99,997%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 71,8 cm,
- dren powierzchni pracy,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno przednie suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-602

całkowicie zamykane,
- okno tylne suwane z otworami na ręce w tylnej części komory,
- elektroniczny system sterowania,
- wskaźniki zapchania filtrów HEPA (minihelic),
- alarm nieprawidłowej pozycji okna,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- podstawa podnoszona elektrycznie zaopatrzona w kółka,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lamp UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne (2 podwójne) zamontowane na bocznych
ścianach obszaru roboczego.
Komora laminarna LabGard NU-602 dostępna jest w trzech
odmianach:
- zbiórka klatek brudnych,
- pozbywanie się odpadów z klatek,
- dostarczanie klatek sterylnych.

NU602

007-01-1-NU-602-0

Stacja zmiany klatek - LabGard NU-602 - komora laminarna II klasy bezpieczeństwa A2 firmy NuAire. LabGard NU-602 jest komorą laminarną
typu BIOHAZARD zaprojektowaną do pracy przy zmianie klatek i innych czynnościach związanych z obsługą zwierząt laboratoryjnych w warunkach
sterylnych i bezpiecznych dla operatora. Komora laminarna LabGard NU-602 zapewnia ochronę produktu, operatora i otoczenia. Komora
zaprojektowana została z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników pracujących ze zwierzętami.
Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ BIOHAZARD,
- trzy opcje wyposażenia specjalizowanego,
- zbiórka klatek brudnych,
- usuwanie odpadów z klatek,
- dostarczanie klatek sterylnych,
- przepływ prawdziwie laminarny,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70%
recyrkulacja,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy
o efektywności 99,99%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- filtr wstępny dostosowany do pracy ze zwierzętami,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 62,2 cm,
- dren powierzchni pracy,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno przednie suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego,
całkowicie zamykane,
- duży otwór roboczy - 30,5 cm - z pełną barierą bezpieczeństwa,
- elektroniczny system sterowania,
- wskaźnik zapchania filtrów HEPA (minihelic),

- alarm nieprawidłowej pozycji okna,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- podstawa podnoszona elektrycznie zaopatrzona w kółka,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne (2 podwójne) zamontowane na bocznych
ścianach obszaru roboczego.
Komora laminarna LabGard NU-602 dostępna jest w trzech
odmianach:
- zbiórka klatek brudnych,
- pozbywanie się odpadów z klatek,
- dostarczanie klatek sterylnych.

046-01-1-B0-2A-XXXPP

Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa TopAir

BO-2A-xxxPP

Komory TopAir II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego - BIOHAZARD zapewniają ochronę operatora, produktu i środowiska. Produkt
ten oferuje wysokiej jakości ochronę przed kontaminacją w oparciu o dwa filtry HEPA klasy H14 pracujące z typową skutecznością 99,9995%
dla cząsteczek wielkości 0,3 µm. Zastosowanie polipropylenu w konstrukcji komory stanowi optymalne rozwiązanie w postaci stałej, łatwej do
utrzymania w czystości obudowy z materiału o wysokiej odporności.
Komora jest wyposażona w inteligentny, bezpieczny i elegancki
kontroler z kolorowym ekranem dotykowym, który chroni pracownika
i ostrzega o czynnościach okresowej konserwacji i wymiany części.
Wszystkie elementy, jak oświetlenie LED oraz silnik w technologii EC,
są energooszczędne. System wyposażony jest w programowalny tryb
pracy nocnej. W trybie tym wszystkie zbędne elementy zużywające
energię elektryczną są wyłączane, a pozostają aktywne jedynie
elementy zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa.
Właściwości:
- konstrukcja wykonana z odpornego polipropylenu,
- szyby boczne ze szkła hartowanego o grubości 6 mm,
- przepływ laminarny zapewniający pełną sterylność i bezpieczeństwo,
- obszar roboczy oraz taca pod blatem wykonane ze stali nierdzewnej,
- system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70%
recyrkulacja,
- dwa filtry HEPA - obszaru pracy i wylotowy o efektywności 99,9995%,
- okno suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego, całkowicie
zamykane, sterowane elektronicznie,
- szyba frontowa ustawiona pod kątem do powierzchni pracy zgodnie
z najnowszymi trendami projektowymi,
- mikroprocesorowy system sterowania z kolorowym ekranem
dotykowym,
- wskaźnik prędkości przepływu powietrza wraz z systemem
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alarmowym,
- alarmy nieprawidłowej pracy,
- wbudowane timery i liczniki,
- energooszczędne źródło światła białego, bezcieniowe w technologii
LED,
- lampa UV w obudowie wodoodpornej i mechanizm blokowania przed
przypadkowym włączeniem podczas pracy,
- gniazda elektryczne zamontowane na tylnej ścianie obszaru
roboczego,
- zawór gazowy zamontowany na bocznej ścianie obszaru roboczego,
- silnik w technologii EC (Electronically Commutated) w obudowie ze
stali nierdzewnej,
- niski poziom hałasu - zależny od wielkości komory,
- prędkość powietrza dostosowana do normy GMP.

sb
MODEL

NU-610-500E

NU-610-600E

1,5

1,8

konsola

konsola

Wysokość dostępowa
okna [mm]

305

305

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1651 x 769 x 2283

2159 x 769 x 2283

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1118 x 718 x 635

1626 x 718 x 635

340

398

Rozmiar nominalny
(roboczy) [m]
Rodzaj komory

Waga [kg]

Certyfikaty

Inflow [m/s]

0,53

0,53

Downflow [m/s]

0,38

0,38

Modele

NU-610-500E, NU-610-600E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- lampy UV zamontowane na bocznych ścianach obszaru
roboczego,
- zawór gazowy zamontowany w bocznej ścianie obszaru
roboczego.

MODEL

NU-602-400E

NU-602-500E

NU-602-600E

1,2

1,5

1,8

Rozmiar
nominalny
(roboczy) [m]
Rodzaj komory

konsola

konsola

Wysokość
dostępowa okna
[mm]

305

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1283 x 806 x 1956

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

konsola

305

305

1588 x 806 x 1956

1892 x 806 x 1956

1232 x 622 x 673

1483 x 622 x 673

1791 x 622 x 673

Waga [kg]

354

400

445

Inflow [m/s]

0,53

0,53

0,53

Downflow [m/s]

0,30

0,30

0,30

Ilość
wytwarzanego
ciepła BTU na
godz.

1440

2100

2580

Moc oświetlenia
[lux]

>1200

>1200

>1200

Modele

Certyfikaty

NU-602-400E, NU-602-500E, NU-602-600E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- zawór gazowy zamontowany na bocznej ścianie obszaru
roboczego,
- lampa UV zamontowana na tylnej ścianie obszaru roboczego.

MODEL

BO-090PP

BO-120PP

BO-150PP

BO-180PP

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

Poziom
czystości

900 x 800 x
1300

1200 x 800 x
1300

1500 x 800 x
1300

1800 x 800 x
1300

Materiał
komory

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

Poziom
głośności [dB]
850 x 650 x 550

Zgodność ze
standardami

1150 x 650
x 550

1450 x 650
x 550

1750 x 650
x 550

Oświetlenie
[lux]
Filtry

CE / ISO-9001:2008 / EN12469

Downflow
[m/s]

0,45

0,45

0,45

0,45

Inflow [m/s]

0,50

0,50

0,50

0,50

Certyfikaty

Modele

klasa 100 /
ISO 5

klasa 100 /
ISO 5

klasa 100 /
ISO 5

konstrukcja z białego polipropylenu z blatem roboczym ze stali
nierdzewnej
<52

<52

Wyposażenie opcjonalne

- filtry ULPA.
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<54

>800, energooszczędne oświetlenie LED
HEPA (opcjonalnie ULPA)

BO-A2-090PP, BO-A2-120PP, BO-A2-150PP, BO-A2-180PP

CE, zgodne z EN 12469

klasa 100 /
ISO 5

<60

sb

Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Komory laminarne BIOHAZARD z całkowitym wydmuchem / Komory do przygotowywania
farmaceutyków, cytostatyków

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-430 / NU-435

NU430-NU435

007-01-1-NU-430-NU-435-0

Komora laminarna seria LabGard - NU-430/NU-435 - II klasy bezpieczeństwa B2 z całkowitym wydmuchem (bez recyrkulacji) firmy NuAire.
Komora NU-430 umożliwia pracę z czynnikami biologicznie niebezpiecznymi sklasyfikowanymi w kategoriach 1, 2 i 3. Czynniki te mogą zawierać
również niebezpieczne substancje chemiczne (np. cytostatyki) i radionuklidy (z wyjątkiem czynników palnych). Komory laminarne NU-430 i NU-435
wymagają podłączenia do systemu wentylacji.
Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ B2,
- system bez recyrkulacji powietrza - 100% wyrzut,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy
o efektywności 99,997%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 59,7 cm,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego, całkowicie
zamykane,
- zaawansowany mikroprocesorowy panel kontrolny z kolorowym
dotykowym ekranem LCD (w technologii TOUCHLINK™),
- system kontroli zewnętrznych zaworów powietrza dostarczanego
i wyrzucanego z komory,
- automatyczna kompensacja i regulacja prędkości przepływu
powietrza w komorze pracy i barierze bezpieczeństwa,
- cyfrowe graficzne wyświetlacze dwóch najważniejszych parametrów
przepływu,
- dwa wbudowane mierniki strug powietrza - anemometry,
- interaktywny system alarmowy informujący czytelnymi komunikatami,
- dostęp do ustawień parametrów komory chroniony hasłem,

- cyfrowy timer do ustawiania czasu pracy lampy UV,
- licznik godzin pracy komory i sumarycznego czasu pracy lampy UV,
- ergonomiczny podłokietnik na przedramię mocowany na całej
długości brzegu obszaru roboczego,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- lampa UV zamontowana w górnej części tylnej ściany obszaru
roboczego (niedostępna w wersji NU-435),
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne zamontowane na tylnej ścianie obszaru
roboczego,
- zawór gazowy zamontowany w bocznej ścianie obszaru roboczego,
- silnik w technologii DC ECM (Electronically Commutated Motor).

NU481

Komora II klasy bezpieczeństwa NuAire NU-481 do pracy z cytostatykami

007-01-1-NU481-0

Komora laminarna seria CellGard HD ES - NU-481 - II klasy bezpieczeństwa do pracy z cytostatykami firmy NuAire.

Właściwości:
- ochrona operatora, produktu i środowiska - typ BIOHAZARD
(praca z chemioterapeutykami, cytostatykami, materiałami pylistymi,
hormonami, lub/oraz materiałami genetycznymi),
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- dwa duże filtry absolutne HEPA - obszaru pracy i wylotowy
o efektywności 99,997% oraz trzeci filtr - unikalny system zespołu
owalnych filtrów podblatowych,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- integralna, teleskopowa lub automatyczna podstawa komory
umożliwia pracę zarówno na stojąco jak i siedząco,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony łatwy do demontażu,
- duża głębokość robocza - 66,4 cm,
- boki komory bezpieczne - pełne,
- okno suwane góra-dół z bezpiecznego szkła hartowanego, całkowicie
zamykane,
- okno frontowe suwane ręcznie, ustawione pod kątem do powierzchni
pracy,
- zaawansowany mikroprocesorowy panel kontrolny z kolorowym
dotykowym ekranem LCD (w technologii TOUCHLINK™),
- dwa wbudowane mierniki strug powietrza - anemometry,
- unikatowy, niespotykany w innych komorach laminarnych
interaktywny system alarmowy,

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-NR800

- dostęp do ustawień parametrów komory chroniony hasłem,
- cyfrowy timer do ustawiania czasu pracy lampy UV i cyfrowe timery
do ogólnego zastosowania w pracy laboratoryjnej,
- licznik godzin pracy komory i sumarycznego czasu pracy lampy UV,
- system automatycznej dekontaminacji z instrukcją wyświetlaną na
ekranie LCD,
- ergonomiczny podłokietnik na przedramię mocowany na całej
długości brzegu obszaru roboczego,
- źródło światła białego, bezcieniowe, powyżej 1200 lux,
- lampa UV zamontowana w górnej części tylnej ściany obszaru
roboczego,
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas
pracy,
- gniazda elektryczne zamontowane na tylnej ścianie obszaru
roboczego,
- zawór gazowy zamontowany w bocznej ścianie obszaru roboczego,
- silnik w technologii ES DC/ECM (Energy Saver Electronically
Commutated Motor).

NUNR800

007-01-1-NU-NR800-0

Izolator do pracy z farmaceutykami Pharmagard NU-NR800 firmy NuAire. Izolator z negatywnym ciśnieniem względem pomieszczenia
Pharmagard NU-NR800 spełnia wszystkie wymagania określone przez normę USP Std.797 i 800 niezbędne do wytwarzania produktów
farmaceutycznych w warunkach sterylnych i bezpiecznych. Pharmagard NU-NR800 jest stosowana do pracy z materiałami niebezpiecznymi
(np. cytostatyki) stanowiącymi zagrożenie dla operatora.
Właściwości:
- obszar roboczy z klasą czystości 100 (ISO poziom 5),
- ciśnienie negatywne, przepływ recyrkulowany minimalizujący
możliwość wycieku materiałów niebezpiecznych poza strefę pracy,
- przepływ prawdziwie laminarny minimalizujący turbulencje,
- znakomita widoczność obszaru roboczego,
- miękkie rękawy umożliwiające pracę w obszarze roboczym,
- duże otwory do podłączania rękawów nie ograniczające ruchów
operatora,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- filtry absolutne HEPA - dostępowy i wylotowy o efektywności 99,99%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- zewnętrzne oświetlenie redukujące odbicia oraz nagrzewanie się
obszaru pracy,
- duże drzwi dostępowe do komory transferu,
- uchylane okno frontowe pozwalające na pełny dostęp do wnętrza
w celu czyszczenia,
- wewnętrzne uchwyty relingowe z 6 hakami,
- panel kontrolny ze wskaźnikiem zapchania filtra minihelic i klawiaturą
dotykową.
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MODEL

NU-430300E

NU-430400E

NU-430600E

NU-435400E

NU-435600E

0,9

1,2

1,8

1,2

1,8

Rozmiar
nominalny
(roboczy)
[m]
Rodzaj
komory

z dedykowaną podstawą

Wysokość
dostępowa
okna [mm]

203

203

203

203

203

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

1057 x 835
x 1549

1362 x 835
x 1549

1972 x 835
x 1549

1362 x 835
x 1549

1972 x 835
x 1549

Wyposażenie opcjonalne

Wysokość
dostępowa okna
[mm]

1788 x 597
x 648

1178 x 597
x 648

1788 x 597
x 648

Waga [kg]

231

236

322

236

322

Inflow [m/s]

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Downflow
[m/s]

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

>1200

>1200

>1200

>1200

>1200

NU-430-300E, NU-430-400E, NU-430-600E, NU-435-400E, NU-435-600E

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- okno przystosowane do mikroskopu,
- dodatkowe zawory gazowe lub próżniowe,
- oparcie na stopy, oparcie na łokieć,
- palnik gazowy przystosowany do pracy w komorze,
- zawory zewnętrzne na doprowadzeniu i odprowadzeniu
powietrza (ręczne lub automatyczne),

Rodzaj komory

1178 x 597
x 648

Modele

EN12469, ISO13485, ISO9001, CE

MODEL

772 x 597
x 648

Moc
oświetlenia
[lux]

Certyfikaty

Rozmiar nominalny (roboczy) [m]

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

NU-481-400E

- ssak do odsysania mediów płynnych,
- dodatkowa dmuchawa zewnętrzna,
- obrotowy stolik inox.

NU-481-500E

NU-481-600E

1,2

1,5

1,8

z zintegrowaną
podstawą

z zintegrowaną
podstawą

z zintegrowaną
podstawą

254

254

254

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1394 x 838 x 2232

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1178 x 664 x 724

1699 x 838 x 2232

Waga [kg]

318

358

399

Inflow [m/s]

0,53

0,53

0,53

Downflow [m/s]

0,30

0,30

0,30

Ilość wytwarzanego ciepła BTU na godzinę
(niewentylowane)

2669

2983

3140

(wentylowane)

157

198

198

>1200

>1200

>1200

2

2

2

1 z prawej strony

1 z prawej strony

1 z prawej strony

Moc oświetlenia
[lux]

2003 x 838 x 2232

Wbudowane gniazda elektryczne
1483 x 664 x 724

1788 x 664 x 724

Króćce na gaz,
próżnię itp.

Modele

Certyfikaty

NU-481-400E, NU-481-500E, NU-481-600E

EN12469, DIN12980, ISO9001, CE, UL

Wyposażenie opcjonalne

- szyba frontowa sterowana elektrycznie,
- szyby boczne,
- dodatkowe zawory gazowe lub próżniowe,
- oparcie na stopy, oparcie na łokieć,
- obrotowy stolik inox,
- palnik gazowy przystosowany do pracy w komorze.

MODEL

NU-NR800-400

Rozmiar nominalny
(roboczy) [m]
Rodzaj komory

1,2

1,8

z dedykowaną podstawą

z dedykowaną podstawą

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1270 x 826 x 1308

1880 x 826 x 1308

Wymiary wewnętrzne
(części roboczej)
(W x D x H) [mm]

895 x 591 x 695

1505 x 591 x 695

Wymiary wewnętrzne
(części rękawicowej)
(W x D x H) [mm]

359 x 610 x 695

359 x 610 x 695

200

268

Waga [kg]

Downflow [m/s]

NU-NR800-600

Certyfikaty

0,18 do 0,23

0,18 do 0,23

Ilość wytwarzanego ciepła
BTU na godzinę

795

1136

Moc oświetlenia [lux]

>800

>800

Modele

NU-NR800-400, NU-NR800-600

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- różne typy rękawów,
- półki na instrumenty,
- system gromadzenia odpadów (w tym odpadów ostrych).
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Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Komory do przygotowywania farmaceutyków, cytostatyków / Komory
polipropylenowe do PCR

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-PR797

NUPR797

007-01-1-NU-PR797-0

Izolator do pracy z farmaceutykami Pharmagard NU-PR797 firmy NuAire. Izolator z pozytywnym ciśnieniem Pharmagard NU-PR797 spełnia
wszystkie wymagania określone przez normę USP Std.797 niezbędne do wytwarzania produktów farmaceutycznych w warunkach sterylnych
i bezpiecznych. Pharmagard NU-PR797 jest stosowana do pracy sterylnej z materiałami nie stanowiącymi zagrożenia dla operatora.
Właściwości:
- obszar roboczy z klasą czystości 100 (ISO poziom 5),
- ciśnienie pozytywne, które wpycha powietrze do strefy pracy
i zapobiega jego wyciekowi,
- przepływ prawdziwie laminarny minimalizujący turbulencje,
- znakomita widoczność obszaru roboczego,
- miękkie rękawy umożliwiające pracę w obszarze roboczym,
- duże otwory do podłączania rękawów nie ograniczające ruchów
operatora,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- filtry absolutne HEPA - dostępowy i wylotowy o efektywności 99,99%,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- zewnętrzne oświetlenie redukujące odbicia oraz nagrzewanie się
obszaru pracy,
- duże drzwi dostępowe do komory transferu,
- uchylane okno frontowe pozwalające na pełny dostęp do wnętrza
w celu czyszczenia,
- wewnętrzne uchwyty relingowe z 6 hakami,
- panel kontrolny ze wskaźnikiem zapchania filtra minihelic i klawiaturą
dotykową.

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-NTE800

NUNTE800

007-01-1-NU-NTE800-0

Izolator do pracy z farmaceutykami Pharmagard NU-NTE800 firmy NuAire. Izolator z negatywnym ciśnieniem względem pomieszczenia
i całkowitym wyrzutem powietrza oczyszczonego Pharmagard NU-NTE800 spełnia wszystkie wymagania określone przez normę USP Std.797
niezbędne do wytwarzania produktów farmaceutycznych w warunkach sterylnych i bezpiecznych. Pharmagard NU-NTE800 jest stosowana do
pracy z materiałami niebezpiecznymi (np. cytostatyki) stanowiącymi zagrożenie dla operatora.
Właściwości:
- obszar roboczy z klasą czystości 100 (ISO poziom 5),
- ciśnienie negatywne, minimalizuje możliwość wycieku materiałów
niebezpiecznych poza strefę pracy,
- przepływ prawdziwie laminarny minimalizujący turbulencje,
- znakomita widoczność obszaru roboczego,
- miękkie rękawy umożliwiające pracę w obszarze roboczym,
- duże otwory do podłączania rękawów nie ograniczające ruchów
operatora,
- innowacyjny system HEPEX™ przeciwdziałający rozszczelnieniu
komory,
- filtry absolutne HEPA - dostępowy i wylotowy o efektywności 99,99%
z całkowitym wyrzutem,
- gwarantowany czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy,
- wnętrze komory wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej,
- blat roboczy - pełny, niedzielony, łatwy do demontażu,
- zewnętrzne oświetlenie redukujące odbicia oraz nagrzewanie się
obszaru pracy,
- duże drzwi dostępowe do komory transferu,
- uchylane okno frontowe pozwalające na pełny dostęp do wnętrza
w celu czyszczenia,
- wewnętrzne uchwyty relingowe z 6 hakami,
- panel kontrolny ze wskaźnikiem zapchania filtra minihelic i klawiaturą
dotykową.

Polipropylenowe komory do PCR TopAir

PCR-xxx-HEPA/UV

046-01-1-PCR-0

Komory polipropylenowe do PCR oferują wysokiej jakości system filtracji zapewniający pełną ochronę przed kontaminacją.
Komory wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na korozję, mają wysoką odporność chemiczną. Polipropylen zwiększa
wytrzymałość na rozciąganie produktu i poprawia jego właściwości termiczne.
Komory mogą być stosowane w genetyce, proteomice, biologii
molekularnej oraz medycynie sądowej.
Komory mają ergonomiczną konstrukcję i są wykonane z najwyższej
jakości materiałów, włączając najnowocześniejszy wentylator EBM
spełniający wymagania bezawaryjnej pracy i niskiego poziomu hałasu.
Właściwości:
- konstrukcja ze spawanego polipropylenu,
- wbudowany blat roboczy z polipropylenu,
- bezozonowa lampa UV (254 nm),
- okno frontowe, bezramowe, ze szkła hartowanego,
- przyjazne środowisku, energooszczędne oświetlenie typu LED
o intensywności 600-800 lux,
- prędkość przepływu 0,6±0,1 m/s (120 FPM),
- inteligentny mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed
promieniowaniem UV,
- filtracja HEPA,
- przyjazny użytkownikowi panel sterujący, kontrolujący pracę
wentylatora, oświetlenia LED i UV oraz timer UV (30 min).
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MODEL

NU-PR797-400

Rozmiar nominalny
(roboczy) [m]

NU-PR797-600

1,2

1,8

z dedykowaną podstawą

z dedykowaną podstawą

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1270 x 826 x 1308

1880 x 826 x 1308

Wymiary wewnętrzne
(części roboczej)
(W x D x H) [mm]

895 x 591 x 695

1505 x 591 x 695

Wymiary wewnętrzne
(części rękawicowej)
(W x D x H) [mm]

359 x 610 x 695

359 x 610 x 695

193

261

Rodzaj komory

Waga [kg]

Certyfikaty

Downflow [m/s]

0,18

0,18

Ilość wytwarzanego ciepła
BTU na godzinę

539

880

Moc oświetlenia [lux]

>800

>800

0,18 do 0,23

0,18 do 0,23

425/722

550/935

51 mm w.g.

51 mm w.g.

Ilość wytwarzanego ciepła
BTU na godzinę

539

880

Moc oświetlenia [lux]

>800

>800

Modele

NU-PR797-400, NU-PR797-600

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- różne typy rękawów,
- półki na instrumenty,
- system gromadzenia odpadów (w tym odpadów ostrych).

MODEL

NU-NTE800-400

Rozmiar nominalny
(roboczy) [m]

1,2

1,8

z dedykowaną podstawą

z dedykowaną podstawą

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1270 x 826 x 1308

1880 x 826 x 1308

Wymiary wewnętrzne
(części roboczej)
(W x D x H) [mm]

895 x 591 x 695

1505 x 591 x 695

Wymiary wewnętrzne
(części rękawicowej)
(W x D x H) [mm]

359 x 610 x 695

359 x 610 x 695

211

279

Rodzaj komory

Waga [kg]

Downflow [m/s]

NU-NTE-800-600

Wydmuch standard
CFM/CMH:
Ciśnienie statyczne
(w.g. - słup wody)

Modele

Certyfikaty

NU-NTE800-400, NU-NTE800-600

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- różne typy rękawów,
- półki na instrumenty,
- system gromadzenia odpadów (w tym odpadów ostrych).

MODEL

PCR-060-HEPA

PCR-090-HEPA

PCR-060-UV

PCR-090-UV

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

600 x 500 x 700

900 x 500 x 700

600 x 500 x 550

900 x 500 x 550

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

580 x 480 x 500

580 x 480 x 500

580 x 480 x 500

Standardy
produkcji

CE

Prędkość
przepływu
powietrza

0,6±0,1 m/s (120±20% FPM)

580 x 480 x 500

Materiał
obudowy

biały polipropylen

Materiał strefy
pracy

biały polipropylen

Poziom hałasu
[dB]

<52

Lampa UV [W]

bezozonowa 17 (254 nm)

Oświetlenie
[lux]
Filtry

Certyfikaty

Modele

LED >800
HEPA H14

HEPA H14

PCR-060-HEPA, PCR-090-HEPA, PCR-060-UV, PCR-090-UV

CE, FedStd-209E

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa komory.
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Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Komory do PCR

Komora laminarna do PCR NuAire NU-126

NU126

007-01-1-NU-126-0

Komora NuAire AireGard NU-126 jest urządzeniem z pionowym laminarnym przepływem powietrza zapewniająca idealnie sterylne środowisko
pracy, wolne od bakterii, wirusów i innych cząstek biologicznie czynnych, niezbędne przy prowadzeniu prac związanych z badaniami PCR,
przygotowaniem leków, hodowli komórkowej itp.
Zapewnia klasę czystości 100 według standardu Fed. Std. 209d.
Komora NU-126 nie jest przeznaczona do prac z materiałami
biologicznie niebezpiecznymi. Do tych celów przeznaczone są komory
typu Biohazard (np. NU-543, NU-480 dostępne w naszej ofercie).

BS-040104-Axx

Komora do PCR Biosan UVC/T-M-AR

002-01-1-UVC/T-M-AR-0

UVC/T-M-AR firmy Biosan to komora zaprojektowana do pracy czystej z próbkami DNA. Zapewnia ochronę przed kontaminacją. Model
UVC/T-M-AR to urządzenie nablatowe, z metalową ramą, ścianami ze szkła pokrytego powłoką anty UV i blatem roboczym ze stali nierdzewnej.
Komora jest wyposażona w otwartą lampę UV zainstalowaną w przedniej górnej części komory. Lampa UV dezynfekuje powierzchnię roboczą,
inaktywuje fragmenty DNA/RNA w przeciągu 15-30 min ekspozycji. Cyfrowy timer steruje czasem naświetlania promieniami UV.
Dodatkowa lampa światła białego zapewnia dobre oświetlenie obszaru
roboczego.
Komora wyposażona jest w przepływową lampę antybakteryjną UV,
która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie
pracy. Lampa jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.

- ściany odporne na uszkodzenia,
- niski poziom hałasu i zużycia energii,
- stół do instalacji komory (opcjonalnie),
- komora z lampą przepływową UV jest rozwiązaniem opatentowanym
przez Biosan.

Recyrkulator promieni UV zawiera lampę UV, wentylator i filtry
przeciwkurzowe umieszczone w specjalnej obudowie, która
sprawia, że użytkownik pracujący w komorze jest chroniony przed
promieniowaniem UV. Recyrkulator zwiększa maksymalną gęstość
światła UV, co czyni go dostatecznie skutecznym do dezaktywacji
DNA/RNA. Recyrkulator UV przetwarza 100 objętości komory na
godzinę, tworząc aseptyczne warunki pracy wewnątrz komory.
Specjalnie dedykowany stół T-4 (z kółkami z blokadą) z szufladą jest
dostępny na zamówienie.
Właściwości:
- bezozonowa dezynfekcja promieniami UV,
- lampy UV o długiej żywotności (szacunkowo do 9000 godz.),
- automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, gdy okno frontowe jest
uniesione,
- bakteriobójcza przepływowa lampa UV zapewnia stałą
dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy,
BS-040102-AAA

Komora do PCR Biosan UVC/T-AR

002-01-1-UVC/T-AR-0

UVC/T-AR firmy Biosan to komora zaprojektowana do czystej pracy z próbkami DNA. Komora zapewnia ochronę przeciwko kontaminacji. Model
UVC/T-AR jest modelem nastołowym, wykonanym z metalowej ramy, ścian z pleksiglasu i powierzchni roboczej malowanej proszkowo. Komora jest
wyposażona w otwartą lampę UV zainstalowaną w górnej części komory. Promieniowanie UV z otwartej lampy dezynfekuje powierzchnię roboczą
dezaktywując fragmenty DNA/RNA w ciągu 15-30 min ekspozycji. Cyfrowy timer kontroluje czas naświetlania.
Lampa światła białego zapewnia właściwe oświetlenie powierzchni
roboczej.
Komora wyposażona jest w przepływową lampę antybakteryjną UV,
która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie
pracy. Lampa ta jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.
Recyrkulator UV zawiera lampę, wentylator i filtry przeciwkurzowe
umieszczone w specjalnej obudowie, która sprawia, że użytkownik
pracujący w komorze jest chroniony przed promieniowaniem UV.
Recyrkulator zwiększa maksymalną gęstość światła UV, co czyni go
dostatecznie skutecznym do dezaktywacji DNA/RNA. Recyrkulator UV
przetwarza 100 objętości komory na godzinę, tworząc aseptyczne
warunki pracy wewnątrz komory.
Specjalnie dedykowany stół T-4 (z kółkami z blokadą) z szufladą jest
dostępny na zamówienie.
Właściwości:
- bezozonowa dezynfekcja promieniami UV,
- lampy o długiej żywotności (szacunkowo do 9000 godz.),
- automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, gdy okno frontowe jest
uniesione,
- bakteriobójcza przepływowa lampa UV zapewnia stałą
dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy,
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- ściany z materiału odpornego na uszkodzenia,
- niski poziom hałasu i zużycie energii,
- stół do instalacji komory (opcjonalny),
- komora z lampą przepływową UV jest rozwiązaniem
opatentopwanym przez Biosan.

sb
MODEL
Przepływ powietrza

Wskaźnik zapchania filtra
(minihelic)

NU-126
pionowy laminarny w klasie czystości 100 (wg ISO 5)
zapewniający bezpieczeństwo produktom

Filtr

Panel kontrolny

z włókna szklanego - wymienne

Wysokość otworu roboczego
[mm]

akrylowe zapewniające doskonałą widoczność

Szyba frontowa

z poliwęglanu, uchylana, pozwalająca na wprowadzenie większych przedmiotów do obszaru roboczego

Oświetlenie wewnętrzne
Powierzchnia pracy

MODEL

203

Panele boczne

+

- podstawa pod komorę,
- lampa UV,
- powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej,
- dodatkowe zawory gazowe lub próżniowe,
- palnik gazowy przystosowany do pracy z komorą,
- ssak do odsysania mediów płynnych,
- wewnętrzny uchwyt relingowy z 6 hakami,

Wbudowana lampa UV

otwarta UV, wbudowana lampa
bakteriobójcza 1 x 25 W, TUV25WG13 UV-C

Grubość okien

1041 x 552 x 610

1794 x 675 x 610

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

762 x 559 x 1118

1067 x 559 x 1118

1818 x 684 x 1285

Funkcje bezpieczeństwa
Wymiary (W x D x H) [mm]
Zasilanie [V / Hz / W]
Waga netto / brutto [kg]

ustawianie bezpośredniej ekspozycji UV
1 min – 24 godz. / praca ciągła

Lampa światła białego [W]

737 x 552 x 610

Wymiary powierzchni roboczej [mm]

UVC/T-M-AR

stal nierdzewna

Recyrkulator promieni UV [W]

NU-126-600E

- osłona otworu roboczego.

Powierzchnia robocza

Timer cyfrowy

NU-126-400E

NU-126-300E, NU-126-400E, NU-125-600E

tylna: stal nierdzewna, boczne i frontowa:
szkło (EUROGLASS, Niemcy)

Materiał ścian

NU-126-300E

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

Modele

ISO9001, ISO13485, CE

MODEL

+

z białej formiki lub stali nierdzewnej (opcja)

Certyfikaty

Wyposażenie opcjonalne

klawiatura dotykowa

Możliwość pracy z innymi
małymi urządzeniami

HEPA o efektywności 99,99%

Filtry wstępne

+

650 x 475
automatyczne wyłączenie otwartej lampy UV,
kiedy okno jest otwarte
690 x 535 x 555
230 / 50 / 67
28,8 / 39

1 x 25 (skuteczność >99% / godz.)
1 x 15 (TLD)
4 mm - boki i front dół; 8 mm - front góra

Modele

Certyfikaty

UVC/T-M-AR

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- stół T-4 (800 x 600 x 750 mm).

MODEL
Szyby

UVC/T-AR

Powierzchnia robocza

stal z chemicznie odporną powłoką

Wbudowana lampa UV

otwarta UV, wbudowana lampa
bakteriobójcza 1 x 25 W, TUV25WG13 UV-C

Timer cyfrowy
Recyrkulator UV [W]
Lampa światła białego [W]
Grubość okien
Wymiary powierzchni roboczej [mm]

Funkcje bezpieczeństwa

polimetakrylan metalu (ALTUGLAS EX)

Wymiary (W x D x H) [mm]
Zasilanie [V / Hz / W]
Waga netto / brutto [kg]

ustawianie bezpośredniej ekspozycji UV
1 min – 24 godz. / praca ciągła
1 x 25 (skuteczność >99% / godz.)
1 x 15 (TLD)
4 mm - boki, 8 mm - front
650 x 475

Certyfikaty

Modele
UVC/T-AR

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- stół T-4 (800 x 600 x 750 mm).

11

automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV,
kiedy okno jest otwarte
690 x 535 x 555
230 / 50 / 67
23 / 33
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Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Komory do PCR / Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa
BS-040109-Axx

Komora do PCR Biosan UVT-B-AR

002-01-1-UVT-B-AR-0

UVT-B-AR firmy Biosan to komora zaprojektowana do czystej pracy z próbkami DNA. Komora zapewnia ochronę przeciwko kontaminacji. Model
UVT-B-AR jest modelem nastołowym, wykonanym z metalowej ramy i powierzchni roboczej ze stali nierdzewnej. Komora jest wyposażona
w otwartą lampę UV zainstalowaną w górnej części komory. Promieniowanie UV z otwartej lampy dezynfekuje powierzchnię roboczą dezaktywując
fragmenty DNA/RNA w ciągu 15-30 min ekspozycji. Cyfrowy timer kontroluje czas naświetlania.
Lampa światła białego zapewnia właściwe oświetlenie powierzchni
roboczej.
Komora wyposażona jest w przepływową lampę antybakteryjną UV,
która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie
pracy. Lampa ta jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.

- ściany pełne, odporne na uszkodzenia,
- niski poziom hałasu i zużycia energii,
- stół do instalacji komóry (opcjonalnie),
- komora z lampą przepływową UV jest rozwiązaniem opatentowanym
przez Biosan.

Recyrkulator UV zawiera lampę, wentylator i filtry przeciwkurzowe
umieszczone w specjalnej obudowie, która sprawia, że użytkownik
pracujący w komorze jest chroniony przed promieniowaniem UV.
Recyrkulator zwiększa maksymalną gęstość światła UV, co czyni go
dostatecznie skutecznym do dezaktywacji DNA/RNA. Recyrkulator UV
przetwarza 100 objętości komory na godzinę, tworząc aseptyczne
warunki pracy wewnątrz komory.
Specjalnie dedykowany stół T-4 (z kółkami z blokadą) z szufladą jest
dostępny na zamówienie.
Właściwości:
- bezozonowa dezynfekcja promieniami UV,
- długi czas pracy lampy UV do 9000 godz.,
- automatyczne wyłączanie lampy UV, gdy okno frontowe jest
uniesione,
- bakteriobójcza przepływowa lampa UV zapewnia stałą
dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy,
BS-040107-AAA

Komora do PCR Biosan UVT-S-AR

002-01-1-UVT-S-AR-0

UVT-S-AR firmy Biosan to komora zaprojektowana do czystej pracy z próbkami DNA. Komora zapewnia ochronę przed kontaminacją.
Model UVT-S-AR jest modelem nastołowym, wykonanym z metalowej ramy i powierzchni roboczej ze stali nierdzewnej.
Komora jest wyposażona w otwartą lampę UV zainstalowaną w górnej
części komory. Promieniowanie UV z otwartej lampy dezynfekuje
powierzchnię roboczą dezaktywując fragmenty DNA/RNA w ciągu
15-30 min ekspozycji. Cyfrowy timer kontroluje czas naświetlania.
Lampa światła białego zapewnia właściwe oświetlenie powierzchni
roboczej.
Komora wyposażona jest w przepływową lampę antybakteryjną UV,
która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie
pracy. Lampa ta jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.
Recyrkulator UV zawiera lampę, wentylator i filtry przeciwkurzowe
umieszczone w specjalnej obudowie, która sprawia, że użytkownik
pracujący w komorze jest chroniony przed promieniowaniem UV.
Recyrkulator zwiększa maksymalną gęstość światła UV, co czyni go
dostatecznie skutecznym do dezaktywacji DNA/RNA. Recyrkulator UV
przetwarza 100 objętości komory na godzinę, tworząc aseptyczne
warunki pracy wewnątrz komory.

Właściwości:
- bezozonowa dezynfekcja promieniami UV,
- lampy o długiej żywotności (szacunkowo do 9000 godz.),
- automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, gdy okno frontowe jest
uniesione,
- bakteriobójcza przepływowa lampa UV zapewnia stałą
dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy,
- ściany ze szkła odpornego na uszkodzenia,
- niski poziom hałasu i zużycia energii,
- stół do instalacji komory (opcjonalnie),
- komora z lampą przepływową UV jest rozwiązaniem opatentowanym
przez Biosan.

Specjalnie dedykowany stół T-4L (z kółkami z blokadą) z szufladą jest
dostępny na zamówienie.

Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-813

NU813

007-01-1-NU-813-0

Komora I klasy bezpieczeństwa biologicznego NU-813 firmy NuAire. Komora LabGard NU-813 jest komorą zapewniającą ochronę personelowi
pracującemu z aerozolami i innymi cząsteczkami o niskim potencjale ryzyka. Wbudowane filtry HEPA zapewniają efektywność oczyszczania
środowiska pracy na poziomie 99,99%. Gwarantowany czas życia filtrów wynosi 5 lat i 14 000 godzin pracy.
Dzięki zastosowaniu filtrów Purafil® lub filtrów z węgla
aktywnego, komora NU-813 zapewnia ochronę w trakcie pracy
z rozpuszczalnikami używanymi np. w cytologii. Jednostronny
przepływ powietrza, z pomieszczenia pracy do komory i wydmuch
odfiltrowanego powietrza ponownie do pomieszczenia, tworzy barierę,
która minimalizuje możliwość migracji drażniących oparów ze strefy
pracy do pomieszczenia.
Właściwości:
- akrylowe boczne panele zapewniające doskonałą widoczność,
- ściana tylna z białego akrylu,
- oświetlenie wewnętrzne,
- duża głębokość robocza - 61 cm,
- blat komory wykonany z profilowanego czarnego tworzywa
epoksydowego,
- filtr HEPA o efektywności 99,99%.
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MODEL

UVT-B-AR

Materiał ścian

Wymiary powierzchni roboczej [mm]

stal nierdzewna

Wbudowana lampa UV

otwarta UV, wbudowana lampa
bakteriobójcza 1 x 25 W, TUV25WG13 UV-C

Timer cyfrowy

ustawianie bezpośredniej ekspozycji UV
1 min - 24 godz. / praca ciągła (przyrost co
1 min)

650 x 475
automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV,
kiedy okno jest otwarte

Funcja bezpieczeństwa

Powierzchnia robocza

Recyrkulator UV [W]

2 mm - boki, 4 mm - front dół, 8 mm - front
góra

Grubość ścian i okien

tylna: stal nierdzewna, boczne: stal z powłoką
odporną chemicznie, frontowa: szkło
(EUROGLASS, Niemcy)

Zasilanie [V / Hz / W]

230 / 50 / 67

Wymiary (W x D x H) [mm]

690 x 585 x 555

Waga netto / brutto [kg]

31,2 / 42

1 x 25 (skuteczność >99% / godz.)

Lampa światła białego [W]

1 x 15 (TLD)

Certyfikaty

Modele
UVT-B-AR

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- stół T-4 (800 x 600 x 750 mm).

MODEL

UVT-S-AR
tylna: stal nierdzewna, boczne i frontowa:
szkło (EUROGLASS, Niemcy)

Materiał ścian

stal nierdzewna

Wbudowana lampa UV

otwarta, UV, wbudowana lampa
bakteriobójcza 2 x 30 W, TUV30WG13 UV-C

Funkcja bezpieczeństwa

1200 x 520

Wymiary (W x D x H) [mm]

1245 x 585 x 585

Zasilanie [V / Hz / W]

ustawianie bezpośredniej ekspozycji UV
1 min – 24 godz. / praca ciągła

Recyrkulator UV [W]

wbudowane 3 gniazda, max. 1000
automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV,
kiedy okno jest otwarte

Wymiary powierzchni roboczej [mm]

Powierzchnia robocza

Timer cyfrowy

Gniazda elektryczne [W]

230 / 50 / 135

Waga netto / brutto [kg]

58 / 68,5

1 x 30 (skuteczność >99% / godz.)

Lampa światła białego [W]

1 x 30 (TLD)
4 mm - boki, 5 mm - front dół, 8 mm - front
góra

Grubość okien

Modele

Certyfikaty

UVT-S-AR

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- stół TL-4L (1290 x 600 x 770 mm).

MODEL

NU-813-300E

NU-813-400E

NU-813-600E

0,9

1,2

1,8

z dedykowaną
podstawą

z dedykowaną
podstawą

z dedykowaną
podstawą

Wysokość
dostępowa okna
[mm]

203

203

203

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

914 x 737 x 1308

1219 x 737 x 1308

1829 x 737 x 1308

Rozmiar
nominalny
(roboczy) [m]
Rodzaj komory

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

Certyfikaty

873 x 610 x 711

1178 x 610 x 711

1788 x 610 x 711

Waga [kg]

136

181

227

Moc oświetlenia
[lux]

1600

1600

1600

Modele

NU-813-300E, NU-813-400E, NU-813-600E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa komory regulowana na wysokość,
- filtr Purafil® lub z węgla aktywnego (w miejsce filtr HEPA),
- alarm niskiego przepływu.
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Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa / Komory laminarne z poziomym
przepływem powietrza
NU819

Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-819

007-01-1-NU-819-0

Komora I klasy bezpieczeństwa LabGard NU-819 firmy NuAire. Komora LabGard NU-819 została zaprojektowana do pobierania, filtrowania
i usuwania powietrza ze strefy pracy przy pomocy zewnętrznego systemu oczyszczania.

Bariera wytwarzana przez powietrze o prędkości przepływu
38-51 m/s gwarantuje optymalną ochronę personelu. Komora NU-819
stworzona przy użyciu materiałów Dupont™ Corian® w połączeniu
z ergonomicznie zaprojektowaną strefą dostępową maksymalizuje
komfort pracy i wpływa na zwiększenie skuteczności ochronnej bariery
powietrznej.
NU-819 zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność przy wykonywaniu
wszelkich prac, w których niezbędne jest zachowanie bezpieczeństwa
personelu np. wszelkie prace pipetowania, przenoszenia (transferu
materiałów), sekcji zwierząt, prace przy użyciu małej aparatury
jak wirówki, łaźnie wodne, zapewniającą ochronę personelowi
pracującemu z aerozolami i innymi cząsteczkami o niskim potencjale
ryzyka. Wbudowane filtry HEPA zapewniają efektywność oczyszczania
środowiska pracy na poziomie 99,99%. Gwarantowany czas życia
filtrów wynosi 5 lat i 14 000 godzin pracy.
Wyposażenie standardowe NU-819:
- akrylowe boczne panele zapewniające doskonałą widoczność,
- ściana tylna z białego akrylu,
- 2 gniazda elektryczne.

Komora laminarna z poziomym przepływem NuAire NU-201

NU201

007-01-1-NU-201

Komora laminarna NU-201 produkowana przez NuAire spełnia najwyższe standardy światowe i reprezentuje wysoki poziom wykonania,
wydajności i jakości. Jest zaprojektowana i wykonana tak, aby zapewnić środowisko pracy całkowicie wolne od cząstek i bakterii. Komora ta idealnie
nadaje się do rutynowych prac laboratoryjnych, testowania w warunkach sterylnych, procedur wykorzystywanych w produkcji farmaceutyków.
Całkowicie laminarny przepływ powietrza, najlepszej jakości filtry HEPA
oraz innowacyjny system HEPEX™ powodują, że komora laminarna
NU-201 jest najlepszą dostępną komorą o poziomym przepływie
powietrza.

Model NU-201 stanowi wyjątkowe urządzenie zapewniające sterylny
obszar pracy ze względu na jego konstrukcję ściśle dopasowaną do
wymagań naszych Klientów.

Filtr HEPA wykorzystany w NU-201 posiada wydajność 99,997% dla
cząstek 0,3 mikrona. Żywotność filtra głównego HEPA wynosi 5 lat
i 14 000 godzin pracy i jest przedłużona dzięki:
- dodatkowemu przedfiltrowi z włókna szklanego zatrzymującego kurz
i brud z atmosfery laboratorium,
- kontrolerowi zmieniającemu obroty silnika dmuchawy, który zapewnia
właściwy przepływ powietrza,
- wysokowydajnej dmuchawie, która automatycznie zapewnia
jednorodność ciśnienia na filtrze i jednorodność prędkości wylotowej
z filtra.
NuAire opatentowało unikalny system HEPEX™ zapewniający cichą
pracę, jednorodny rozkład prędkości powietrza w obrębie obszaru
roboczego komory. Poprzez specjalnie zaprojektowane obszary
z negatywnym ciśnieniem w stosunku do ciśnienia w laboratorium,
system ten eliminuje niebezpieczeństwo rozszczelnienia komory
i „wycieku” zanieczyszczonego powietrza. HEPEX™ zapewnia także
jednorodne obciążenie głównego filtra, który w efekcie zużywa się tak
samo na całej powierzchni, a to wpływa na zwiększenie żywotności
głównego filtra HEPA.

Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza TopAir

HC-Hxxx

046-01-1-HC-H-0

TopAir zapewnia wysokiej jakości komory z poziomym, laminarnym przepływem powietrza. Urządzenie zasysa powietrze z pomieszczenia,
przepuszcza przez filtr HEPA za pomocą wentylatora, a następnie oczyszcza wnętrze komory. Przefiltrowane powietrze przepływa w kierunku
operatora przez filtr zainstalowany w tylnej części komory.
Elementy mechaniczne i elektryczne urządzenia produkowane są przez
wiodące światowe firmy, takie jak EBM Niemcy i AAF USA. Urządzenia
produkowane są według standardów międzynarodowych
i dostosowane są do potrzeb każdego Klienta.
Komory przeznaczone są do pracy w czystym, kontrolowanym
środowisku Klasy 100 / ISO 5, przypominające czysty pokój
z dodatkową zaletą mobilności i małych wymiarów. Zapewniają
wysokiej jakości alternatywę czystego pokoju w znacznie niższym
nakładzie finansowym, bez masywnej konstrukcji.
Właściwości:
- poziomy przepływ powietrza spełniający normy ISO 5 / Klasa 100 lub
ISO 4 / Klasa 10 (w zależności od zainstalowanego filtra),
- metalowa obudowa z pokrywą epoksydową zapewnia stabilność,
zapobiega drganiom i wibracjom urządzenia w trakcie pracy,
- przyjazny dla użytkownika cyfrowy system sterowania oświetleniem
i pracą wentylatora, opcjonalnie czujnik blokady filtra,
- powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej 304,
- boki przeszklone,
- wysokiej jakości, cichy wentylator (EBM Niemcy),
- obudowa wyściełana materiałem pochłaniającym hałas,
- poziom hałasu <58 dB,
- uniwersalne gniazdo elektryczne,
- innowacyjna konstrukcja,
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- różnorodność rozmiarów i materiałów,
- ekologiczne, oszczędne oświetlenie LED.

sb
NU-819-300E

NU-819-400E

Rozmiar nominalny
(roboczy) [m]

MODEL

0,9

1,2

Wysokość dostępowa
okna [mm]

203

203

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

914 x 806 x 581

1219 x 806 x 581

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

883 x 540 x 460

1187 x 540 x 460

81

149

Waga [kg]

Certyfikaty

Modele

NU-819-300E, NU-819-400E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa komory (2 wysokości),
- alarm niskiego przepływu.

NU-201-230E

NU-201-330E

NU-201-430E

NU-201-530E

NU-201-630E

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

MODEL

660 x 813 x 1168

965 x 813 x 1321

1270 x 813 x 1321

1575 x 813 x 1321

1880 x 813 x 1321

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

603 x 508 x 721

883 x 508 x 721

1187 x 508 x 721

1492 x 508 x 721

1797 x 508 x 721

Waga [kg]

116

159

172

236

249

Wysokość filtra
[mm]

762

762

762

762

762

Modele

Certyfikaty

NU-201-230E, NU-201-330E, NU-201-430E, NU-201-530E, NU-201-630E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa opuszczana i podnoszona ręcznie lub elektrycznie,
- dodatkowe zawory gazowe lub próżniowe,
- oparcie na stopy, oparcie na łokieć,
- palnik gazowy przystosowany do pracy z komorą,
- ssak do odsysania mediów płynnych,
- obrotowy stolik inox.

MODEL

HC-H90

HC-H120

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

980 x 750 x
1110

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

900 x 600 x 660

1280 x 750 x
1110

1200 x 600
x 600

HC-H160
1680 x 750 x
1110

1600 x 600
x 660

Standardy
produkcji

USA Federal Standard 209E / ISO 1-144641

Prędkość
przepływu
powietrza

średnio 0,45±20% m/s (90±20% FPM)

Klasa czystości

HC-H180

Class 100 (FS 209E) ISO 5, 14644-1

Materiał
obudowy

1880 x 750
1110

metalowa obudowa z pokrywą epoksydową

Materiał strefy
pracy
Poziom hałasu
[dB]

1800 x 600
x 660

Oświetlenie
[lux]
Filtry

Certyfikaty

Modele

stal nierdzewna
<58

<58

>800 / 1700, ekologiczne, oszczędne oświetlenie LED
HEPA o skuteczności 99,9995% dla cząstek 0,3 µ

HC-H90, HC-H120, HC-H160, HC-H180

USA Federal Standard 209E, ISO 1-144641

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa komory,
- lampa UV,
- blat roboczy dzielony.
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Komory laminarne z poziomym przepływem powietrza / Komory laminarne z pionowym
przepływem powietrza
HC-HxxxP

046-01-1-HC-HP-0

Polipropylenowa komora laminarna z poziomym przepływem powietrza TopAir

TopAir zapewnia wysokiej jakości polipropylenowe komory z poziomym, laminarnym przepływem powietrza. Urządzenie zasysa powietrze
z pomieszczenia, przepuszcza przez filtr HEPA za pomocą wentylatora, a następnie oczyszcza wnętrze komory. Przefiltrowane powietrze
przepływa w kierunku operatora przez filtr zainstalowany w tylnej części komory.
Elementy mechaniczne i elektryczne urządzenia produkowane są przez
wiodące światowe firmy, takie jak EBM Niemcy i AAF USA. Urządzenia
produkowane są według standardów międzynarodowych
i dostosowane są do potrzeb każdego Klienta.

- różnorodność rozmiarów i materiałów,
- ekologiczne, oszczędne oświetlenie LED.

Komory przeznaczone są do pracy w czystym, kontrolowanym
środowisku Klasy 100 / ISO 5, przypominające czysty pokój
z dodatkową zaletą przenośności i małych wymiarów. Zapewniają
wysokiej jakości alternatywę czystego pokoju w znacznie niższym
nakładzie finansowym, bez masywnej konstrukcji.
Właściwości:
- poziomy przepływ powietrza spełniający normy ISO 5 / Class 100 lub
ISO 4 / Class 10 (w zależności od zainstalowanego filtra),
- polipropylenowa obudowa zapewnia stabilność, zapobiega drganiom
i wibracjom urządzenia w trakcie pracy,
- przyjazny dla użytkownika cyfrowy system sterowania oświetleniem
i pracą wentylatora, opcjonalnie czujnik blokady filtra,
- powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej,
- boki przeszklone,
- wysokiej jakości, cichy wentylator (EBM Niemcy),
- obudowa wyściełana materiałem pochłaniającym hałas,
- poziom hałasu <58 dB,
- uniwersalne gniazdo elektryczne,
- innowacyjna konstrukcja,
HC-Vxxx

046-01-1-HC-V-0

Metalowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza TopAir

TopAir zapewnia wysokiej jakości komory z pionowym, laminarnym przepływem powietrza. Urządzenie zasysa powietrze z pomieszczenia,
przepuszcza przez filtr HEPA za pomocą wentylatora, a następnie oczyszcza wnętrze komory. Powietrze filtrowane jest pionowo przez filtr
zainstalowany w szczycie komory. Elementy mechaniczne i elektryczne urządzenia produkowane są przez wiodące światowe firmy, takie jak EBM
Niemcy i AAF USA. Urządzenia produkowane są według standardów międzynarodowych i dostosowane do potrzeb każdego Klienta.
Komory przeznaczone są do pracy w czystym, kontrolowanym
środowisku Klasy 100 / ISO 5, przypominające czysty pokój
z dodatkową zaletą przenośności i małych wymiarów. Zapewniają
wysokiej jakości alternatywę czystego pokoju w znacznie niższym
nakładzie finansowym, bez masywnej konstrukcji.
Właściwości:
- pionowy przepływ powietrza spełniający normy ISO 5 / Klasa 100 lub
ISO 4 / Klasa 10 (w zależności od zainstalowanego filtra),
- metalowa obudowa z pokrywą epoksydową zapewnia stabilność,
zapobiega drganiom i wibracjom urządzenia w trakcie pracy,
- powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej 304,
- boki przeszklone,
- wysokiej jakości, cichy wentylator (EBM Niemcy),
- obudowa wyściełana materiałem pochłaniającym hałas,
- poziom hałasu <58 dB,
- uniwersalne gniazdo elektryczne,
- innowacyjna konstrukcja,
- różnorodność rozmiarów i materiałów,
- ekologiczne, oszczędne oświetlenie LED.

HC-VxxxP

046-01-1-HC-VP-0

Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza TopAir

TopAir dostarcza wysokiej jakości, bezpieczne komory laminarne z pionowym przepływem powietrza. Komory do pracy czystej zasysają
powietrze z pomieszczenia, za pomocą wentylatora powietrze jest transportowane przez filtr HEPA, a następnie czyste, przefiltrowane powietrze
wypełnia przestrzeń komory. W komorach z pionowym przepływem filtrowane powietrze jest kierowane w dół przez filtr zainstalowany w górnej
części komory. Wszystkie elementy produkowane są przez wiodące firmy międzynarodowe jak EBM Germany i AAF USA.
Produkty są zgodne z odpowiednimi normami międzynarodowymi
i dostosowane do wymagań każdego Klienta.
Komory do pracy czystej zaprojektowane są do zapewnienia
kontrolowanego czystego środowiska pracy zgodnie z wymaganiami
standardu pracy czystej Class 100 / ISO 5, jak w przypadku
pomieszczeń czystych (clean room), ale z dodatkowymi zaletami
urządzeń o małych wymiarach z możliwością przenoszenia.
Komory do pracy czystej zapewniają wysokiej jakości alternatywę
do pomieszczeń clean room, przy znacznie niższych kosztach i bez
potrzeby tworzenia dużej, masywnej konstrukcji.
Właściwości:
- pionowy strumień powietrza wytwarza czyste warunki zgodne
z ISO 5 / Class 100 lub ISO 4 / Class 10,
- polipropylenowa konstrukcja gwarantuje stabilność, zapobiega
przesuwaniu się komory w trakcie delikatnych operacji,
- przyjazny użytkownikowi system kontroli zarządza prędkością pracy
wentylatora i źródłem oświetlenia, opcjonalnie również alarmami
informującymi o zapchaniu filtra,
- przestrzeń robocza wykonana ze stali nierdzewnej,
- ściany boczne wykonane z bezpiecznego szkła, pozwalają na
optymalne doświetlenie strefy pracy,
- wysokiej jakości, cichy wentylator wyprodukowany przez EBM Niemcy,
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- obudowa wentylatora wyściełana jest materiałem pochłaniającym
hałas,
- poziom hałasu <58 dB,
- uniwersalne gniazda elektryczne wewnątrz komory,
- innowacyjna, zaawansowana konstrukcja,
- różnorodność rozmiarów i materiałów,
- ekologiczne, oszczędne oświetlenie LED.

sb
MODEL

HC-H90P

HC-H120P

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

980 x 750 x
1110

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

900 x 600 x 660

1280 x 750 x
1110

1200 x 600
x 660

HC-H160P
1680 x 750 x
1110

1600 x 600
x 660

Standardy
produkcji

USA Federal Standard 209E / ISO 1-144641

Prędkość
przepływu
powietrza

średnio 0,45±20% m/s (90±20% FPM)

Klasa czystości

HC-H180P

Class 100 (FS 209E) ISO 5, 14644-1

Materiał
obudowy

1880 x 750 x
1110

polipropylen

Materiał strefy
pracy

1800 x 600
x 660

stal nierdzewna

Poziom hałasu
[dB]

<58

Oświetlenie
[lux]

>800 / 1700, energooszczędne, ekologiczne oświetlenie LED

Filtry

Certyfikaty

<58

<60

<62

HEPA o skuteczności 99,9995% dla cząstek 0,3 µ

Modele

HC-H90P, HC-H120P, HC-160P, HC-H180P

USA Federal Standard 209E, ISO 1-144641

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa komory,
- lampa UV,
- blat roboczy dzielony.

MODEL

HC-V90

HC-V120

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

980 x 750 x
1110

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

900 x 660 x 660

1280 x 750 x
1110

1200 x 660
x 660

HC-V160
1580 x 750 x
1110

1500 x 660
x 660

Standardy
produkcji

USA Federal Standard 209E / ISO 1-144641

Prędkość
przepływu
powietrza

średnio 0,45±20% m/s (90±20% FPM)

Klasa czystości

HC-V180

ISO 5 / Class 100

Materiał
obudowy

1880 x 750
1110

metalowa obudową z pokrywą epoksydową

Materiał strefy
pracy
Poziom hałasu
[dB]

1800 x 660
x 660

stal nierdzewna
<58

<58

<60

Oświetlenie
[lux]

<62

>800

Filtry

HEPA o skuteczności 99,9995% dla cząstek 0,3 µ

Modele

Certyfikaty

HC-V90, HC-V120, HC-V160, HC-V180

CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa,
- lampa UV,
- blat roboczy dzielony.

MODEL

HC-V90P

HC-V120P

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

980 x 750 x
1110

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

900 x 660 x 660

1280 x 750 x
1110

1200 x 660
x 660

HC-V160P
1580 x 750 x
1110

1500 x 660
x 660

Standardy
produkcji

USA Federal Standard 209E / ISO 1-144641

Prędkość
przepływu
powietrza

średnio 0,45±20% m/s (90±20% FPM)

Klasa czystości

HC-V180P

ISO 5 / Class 100

Materiał
obudowy

1880 x 750
1110

polipropylen

Materiał strefy
pracy
Poziom hałasu
[dB]

1800 x 660
x 660

stal nierdzewna
<58 dB

<58 dB

Oświetlenie
[lux]
Filtry

Certyfikaty

Modele

>800
HEPA o skuteczności 99,9995% dla cząstek 0,3 µ

HC-V90P, HC-V120P, HC-V160P, HC-V180P

CE, FedStd-209E, ISO 1-144641

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa,
- lampa UV,
- blat roboczy dzielony.
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<60 dB

<62 dB

sb

Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Wyciągi laboratoryjne

CF-xxx-A-PP

046-01-1-CF-0

Polipropylenowe dygestorium niewymagające podłączenia do kanału wentylacyjnego TopAir

Dygestoria polipropylenowe TopAir niewymagające podłączenia do kanału wentylacyjnego zapewniają ochronę operatora oraz środowiska
w czasie pracy z kwasami i agresywnymi środkami chemicznymi. Elementy mechaniczne i elektryczne urządzenia produkowane są przez wiodące
światowe firmy, takie jak EBM Niemcy i AAF USA. Dygestoria produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi.
Dygestoria polipropylenowe dostosowane są do wymagań każdego Klienta.
Właściwości:
- konstrukcja wykonana z białego polipropylenu,
- wbudowany pełny polipropylenowy blat,
- tylna ściana łatwa w demontażu,
- okno frontowe suwane, wykonane ze szkła hartowanego,
- wyświetlacz informujący o całkowitym czasie pracy wentylatora,
- najwyższej jakości, cichy wentylator produkowany przez firmę EBM
Niemcy,
- przyjazne środowisku, energooszczędne oświetlenie typu LED
o intensywności 600-800 lux zainstalowane poza strefą pracy
dygestorium,
- prędkość przepływu powietrza 0,6±0,1 m/s (120±FPM),
- łatwa wymiana filtra,
- filtr węglowy,
- cyfrowy system sterowania przyjazny dla użytkownika z funkcją
kontroli prędkości i ciśnienia powietrza, sygnalizacją świetlną, alarmami,
czasem pracy.

Aktywny polipropylenowy wyciąg laboratoryjny TopAir

FH-xxx-PP-ACT

046-01-1-FH-P-ACT-0

Dygestorium aktywne TopAir to zaawansowany, wysokiej jakości system oferowany w konkurencyjnej cenie. Urządzenie wykonane jest z
nierdzewnego polipropylenu wysokiej jakości z doskonałą odpornością chemiczną. Polipropylen zwiększa wytrzymałość komory i poprawia jej
właściwości termiczne. Dygestorium zapewnia ochronę operatora przed oparami kwasów oraz niebezpiecznymi gazami, na których standardowe
wyciągi laboratoryjne o konstrukcji ze stali mogą być mniej odporne.
Szkodliwe i nieprzyjemne opary chemiczne są usuwane w celu
zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy.
Urządzenie posiada czujnik, który wykrywa operatora stojącego obok,
a zatem otwiera i zamyka okno automatycznie. Wentylator zmienia
prędkości zgodnie ze stanem okna (zamknięte / otwarte), znacznie
oszczędzając zużycie prądu.
Urządzenie posiada także dodatkowy system małych wentylatorów
wewnątrz komory z systemem natryskowym, który poprawia
bezpieczeństwo oraz przepływ powietrza wewnątrz komory.
System VAV
Niezawodny system VAV (Variable Air Volume) mierzy, przy użyciu
wysokiej jakości czujnika, wysokość uniesienia okna dostępowego.
Dane są przetwarzane do sygnału analogowego, które może
kontrolować wentylator VFD (Variable-Frequency Drive).

Właściwości:
- konstrukcja wykonana z białego polipropylenu zapewniającego
wysoką odporność chemiczną,
- jednoczęściowa konstrukcja,
- wbudowany polipropylenowy blat,
- szyba frontowa suwana, wykonana z hartowanego szkła,
- system VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 7”,
- czujnik wykrywania operatora automatycznie zamykający/otwierający
okno minimalizuje zużycie prądu,
- ekologiczne, ekonomiczne oświetlenie LED 800 lux, oddzielone od
zadymionej części komory,
- podstawa - szafka z drzwiami,
- opcjonalnie: zlew, kranik, zawór gazu, zawór próżniowy,
- cyfrowy system sterowania wentylatorem i kontroli oświetlenia.

Zaletą systemu jest jego łatwość obsługi: nawet niedoświadczony
użytkownik może w łatwy sposób wykonać kalibrację, ustawić alarm
i kontrolować system. System VAV zapewnia bezpieczne
i energooszczędne użytkowanie oraz sprawia, że zwykłe dygestorium
staje się zaawansowanym, inteligentnym urządzeniem. System VAV
dostarczany jest jako produkt zainstalowany, gotowy do użytkowania.

Polipropylenowy wyciąg laboratoryjny TopAir

FH-xxx-PP

046-01-1-FH-P-0

Urządzenia wykonane z polipropylenu wysokiej jakości, odporne na korozję, o doskonałej odporności na substancje chemiczne. Polipropylen
zwiększa wytrzymałość komory i poprawia jej właściwości termiczne. Komora zapewnia ochronę operatora przed oparami kwasów oraz
niebezpiecznymi gazami, działania których standardowe wyciągi ze stali mogą nie wytrzymać. Szkodliwe i nieprzyjemne opary chemiczne są
usuwane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy.
Usuwanie oparów poza budynek odbywa się za pomocą wentylatora
zewnętrznego zamontowanego w dachu lub w ścianie. Komory
przeznaczone są do pracy z ciężkimi chemikaliami i produkowane są
zgodnie z normami EN-14175, ASHRAE 110-1995 oraz ISO-9001:2008.
Właściwości:
- konstrukcja wykonana z białego polipropylenu zapewniającego
wysoką odporność chemiczną,
- jednoczęściowa konstrukcja,
- wbudowany polipropylenowy blat,
- szyba frontowa suwana, wykonana z hartowanego szkła,
- przyjazne środowisku, energooszczędne oświetlenie typu LED
o intensywności 800 lux, zainstalowane poza strefą pracy dygestorium,
- podstawa - szafka z drzwiami,
- opcjonalnie: zlew, kranik, zawór gazu, zawór próżni,
- przyjazny dla użytkownika cyfrowy system sterowania wentylatorem
i kontroli oświetlenia,
- dodatkowe opcje: system VAV, wybór materiału wykonania blatu.
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sb
MODEL

CF-060-A-PP

CF-090-A-PP

CF-120-A-PP

CF-160-A-PP

CF-180-A-PP

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

600 x 700 x
1050

900 x 700 x
1050

1200 x 700 x
1050

1600 x 700 x
1050

1800 x 700 x
1050

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

540 x 640
x 660

840 x 640
x 660

1140 x 640
x 660

1540 x 640
x 660

1740 x 640
x 660

Standardy
produkcji

Prędkość
przepływu
powietrza
[m/s]

0,6±0,1

Materiał
obudowy

konstrukcja wykonana z białego polipropylenu z wbudowanym pełnym
polipropylenowym blatem

Poziom
hałasu [dB]

<52

Oświetlenie
[lux]

EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995

Filtr

Certyfikaty

<52

<54

<60

<62

>600÷800, ekologiczne oświetlenie LED
filtr węglowy / multi-gas filter / HEPA

Modele

CF-060-A-PP, CF-090-A-PP, CF-120-A-PP, CF-160-A-PP, CF-180-A-PP

CE, ASHRAE, EN14175

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa,
- lampa UV,
- blat roboczy dzielony.

FH-120-PP-ACT

FH-150-PP-ACT

FH-180-PP-ACT

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

MODEL

1200 x 850 x 2350

1500 x 850 x 2350

1800 x 850 x 2350

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1000 x 650 x 1000

1300 x 650 x 1000

1600 x 650 x 1000

Standardy
produkcji

Materiał strefy
pracy
Opcjonalny system
kontroli
Standardowe opcje

HPL / ceramika / epoksyd / polipropylen
system VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 7’’
kranik / zawór gazu / zawór próżniowy / zlew z polipropylenu

Oświetlenie [lux]

>800, oświetlenie LED

EN-14175 / ASHRAE 110-1995

Prędkość
przepływu
powietrza [m/s]

0,6±0,1

Materiał obudowy

biały polipropylen

Modele

Certyfikaty

FH-120-PP-ACT, FH-150-PP-ACT, FH-180-PP-ACT

EN-14175, CE , ASHRAE 110-1995

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa,
- lampa UV,
- podstawa na nogach.

FH-120-PP

FH-150-PP

FH-180-PP

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

MODEL

1200 x 850 x 2350

1500 x 850 x 2350

1800 x 850 x 2350

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

1000 x 650 x 1000

Standardy
produkcji

1300 x 650 x 1000

Materiał strefy
pracy
Opcjonalny system
Opcje
standardowe

1600 x 650 x 1000

HPL / ceramika / epoksyd / polipropylen
system VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 7’’
kranik / zawór gazu / zawór próżniowy / zlew z polipropylenu

Oświetlenie [lux]

EN-14175 / ASHRAE 110-1995 / ISO-9001:2008

Prędkość
przepływu
powietrza [m/s]
Materiał obudowy

0,6±0,1
biały polipropylen

Certyfikaty

Modele

FH-120-PP, FH-150-PP, FH-180-PP

CE, ASHRAE, EN14175

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa,
- lampa UV,
- podstawa na nogach.
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>800, oświetlenie LED

sb

Praca w warunkach bezpiecznych i sterylnych

Wyciągi laboratoryjne / Akcesoria do komór laminarnych
FH-xxx-A

Metalowy wyciąg laboratoryjny TopAir

046-01-1-FH-0

Dygestorium TopAir zapewnia ochronę operatora przed oparami kwasów oraz niebezpiecznymi gazami. Szkodliwe i nieprzyjemne opary
chemiczne są usuwane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy. Usuwanie oparów poza budynek odbywa się za
pomocą wentylatora zewnętrznego zamontowanego w dachu lub w ścianie. Obudowa wykonana jest z metalu z powłoką epoksydową, natomiast
wnętrze wykonane jest z laminatu wysokociśnieniowego HPL 6 mm.
Właściwości:
- metal z powłoką epoksydową lub opcjonalna obudowa
z polipropylenu doskonale nadaje się do pracy z agresywnymi
środkami chemicznymi,
- okno frontowe wykonane ze szkła hartowanego, suwane góra-dół,
- zasysanie powietrza zarówno z góry, jak również z tyłu panelu,
- oświetlenie: LED 600-800 lux z opcją ochrony przed pęknięciem,
- prędkość przepływu powietrza 0,5 m/s,
- ściany boczne z HPL o grubości 6 mm zapewniającego trwałość
i łatwość w czyszczeniu (opcjonalnie ze stali nierdzewnej,
polipropylenu),
- blat roboczy pokryty powłoką epoksydową, krawędzie nachylone
w kierunku obszaru roboczego (opcjonalnie z HPL, stali nierdzewnej,
polipropylenu, ceramiki),
- panel sterowania z funkcją „on/off”, włącznikiem światła oraz
opcjonalnym systemem VAV (zawiera czujnik prędkości powietrza),
- podstawa dygestorium - szafa - do przechowywania chemikaliów
(opcjonalnie metalowa lub z polipropylenu),
- dodatkowe akcesoria jak: zlew, kran, zawór gazu i gniazda elektryczne,
zgodnie z potrzebami użytkownika.

xxx-01-akcesoria-0

Akcesoria do komór laminarnych

xxx-01-1-akcesoria-komory-0

W uzupełnieniu naszej oferty komór proponujemy Państwu ergonomiczne rozwiązania, które zwiększą produktywność, jakość, niezawodność,
komfort oraz bezpieczeństwo pracy:

- komory NuAire zapewniają maksimum miejsca na nogi, co wpływa
na zachowanie właściwej pozycji siedzącej. Dodatkowo regulowana na
wysokość podstawa komory umożliwia wygodną pracę zarówno
w pozycji stojącej jak i siedzącej osobom o zróżnicowanym wzroście,
- NuAire oferuje właściwe wsparcie dla przedramion i łokci na
całej szerokości komory, idealne dla prac absorbujących czas, np.
pipetowanie. Pozwala jednocześnie trzymać przedramiona i łokcie
poza strefą przepływu powietrza tak, aby nie zaburzać jego ochronnej
bariery,
- ergonomicznie zaprojektowany podłokietnik pokryty jest miękkim
tworzywem, łatwym w utrzymaniu czystości oraz łatwym w montażu
i demontażu. Opakowanie zawiera 10 szt.,
- obrotowy stolik w całości wykonany ze stali nierdzewnej jest łatwy
w utrzymaniu czystości i w pełni autoklawowalny. Można go umieścić
w tylnym rogu strefy roboczej, co pozwoli lepiej zagospodarować
przestrzeń pracy oraz zminimalizować napięcie mięśni rąk, szyi
i pleców,
- ergonomicznie zaprojektowane fotele laboratoryjne oraz podstawy
na stopy i łokcie zapewniają im optymalne podparcie,
- palnik bunsenowski na gaz ziemny lub propan-butan, zasilany
z sieci, butli gazowej lub nabojów. Palnik może być uruchamiany
poprzez czujnik ruchu, przycisk nożny lub łokciowy oraz przyciskiem
zlokalizowanym w panelu palnika (opcja ta nie jest polecana do pracy
w komorach laminarnych),
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- ręczny sterylizator płomieniowy jest wygodnym, lekkim
urządzeniem, dzięki któremu możliwe jest opalanie płytek z
podłożami, wyjaławianie miejsc trudnodostępnych, połączeń,
zaworów w instalacjach przemysłowych, powierzchni przed
pobraniem próbek,
- sterylizator elektryczny pozwala na szybką i bezpłomieniową
sterylizacje ez, igieł i innych narzędzi laboratoryjnych,
- ssak próżniowy i aspirator butelkowy do bezpiecznego usuwania
roztworów może być stosowany w wielu aplikacjach np. do usuwania
medium znad hodowli tkankowej, supernatantów powstałych po
wirowaniu, płynów płuczących z płytek stosowanych w metodach
immunoenzymatycznych itp. Zastosowana pompa próżniowa
zabezpiecza zarówno odsysane płyny, jak i środowisko przed
kontaminacją, a także zapewnia bezpieczeństwo pracy operatorów
pracujących z substancjami niebezpiecznymi: biologicznymi,
chemicznymi czy radioaktywnymi,
- pipetor bezprzewodowy przystosowany do pipet szklanych
i plastikowych o pojemności od 100 µL do 100 mL. Trwała bateria o
dużej pojemności pozwala na ciągłą pracę przez 12 godzin. Szeroki
wybór pipetorów np. z tworzywa odpornego na promienie UV,
autoklawowalne, analogowe i cyfrowe oraz z ruchomym ramieniem
pipetującym umożliwiającym ustawienie kąta nachylenia od 0° do 20°,
pozwala dopasować ofertę indywidualnie do potrzeb każdego Klienta,
- miniwirówki i wirówko-worteksy kompaktowe idealne do
szybkiego odwirowania zawartości probówki z jej ścianek i korka.
Niezbędna w każdym laboratorium wykonującym PCR. Obsługa tego
rodzaju wirówki jest niezwykle prosta, wystarczy załadować probówki,
zamknąć pokrywę i uruchomić wirówkę przyciskiem on/off.

sb
FH-120-A

FH-150-A

FH-180-A

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

MODEL

1200 x 800 x 2350

1500 x 800 x 2350

1800 x 800 x 2350

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

950 x 700 x 800

1250 x 700 x 800

1550 x 700 x 800

HPL / ceramika / epoksyd / polipropylen

Opcjonalny system
kontroli

system VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 7’’

Standardowe opcje

kranik / zawór gazu / zawór próżniowy / zlew polipropylenowy, szkło
Triplex, Ex proof light

Oświetlenie [lux]

Standardy
produkcji

EN-14175 / ASHRAE 110-1995

Prędkość
przepływu
powietrza [m/s]
Materiał obudowy

Materiał strefy
pracy

0,6±0,1
obudowa wykonana z metalu z powłoką epoksydową, wnętrze
wykonane z HPL 6 mm

Certyfikaty

Modele

FH-120-A, FH-150-A, FH-180-A

CE, ASHRAE, EN14175

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa,
- zlewik polipropylenowy,
- kranik,
- gniazdko elektryczne,
- wentylator 1,1 kW.
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Badania w kontrolowanej atmosferze, beztlenowe

Komory anaerobowe

Winylowe komory anaerobowe typu "Glove Box"

GloveBox-Win

006-02-1-winylowe-0

Komory anaerobowe firmy CoyLab pozwalają na obróbkę próbek w atmosferze z kontrolowanymi parametrami tlenowymi. Pozwalają one
utrzymać poziom tlenu w zakresie 0-5 ppm. Komory mogą być wyposażone w kontrolę temperatury lub wewnętrzny inkubator (również
z chłodzeniem). Opcjonalny analizator zawartości O2/H2 pozwala na ciągłą analizę składu atmosfery w komorze w zakresie tlenu O2 od 0 do
1999 ppm i wodoru H2 od 0 do 100%. Komory te wykonane są z winylu rozpiętego na stelażu aluminiowym.
Każda komora wyposażona jest:
- w zestaw rękawów,
- śluzę do wprowadzania i wyjmowania materiału.

Polimerowe komory anaerobowe typu "Glove Box"

GloveBox-Poli

006-02-1-GloveBox-0

Komory anaerobowe firmy CoyLab pozwalają na obróbkę próbek w atmosferze z kontrolowanymi parametrami tlenowymi. Pozwalają one
utrzymać poziom tlenu w zakresie 0-5 ppm. Komory mogą być wyposażone w kontrolę temperatury lub wewnętrzny inkubator (również
z chłodzeniem). Opcjonalny analizator zawartości O2/H2 pozwala na ciągłą analizę składu atmosfery w komorze w zakresie tlenu O2 od 0 do
1999 ppm i wodoru H2 od 0 do 100% - alarm akustyczny informujący o przekroczeniu wartości progowych. Komory wykonane są z poliwęglanu.
Każda komora wyposażona jest:
- w zestaw rękawów,
- śluzę do wprowadzania i wyjmowania materiału.
Dostępne są również komory Gloveless, które nie wymagają rękawic
i posiadają unikalny system uszczelniania mankietów podczas pracy.
Komory dostępne są w kilku standardowych rozmiarach, jednak
istnieje możliwość wykonania komór na indywidualne zamówienie.

Aluminiowe komory anaerobowe typu "Glove Box"

GloveBox-Alu

006-02-1-aluminiowe-0

Komory anaerobowe firmy CoyLab pozwalają na obróbkę próbek w atmosferze z kontrolowanymi parametrami tlenowymi. Pozwalają one
utrzymać poziom tlenu w zakresie 0-5 ppm. Komory mogą być wyposażone w kontrolę temperatury lub wewnętrzny inkubator (również
z chłodzeniem). Opcjonalny analizator zawartości O2/H2 pozwala na ciągłą analizę składu atmosfery w komorze w zakresie tlenu O2 od 0 do
1999 ppm i wodoru H2 od 0 do 100%. Komory te wykonane są z aluminium połączonego z poliwęglanem i/lub szkłem.
Każda komora wyposażona jest:
- w zestaw rękawów,
- śluzę do wprowadzania i wyjmowania materiału.
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Winylowe komory anaerobowe typu
"Glove Box"

Poziom tlenu [ppm]

Wykonanie komory
Rodzaj śluzy

0-5

Kontrola temperatury

+

Wymiary wewnętrzne śluzy załadunkowej
(W x D x H) [mm]

Inkubacja

+

Wysokość robocza komory [mm]

Chłodzenie

-

Opcjonalny analizator zawartości O2/H2

+

Analiza O2 [ppm]

materiały: winyl, stal, aluminium
automatyczna lub manualna
345 x 345 x 340
1016

od 0 do 1999

Analiza H2 [%]

0 do 100

Certyfikaty

Modele

Type „A” Chamber, Type „B” Chamber, Type „C” Chamber

CE

Wyposażenie opcjonalne

Opcje montowane fabrycznie:
- śluza trójstronna,
- szuflada śluzy załadunkowej,
- przepust na przewody,
- port mikroskopowy,
- dodatkowe rękawice (instalowane na dowolnej wysokości).

MODEL

Opcje dostępne przy i po zakupie:
- regały do wnętrza komory,
- inkubator z regulacją temperatury,
- blat ze stali nierdzewnej.

Polimerowe komory anaerobowe typu
„Glove Box”

Poziom tlenu [ppm]

Wykonanie komory
Rodzaj śluzy

0-5

Kontrola temperatury

+

Wymiary wewnętrzne śluzy załadunkowej
(W x D x H) [mm]

Inkubacja

+

*tylko w wersji rękawicowej

Chłodzenie

+

Opcjonalny analizator zawartości O2/H2

+

Analiza O2 [ppm]

materiały: poliwęglan, stal
automatyczna lub manualna*
305 x 254 x 355

od 0 do 1999

Analiza H2 [%]

0 do 100

Modele

Certyfikaty

CE

Polymer Anaerobic Gloveless / Gloved 3ft, Polymer Anaerobic Gloveless / Gloved 4ft,
Polymer Anaerobic Gloveless / Gloved 5ft

Wyposażenie opcjonalne

Opcje montowane fabrycznie:
- okno mikroskopowe,
- przepusty przewodów elektrycznych, komunikacyjnych,
hydraulicznych lub pneumatycznych,
- kolumna do usuwania siarkowodoru,
- filtracja HEPA i/lub węglowa.

MODEL

Opcje dostępne przy i po zakupie:
- inkubator z regulacją temperatury,
- inkubator z utrzymaniem wilgotności,
- detektor nieszczelności,
- zestaw do kalibracji stężenia tlenu.

Aluminiowe komory anaerobowe typu
"Glove Box"

Poziom tlenu [ppm]

Wykonanie komory
Rodzaj śluzy

0-5

Kontrola temperatury

+

Wymiary wewnętrzne śluzy załadunkowej
(W x D x H) [mm]

Inkubacja

+

Wysokość przestrzeni roboczej komory
[mm]

Chłodzenie

+

Opcjonalny analizator zawartości O2/H2

+

Analiza O2 [ppm]
Analiza H2 [%]

345 x 345 x 340
914

od 0 do 1999
0 do 100

Certyfikaty

Wyposażenie opcjonalne

automatyczna lub manualna*

*tylko w wersji rękawicowej

Modele

1 Person Aluminium Glove Box, 2 Person Aluminium Glove Box

CE

Opcje montowane fabrycznie:
- okno mikroskopowe,
- przepusty przewodów elektrycznych, komunikacyjnych,
hydraulicznych lub pneumatycznych,
- kolumna do usuwania siarkowodoru,
- filtracja HEPA i/lub węglowa.

materiały: aluminium, poliwęglan / szkło

Opcje dostępne przy i po zakupie:
- inkubator z regulacją temperatury,
- inkubator z utrzymaniem wilgotności,
- detektor nieszczelności,
- zestaw do kalibracji stężenia tlenu.
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Komory do hypoksji

Komory z kontrolą tlenu do badań In Vivo

InVivo-O2

006-02-1-O2Control-InVivo-0

Komory O2 Control/Hypoxic firmy CoyLab pozwalają na obróbkę próbek w atmosferze z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością, kontrolowaną
obniżoną zawartością O2 oraz z kontrolowaną zawartością CO2. Komory wykonane są z poliwęglanu. Komory wielkością dopasowane są w taki
sposób, by pomieścić 1, 4 lub 8 standardowych klatek do hodowli myszy lub szczurów. Komory pozwalają również na filtrowanie filtrami HEPA
atmosfery wewnętrznej. Dołączenie systemu „Animal Filtration” umożliwia przeprowadzenie badań z udziałem zwierząt.
Komory dostępne są w kilku standardowych rozmiarach, jednak
istnieje możliwość wykonania komór na indywidualne zamówienie.

Komory z kontrolą tlenu do badań In Vitro

InVitro-O2

006-02-1-O2Control-InVitro-0

Komory O2 Control/Hypoxic firmy CoyLab pozwalają na obróbkę próbek w atmosferze z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością, kontrolowaną
obniżoną zawartością O2 oraz z kontrolowaną zawartością CO2. Komory wykonane są z poliwęglanu. Ich nieduże rozmiary pozwalają z łatwością
umieścić je w większości dostępnych na rynku cieplarek i inkubatorów, dzięki czamu oprócz kontroli składu atmosfery, możliwa jest również
kontrola temperatury hodowli. Komory pozwalają również na filtrowanie filtrami HEPA atmosfery wewnętrznej.
Komory dostępne są w kilku standardowych rozmiarach, jednak
istnieje możliwość wykonania komór na indywidualne zamówienie.

Komory do hypoksji typu "Glove Box" - In Vitro & In Vivo

GloveBox-Hypo

006-02-1-GB-InVitro-InVivo-0

Komory O2 Control/Hypoxic firmy CoyLab pozwalają na obróbkę próbek w atmosferze z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością, kontrolowaną
obniżoną zawartością O2 oraz z kontrolowaną zawartością CO2. Komory wykonane są z winylu rozpiętego na stelażu aluminiowym lub
z poliwęglanu. Każda komora wyposażona jest w zestaw rękawów, śluzę do wprowadzania i wyjmowania materiału. Komory pozwalają również na
filtrowanie filtrami HEPA atmosfery wewnętrznej. Dołączenie systemu „Animal Filtration” umożliwia przeprowadzenie badań z udziałem zwierząt.
Komory dostępne są w kilku standardowych rozmiarach, jednak
istnieje możliwość wykonania komór na indywidualne zamówienie.
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MODEL
Zakres kontroli tlenu [%]

Komory z kontrolą tlenu do badań In Vivo
0-21 co 0,1 (opcjonalnie do 100)

Automatyczny protokół cyklicznej zmiany
stężenia tlenu

TAK

Zakres kontroli dwutlenku węgla (opcja)
[%]
Wykonanie komory

0-20 co 0,1
materiały: poliwęglan / stal / aluminium

Głębokość x wysokość komory [mm]

508 x 508

Certyfikaty

Modele

O2 Controlled InVivo Cabinet, Model 15, O2 Controlled InVivo Cabinet, O2 Controlled
InVivo Cabinet

CE

Wyposażenie opcjonalne

- Animal Filtration System - usuwanie gazowych produktów
metabolizmu,
- filtracja HEPA,
- system kontroli CO2,
- system kontroli tlenu Ramp/Soak,
- dodatkowe półki wewnętrzne,
- osuszacz.

MODEL
Zakres kontroli tlenu [%]

Komory z kontrolą tlenu do badań
In Vitro
0-21 co 0,1 (opcjonalnie do 100)

Automatyczny protokół cyklicznej zmiany
stężenia tlenu

TAK

Zakres kontroli dwutlenku węgla (opcja)
[%]
Wykonanie komory

0-20 co 0,1
materiały: poliwęglan / stal / aluminium

Wymiary podstawy komory [mm]

406 x 381

Modele

Certyfikaty

O2 Controlled InVitro Cabinet, Model 1 - wysokość komory 241 mm + 100 mm na
instalację gazów, O2 Controlled InVitro Cabinet, Model 2 - wysokość komory 292 mm
+ 100 mm na instalację gazów, O2 Controlled InVitro Cabinet, Model 3 - wysokość
komory 356 mm + 100 mm na instalację gazów, O2 Controlled InVitro Cabinet,
Model 4 - wysokość komory 413 mm + 100 mm na instalację gazów

CE

Wyposażenie opcjonalne

- Animal Filtration System - usuwanie gazowych produktów
metabolizmu,
- filtracja HEPA,
- system kontroli CO2,
- system kontroli tlenu Ramp/Soak,
- dodatkowe półki wewnętrzne,
- osuszacz.

MODEL

"Glove Box" - In Vitro & In Vivo

Zakres kontroli tlenu [%]

0-20,9 co 0,1 (opcjonalnie do 100)

Zakres kontroli dwutlenku węgla (opcja)
[%]

0-20 co 0,1

Zakres kontroli temperatury (opcja) [°C]

+4 powyżej temp. otoczenia do 40

Chłodzenie

-

Osuszacz atmosfery (opcja)

+

Wykonanie komory

Śluza typu "Purge" - przepłukiwana
Wymiary wewnętrzne śluzy załadunkowej
w (W x D x H) [mm]
Wysokość robocza komory [mm]

254 x 254 x 254
660

materiały: winyl / stal / aluminium,
poliwęglan / stal / aluminium

Certyfikaty

Modele

Winylowe: Mini Vinyl O2 Control Glove Box, 1 Person Vinyl O2 Control Glove Box,
2 Person Vinyl O2 Control Glove Box, Poliwęglanowe: 1 Person Polymer O2 Control
Glove Box, 2 Person Polymer O2 Control Glove Box

CE

Wyposażenie opcjonalne

automatyczna lub manualna

- Animal Filtration System - usuwanie gazowych produktów
metabolizmu,
- filtracja HEPA,
- system kontroli CO2,
- system mankietów zamiennie dla rękawów,
- inkubator z utrzymaniem wilgotności,
- oświetlenie świetlówkowe (polimer),

- okno mikroskopowe,
- system kontroli tlenu Ramp/Soak,
- półki wewnętrzne,
- lampa UV (polimer).
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Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych
MIC101

Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych

008-02-1-MIC-101-0

Szeroko stosowany na świecie od ponad 20 lat do hodowli komórkowej w mieszaninie gazów o różnym stężeniu. Ta bezpieczna i niezawodna
komora stosowana jest do IVF, izolacji wirusa HIV, wytwarzania środowiska niedotlenienia, nadmiaru tlenu lub normalnych warunków tlenowych,
hodowli organów, hodowli komórek macierzystych. Każdy z dostępnych modeli jest samowystarczalnym inkubatorem umożliwiającym stworzenie
właściwych warunków środowiska prowadzonych hodowli (stężenie gazów i wilgotność).
Komora MIC-101 zapewnia znakomitą jakość i trwałość. Jest wykonana
z wysokiej jakości poliwęglanu, indywidualnie testowana pod względem
wycieków spod uszczelki. Użycie przezroczystego poliwęglanu
umożliwia obserwację hodowli bez potrzeby otwierania inkubatora:
- komory mogą być stawiane piętrowo,
- wewnętrzne tace przeznaczone na szalki Petriego, probówki, butelki
hodowlane, mikropłytki itp.,
- pokrywa i klamra zaciskowa zaprojektowane tak, aby ułatwić dostęp
do prowadzonych eksperymentów,
- wszystkie użyte elementy są nietoksyczne i mogą być
dekontaminowane alkoholem,
- wnętrze komory jest bezszwowe, bezszczelinowe z zaokrąglonymi
rogami zapewniając łatwe mycie i dekontaminację,
- cylindryczny kształt komory zapewnia doskonałe rozprowadzanie
gazów,
- niezawodne uszczelnienie.

Modele

Wyposażenie opcjonalne

MIC-101

- przepływomierz jednokanałowy, single flow meter,
- przepływomierz dwukanałowy, dual flow meter.

MODEL

MIC-101
84 x szalki 35 mm
27 x szalki 60 mm
12 x szalki 100 mm

Pojemność komory

9 x płytki 96-dołkowe
18 x butelki do hodowli 25 cm2
Wymiary zewnętrzne (Ø x H) [cm]

31 x 11

Wymiary wewnętrzne [cm]

średnica 26,7, przestrzeń między poziomami 2,3

Produkty powiązane z kategorią
Inkubator CO2/O2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5841 /
NU-5741E InvitroCell

System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOStar
Więcej informacji
o produkcie na 154 stronie
w katalogu

Więcej informacji
o produkcie na 30 stronie
w katalogu

Inkubator CO2/O2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5831 /
NU-5731E InvitroCell

System kontroli atmosfery ACU do czytników Omega
Więcej informacji
o produkcie na 154 stronie
w katalogu

Więcej informacji
o produkcie na 30 stronie
w katalogu

Inkubator CO2/O2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-8600E /
Nu-8631E
Więcej informacji
o produkcie na 34 stronie
w katalogu

28

in
Inkubacja / hodowla
mikroorganizmów i komórek

kontakt
handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 42

Inkubatory CO2 /O2

30

Inkubatory z wytrząsaniem

34

Mini-bioreaktory z pomiarem Real-Time

37

Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące

38

Łaźnie wodne

44

in
in

Inkubacja / hodowla mikroorganizmów i komórek

Inkubatory CO2 /O2

NU5841E; NU5741E

007-03-1-NU5841E-NU5741E-0

Inkubator CO2/O2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5841E / NU-5741E In-vitroCell

Seria In-vitroCell ES. NU-5841E / NU5741E - inkubatory CO2 i O2 z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA, kontrolą wilgotności oraz
systemem dekontaminacji gorącym powietrzem firmy NuAire. Modele NU-5841E / NU-5741E In-vitroCell są najbardziej niezawodnymi,
wygodnymi w użytkowaniu i zaawansowanymi technicznie inkubatorami CO2 i O2 dostępnymi na rynku.
NU-5841E / NU5741E In-vitroCell ES oferują:
- kontrolę poziomu O2,
- kontrolę poziomu wilgotności,
- ciągłą filtrację HEPA w systemie zamkniętym,
- dwa cykle dekontaminacji gorącym powietrzem,
- duży dotykowy panel sterujący z zapisem parametrów hodowli.
Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym zapewnia największą
kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do komory
inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem pozwalający
na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest niezastąpiony
przy pracy z czynnikami patogennymi. Nowoczesny, duży, dotykowy
panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie poruszać się po ustawieniach
menu.
Właściwości:
- optymalne warunki hodowli,
- łatwość i elastyczność w użytkowaniu,
- system kontroli zanieczyszczeń C3 (Constant Contamination Control),
- kontrola poziomu O2 - czujnik „Zirconia Ceramic” w zakresie
0,5-21%,
- kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%,

- cyfrowy czujnik dwutlenku węgla w technologii pomiaru
w podczerwieni – IR,
- szybki powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi,
- precyzyjna kontrola temperatury w zakresie 5°C powyżej
temperatury otoczenia do temperatury +55°C dzięki podwójnym
czujnikom,
- kontrola poziomu wilgotności,
- zaawansowany system wewnętrznej filtracji HEPA w obiegu
zamkniętym,
- utrzymanie czystości w komorze hodowlanej w klasie 100 (ISO
poziom 5),
- podwójny system dekontaminacji gorącym powietrzem:
- cykl wilgotny temperatury 95°C,
- cykl suchy temperatury 145°C,
- łatwy w użyciu dotykowy panel kontrolny z zaawansowanymi
funkcjami testowymi i kalibracyjnymi sygnalizujący aktualny stan
urządzenia (ze wskaźnikiem czystości powietrza w komorze),
- komora hodowlana – 200 litrów / 160 litrów,
- standardowe półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej (4 szt.),
- filtry HEPA na doprowadzeniach gazów,
- zaawansowany system autodiagnostyki i funkcji serwisowych,
- wyjście alarmu zewnętrznego.

NU5831E; NU5731E

007-03-1-NU5831E-NU5731E-0

Inkubator CO2/O2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5831E / NU-5731E In-vitroCell

Seria In-vitroCell ES. NU-5831E / NU-5731E - inkubatory CO2 i O2 z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA oraz systemem
dekontaminacji gorącym powietrzem firmy NuAire. Modele NU-5831E / NU-5731E In-vitroCell ES są najbardziej niezawodnymi, wygodnymi
w użytkowaniu i zaawansowanymi technicznie inkubatorami CO2 i O2 dostępnymi na rynku.
NU-5831E / NU-5731E In-vitroCell ES oferują:
- kontrolę poziomu O2,
- ciągłą filtrację HEPA w systemie zamkniętym,
- dwa cykle dekontaminacji gorącym powietrzem,
- duży dotykowy panel sterujący z zapisem parametrów hodowli.
Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym zapewnia największą
kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do komory
inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem pozwalający
na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest niezastąpiony
przy pracy z czynnikami patogennymi.
Nowoczesny, duży, dotykowy panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie
poruszać się po ustawieniach menu.
Właściwości:
- optymalne warunki hodowli,
- łatwość i elastyczność w użytkowaniu,
- system kontroli zanieczyszczeń C3 (Constant Contamination Control),
- kontrola poziomu O2 - czujnik „Zirconia Ceramic” w zakresie
0,5-21%,
- kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%,
- cyfrowy czujnik dwutlenku węgla w technologii pomiaru
w podczerwieni - IR,

- szybki powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi,
- precyzyjna kontrola temperatury w zakresie 5°C powyżej
temperatury otoczenia do temperatury +55°C dzięki podwójnym
czujnikom,
- konwekcyjny system nawilżania z wilgotnością >95%,
- zaawansowany system wewnętrznej filtracji HEPA w obiegu
zamkniętym,
- utrzymanie czystości w komorze hodowlanej w klasie 100 (ISO
poziom 5),
- podwójny system dekontaminacji gorącym powietrzem:
- cykl wilgotny temperatury 95°C,
- cykl suchy temperatury 145°C,
- łatwy w użyciu dotykowy panel kontrolny z zaawansowanymi
funkcjami testowymi i kalibracyjnymi sygnalizujący aktualny stan
urządzenia (ze wskaźnikiem czystości powietrza w komorze) oraz
stany alarmowe,
- blokowanie zmian parametrów za pomocą hasła,
- komora hodowlana - 200 litrów / 160 litrów,
- standardowe półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej (4 szt.),
- filtry HEPA na doprowadzeniach gazów,
- zaawansowany system autodiagnostyki i funkcji serwisowych,
- wyjście alarmu zewnętrznego.

NU5820E; NU5720E

007-03-1-NU5820E-NU5720E-0

Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5820E / NU-5720E In-vitroCell

Seria In-vitroCell ES. NU-5820E / NU-5720E - inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA oraz systemem dekontaminacji
gorącym powietrzem firmy NuAire. Modele NU-5820E / NU-5720E In-vitroCell ES są najbardziej niezawodnymi, wygodnymi w użytkowaniu
i zaawansowanymi technicznie inkubatorami CO2 dostępnymi na rynku.
NU-5820E / NU-5720E InvitroCell ES oferują:
- kontrolę poziomu wilgotności,
- ciągłą filtrację HEPA w systemie zamkniętym,
- dwa cykle dekontaminacji gorącym powietrzem,
- duży dotykowy panel sterujący z zapisem parametrów hodowli.
Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym zapewnia największą
kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do komory
inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem pozwalający
na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest niezastąpiony
przy pracy z czynnikami patogennymi.
Nowoczesny, duży, dotykowy panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie
poruszać się po ustawieniach menu.
Właściwości:
- optymalne warunki hodowli,
- łatwość i elastyczność w użytkowaniu,
- system kontroli zanieczyszczeń C3 (Constant Contamination Control),
- kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%,
- cyfrowy czujnik dwutlenku węgla w technologii pomiaru
w podczerwieni - IR,
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- szybki powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi,
- precyzyjna kontrola temperatury w zakresie 5°C powyżej temperatury
otoczenia do temperatury +55°C dzięki podwójnym czujnikom,
- kontrola poziomu wilgotności,
- zaawansowany system wewnętrznej filtracji HEPA w obiegu
zamkniętym,
- utrzymanie czystości w komorze hodowlanej w klasie 100 (ISO
poziom 5),
- podwójny system dekontaminacji gorącym powietrzem:
- cykl wilgotny temperatury 95°C,
- cykl suchy temperatury 145°C,
- łatwy w użyciu dotykowy panel kontrolny z zaawansowanymi
funkcjami testowymi i kalibracyjnymi sygnalizujący aktualny stan
urządzenia (ze wskaźnikiem czystości powietrza w komorze) oraz
stany alarmowe,
- blokowanie zmian parametrów za pomocą hasła,
- komora hodowlana - 200 litrów / 160 litrów,
- standardowe półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej (4 szt.),
- filtry HEPA na doprowadzeniach gazów,
- zaawansowany system autodiagnostyki i funkcji serwisowych,
- wyjście alarmu zewnętrznego.

in
in
MODEL

System kontroli CO2

NU-5841E

NU-5741E

200

160

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

679 x 691 x 1054

647 x 667 x 906

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

546 x 533 x 673

514 x 506 x 609

Pojemność [L]

Czujnik CO2

0,1 do 20 / ±0,1
System kontroli O2

Czujnik O2

System kontroli temperatury
Zakres temperatury [°C]

źródło podczerwieni

Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]

+5 powyżej temperatury otoczenia do +55

Max. dopuszczalna temperatura
otoczenia [°C]

Zirconia Ceramic

Zakres kontroli O2 / Dokładność O2 [%]

+30

Zakres kontroli wilgotności [%]

Dokładność / Jednorodność temperatury
[°C]

0,5-21 / ±1,0

System kontroli wilgotności
5 powyżej wilgotności otoczenia do 90

±0,1 / ±0,3
cykl wilgotny +95,
cykl suchy +145

Sterylizacja [°C]

Certyfikaty

Modele

NU-5841E, NU-5741E

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- wersja z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej
domieszkowanej miedzią,
- wersja z całą komorą oraz półkami wykonanymi ze stali
nierdzewnej domieszkowanej miedzią,
- system rejestracji parametrów pracy wraz z
oprogramowaniem do komputera PC,

MODEL

- złącze szeregowe,
- złącze do stałego monitorowania parametrów,
- zmieniacz butli (automatyczne przełączanie z butli pustej
na pełną),
- podstawa pod inkubator (również na kółkach),
- reduktor CO2 dwustopniowy,

System kontroli CO2

NU-5831E

NU-5731E

200

160

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

679 x 691 x 1054

647 x 667 x 906

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

546 x 533 x 673

514 x 506 x 609

Pojemność [L]

Czujnik CO2

źródło podczerwieni

Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]

0,1 do 20 / ±0,1
System kontroli O2

Czujnik O2

System kontroli temperatury
Zakres temperatury [°C]

- moduł sterylizacji promieniami UV,
- moduł sterylizacji H2O2,
- wewnętrzne drzwiczki dzielone na 6 sekcji.

+5 powyżej temperatury otoczenia do +55

Max. dopuszczalna temperatura
otoczenia [°C]

Zirconia Ceramic

Zakres kontroli O2 / Dokładność O2 [%]

0,5-21 / ±1,0

+30

Dokładność / Jednorodność temperatury
[°C]

±0,1/ ±0,3
cykl wilgotny +95,
cykl suchy +145

Sterylizacja [°C]

Modele

Certyfikaty

NU-5831E, NU-5731E

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- system rejestracji parametrów pracy wraz z
oprogramowaniem do komputera PC,
- złącze szeregowe,
- złącze do stałego monitorowania parametrów,
- zmieniacz butli (automatyczne przełączanie z butli pustej
na pełną),

- wersja z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej
domieszkowanej miedzią,
- wersja z całą komorą oraz półkami wykonanymi ze stali
nierdzewnej domieszkowanej miedzią,
- wyświetlacz wilgotności w komorze hodowlanej,

MODEL

System kontroli CO2

NU-5820E

NU-5720E

200

160

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

679 x 691 x 1054

647 x 667 x 906

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

546 x 533 x 673

514 x 506 x 609

Pojemność [L]

Czujnik CO2

0,1 do 20 / ±0,1

System kontroli wilgotności
5 powyżej wilgotności otoczenia do 90

+5 powyżej temperatury otoczenia do +55

Max. dopuszczalna temperatura
otoczenia [°C]
Dokładność / Jednorodność temperatury
[°C]
Sterylizacja [°C]

+30
±0,1 / ±0,3
cykl wilgotny +95,
cykl suchy +145

Certyfikaty

Modele

NU-5820E, NU-5720E

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

źródło podczerwieni

Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]

Zakres kontroli wilgotności [%]

System kontroli temperatury
Zakres temperatury [°C]

- podstawa pod inkubator (również na kółkach),
- reduktor CO2 dwustopniowy,
- moduł sterylizacji promieniami UV,
- moduł sterylizacji H2O2,
- wewnętrzne drzwiczki dzielone na 6 sekcji.

- wersja z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej
domieszkowanej miedzią,
- wersja z całą komorą oraz półkami wykonanymi ze stali
nierdzewnej domieszkowanej miedzią,
- wyświetlacz wilgotności w komorze hodowlanej,
- system rejestracji parametrów pracy wraz z
oprogramowaniem do komputera PC,

- system hodowli w regulowanym stężeniu O2 (hypoksja),
- złącze szeregowe,
- złącze do stałego monitorowania parametrów,
- zmieniacz butli (automatyczne przełączanie z butli pustej
na pełną),
- podstawa pod inkubator (również na kółkach),
- reduktor CO2 dwustopniowy,
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- moduł sterylizacji promieniami UV,
- moduł sterylizacji H2O2.

in
in

Inkubacja / hodowla mikroorganizmów i komórek

Inkubatory CO2 /O2

NU5810E; NU5710E

007-03-1-NU5810E-NU5710E-0

Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5810E / NU-5710E In-vitroCell

Seria In-vitroCell ES. NU-5810E / NU-5710E - inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA oraz systemem dekontaminacji
gorącym powietrzem firmy NuAire. Modele NU-5810E / NU-5710E In-vitroCell ES są najbardziej niezawodnymi, wygodnymi w użytkowaniu
i zaawansowanymi technicznie inkubatorami CO2 dostępnym na rynku.
NU-5810E / NU-5710E In-vitroCell ES oferują:
- ciągłą filtrację HEPA w systemie zamkniętym,
- dwa cykle dekontaminacji gorącym powietrzem,
- duży dotykowy panel sterujący z zapisem parametrów hodowli.
Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym zapewnia największą
kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się do komory
inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem pozwalający
na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest niezastąpiony
przy pracy z czynnikami patogennymi. Inkubator wyposażony jest we
wskaźnik pokazujący idealne warunki hodowli w sterylnym powietrzu
o klasie czystości 100 (ISO poziom 5).
Właściwości:
- optymalne warunki hodowli,
- łatwość i elastyczność w użytkowaniu,
- system kontroli zanieczyszczeń C3 (Constant Contamination Control),
- kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%,
- cyfrowy czujnik dwutlenku węgla w technologii pomiaru
w podczerwieni – IR,
- szybki powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi,
- precyzyjna kontrola temperatury w zakresie 5°C powyżej temperatury
otoczenia do temperatury +55°C dzięki podwójnym czujnikom,

Przenośny miniinkubator CO2 N-biotek NB-203M

- konwekcyjny system nawilżania z wilgotnością >95%,
- zaawansowany system wewnętrznej filtracji HEPA w obiegu
zamkniętym,
- utrzymanie czystości w komorze hodowlanej w klasie 100 (ISO
poziom 5),
- podwójny system dekontaminacji gorącym powietrzem:
- cykl wilgotny temperatury 95°C,
- cykl suchy temperatury 145°C,
- łatwy w użyciu dotykowy panel kontrolny z zaawansowanymi
funkcjami testowymi i kalibracyjnymi sygnalizujący aktualny stan
urządzenia (ze wskaźnikiem czystości powietrza w komorze) oraz
stany alarmowe,
- blokowanie zmian parametrów za pomocą hasła,
- komora hodowlana – 200 litrów / 160 litrów,
- standardowe półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej (4 szt.),
- filtry HEPA na doprowadzeniach gazów,
- zaawansowany system autodiagnostyki i funkcji serwisowych,
- wyjście alarmu zewnętrznego.

NB203M

034-03-1-NB-203M-0

SBt

002-03-1-SBt-0

Właściwości:
- komora o pojemności 15,2 litra,
- lekki, łatwy do przenoszenia,
- waga tylko 6,8 kg,
- posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wtyczkę do ładowarki
samochodowej,
- ekonomiczna cena i kompaktowe wykonanie dla użytku osobistego,
- mały rozmiar umożliwia pracę w komorach laminarnych i warunkach
sterylnych,
- cyfrowo ustawiana temperatura i poziom CO2,
- wymuszony obieg powietrza,
- doskonały rozkład temperatury,
- szybki powrót do ustawień CO2 kontrolowany przez czujnik IR,
- chłodzenie z bardzo niskim poziomem hałasu,
- 2 półki ze stali nierdzewnej (standard),
- utrzymanie wilgotności przy użyciu naczynia z wodą,
- chłodzenie i grzanie przy użyciu elementów Peltiera,
- naczynie z wodą ze stali nierdzewnej,
- wtyczka i gniazdo samochodowe.

Inkubator CO2 S-Bt Smart Biotherm

Inkubator CO2 S-Bt Smart Biotherm firmy Biosan jest wyposażony w system bezpośredniego ogrzewania ścian z sześciu stron, zapewniając
w ten sposób równomierny rozkład temperatury i CO2 w inkubatorze. Wbudowany czujnik CO2 na podczerwień pozwala na pomiar i kontrolę
poziomu CO2. Czujnik jest odporny na zmiany temperatury i wilgotności wewnątrz inkubatora. Komora ze stali nierdzewnej jest dokładnie
uszczelniona, aby zminimalizować możliwość kontaminacji i ułatwić czyszczenie.
Inkubator S-Bt Smart Biotherm wyposażony jest w recyrkulator
promieni UV - jedną lampę UV i wentylator. System recyrkulacji UV
zamontowany jest za drzwiami wewnętrznymi inkubatora i zapewnia
dekontaminację przestrzeni roboczej. W ścianie inkubatora S-Bt
Smart Biotherm znajduje się wygodny port dostępowy, który
może być stosowany do różnych czujników i przewodów urządzeń
zainstalowanych wewnątrz inkubatora.
Właściwości:
- płaszcz powietrzny,
- komora o pojemności 50 litrów,
- wnętrze i półki ze stali nierdzewnej,
- precyzyjna kontrola temperatury w zakresie 5°C powyżej temperatury
otoczenia do temperatury 60°C,
- kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%,
- cyfrowy czujnik dwutlenku węgla w technologii pomiaru
w podczerwieni - IR,
- szybki powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi,
- konwekcyjny system nawilżania z wilgotnością >95%,
- doskonała jednorodność i dokładność rozkładu temperatury
w komorze inkubatora,
- sterylizacja promieniami UV,
- półki (maksymalnie 6 półek),
- Wireless / Bluetooth.
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MODEL

System kontroli CO2

NU-5810E

NU-5710E

200

160

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

679 x 691 x 1054

647 x 667 x 906

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

546 x 533 x 673

514 x 506 x 609

Pojemność [L]

Czujnik CO2

źródło podczerwieni

Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]

0,1 do 20 / ±0,1

System kontroli temperatury
Zakres temperatury [°C]

+5 powyżej temperatury otoczenia do +55

Max. dopuszczalna temperatura
otoczenia [°C]

+30

Dokładność temperatury [°C]

±0,1 / ±0,3

Sterylizacja [°C]

cykl wilgotny +95, cykl suchy +145

Certyfikaty

Modele

NU-5810E, NU-5710E

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- system hodowli w regulowanym stężeniu O2 (hypoksja),
- złącze szeregowe,
- złącze do stałego monitorowania parametrów,
- zmieniacz butli (automatyczne przełączanie z butli pustej
na pełną),
- podstawa pod inkubator (również na kółkach),
- reduktor CO2 dwustopniowy,

- wersja z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej
domieszkowanej miedzią,
- wersja z całą komorą oraz półkami wykonanymi ze stali
nierdzewnej domieszkowanej miedzią,
- wyświetlacz wilgotności w komorze hodowlanej,
- system rejestracji parametrów pracy wraz z
oprogramowaniem do komputera PC,

MODEL

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

NB-203M
+15 do +45 przy temperaturze otoczenia
+25

Zakres temperatury [°C]
Dokładność temperatury [°C]

±0,25 przy 37

Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]

0 do 20 / ±0,1

Czujnik CO2

- moduł sterylizacji promieniami UV,
- opcjonalny moduł sterylizacji H2O2.

Waga [kg]
Zasilanie [V / Hz]

292 x 333 x 433
6,8
230 / 50

dwuwiązkowy IR

Wilgotność [%]

do 80

Chłodzenie i grzanie

moduły Peltier (elementy termoelektryczne)

Objętość komory [L]

15,2

Materiał wewnętrzny i zewnętrzny

tworzywo ABS

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

224 x 200 x 340

Modele

Certyfikaty

NB-203M

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

Sterylizacja

S-Bt Smart Biotherm

Pojemność [L]

Interfejs

50

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

400 x 410 x 580

Port dostępowy [mm]

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

348 x 386 x 403

Waga [kg]

System kontroli temperatury
Zakres temperatury [°C]

+5 powyżej temperatury otoczenia do +60

Dokładność / Jednorodność temperatury
[°C]

±0,1 / ±0,3

System kontroli CO2
Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]
Czujnik CO2

0-20 / ±0,1
źródło podczerwieni

Certyfikaty

Modele

S-Bt Smart Biotherm

CE, ISO 9001

Wyposażenie opcjonalne

- reduktor CO2 dwustopniowy,
- moduł sterylizacji H2O2.
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lampa UV 1 x 6 W, TUV G6T5
Wireless / Bluetooth
śr. 30
50
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Inkubacja / hodowla mikroorganizmów i komórek

Inkubatory CO2 i O2 / Inkubatory z wytrząsaniem

Inkubator CO2 z płaszczem wodnym NuAire NU-8600E / NU-8631E

NU8600E; NU8631E

007-03-1-NU8600E-NU8631E-0

Seria NU-8600E / NU-8631E Invitrocell - inkubatory CO2 z płaszczem wodnym i ciągłą filtracją HEPA firmy NuAire. Modele NU-8600E /
NU-8631E Invitrocell są najbardziej zaawansowanymi narzędziami dla dzisiejszego profesjonalisty. Zostały zaprojektowane do zapewnienia
idealnych warunków hodowli in vitro. Inkubatory wyposażone są w mikroprocesorowy system kontroli i sterowania wszystkimi parametrami
pracy za pomocą dotykowego panelu sterującego.
NU-8600E / NU-8631E Invitrocell, jak wszystkie inkubatory firmy
NuAire, wyposażone są w system ciągłej filtracji HEPA w obiegu
zamkniętym. System w tym modelu wyposażony jest w trzy filtry
HEPA, które zapewniają największą kontrolę nad zanieczyszczeniami
dostającymi się do komory inkubatora. Inkubator zapewnia idealne
warunki hodowli komórkowych w sterylnym powietrzu o klasie
czystości 100 (ISO poziom 5). Model NU-8631E oprócz pracy
w atmosferze CO2 umożliwia również utrzymywanie warunków
beztlenowych (O2) oraz kontrolę wilgotności.
Właściwości:
- optymalne warunki hodowli,
- łatwość i elastyczność w użytkowaniu,
- płaszcz wodny,
- kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%,
- kontrola O2 w zakresie 0,5 do 21% (tylko model NU-8631E),
- cyfrowy czujnik dwutlenku węgla w technologii pomiaru
w podczerwieni - IR,
- szybki powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi,
- precyzyjna kontrola temperatury w zakresie 5°C powyżej temp.
otoczenia do temp. +55°C dzięki podwójnym czujnikom,
- system nawilżania konwekcyjny >95% (NU-8600E) lub kontrolowany
w zakresie 5% powyżej otoczenia do 95% (NU-8631E),

Akcesoria do inkubatorów

- zaawansowany system wewnętrznej filtracji HEPA w obiegu
zamkniętym,
- utrzymanie czystości w komorze hodowlanej w klasie 100 (ISO
poziom 5) tak jak w komorze laminarnej,
- duży dotykowy panel sterujący z zapisem parametrów hodowli,
- blokowanie zmian parametrów za pomocą hasła,
- komora hodowlana – 160 litrów,
- standardowe półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej (4 szt.),
- filtry HEPA na doprowadzeniach gazów,
- zaawansowany system autodiagnostyki i funkcji serwisowych,
- wyjście alarmu zewnętrznego.

xxx-03-akcesoria-0

007-03-1-akcesoria-inkubatory-0

BS-010135-AAA

002-03-1-ES-20/60-0

Akcesoria do inkubatorów:
- podstawa pod inkubator (również na kółkach),
- reduktory dwustopniowe CO2 i N2,
- dodatkowe półki,
- miernik CO2 i O2,
- filtry CO2, O2, HEPA,
- zmieniacz butli (umożliwiający automatyczne przełączanie z butli
pustej na pełną).

Inkubator z wytrząsaniem Biosan ES-20/60

Orbitalna wytrząsarka-inkubator Biosan ES-20/60 dla laboratoriów biotechnologicznych i farmaceutycznych jest urządzeniem profesjonalnym
zaprojektowanym do hodowli mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, w tym zwierząt, roślin i komórek owadzich. Wytrząsarka jest
wyposażona w bezpośredni mechanizm napędzający do poruszania platform. Zapewnia to powtarzalną i stabilną pracę dla długotrwałych
eksperymentów wymaganych w prowadzeniu hodowli.
Wytrząsarka-inkubator ES-20/60 zapewnia łagodne oraz intensywne
mieszanie w butelkach umieszczonych na platformie.
Wbudowany cichy, bezszczotkowy i termoodporny wentylator
zapewnia precyzyjne rozprowadzenie temperatury wewnątrz
komory (regulowana do +80°C). Wnętrze komory jest wykonane ze
stali nierdzewnej. Najnowocześniejszy silnik, doskonałe właściwości
termiczne materiałów izolacyjnych, łagodny rozruch platform
i kontroler temperatury PID zmniejszają zużycie energii i sprawiają,
że wytrząsarka-inkubator jest urządzeniem wydajnym energetycznie
mimo stosunkowo dużych wymiarów.
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MODEL

NU-8600E

Pojemność [L]

System kontroli O2

NU-8631E
160

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

677 x 682 x 948

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

514 x 504 x 609

Zakres kontroli O2 [%]

BRAK

Dokładność O2 [%]

BRAK

±1,0

konwekcyjny >95

5 powyżej otoczenia
do 95

System kontroli wilgotności [%]

0,5 do 21

System kontroli temperatury
Zakres temperatury [°C]

+18 do +55

Dokładność / Jednorodność temperatury
[°C]

±0,125 / ±0,2

System kontroli CO2
Czujnik CO2

źródło podczerwieni

Zakres CO2 / Dokładność CO2 [%]

0,1 do 20 / ±0,1

Certyfikaty

Modele

NU-8600E, NU-8631E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- odczyt poziomu wilgotności w komorze,
- drzwi wewnętrzne z lexanu,
- złącze szeregowe,
- złącze do stałego monitorowania parametrów,
- zmieniacz butli (automatyczne przełączanie z butli pustej na
pełną),
- podstawa pod inkubator (również na kółkach),

Nazwa

- reduktor CO2 dwustopniowy,
- moduł steryliazcji promieniami UV,
- moduł sterylizacji H2O2.

Miernik CO2 [%]
Miernik O2 [%]

dokładność: ±0,5,
zakres: 0-21

Reduktory dwustopniowe CO2 i O2

ułatwia przemieszczanie urządzenia podczas
czyszczenia lub reorganizacji laboratorium,
możliwość niwelacji oraz zabezpieczenie
urządzenia przed przesuwaniem w trakcie
użytkowania

Opis
dokładność: ±0,5,
zakres: 0-20

Stolik - podstawa na kółkach

CO2,
O2,
HEPA

Filtry

precyzyjna i stabilna kontrola ciśnienia,
dwa manometry,
zawór odcinający
stal nierdzewna domieszkowna miedzią,
max. pojemność: 9 kg na półkę / 23 kg na
inkubator

Dodatkowe półki

Modele

Certyfikaty

Wyposażenie opcjonalne

MODEL

ES-20/60

Zakres kontroli prędkości wytrząsania
[obr./min]

50-250 (krok co 10)

460 x 350 x 400

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

590 x 525 x 510

Waga [kg]

Zakres regulacji temperatury [°C]

+25 do +80

Zakres kontroli temperatury [°C]

10 powyżej temperatury otoczenia do +80

Rozdzielczość ustawiania temperatury
[°C]

0,1

Stabilność temperatury [°C]

±0,5

Maksymalne obciążenie [kg]

8

Średnica ruchu [mm]

20

Czas programowalny

1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / tryb
non-stop

Zasilanie [V / Hz]

Certyfikaty

Dostępne wymienialne platformy robocze:
- P-30/100 - butelki/kolby 30 x 100-150 mL (360 x 400 mm),
- P-6/1000 - butelki/kolby 6 x 1000 mL (360 x 400 mm),
- P-9/500 - butelki/kolby 9 x 500 mL (360 x 400 mm),
- P-16/250 - butelki/kolby 16 x 250-300 mL (360 x 400 mm),
- PP-400 - platforma pokryta gumą antypoślizgową na płytki
Petriego (360 x 400 mm),

41,1
230 / 50

Modele
ES-20/60

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

- UP-168 - na uchwyty do kolb o różnych wielkościach
w różnych kombinacjach tj. kolby o pojemności 100 mL lub/
oraz 250 mL lub/oraz 500 mL lub/oraz 1000 mL
(360 x 400 mm).
Dostępne wymienne klamry:
- FC-100, klamry 100 mL (max. 16 szt.),
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- FC-250, klamry 250 mL (max. 9 szt.),
- FC-500, klamry 500 mL (max. 9 szt.),
- FC-1000, klamry 1000 mL (max. 4 szt.).
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Inkubatory z wytrząsaniem / Mini-bioreaktory z pomiarem Real-Time
BS-010111-AAA

Inkubator z wytrząsaniem Biosan ES-20

002-03-1-ES-20-0

Wytrząsarka orbitalna z inkubacją Biosan ES-20 jest kompaktowym nastołowym urządzeniem używanym do mieszania płynów biologicznych, jak
również do inkubacji i hodowli płynów biologicznych zgodnie z ustawionym przez użytkownika programem pracy. Wbudowany mikroprocesor
zapewnia stałą kontrolę temperatury w komorze inkubatora. Wymuszenie cyrkulacji ogrzanego powietrza w komorze z przezroczystego
pleksiglassu gwarantuje równomierny rozkład temperatury. Demontowalna konstrukcja ułatwia transportowanie urządzenia.
Wytrząsanie orbitalne jest kontrolowane przez cyfrowy obrotomierz
oraz cyfrowo ustawiony czas pracy niezależnie od temperatury.
Urządzenie wyposażone jest w system bezpośredniego napędu
zapewniając stabilną pracę w czasie prowadzenia długotrwałych
hodowli (do 30 dni/nocy).
ES-20 jest bardzo łatwy w obsłudze, z ustawianą temperaturą,
prędkością wytrząsania i czasem pracy ustawianymi w prosty sposób,
z dwuliniowym wyświetlaczem przejrzyście wskazującym zarówno
wartości ustawione, jak i rzeczywiste wszystkich trzech parametrów.
Pięć wymiennych platform pozwala używać ES-20 do:
- wzrostu hodowli komórkowych w butelkach i innych naczyniach
laboratoryjnych,
- ekstrakcji próbek hodowli w temperaturach fizjologicznych,
- innych procesów preparacji próbek.

Certyfikaty

Modele
ES-20

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Wymienne platformy robocze:
- UP-12 - uniwersalna platforma z zamocowanymi szynami na
różnego rodzaju butelki, fiolki, statywy,
- PP-4 - płaska platforma pokryta gumą antypoślizgową
odpowiednia np. dla szalek Petriego,
- P-6/250 - platforma z obejmami na butelki/kolby,
6 x 250-300 mL,

MODEL

- P-12/100 - platforma z obejmami na butelki/kolby,
12 x 100-150 mL,
- P-16/88 - platforma ze sprężynowymi uchwytami na
maksymalnie 88 probówek do średnicy 30 mm
(np. 10 mL, 15 mL i 50 mL),
- HB-200 - klamra do UP-12.

ES-20

Zakres regulacji temperatury [°C]

+25 do +42

Zakres kontroli temperatury [°C]

5 powyżej temperatury otoczenia do +42

Rozdzielczość ustawiania
Stabilność temperatury [°C]
Zakres obrotów [obr./min]
Średnica ruchu [mm]
Timer
Grubość ścianki inkubatora [mm]
Max. obciążenie [kg]
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]
Zasilanie [V / Hz]

0,1°C / 1 obr./min
±0,5
50-250
10
1 min - 96 godz. / tryb non-stop
7
2,5
340 x 340 x 435
13,2
230 / 50
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BS-0101xx-A04

002-03-1-RTS-1-0

Bioreaktor Biosan RTS-1 i RTS-1C z pomiarem wzrostu komórek w czasie rzeczywistym
RTS-1 i RTS-1C to osobiste bioreaktory, które zapewniają typ mieszania odwróconego „Reverse-Spin” i rejestrację wzrostu mikroorganizmów
w probówkach 50 mL w czasie rzeczywistym.

Właściwości:
- innowacyjna metoda mieszania poprzez odwrócenie wirowania wokół
własnej osi,
- dzięki innowacyjnej technologii mieszania możliwy jest pomiar
gęstości optycznej w czasie rzeczywistym bez ingerencji sondy,
- oprogramowanie zostało opracowane w celu wyświetlania, analizy
i przechowywania danych w czasie rzeczywistym,
- RTS-1 jest kompaktowym urządzeniem o niewielkich rozmiarach do
użytku osobistego,
- kontrola temperatury pozwala używać RTS-1 jako inkubatora np. do
wzrostu komórek,
- możliwość zmiany parametrów, takich jak temperatura, obr./min
i czas wirowania w jednym kierunku pozwala osiągnąć zgodne
i powtarzalne wyniki,
- możliwość zdalnego monitorowania procesu wzrostu komórek.
Właściwości oprogramowania:
- rejestrowanie wzrostu komórek w czasie rzeczywistym,
- prezentacja w formacie 3D danych OD lub tempa wzrostu komórek,
- opcja zatrzymania (Pause),
- opcja Save/Load,
- opcja raportów: PDF lub Excel,
- możliwość podłączenia do 12 urządzeń jednocześnie,
- opcja zdalnego monitoringu (wymaga podłączenia do Internetu),
- opcje Cycling/Profiling,

Certyfikaty

Modele

CE, ISO9001

RTS-1, RTS-1C

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL
Zakres pomiaru
Długość fali [λ]
Precyzja pomiaru
Objętość hodowli [mL]
Rodzaj probówki do hodowli tlenowej i beztlenowej
Częstotliwość pomiaru / godz.

RTS-1/RTS-1C
0-10 OD850 w objętości 10-20 mL (0-24 OD600)
0-8 OD850 w objętości 20-30 mL (0-19 OD600)
850 nm
±0,3% OD850
10-30
50 mL TubeSpin® (TPP®) z filtrem membranowym
1-60

Zakres temperatury dla RTS-1 (tylko grzanie) [°C]

+25 do +70 (5 powyżej temperatury otoczenia do +70)

Zakres temperatury dla RTS-1C (z chłodzeniem) [°C]

+4 do +70 (15 poniżej temperatury otoczenia do +70)

Stabilność temperatury [°C]
Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do jednego
oprogramowania
Zakres kontroli prędkości [obr./min]
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

±0,1
12 (zalecana)
50-2000
130 x 212 x 200
1,5
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- opcja kalibracji przez użytkownika dla każdego mikroorganizmu.
Typowe zastosowania:
- hodowla bakterii z kinetyką wzrostu w czasie rzeczywistym,
- badania przesiewowe i optymalizacja procedur,
- badanie stresu i wahań temperaturowych,
- badania syntetyczne i toksyczności,
- kontrola jakości szczepów.
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Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące
QBxx

Termobloki serii Grant QB

047-03-1- Grant QB-0

Termobloki serii QB™ firmy Grant to wszechstronne urządzenia posiadające wysokiej jakości systemy grzewcze z doskonałą kontrolą
temperatury, dzięki czemu doskonale nadają się dla wielu wrażliwych procedur analitycznych wymagających dużej precyzji.

Zaawansowany system kontroli temperatury w połączeniu z wysoką
jakością wykonania urządzeń serii Grant QB™ zapewnia dokładne,
powtarzalne oraz bezpieczne ogrzewanie Twoich próbek.
Szeroki wachlarz wymiennych bloków grzewczych pozwala na
dopasowanie urządzenia do stosowanych przez użytkownika
probówek, czy mikropłytek, a pełna paleta modeli i dostępnych
akcesoriów umożliwia termoblokom serii Grant QB™ wykorzystywanie
ich w bardziej skomplikowanych procedurach.

Certyfikaty

Modele

QBA1 - 1 blok, QBA2 - 2 bloki, QBD1 - 1 blok, QBD2 - 2 bloki, QBD4 - 4 bloki, QBH2 - 2 bloki

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

wyposażenie opcjonalne znajduje się w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Wyposażenie opcjonalne
Wymienne bloki
Nr kat.

Liczba dołków

QB-0

Tabela nr 2
Głębokość dołka
[mm]

Średnica dołka
zwykły blok bez dołków

MODEL
Typ

QB-10

24

10 mm

50

QB-12

24

12 mm

50

QB-13

12

13 mm

50

QB-16

12

16 mm

50

QB-17H (na probówki typu Falcon)

10

17 mm

50

QB-18

12

18 mm

50

QB-24

5

24 mm

50

QB-50

4

50 mL

+5 (powyżej
temperatury
otoczenia) do
+100

Zakres regulacji
temperatury [°C]

+15 do +130

+15 do +200

0 do +100

Stabilność temperatury
(przy 37ºC) [°C]

±0,1

±1

50

Równomierność
temperatury
(przy 37ºC) [°C]

±0,1

±1

1 do 999

-

15

25

56

0,2 mL

14

Timer [min]

0,5 mL

30

QB-E1

24

1,5 mL

35

Czas grzania (od 25ºC
do 100ºC) [min]

QB-E2

24

2,0 mL

14

QBEPWM

krótka sonda do kontroli temperatury
w próbce lub w bloku w osłonie ze
stali nierdzewnej o Ø3 mm i 14 mm dł.,
przewód = 350 mm

Zasilanie [V / Hz]

QBD-1

QBD-2

QBD-4

QBH-2

QBA-1

QBA-2

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

QBD-1

QBD-2

QBD-4

QBH-2

QBA-1

QBA-2

QDP-H

dla 96-dołkowej mikropłytki
(mikropłytki 0,2 mL, stripy lub
pojedyncze probówki), jednorodność
temperatury ±0,3°C, dołki o Ø6,2 mm
i 14 mm głębokości

-

+

-

+

-

+

QDP-FL

uniwersalny blok dla 96-dołkowych
mikropłytek (U-kształtne, V-kształtne
i płaskodenne), jednorodność
temperatury ±0,5°C pomiędzy
dołkami, dostarczana razem
z zawiasami i dwuwarstwową pokrywą

-

+

-

+

-

+

QBL4

QBL2

QBL1

QBL2

Bloki dla mikropłytek

Bezpieczne pokrywy (nie dotyczy QDP-FL)
Pokrywa wykonana z czystego akrylu dla
maksymalnej widoczności zapobiega
przypadkowemu poparzeniu lub zanieczyszczeniu
bloku.

QBL1

QBL2

analogowy

+5 (powyżej
temperatury
otoczenia) do
+200

24

standardowa sonda do kontroli
temperatury w próbce lub w bloku
w osłonie ze stali nierdzewnej
o Ø3 mm i 30 mm dł., przewód = 350 mm

cyfrowy

QBA1/QBA2

+5 (powyżej
temperatury
otoczenia) do
+130

QB-H

QBEP

QBH2

Zakres temperatury [°C]

QB-E0

Zewnętrzna sonda temperatury Pt1000

QBD1/
QBD2/QBD4

38

Pobór mocy [W]

230 / 50
150 / 300
/ 600

300

100 x
230 x
200 (QBD1)
Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

100 x
280 x
200 (QBD2)
100 x
380 x
200 (QBD4)

100 x
280 x
200

150 / 300

100 x 230 x
200 (QBA1)
100 x 280 x
200 (QBA2)
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BS-010410-xAI

Blok grzejąco-chłodzący Biosan CH-100

002-03-1-CH-100-0

Blok grzejąco-chłodzący CH-100 firmy Biosan to połączona konstrukcja bloku aluminiowego i chłodzącego modułu Peltiera z mocnym
wentylowanym radiatorem umożliwiającym szybką zmianę trybów chłodzenia i grzania. CH-100 jest bardzo efektywnym urządzeniem dla
hybrydyzacji i analizy DNA.

Certyfikaty

Modele

ISO9001, CE

CH-100 z blokiem CH-1, CH-100 z blokiem CH-2, CH-100 z blokiem CH-3,
Uwaga! Bloki są niewymienne, wbudowane na stałe.

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

CH-100

Cyfrowa regulacja czasu i temperatury

+

Równoległe wyświetlanie temperatury i czasu

+

Zakres temperatury [°C]

-10 do +100

Rozdzielczość nastawienia temperatury [°C]

0,1

Stabilność temperatury [°C]

±0,1

Zakres regulacji temperatury [°C]

30 poniżej temperatury otoczenia do 100

Timer cyfrowy

1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop

Wyświetlacz

dwuliniowy LCD
CH-1 (20 x 0,5 mL + 12 x 1,5 mL)

Trzy typy bloków standardowych na probówki

CH-2 (20 x 1,5 mL)
CH-3 (20 x 2,0 mL)
* bloki są wbudowane

Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]
Zasilanie [V / Hz]

240 x 260 x 165
3,2
230 / 50
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Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące
BS-010412-AAA

Termoblok Biosan Bio TDB-100

002-03-1-TDB-100-0

Termoblok Bio TDB-100 firmy Biosan jest łatwym w obsłudze eleganckim, zwartym urządzeniem przeznaczonym dla procesów długiej inkubacji
w różnych temperaturach. Uniwersalny aluminiowy blok może pomieścić trzy najbardziej popularne rodzaje mikroprobówek. Jednoczesne
wskazywanie czasu i temperatury nastawnej i rzeczywistej.

BS-010401-xAA

Termoblok Biosan TDB-120

002-03-1-TDB-120-0

TDB-120 firmy Biosan to termoblok do stosowania w analizach laboratoryjnych, który jest zaprojektowany dla utrzymywania stałej temperatury
w probówkach umieszczonych w aluminiowych blokach. Precyzyjna i płynna regulacja temperatury bloku jest szeroko stosowana np. w analizach
PCR. Mikroprocesorowo kontrolowana temperatura i czas. Jednoczesne wskazywanie czasu i temperatury nastawnej i rzeczywistej.

BS-010420-AAA

Termoblok Biosan DB-4S

002-03-1-DB-4S-0

Termoblok DB-4S firmy Biosan jest przeznaczony do utrzymywania stałej temperatury dla próbek umieszczonych w dołkach aluminiowego
bloku.

Dzięki wysokiej precyzji i jednorodności temperatury w całym bloku
DB-4S jest szeroko stosowany do analizy PCR:
- mikroprocesorowo kontrolowana temperatura i czas,
- jednoczesne wskazywanie czasu i temperatury nastawnej
i rzeczywistej.
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Zakres kontroli temperatury [°C]

Głębokość bloku [mm]

TDB-100

Zakres temperatury [°C]

Wyświetlacz

+25 do +100
5 powyżej temperatury otoczenia do +100

24 x 2/1,5 mL
Wbudowany standardowy blok
na 49 probówek

Rozdzielczość nastawienia temperatury
[°C]

0,1

Stabilność temperatury [°C]

±0,1

Wymiary (W x D x H) [mm]

Równomierny rozkład temperatury
(w +37°C) [°C]

±0,1

Waga [kg]

Timer cyfrowy

15 x 0,5 mL
10 x 0,2 mL

1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop

Średnica bloku [mm]

45
dwuliniowy LCD

Zasilanie [V / Hz / W]

210 x 230 x 115
2,8
230 / 50 / 200

130

Certyfikaty

Modele

Bio TDB-100
Uwaga! Termoblok nie posiada pokrywy

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

Zakres kontroli temperatury [°C]

Zasilanie [V / Hz / W]

TDB-120

Zakres temperatury [°C]

230 / 50 / 200

+25 do +120
5 powyżej temperatury otoczenia do +120

Rozdzielczość [°C]

0,1

Stabilność temperatury (w +37°C) [°C]

±0,1

Równomierny rozkład temperatury
(w +37°C) [°C]

±0,1

Timer

cyfrowy 1 min - 96 godz. (krok co 1 min)

Wyświetlacz

dwuliniowy LCD

Wymiary (W x D x H) [mm]

230 x 210 x 110

Waga [kg]

2,8

Modele

Certyfikaty

TDB-120 z blokiem A-53, TDB-120 z blokiem A-103
Uwaga! Bloki są niewymienne, montowane na stałe

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- blok A-103 21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL + 50 x 0,2 mL,
- blok A-53 21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL.

MODEL
Zakres temperatury [°C]
Zakres kontroli temperatury [°C]

5 powyżej temperatury otoczenia do +100

Rozdzielczość nastawiania temperatury
[°C]

0,1

Stabilność temperatury (w +37ºC) [°C]

±0,1

Równomierność temperatury (w +37ºC)
[°C]

±0,1

Cyfrowe ustawienie czasu
Liczba dołków
Wymiary (W x D x H) [mm]

Zasilanie [V / Hz / W]

DB-4S
+25 do +100

1 min - 96 godz. / praca ciągła
(krok co 1 min)
32 x 0,2 mL lub 4 x 0,2 mL stripy PCR (po 8)
140 x 120 x 70

Certyfikaty

Modele
DB-4S

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- drukarka termosublimacyjna.
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Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące

Termoblok do kuwet do spektrofotometru Biosan DB-10C

BS-010417-AAG

002-03-1-DB-10C-0

Termoblok DB-10C firmy Biosan jest przeznaczony do podgrzewania próbek w kuwetach przed pomiarem fotometrycznym.
Razem z jakimkolwiek fotometrem na kuwety DB-10C jest bazowym urządzeniem dla prowadzenia biochemicznych metod diagnostycznych
(intensywność reakcji enzymatycznych oraz koncentracja metabolitów).

Blok grzejąco-chłodzący Biosan CH3-150 Combitherm-2

BS-010418-AAA

002-03-1-CH3-150-0

Combitherm-2 CH3-150 firmy Biosan jest specjalnym urządzeniem zaprojektowanym do termicznej stabilizacji materiałów w zakresie
temperatur od -3°C do +150°C zgodnie z metodami analitycznymi.

W celu uzyskania użytecznej funkcjonalności przy jednoczesnej
minimalizacji wymiarów, Combitherm-2 składa się z dwóch
niezależnych komór chłodzenia i grzania w jednej obudowie, ze
wspólnym obwodem elektronicznym wewnątrz. Lewa strona panelu
sterującego odpowiada za ustawienia parametrów wbudowanego
bloku chłodzącego, a prawa strona - za parametry bloku grzejącego.
Obie strony panelu są sterowane niezależnie i umożliwiają
programowanie 16 ustawień, w tym temperatura i czas dla każdego
programu. System grzania/chłodzenia oparty na modułach Peltiera
pozwala schładzać termobloki poniżej temperatury pokojowej
i ogrzewać do temperatury +150°C. Oddzielenie od siebie części
chłodzącej i grzejącej zwiększa trwałość urządzenia oraz prędkość
stabilizacji temperatur po zmianie programu.
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Model

Zakres kontroli temperatury [°C]

Zasilanie [V / Hz / W]

+25 do +60

0,8
230 / 50 / 12

5 powyżej temperatury otoczenia do +60

Nominalnie regulowana dokładność [°C]

0,1

Stabilność temperatury [°C]

±0,1

Równomierny rozkład temperatury
(w +37°C) [°C]

±0,3

Timer cyfrowy

Waga [kg]

DB-10C

Zakres temperatury [°C]

1 min - 96 godz.(krok co 1 min) / non stop

Pojemność bloku

10 kuwet (10 mm droga optyczna)

Wyświetlacz

dwuliniowy LCD

Wymiary (W x D x H) [mm]

140 x 120 x 70

Certyfikaty

Modele
DB-10C

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

Niezależny timer cyfrowy

Combitherm-2 CH3-150

Zakres regulacji temperatury bloku
grzejącego [°C]

+25 do +150 (krok co 1)

Zakres kontroli temperatury bloku
grzejącego [°C]

5 powyżej temperatury otoczenia do +150

Ilość programów

Wymiary (W x D x H) [mm]

Dokładność temperatury bloku
grzejącego [°C]

±0,1

Zakres regulacji temperatury bloku
chłodzącego [°C]

-3 do +20, przyrost 0,1

Zakres kontroli temperatury bloku
chłodzącego [°C]

23 poniżej temperatury otoczenia do
5 poniżej temperatury otoczenia

Dokładność temperatury w bloku
chłodzącym [°C]

±0,1

Waga [kg]
Zasilacz [V / Hz / W]

Modele

Certyfikaty

Combitherm-2 CH3-150

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Wyświetlacz

Opcjonalne bloki wymienne (do wyboru):
- B2-50 (2 x ø50 mm, głębokość 58 mm),
- B6-25 (6 x ø25 mm, głębokość 40 mm),
- B10-16 (10 x ø16 mm, głębokość 56 mm),
- B23-1.5 (23 x 1,5 mL, głębokość 35 mm),
oraz nowe bloki
- B10-13 (10 x ø13 mm, płaskodenne, głębokość 30 mm),

- B18-12 (18 x 12 x 75 mm, okrągłodenne),
- B5-29 (5 x ø29 mm, płaskodenne, głębokość 40 mm).

Certyfikaty

Modele

Wyposażenie opcjonalne
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Łaźnie wodne

JBNxx

Łaźnie wodne serii Grant JB Nova

047-03-1-JBN-0

Łaźnie wodne seria JB Nova firmy Grant.

- WYKONANIE - technologia Set and Forget™ - szybkie nagrzewanie,
dokładność kontroli temperatury
- INTUICYJNE - łatwy w użytkowaniu sterownik, jasny, czytelny
wyświetlacz
- JAKOŚĆ - 3 lata gwarancji. Projekt i wykonanie UK
- PRAKTYCZNE - blokada wyświetlacza, wyłącza przedni panel
- WYGODA - dren z kranem, taca i pokrywa w zestawie
- KOSZTY - zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho oszczędność części zamiennych.

Certyfikaty

Modele

JBN5, JBN12, JBN18, JBN26

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- stelaże na probówki,
- taca uniwersalna.

MODEL
Pojemność [L]

JBN5

JBN12

JBN18

JBN26

5

12

18

26

Zakres temperatury [°C]

od +5 (powyżej temperatury otoczenia) do +95

Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C]

0,5

Stabilność temperatury przy 70°C [°C]

±0,5

Powierzchnia pracy (W x D) [mm]
Liczba punktów kalibracji zdefiniowanych przez użytkownika
Dren z kranem
Moc grzewcza [kW]
Waga [kg]
Wymiary (W x D x H) [mm]

281 x 131

306 x 281

281 x 485

278 x 481

1

1

1

1

-

tak

tak

tak

0,35

0,8

1,4

1,4

3

6

9

9

335 x 215 x 200

360 x 380 x 225

335 x 590 x 275

335 x 590 x 275
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Łaźnie wodne serii Grant JB Academy

047-03-1-JBA-0

Łaźnie wodne seria JB Academy firmy Grant.

- WYKONANIE - technologia Set and Forget™ - szybkie nagrzewanie,
dokładność kontroli temperatury
- INTUICYJNE - łatwy w użytkowaniu sterownik, jasny, czytelny
wyświetlacz
- JAKOŚĆ - 3 lata gwarancji. Projekt i wykonanie UK
- PRAKTYCZNE - blokada wyświetlacza, wyłącza przedni panel
- KOSZTY - zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho oszczędność części zamiennych
- ZOPTYMZALIZOWANE - podstawowe funkcje wybrane przez
użytkownika.

Certyfikaty

Modele

CE, ISO9001

JBA5, JBA12, JBA18

Wyposażenie opcjonalne

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- stelaże na probówki,
- taca uniwersalna.

MODEL
Pojemność [L]

JBA5

JBA12

JBA18

5

12

18

Zakres temperatury [°C]

od +5 (powyżej temperatury otoczenia) do +95

Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C]

0,5

Stabilność temperatury przy 70°C [°C]

±0,5

Powierzchnia robocza (W x D) [mm]

281 x 131

306 x 281

281 x 485

1

1

1

Dren z kranem

brak

brak

brak

Moc grzewcza [kW]

0,35

0,8

1,4

3

6

9

335 x 215 x 200

360 x 380 x 225

335 x 570 x 275

Liczba punktów kalibracji zdefiniowanych przez użytkownika

Waga [kg]
Wymiary (W x D x H) [mm]
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Łaźnie wodne

BS-010406-AAA

Łaźnia wodna Biosan WB-4MS

002-03-1-WB-4MS-0

Łaźnia wodna WB-4MS firmy Biosan jest zaprojektowana dla chemicznych, farmaceutycznych, medycznych i biologicznych badań
laboratoryjnych. WB-4MS posiada zwiększoną stabilność temperatury dzięki wbudowanemu magnetycznemu mieszadłu (o regulowanej
prędkości w zakresie 250-1000 obr./min).
Dzięki łatwemu w użyciu programatorowi, precyzyjnemu utrzymywaniu
temperatury, kompaktowej budowie i nowoczesnemu wyglądowi łaźnia
wodna WB-4MS firmy Biosan ma szerokie zastosowanie w różnego
rodzajach pracach laboratoryjnych.
Właściwości:
- jednoczesne wyświetlanie temperatury zadanej, aktualnej, czasu
i prędkości mieszadła,
- elegancka obudowa z plastikową pokrywą i wnętrzem ze stali
nierdzewnej,
- łatwa w obsłudze.

Certyfikaty

Modele
WB-4MS

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- QR-13 (statyw na 30 probówek o średnicy od 10 do 13 mm),
- QR-19 (statyw na 16 probówek o średnicy od 16 do 19 mm),
- QR-24 (statyw na 10 probówek o średnicy 24 mm),
- QR-30 (statyw na 5 probówek o średnicy 30 mm),
- QR-SE (statyw na 44 probówki o pojemności 0,5 mL),
- QR-LE (statyw na 35 probówek o pojemności 1,5 mL).

MODEL
Zakres temperatury [°C]
Zakres kontroli temperatury [°C]
Zakres prędkości mieszania [obr./min]

WB-4MS
+25 do +100
5 powyżej temperatury otoczenia do +100
250-1000

Stabilność temperatury [°C]

±0,1

Równomierny rozkład temperatury w 37°C [°C]

±0,1

Wanna [L]
Niezależny timer z sygnałem dźwiękowym

4 / stal nierdzewna
1 min – 96 godz. (krok co 1 min) /non-stop

Wymiary (W x D x H) [mm]

340 x 270 x 250

Przestrzeń robocza (W x D x H) [mm]

235 x 135 x 110

Waga [kg]
Zasilanie [V / Hz / A]

3,4
230 / 50 / 2,6
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OLS 26; LSB xx

Łaźnia wodna Grant OLS26 i LSB 12/18

047-03-1-OLS-LSB-0

Łaźnia wodna OLS26 Aqua Pro firmy Grant z wytrząsaniem liniowym i orbitalnym łączy w sobie wysoką precyzję kontroli temperatury
z wysokiej jakości mechanizmem wytrząsania, który płynnie działa w wymagających pracach laboratoryjnych. Wysoka jakość, solidna
konstrukcja i unikalny mechanizm wytrząsania pozwalają na osiągnięcie maksymalnej niezawodności oraz cichej pracy, a połączenie
wytrząsania liniowego i orbitalnego daje najwyższą elastyczność pracy z OLS26.
Łaźnie wodne LSB Aqua Pro firmy Grant to niezawodne urządzenia
z wytrząsaniem liniowym, doskonałą jednorodnością i rozkładem
temperatury.
Dodatkowo szeroka gama dostępnych akcesoriów zapewnia najlepsze
rozwiązanie dla każdej wykonywanej procedury. Różne rodzaje naczyń
mogą być bezpiecznie mocowane przy pomocy dostępnych wysokiej
jakości sprężyn, klamer i stelaży.

Certyfikaty

Modele

CE, ISO9001

Aqua Pro OLS26, Aqua Pro LSB12, Aqua Pro LSB18

Wyposażenie opcjonalne

- taca uniwersalna,
- taca i uchwyty na butelki,
- taca i stelaże na probówki,
- taca perforowana,
- cewka chłodząca,
- cewka wymiany ciepła.

MODEL

OLS26

LSB12

LSB18

Pojemność [L]

26

12

18

Min. objętość robocza [L]

9

5

8

Min. głębokość robocza [mm]

70

60

5 powyżej temperatury otoczenia do 99
0 do 99 z opcjonalnym coolerem

5 powyżej temperatury otoczenia do 99

Zakres kontroli temperatury [°C]
Jednorodność [°C]

±0,1

Stabilność temperatury [°C]

±0,1

Rozdzielczość nastawiania temperatury
[°C]

0,1
Zakres kontroli prędkości wytrząsania

Orbitalny [obr./min]
Orbitalny - średnica [mm]

20-200 (w zależności od obciążenia)

-

9

-

Liniowy [obr./min]

20-200 (w zależności od obciążenia)

Liniowy – długość odchylenia [mm]

18, 28, 36

Wymiary tacy wytrząsającej (W x D) [mm]

235 x 380

235 x 240

235 x 420

335 x 565 x 325

360 x 335 x 275

565 x 335 x 275

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

20

Timer [min]
Waga [kg]
Zabezpieczenie

1–999
13,8

9,2
ochrona przed przegrzaniem / automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie cieczy
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Łaźnie wodne

Txxxx-xxx

Łaźnie wodne serii Grant Optima

047-03-1-GrantOptima-0

Łaźnie wodne serii Optima™ firmy Grant.

- INTUICYJNE - najwyższa użyteczność, łatwe w użyciu i konfiguracji
- PRECYZJE - znakomita kontrola temperatury
- UNIWERSALNE - pełny zakres - cyrkulator grzejący, cyrkulator grzejący
i chłodzący
- PRAKTYCZNE - doskonała powierzchnia robocza
- NIEZAWODNE - solidna konstrukcja - projekt i wykonanie w UK.

- ŁATWE - proste tworzenie profili/programów
- PRECYZYJNE - doskonała kontrola temperatury
- OPCJE EXTRA - USB/RS232, 5-punktowa kalibracja, zewnętrzne
gniazdo sondy, przekaźnik.

Cyrkulatory grzejące Optima™ ogólnego zastosowania - T100
i TC120

- WYDAJNE - efektywna cyrkulacja dla doskonałej kontroli temperatury
- PRAKTYCZNE - doskonała powierzchnia robocza - dwuspadowa,
podnoszona pokrywa dla wysokich naczyń
- UNIWERSALNE - modułowe - połączenie termostatu i wanny ze stali
nierdzewnej lub plastiku
- NIEZAWODNE - solidna konstrukcja i wykonanie
- WYGODNE - dren z kranem, podnoszone stopki ułatwiające
przenoszenie, dwustronny montaż termostatu.

- INTUICYJNE - obrotowe pokrętło i przycisk funkcji kontroli
- CZYTELNE - wyświetlacz LED
- ZINTEGROWANE - zintegrowana pompa TC120 do zewnętrznego
obiegu
- NIEZAWODNE - solidna konstrukcja i wykonanie
- PRECYZYJNE - doskonała kontrola temperatury
- BEZPIECZNE - stałe i regulowane odcięcie w przypadku przekroczenia
temperatury, wyraźne ostrzeżenia i alarmy.

Cyrkulacyjne łaźnie grzejące Optima™ firmy Grant

Zaawansowane cyrkulatory grzejące Optima™ - TX150 i TXF200
- PRECYZYJNE - znakomita kontrola temperatury
- INTUICYJNE - obsługiwane za pomocą ikon, niezależne od języka,
kolorowy wyświetlacz
- NIEZAWODNE - solidna konstrukcja i wykonanie

Certyfikaty

Modele

dostępne modele termostatów: T100, TC120, TX150,TXF200
dostępne modele wanien: ST5, ST122, ST18, ST26, ST38, P5, P12, P18
ST = stal nierdzewna, P = plastik

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- system stelaży,
- podnoszone półki,
- systemy chłodzenia: cooler zanurzeniowy i wymiennik ciepła,
- wysokociśnieniowe pompy.

Rodzaje cyrkulatorów Grant Optima™
MODEL

CYFROWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

ZAAWANSOWANE CYFROWE

T100

TC120

TX150

TXF200

Stabilność w 70°C [°C]

±0,05

±0,05

±0,01

±0,01

Jednorodność w 70°C [°C]

±0,1

±0,1

±0,05

Rozdzielczość ustawiania [°C]

0,1

0,1

±0,1 (0,01 z Labwise™)

1 min do 99 godz. 59 min

Wyświetlacz

±0,05

4 cyfrowy LED

QVGA TFT

Funkcje timera

-

1 do 6000 min

Liczba wstępnie ustawionych programów

3

3

3

3

Liczba punktów rekalibracji

2

2

5

5

Gniazdo na sondę zewnętrzną (TXPEP,TXSEP)

-

-

+

+

Interfejsy komunikacyjne

-

-

USB, RS232

USB, RS232

zdalnie przez PC / laptop
1 program / 30 segmentów

bezpośrednio przez interfejs
lub
zdalnie przez PC / laptop
10 programów /
100 segmentów

1

1

Programowanie

-

-

-

Przekaźniki

-

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

ustawione na stałe

Poziom cieczy - pływak

+

+

+

+

Język

-

-

EN, FR, DE, IT, SP

EN, FR, DE, IT, SP

Alarmy (mogą być konfigurowane do podłączenia
przekaźnika)

-

wysoki (bez przekaźnika)

wysoki i niski

wysoki i niski

regulowane

Moc grzewcza [kW]

1,3

1,3

1,9

1,9

Wysokość powyżej brzegu wanny [mm]

200

200

200

200

Wysokość poniżej brzegu wanny [mm]

135

135

145

145
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Rodzaje wanien Grant Optima™
WANNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODEL

WANNA PLASTIKOWA

ST5

ST12

ST18

ST26

ST38

P5

P12

Pojemność wanny [L]

5

12

18

26

38

5

12

P18
18

Zakres temperatury [°C]

≤200

≤200

≤200

≤200

≤200

≤99

≤99

≤99

Dren z kranem

-

+

+

+

+

-

-

-

Powierzchnia robocza (W x D) [mm]

150 x 150

300 x 205

300 x 385

300 x 385

300 x 575

150 x 120

280 x 210

325 x 280

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

280 x 330 x
200

330 x 360 x
200

330 x 540 x
200

330 x 540 x
255

330 x 730 x
255

330 x 240 x
180

355 x 415 x
180

365 x 600 x
180

Każda z czterech łaźni Grant Optima™ może być łączona z każdą wanną ze stali nierdzewnej lub plastikową.
CYRKULATORY GRZEJĄCE

WANNY

Cyfrowe ogólnego przeznaczenia

Zaawansowane cyfrowe

Powierzchnia pracy
(W x D) [mm]
Min. / Max. gł. cieczy
[mm]
MODEL

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

T100

TC120

TX150

TXF200

Wymiary zewnętrzne
wraz z kontrolerem
(W x D x H) [mm]

ST5

150 x 150
85/140
300 x 150 x 150
330 x 180 x 395

T100-ST5
15 pow. temperatury otoczenia
do 100°C

TC120-ST5
0 do 120°C

TX150-ST5
0 do 150°C

TXF200-ST5
0 do 200°C

ST12

205 x 300
85/140
325 x 300 x 150
360 x 330 x 395

T100-ST12
0 do 100°C

TC120-ST12
0 do 120°C

TX150-ST12
0 do 150°C

TXF200-ST12
0 do 200°C

ST18

385 x 300
75/130**
505 x 300 x 150
540 x 330 x 395

T100-ST12
0 do 100°C

TC120-ST18
0 do 120°C

TX150-ST18
0 do 150°C

TX200-ST18
0 do 200°C

ST26

385 x 300
125/180**
505 x 300 x 200
540 x 330 x 405

T100-ST26
0 do 100°C

TC120-ST26
-15 do 120°C

TX150-ST26
-15 do 150°C

TXF200-ST26
-15 do 200°C

ST38

575 x 300
125/180**
690 x 300 x 200
730 x 333 x 405

T100-ST38
0 do 100°C

TC120-ST38
-15 do 120°C

TX150-ST38
-15 do 150°C

TXF200-ST38
-15 do 200°C

P5

120 x 150
85/140
240 x 160 x 150
390 x 200 x 380

T100-P5
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TC120-P5
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TX150-P5
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TXF200-P5
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

P12

210 x 280
85/140
510 x 290 x 150
600 x 350 x 380

T100-P12
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TC120-P12
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TX150-P12
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TXF200-P12
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

P18

280 x 325
85/140
510 x 290 x 150
600 x 350 x 380

T100-P18
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TX120-P18
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TX150-P18
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C

TXF200-P18
15 pow. temperatury otoczenia
do 99°C
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Inkubacja / hodowla mikroorganizmów i komórek

Łaźnie wodne

Łaźnie wodne serii Grant SUB Aqua Pro

SAPxx

047-03-1-SUB-0

SBB AQUA xx PLUS

047-03-1-SBB-0

Łaźnie wodne serii SUB Aqua Pro firmy Grant.

- WYKONANIE - technologia Set and Forget™ - szybkie nagrzewanie,
dokładność kontroli temperatury
- PRECYZJA - doskonała stabilność temperatury - ±0,2°C
- JAKOŚĆ - 3 lata gwarancji. Projekt i wykonanie UK
- OCHRONA - definiowany przez użytkownika alarm wysokiej
temperatury - ochrona próbek
- WYGODA - dren z kranem, taca i pokrywa w zestawie
- ZOPTYMZALIZOWANE - technologia grzanej maty - optymalna
przestrzeń pracy i łatwe czyszczenie
- KOSZTY - zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho oszczędność części zamiennych
- WZMOCNIENIE - 3 wstępnie ustawione programy, timer, kalibracja
2-punktowa.

Łaźnie wodne serii Grant SBB Aqua Plus

Seria SBB Aqua Plus firmy Grant to wysokiej jakości analogowe łaźnie wodne do bezpośredniego zanurzenia próbek. Zapewniają stałą
temperaturę 100°C nie doprowadzając do gwałtownego wrzenia oraz nadmiernego wytwarzania pary.

Właściwości:
- dostępne 4 modele analogowych łaźni z wannami ze stali nierdzewnej
(5, 12, 18 lub 26 litrów),
- solidna i niezawodna konstrukcja łaźni pozwala na bezawaryjną pracę
podczas codziennego użytku,
- zapewnione stałe utrzymanie poziomu cieczy,
- nastawny regulator energii pozwala na stałe i ciągłe wrzenie cieczy,
- szeroka gama dostępnych akcesoriów w zależności od zastosowania
łaźni.
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MODEL

SAP2

Pojemność [L]

2

SAP2S

SAP5

SAP12

SAP18

SAP26

SAP34

SAPD

2

5

12

18

26

34

5 i 12

(wąska)

Powierzchnia
robocza
(W x D) [mm]
Dren
z kranem

131 x
117

289 x
139

281 x
131

306 x
281

281 x
485

278 x
481

281 x
635

281/131
i
306/281

-

-

-

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

0,25

0,35

0,35

0,8

1,05

1,05

1,3

1,15

Zakres temperatury [°C]

od 5 powyżej temperatury otoczenia do +99

Rozdzielczość
nastawiania
temperatury
[°C]

0,1

Timer
(z alarmem)
[min]

Stabilność
temperatury
przy 70°C [°C]

±0,2

Wymiary
(W x D x H)
[mm]

185 x
200 x
200

335 x
215 x
150

335 x
215 x
200

360 x
380 x
225

335 x
590 x
275

335 x
590 x
275

335 x
770 x
275

545 x
380 x
225

Waga [kg]

3

3

3

6

9

9

14,5

9

Moc grzewcza
[kW]

Certyfikaty

1–999

Modele

SAP 2, SAP 2S, SAP 5, SAP 12,SAP 18, SAP 26, SAP 34, SAP D

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- taca uniwersalna,
- stelaże na probówki.

MODEL

SBB Aqua 5
Plus

SBB Aqua 12
Plus

SBB Aqua 18
Plus

SBB Aqua 26
Plus

Pojemność [L]

5

12

18

26

50 / 125

50 / 125

50 / 125

70 / 125

Min. / Max.
głębokość
cieczy [mm]
Zakres
temperatury
[°C]

100 (wyłącznie)

Nastawianie
temperatury
/ regulacja
energii

analogowe

Powierzchnia
robocza
(W x D) [mm]

290 x 145

290 x 315

290 x 495

290 x 495

Moc grzewcza
[kW]

1,5

1,5

2,0

2,0

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

290 x 145 x 105

290 x 315 x 105

290 x 495 x 105

209 x 495 x 155

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

385 x 250 x 375

385 x 345 x 440

385 x 600 x 445

385 x 600 x 445

Modele

Certyfikaty

SBB AQUA 5 PLUS, SBB AQUA 12 PLUS, SBB AQUA 18 PLUS, SBB AQUA 26 PLUS

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- taca uniwersalna,
- stelaże na probówki.
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Dekontaminacja i sterylizacja

Dekontaminacja H2O2 / Autoklawy / Sterylizacja UV
PHI-xxx

Urządzenia do dekontaminacji H2O2 serii Phileas

001-04-1-Phileas-0

Phileas - innowacyjna metoda dekontaminacji. Produkty serii Phileas są autonomicznymi jednostkami służącymi do dezynfekcji powierzchni
drogą powietrzną poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii opartej na systemie nebulizacji składnika aktywnego.
Produkt dezynfekujący - nadtlenek wodoru (H2O2) jest rozpylany i rozprowadzany w pomieszczeniu. Taka technologia dekontaminacji, zwana
również metodą „suchej mgły”, umożliwia automatyczną dezynfekcję wszystkich powierzchni, nawet tych trudno dostępnych.
Konwencjonalne metody dezynfekcji nie umożliwiają całkowitego
wyeliminowania problemu kontaminacji. Mikroorganizmy potencjalnie
są obecne na wszelkiego rodzaju powierzchniach (np. podłogi,
ściany, sufity) i w przypadku dezynfekcji konwencjonalnymi metodami
może dojść do zanieczyszczeń krzyżowych. Seria Phileas pozwala
na wyeliminowanie tego problemu, dzięki wykorzystaniu metody
dekontaminacji opartej na systemie nebulizacji. Dodatkowo zasilanie
bateryjne (modele: 10I, 20D oraz 20I), a także programowanie cykli
urządzenia umożliwia pełną autonomię dekontaminacji. Model 10I
przeznaczony jest do dekontaminacji trudno dostępnych miejsc jak
komory laminarne, izolatory, inkubatory, cieplarki itp.

MICROJET

Autoklaw mikrofalowy MICROJET Enbio

042-04-1-MICROJET-0

Kompaktowy
Kompaktowa konstrukcja, niewielkie wymiary i mała masa sprawiają, że MICROJET może być zainstalowany dosłownie wszędzie - wystarczy
gniazdko elektryczne.
Osobisty

Plug and play

Jest zawsze do Twojej wyłącznej dyspozycji - 24 h na dobę, 7 dni
w tygodniu - nie musisz czekać na sterylizację potrzebnych pożywek.

Obsługa autoklawu MICROJET jest intuicyjna i nie wymaga
żadnego dodatkowego przeszkolenia. Wszystko czego potrzeba
do uruchomienia urządzenia to standardowe gniazdko elektryczne.
Włącz i natychmiast rozpocznij pracę. Po prostu.

Błyskawiczny
Dzięki zastowaniu technologii Direct Energy Transfer, przygotowanie
pożywki trwa bardzo krótko - tyle, ile przerwa na kawę. Direct
Energy Transfer - medium płynne umieszczone w komorze roboczej
nagrzewane bezpośrednio przy pomocy wiązki mikrofalowej.
Standardowe naczynia
Media płynne takie jak pożywki mikrobiologiczne, roztwory
buforowe, roztwory węglowodanów czy wodę można sterylizować
w standardowych kolbach i butelkach laboratoryjnych, szklanych i
plastikowych, o pojemności od 100 do 500 mL.
Ekran dotykowy
Wszystkie funkcje obsługiwane są przy pomocy ekranu dotykowego,
na którym wyświetlany jest także przebieg procesu sterylizacji.

Archiwizacja danych
Przebieg każdej wykonanej sterylizacji jest automatycznie
zapisywany na karcie pamięci. Dane można skopiować na dowolny
komputer.
W autoklawie MICROJET energia niezbędna do sterylizacji jest
dostarczana bezpośrednio do medium. Źródłem energii są
mikrofale, co sprawia, że nagrzewanie następuje natychmiastowo
i równomiernie w całej objętości cieczy. W porównaniu
z tradycyjnym autoklawem parowym czas trwania procesu
sterylizacji skraca się 5-krotnie, a ekspozycja na wysoką
temperaturę jest bardzo krótka (60-90 sekund). Dekompozycja
składników pożywki mikrobiologicznej jest ograniczona do
minimum.

BS-0401xx-AAA

Recyrkulator Biosan UVR-M / UVR-Mi

002-04-1-UVR-M/Mi-0

Biosan UVR-M / UVR-Mi to urządzenia przystosowane do dezynfekcji powietrza w różnych biomedycznych pokojach laboratoryjnych, salach
operacyjnych, stacjach weterynaryjnych, zakładach produkcji żywności. Są to efektywne narzędzia dla ochrony przed wirusami grypy i innymi
wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii.

54

de
de
MODEL

Phileas
10I

Phileas
20D

Phileas
20I

Phileas
50D

Phileas
50I

Phileas
100

Phileas
500

Zasilanie [V]

bateria
12

bateria
12

bateria
12

230

230

230

230

Maksymalna
objętość dekontaminowana
[m3]

10

40

100

150

150

500

1500

Czas pracy
na zasilaniu
bateryjnym
[min]

do 90

do 90

do 90

-

-

-

-

Przepływ [L/h]

0,3

0,37

0,78

1,2

1,2

3

5,2

6

6

6

-

-

-

-

Prędkość obrotowa dysku
[obr./min]

-

-

-

-

-

55000

55000

Wymiary
(W x D x H)
[mm]

240 x
180 x
155

400x
170 x
180

350 x
165 x
245

350 x
170 x
240

350 x
165 x
245

700 x
340 x
800

750 x
150 x
600

0,25

0,5

1

1

1

5

10

Waga [kg]

5

3,5

6

4

6

15

35

tworzywo

stal nierdzewna

tworzywo

stal nierdzewna

tworzywo

tworzywo

Pojemność
zbiornika [L]

stal nierdzewna

Materiał
obudowy

Certyfikaty

Czas ładowania
baterii [godz.]

Modele

Phileas 10I, Phileas 20I, Phileas 20D, Phileas 50I, Phileas 50D, Phileas 100, Phileas 500

CE

Wyposażenie opcjonalne

- APASAFE - mieszanina nadtlenku wodoru (5,23%), kwasu
octowego (0,17%) i nadoctowego (0,04%),
- O2SAFE - roztwór nadtlenku wodoru (6%).

MODEL

MICROJET

Ciśnienie maksymalne [bar]

5
2

Temperatura sterylizacji [°C]

135

Objętość komory procesowej [L]

Czas ekspozycji na temperaturę
sterylizacji [sek.]

80

Częstotliwość fal elektromagnetycznych
[MHz]

2450
IP 20

Czas nagrzewania [min]

1,5-4,5

Stopień ochrony

Czas schładzania [min]

ok. 4-8

Archiwizacja danych

Całkowity czas procesu
(od włożenia do wyjęcia naczynia) [min]

7-12,5

Temperatura po zakończeniu procesu
[°C]

95

Ciśnienie robocze [bar]

3,6

Karta MicroSD

Modele

Certyfikaty

MICROJET niebieski, zielony, szary, biały, pomarańczowy, żółty

CE

Wyposażenie opcjonalne

MODEL

UVR-M

UVR-Mi

25 W bezozonowa,
antybakteryjna lampa UV

2 lampy 25 W bezozonowe,
antybakteryjne lampy UV

Wydajność dezynfekcji
powietrza [m³/h]

14

14

Poziom promieniowania
UV [mW/cm2/s]

15

36

na ścianie (standard),
na ruchomym statywie
(opcja)

na ścianie (standard),
na ruchomym statywie
(opcja)

Pełna ochrona przed
promieniowaniem UV

+

+

Wyświetlacz

-

LCD

Lampy

Montaż

Timer

-

1 min - 24 godz. / tryb
non-stop

Automatyczny przełącznik
ON / OFF

-

+

Lampka rozpoznająca
usterki

-

+

110 x 135 x 660

110 x 135 x 660

Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]
Zasilacz [V / Hz]

Certyfikaty

Modele

UVR-M, UVR-Mi

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- statyw Tripod UVR-S.
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3,4

3,4

230 / 50

230 / 50

Universal Centrifuges
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C
NU9483ETM-NU9668ETM

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C Glacier Blue z technologią TouchMe

007-05-1-NU-9483ETM-NU-9668ETM-0

Seria zamrażarek niskotemperaturowych firmy NuAire z unikalną technologią Touch Me opartą na dotykowym panelu kontrolnym.

Konstrukcja:
- zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi,
hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem,
- czynniki chłodzące bezfreonowe, niewybuchowe, nietoksyczne,
- 2 drzwiczek wewnętrznych izolowanych termicznie, 4 wewnętrzne sekcje,
- podstawa zamrażarki poziomowana, wyposażona w kółka do łatwego
przemieszczania,
- drzwi z systemem podnoszenia i automatycznej korekcji zamykania,
- komora zamrażarki ze stali nierdzewnej pokrytej wytrzymałym tworzywem
w celu ochrony prób przed przymarzaniem (dożywotnia gwarancja na
powłokę wewnętrzną komory mrożeniowej na rdzewienie i pękanie),
- panel kontrolny na wysokości oczu z kolorowym wyświetlaczem
dotykowym i dostępem przez Internet,
- panel rejestracji temperatury z wbudowanym systemem awaryjnego
podawania CO2,
- port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki,
- system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu,
- gwarantowany zakres pracy -40 do -86ºC przy temperaturze otoczenia do
+35ºC.
Sterowanie i kontrola:
- mikroprocesorowy panel sterujący zabezpieczony hasłem
z technologią TouchMe,
- dotykowy kolorowy panel kontrolny o przekątnej 7”,
- własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne),

- alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury,
- alarm braku zasilania,
- alarm zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej,
- alarm zabrudzenia filtra,
- alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii,
- alarm otwarcia drzwi.
Wyposażenie:
- wbudowany wewnątrz obudowy zamrażarki system zasilania
awaryjnego CO2 z systemem kontroli zużycia gazu w butli CO2 back-up
i alarmem niskiego poziomu gazu w butli,
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup z alarmem poziomu
gazu w butli,
- panel kontrolny z rejestratorem temperatury z zapisem na karcie SD,
kluczem USB oraz z wyjściem RS485,
- możliwość zapisu temperatur w okresie do 5 lat (w zależności od
ustawień),
- złącza USB, RS485, Ethernet z wbudowanym serwerem pozwalającym
na zdalny dostęp do panelu zamrażarki poprzez sieć Internet.
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych w technologii
RFID oraz zamek na klucz (opcja),
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej zamrażarkę,
stany alarmowe, brak zasilania).

NU9483E-NU9668E

007-05-1-NU-9483E-NU-9668E-0

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C Glacier Blue z wbudowanym systemem CO2 back-up
Zamrażarka niskotemperaturowa firmy NuAire z wbudowanym systemem awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 back-up.

Konstrukcja:
- zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi,
hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem,
- czynniki chłodzące bezfreonowe, niewybuchowe, nietoksyczne,
- 2 drzwiczek wewnętrznych izolowanych termicznie, 4 wewnętrzne
sekcje,
- podstawa zamrażarki poziomowana, wyposażona w kółka do łatwego
przemieszczania,
- komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia,
- komora zamrażarki ze stali nierdzewnej pokrytej wytrzymałym
tworzywem w celu ochrony prób przed przymarzaniem (dożywotnia
gwarancja na powłokę wewnętrzną komory mrożeniowej na
rdzewienie i pękanie),
- panel kontrolny na wysokości oczu,
- panel rejestracji temperatury z wbudowanym systemem awaryjnego
podawania CO2,
- zdalny dostęp do parametrów pracy zamrażarki przez Internet,
- port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi
zamrażarki,
- system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu,
- gwarantowany zakres pracy -40 do -86ºC przy temperaturze
otoczenia +35ºC.

- własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne),
- alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury,
- alarm braku zasilania,
- alarm zbyt wysokiej temperatury kondensera,
- alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii,
- alarm otwarcia drzwi,
- gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego.
Wyposażenie wbudowane:
- wbudowany wewnątrz obudowy zamrażarki system zasilania
awaryjnego CO2 z systemem kontroli zużycia gazu w butli CO2
back-up i alarmem niskiego poziomu gazu w butli,
- panel kontrolny z rejestratorem temperatury z zapisem na
karcie SD, kluczem USB oraz z wyjściem RS485,
- możliwość zapisu temperatur w okresie 5 lat (w zależności od
ustawień),
- złącza USB, RS485, Ethernet z wbudowanym serwerem
pozwalającym na zdalny dostęp do panelu z dowolnego punktu,
w którym dostępna jest sieć Internet.

Sterowanie i kontrola:
- mikroprocesorowy panel sterujący zabezpieczony hasłem,
NU99xxxE

007-05-1-VIP-0

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C z technologią paneli próżniowych VIP Blizzard NuAire
Zamrażarki niskotemperaturowe z technologią paneli próżniowych VIP - modele Blizzard NU-99338E, NU-99486E, NU-99578E, NU-99728E oraz
NU-99828E firmy NuAire.

- zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi,
hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem,
- ekologiczne czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii,
- 4 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie,
- drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia,
- 4 wewnętrzne sekcje,
- izolacja termiczna komory zamrażarki – panele próżniowe VIP,
- podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego
przemieszczania,
- komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia,
- komora zamrażarki ze stali nierdzewnej z pokryciem z trwałego
tworzywa,
- filtr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia,
- podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu
się drzwi zamrażarki,
- poziom hałasu <50 dBA,
- system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu,
- gwarantowany zakres pracy -40°C do -86°C przy temperaturze
otoczenia +32°C.
Sterowanie i kontrola
- mikroprocesorowy panel sterujący zabezpieczony hasłem,
- własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne),
- alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury,
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- alarm braku zasilania,
- alarm zbyt wysokiej temperatury kondensera,
- alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia,
- alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii,
- powiadamianie o za niskim poziomie zasilania,
- alarm otwarcia drzwi,
- wbudowane łącze komunikacyjne USB oraz RS485,
- gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego.

nt
nt
MODEL

NU-9483ETM

NU-9668ETM

-50 / -86

-50 / -86

483

668

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

890 x 870 x 1990

1130 x 875 x 1990

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

630 x 600 x 1280

880 x 600 x 1280

Zakres temperatury [°C]
Pojemność [L]

Waga [kg]
Wymiary półki [mm]

305

355

606 x 533

806 x 533

50

50

Maksymalne dopuszczalne
obciążenie półki [kg]

Certyfikaty

5x4

Maksymalna ilość stelaży

16

24

Maksymalna ilość pudełek
50 mm

320

480

Stelaże na pudełka 50 mm
(opcjonalnie) (D x H)

5x4

5x4

Maksymalna ilość stelaży

16

24

Maksymalna liczba
pudełek 50 mm

320

480

NU-9483ETM, NU-9668ETM

Wyposażenie opcjonalne

- system dostępu za pomocą kart magnetycznych w technologii
RFID oraz zamek na klucz (jako dodatkowe zabezpieczenie),
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,
polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),

MODEL

- pudełka dostępne w wysokościach 50, 75, 100 i 130 mm,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- butla CO2 (pusta lub pełna),
- usługa walidacji.

NU-9483E

NU-9668E

-50 / -86

-50 / -86

483

668

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

890 x 870 x 1990

1130 x 875 x 1990

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

630 x 600 x 1280

880 x 600 x 1280

305

355

606 x 533

806 x 533

50

50

Zakres temperatury [°C]
Pojemność [L]

Waga [kg]
Wymiary półki [mm]
Maksymalne dopuszczalne
obciążenie półki [kg]

Modele

Certyfikaty

NU-9483E, NU-9668E

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- system dostępu za pomocą kart magnetycznych w technologii
RFID oraz zamek na klucz (jako dodatkowe zabezpieczenie),
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,
polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),

- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rękawice ochronne,
- blokowanie panelu sterującego kluczykiem,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- butla CO2 (pusta lub pełna),
- usługa walidacji.

NU-99338E

NU-99486E

NU-99578E

NU-99728E

NU-99828E

Pojemność
[L]

338

486

578

728

828

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

812 x 893 x
1846

945 x 950 x
1980

895 x 980 x
1960

1145 x 900 x
1980

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

465 x 630 x
1165

590 x 630 x
1310

620 x 716 x
1310

238

290

300

Waga [kg]

5x4

Modele

ISO9001, ISO13485, CE

MODEL

Stelaże na pudełka 50 mm
(opcjonalnie) (D x H)

Stelaże na
pudełka
50 mm
(opcjonalnie)
(D x H)

5x4+4x4

5x4

5x5

5x4

5x5

1145 x 980 x
1980

Maksymalna
ilość stelaży

6+6

16

16

24

24

870 x 630 x
1310

870 x 710 x
1310

Maksymalna
ilość pudełek
50 mm

216

320

400

480

600

350

380

Certyfikaty

Modele

NU-99338E, NU-99486E, NU-99578E, NU-99728E, NU-99828E

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup z alarmem
poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,
polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,

- rejestrator temperatury z zapisem na karcie SD, kluczem
USB oraz z wyjściem RS485 do podłączenia do komputera PC
(dostępny konwerter RS485 -> RS232),
- podłączenie zamrażarki do sieci Internet z ciągłą możliwością
zdalnego monitorowania stanu urządzenia,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
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- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C mała ULUF 15 / 65 / 125

DAI-xxxx

009-05-1-ULUF-mała-86-0

Zamrażarki ULUF 15 / ULUF 65 oraz ULUF 125 firmy Arctiko.

Charakterystyka zamrażarek:
- zamrażarki pionowe - szafowe,
- obudowa ze stali lakierowanej lub stali nierdzewnej (opcjonalnie),
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- pojedynczy kompresor,
- bardzo niski poziom hałasu,
- rozmrażanie ręczne.

- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
DAI 1410

Zamrażarka niskotemperaturowa -80°C MUF 40

009-05-1-MUF-40-0

Zamrażarka osobista MUF 40 firmy Arctiko.
MUF 40 może być stosowana zarówno jako zamrażarka nablatowa, jak również podblatowa. Oferuje zwartą konstrukcję i niski poziom hałasu, co
czyni to urządzenie idealnym rozwiązaniem do przechowywania w każdym laboratorium.
Właściwości zamrażarki:
- zamrażarka pionowa - szafowa,
- obudowa ze stali lakierowanej,
- komora mrożeniowa ze stali nierdzewnej,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- system chłodzenia oparty o najnowszą opatentowaną mieszaninę
EP88,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- pojedynczy kompresor,
- niskie zużycie energii (4,9 kWh / 24 h),
- bardzo niski poziom hałasu,
- zamek w drzwiach,
- podstawa na nóżkach,
- temperatury pracy gwarantowane przy 25ºC temp. otoczenia.

- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Właściwości kontrolera:
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z
wyświetlaczem LCD,
- szacunkowo 48 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- alarmy wizualne i akustyczne,
- alarm za niskiej / za wysokiej temperatury,
- alarm braku zasilania,
DAI-1xxx

009-05-1-ULUF-0

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C ULUF 450 / 450-2M / 550 / 750 / 850 / 850-2M
Zamrażarki ULUF 450 / 450-2M / 550 / 750 / 850 / 850-2M firmy Arctiko.

Charakterystyka zamrażarki:
- zamrażarka pionowa - szafowa,
- obudowa ze stali lakierowanej lub stali nierdzewnej (opcjonalnie),
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- wewnętrzne drzwiczki dzielące komorę na 5 przedziałów,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- drzwi zamykane na klucz,
- system chłodzenia oparty o opatentowaną mieszaninę EP88,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- ULUF 450 / 450-2M / 550: system jednokompresorowy,
- ULUF 750 / 850 / 850-2M: system dwukompresorowy,
- bardzo niski poziom hałasu,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- port dostępowy do zewnętrznej sondy temperatury.
Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- szacunkowo 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów,
rejestracji i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
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- graficzny wykres temperatury.
Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

nt
nt
Stelaże na
pudełka 50 mm
(opcjonalnie)
(D x H)

-

5x3

4x3

94

Maksymalna ilość
stelaży

-

2

4

600 x 700 x 810

950 x 725 x 810

Maksymalna ilość
pudełek 50 mm

5

30

48

150 x 143 x 310

360 x 468 x 320

360 x 493 x 530

55

74

105

ULUF 15
ULUF 15-ST

ULUF 65
ULUF 65-ST

ULUF 125
ULUF 125-ST

-40 / -90

-40 / -86

-40 / -86

7

54

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

400 x 630 x 665

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

MODEL
Zakres
temperatury [°C]
Pojemność [L]

Waga [kg]

Certyfikaty

Modele

ULUF 15, ULUF 15-ST, ULUF 65, ULUF 65-ST, ULUF 125, ULUF 125-ST

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup z alarmem
poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,
polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,

- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.

MODEL

MUF 40

Zakres temperatury [°C]

-60 / -80

Pojemność [L]

35

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

495 x 660 x 680

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

336 x 356 x 295

Waga [kg]

60

Stelaże na pudełka 50 mm (opcjonalnie) (D x H)

5x2

Maksymalna ilość stelaży

2

Maksymalna ilość pudełek 50 mm

20

Modele

Certyfikaty

MUF 40

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup z alarmem
poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,
polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach 50, 75, 100 i 130 mm,

- rękawice ochronne,
- usługa walidacji.

MODEL

ULUF 450
ULUF
450-ST

ULUF
450-2M
ULUF 4502M-ST

ULUF 550
ULUF
550-ST

ULUF 750
ULUF
750-ST

ULUF 850
ULUF
850-ST

ULUF
850-2M
ULUF 8502M-ST

Zakres
temperatury
[°C]

-40 / -86

-40 / -86

-40 / -86

-40 / -86

-40 / -86

Pojemność
[L]

413

393

585

680

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

720 x 885 x
2089

720 x 885 x
1990

920 x 885 x
2089

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

480 x 608 x
1415

480 x 608 x
1345

680 x 608 x
1415

193

175

215

254

376

330

4x4+5x4

4x4

4x4+5x4

4x4+5x4

4x4+5x4

4x4

-40 / -86

Stelaże na
pudełka
50 mm
(opcjonalnie)
(D x H)

826

786

Maksymalna
ilość stelaży

12 + 3

15

16 + 4

20 + 5

24 + 6

30

1030 x 885
x 2089

1492 x 885
x 2089

1492 x 885
x 1990

Maksymalna
ilość pudełek
50 mm

252

240

336

420

504

480

1

1

2

2

2

2 x 480 x
608 x 1415

2 x 480 x
608 x 1345

Liczba kompresorów

1

790 x 608 x
1415

Certyfikaty

Wyposażenie opcjonalne

Waga [kg]

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup z alarmem
poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym,
polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,

Modele

ULUF 450, ULUF 450-ST, ULUF 450-2M, ULUF 450-2M-ST, ULUF 550, ULUF 550-ST,
ULUF 750, ULUF 750-ST, ULUF 850, ULUF 850-ST, ULUF 850-2M, ULUF 850-2M-ST

- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C ULTF 80 / 220 / 320 / 420

DAI-02xx

009-05-1-ULTF-0

Zamrażarki ULTF 80 / 220 / 320 / 420. Seria ULTF pokazuje, że wysoka wydajność zamrażania z naciskiem na niskie zużycie energii to przyszłość.
Zamrażarki serii ULTF zostały zmodernizowane i wyposażone w zaawansowany kontroler Arctiko, który zapewnia właściwości wszystkich
alarmów i rejestracji parametrów w standardzie.
Charakterystyka zamrażarki:
- zamrażarka pozioma - skrzyniowa,
- obudowa i wnętrze ze stali lakierowanej,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- system chłodzenia oparty o opatentowaną mieszaninę EP88,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- pojedynczy kompresor,
- bardzo niski poziom hałasu <55 dB,
- rolki do łatwego przemieszczania.

- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C LAB 11 / 31 / 51

LAB-xx

039-05-1-LAB-0

Seria LAB 11, LAB 31 i LAB 51 firmy Elcold.
Używane przez uniwersytety, szpitale i instytuty naukowe do długiego przechowywania krwi, komórek, DNA i narządów.
Właściwości zamrażarki:
- zamrażarka pozioma - skrzyniowa,
- pojemność 130 L, 300 L oraz 416 L,
- obudowa ze stali pokrytej białym lakierem,
- komora mrożenia ze stali lakierowanej,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem,
- podwójna uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- rewelacyjny system jednokompresorowy zapewniający nieosiągalną
wcześniej wydajność,
- bardzo niski poziom hałasu,
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury
z wyświetlaczem cyfrowym,
- system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie
o nieprawidłowej pracy urządzenia,
- komplet kółek do przemieszczania zamrażarki,
- zamek w pokrywie,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia 30ºC (LAB 11)
oraz 25ºC (LAB 31 i LAB 51).

DAI 1420

Krioporter -80°C DP-80

009-05-1-DP-80-0

Krioporter DP-80 firmy Arctiko.
Krioporter jest stołowym urządzeniem chłodzącym, umożliwiającym bezpośredni dostęp do próbek ze stołu roboczego. Technologia DP-80
oparta została na Sterling technology, co oznacza, że nie posiada ani kompresora ani czynnika chłodzącego. To sprawia, że jest to najbardziej
przyjazny środowisku produkt w ofercie Arctiko. W ofercie są bloki na różnego rodzaju probówki. Bloki należy zamawiać oddzielnie.
Właściwości:
- elektroniczny kontroler,
- łatwy i prosty w obsłudze,
- stabilność temperatury ±0,2ºC,
- system bezpieczeństwa dla zadanych wysokich i niskich temperatur,
- regulowany alarm niskiej/wysokiej temperatury,
- wymienne aluminiowe bloki:
- DPB-0296 - 96-dołkowy na probówki 0,2 mL,
- DPB-0548 - 48-dołkowy na probówki 0,5 mL,
- DPB-1548 - 48-dołkowy na probówki 1,5 mL,
- DPB-1840 - 40-dołkowy na probówki 1,8 mL,
- DPB-2040 - 40-dołkowy na probówki 2,0 mL,
- DPB-0001 - jeden przedział,
- zakres temperatury od -80ºC do 0ºC,
- zasilanie 230 V / 12 V.
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ULTF 80

ULTF 220

ULTF 320

ULTF 420

Zakres
temperatury
[°C]

MODEL

-40 / -86

-40 / -86

-40 / -86

-40 / -86

Pojemność [L]

Stelaże
pionowe
na pudełka
50 mm
(opcjonalnie)

8

11 + 6

11 + 6

11 + 6

71

189

284

368

Maksymalna
ilość stelaży

5

9+3

18 + 3

24 + 3

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

552 x 648 x 850

920 x 695 x 885

1262 x 698
x 885

1562 x 698
x 885

Maksymalna
ilość pudełek
50 mm

40

117

216

282

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

390 x 390 x 450

760 x 440 x 635

1100 x 440
x 630

1400 x 440
x 630

Ilość pokryw
wewnętrznych

1

3

3

4

53

64

76

88

Waga [kg]

Certyfikaty

Modele

ULTF 80, ULTF 220, ULTF 320, ULTF 420

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez)
z możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw
pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO2 i ochrona
uszczelek zamrażarki),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,

MODEL
Zakres
temperatury [°C]
Pojemność [L]

polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),

LAB 11

LAB 31

LAB 51

-50 / -86

-50 / -86

-50 / -86

130

300

416

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

725 x 655 x 865

1300 x 655 x 865

1700 x 655 x 865

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

520 x 450 x 650

1100 x 450 x 650

1500 x 450 x 650

56

80

95

Waga [kg]

TAK

TAK

Moc [W]

480

710

840

Zużycie
energii/24 h [kWh]

5,8

8,5

10

polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- druciane kosze,
- rejestrator temperatury,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,

MODEL

DP-80

Zakres temperatury [°C]

-80 / 0

Pojemność

TAK

LAB 11, LAB 31, LAB 51

CE, ISO9001, ISO14001

Wyposażenie opcjonalne

Czynnik
chłodniczy:
mieszanina
wodorowęglanów

Modele

Certyfikaty

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez) z
możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw
pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO2 i ochrona
uszczelek zamrażarki),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,

- usługa walidacji.

1 blok aluminiowy

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

230 x 262 x 390

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

135 x 135 x 80

Maksymalna temperatura otoczenia [°C]

+25

Zużycie energii/24 h [kWh]

1,68

Maksymalna temperatura otoczenia [°C]

+25

Certyfikaty

Modele
DP-80

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

Wymienne bloki:
- blok DPB-0296 - 96 dołków na probówki 0,2 mL, Ø0,6 mm,
- blok DPB-0548 - 48 dołków na probówki 0,5 mL, Ø0,8 mm,
- blok DPB-1548 - 48 dołków na probówki 1,5 mL, Ø11 mm,
- blok DPB-1840 - 40 dołków na probówki 1,8 mL, Ø12,8 mm,
- blok DPB-2040 - 4 dołki na probówki 2,0 mL, Ø10,8 mm,
- blok DPB-0001 - jeden przedział.
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- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C

Zamrażarka niskotemperaturowa -60°C LTF 85 / 225 / 325 / 425 / 535

DAI 01xx

009-05-1-LTF-0

Zamrażarki LTF 85 / 225 / 325 / 425 / 535 firmy Arctiko.
Jako synonim bezpieczeństwa, seria LTF zapewnia niezawodny rozkład i wysoką jednorodność temperatur mrożenia. Cyfrowy wyświetlacz,
alarmy, gniazdo do podłączenia zdalnego alarmu oraz rolki do przemieszczania są wyposażeniem standardowym każdego urządzenia.
Właściwości zamrażarek:
- zamrażarki poziome - skrzyniowe,
- obudowa ze stali lakierowanej,
- wnętrze ze stali pokrytej lakierem,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem
(80 mm),
- podwójna uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- pojedynczy kompresor,
- bardzo niski poziom hałasu,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia +25ºC,
- odmrażanie ręczne.
Właściwości kontrolera:
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury
z wyświetlaczem LCD,
- alarmy wizualne i akustyczne,
- alarm za niskiej / za wysokiej temperatury,
- alarm uszkodzenia sondy,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Zamrażarka niskotemperaturowa -60°C PRO 11 / 21 / 31 / 41 / 60

PRO-xx

039-05-1-PRO-0

PRO-xx

009-05-1-LTFE-0

Zamrażarki PRO 11, PRO 21, PRO 31, PRO 41 i PRO 51 frmy Elcold.

Właściwości zamrażarki:
- zamrażarka pozioma - skrzyniowa,
- pojemność: 130 L, 226 L, 300 L, 360 L oraz 416 L,
- obudowa ze stali pokrytej białym lakierem,
- komora mrożenia z aluminium,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem,
- podwójna uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- niski poziom hałasu,
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury
z wyświetlaczem cyfrowym,
- system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie
o nieprawidłowej pracy urządzenia,
- komplet kółek do przemieszczania zamrażarki,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia 10-30ºC.

Zamrażarka niskotemperaturowa -45°C LTFE 140 / 290 / 370 / 515
Zamrażarki LTFE 140 / 290 / 370 / 515 firmy Arctiko.

Jako synonim bezpieczeństwa, seria LTFE zapewnia niezawodny rozkład i wysoką jednorodność temperatur mrożenia. Cyfrowy wyświetlacz,
alarmy, gniazdo do podłączenia zdalnego alarmu oraz rolki do przemieszczania są wyposażeniem standardowym każdego urządzenia.
Właściwości zamrażarek:
- zamrażarki poziome - skrzyniowe,
- obudowa ze stali lakierowanej,
- wnętrze ze stali lakierowanej,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem,
- podwójna uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- pojedynczy kompresor,
- bardzo niski poziom hałasu,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia +25ºC.
Właściwości kontrolera:
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury
z wyświetlaczem LCD,
- alarmy wizualne i akustyczne,
- alarm za niskiej / za wysokiej temperatury,
- alarm uszkodzenia sondy,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).
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MODEL

LTF 85

LTF 225

LTF 325

LTF 425

LTF 535

Zakres
temperatury [°C]

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

Pojemność [L]

71

133

284

368

476

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

552 x 648
x 850

720 x 695
x 885

1262 x 698
x 885

1562 x 698
x 885

1662 x 758
x 890

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

390 x 390
x 465

560 x 440
x 635

1100 x 440
x 635

1400 x 440
x 635

1500 x 500
x 675

53

55

76

88

107

Waga [kg]

Certyfikaty

Stelaże pionowe
na pudełka
50 mm
(opcjonalnie)

8

7+4

7+4

6+3

8+5

Maksymalna ilość
stelaży

5

9+3

18 + 3

24 + 3

27 + 3

Maksymalna ilość
pudełek 50 mm

40

117

216

282

345

Kosze
w standardzie

1

1

3

4

3

Modele

LTF 85, LTF 225, LTF 325, LTF 425, LTF 535

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej,
polipropylenowej (PP), poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rejestrator temperatury,

- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.

MODEL

PRO 11

PRO 21

PRO 31

PRO 41

PRO 60

Zakres
temperatury [°C]

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

-30 / -60

Pojemność [L]

130

226

300

360

416

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

725 x 655
x 865

1055 x 655
x 865

1300 x 655
x 865

1500 x 655
x 865

1700 x 655
x 865

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

520 x 450
x 650

850 x 450
x 650

1100 x 450
x 650

1300 x 450
x 650

1500 x 450
x 650

56

67

80

89

95

Waga [kg]

Wyposażenie opcjonalne

LTFE 290

LTFE 370

LTFE 515

-10 / -45

-10 / -45

-10 / -45

-10 / -45

130

284

368

476

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

772 x 698
x 885

1262 x 698
vx 885

1562x 698
x 885

1662 x 758
x 890

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

560 x 440
x 635

1100 x 440
x 635

1400 x 440
x 635

1500 x 500
x 675

55

76

88

107

Stelaże pionowe na pudełka
50 mm (opcjonalnie)

11 + 6

11 + 6

11 + 6

12 + 7

Maksymalna ilość stelaży

6+3

18 + 3

24 + 3

27 + 3

Waga [kg]

Certyfikaty

TAK

TAK

Moc [W]

375

455

544

597

612

Zużycie energii/24 h [kWh]

4,3

5

5,2

6,1

9,2

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez)
z możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw
pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO2 i ochrona
uszczelek zamrażarki),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym,

zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.

Maksymalna ilość pudełek
50 mm

84

216

282

345

Kosze w standardzie

1

1

1

3

Modele

LTFE 140, LTFE 290, LTFE 370, LTFE 515

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

TAK

polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rejestrator temperatury,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej

LTFE 140

Pojemność [L]

TAK

PRO 11, PRO 21, PRO 31, PRO 41, PRO 60

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez)
z możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw
pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO2 i ochrona
uszczelek zamrażarki),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym,

MODEL

TAK

Modele

Certyfikaty

CE, ISO9001, ISO14001

Zakres temperatury [°C]

Czynnik chłodniczy: mieszanina
dwóch węglowodorów

polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rejestrator temperatury,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
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zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C

Zamrażarka niskotemperaturowa -45°C UNI 11 / 21 / 31 / 41 / 51

UNI-xx

039-05-1-UNI-0

DAI xxxx

009-05-1-ULUF-mała-40-0

Zamrażarki UNI 11, UNI 21, UNI 31, UNI 41 i UNI 51 firmy Elcold.

Właściwości zamrażarki:
- zamrażarka pozioma - skrzyniowa,
- pojemność: 130 L, 226 L, 300 L, 360 L, oraz 416 L,
- obudowa ze stali pokrytej białym lakierem,
- komora mrożenia z aluminium,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem,
- podwójna uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- niski poziom hałasu,
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z
wyświetlaczem cyfrowym,
- system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o
nieprawidłowej pracy urządzenia,
- komplet kółek do przemieszczania zamrażarki,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia 10-30ºC.

Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C mała ULUF 60 / 120

Zamrażarki ULUF 60 / 120 firmy Arctiko.
Zamrażarki serii ULUF 60 / 120 -40°C to produkty pasji Arctiko, dążenia do doskonałości, gdy oferują doskonałość w mrożeniu
niskotemperaturowym. Wszystkie funkcje kontrolera, takie jak alarmy i rejestracja parametrów są zawsze w standardzie. Seria ULUF -40ºC
oferuje najwyższą stabilność temperatur na świecie.
Charakterystyka zamrażarek:
- zamrażarki pionowe - szafowe,
- obudowa ze stali lakierowanej lub ze stali nierdzewnej,
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- pojedynczy kompresor,
- bardzo niski poziom hałasu,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- klucz w zamku,
- rozmrażanie ręczne.

Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.

Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C ULUF 400 / 500 / 700 / 800

DAI 1xxx

009-05-1-ULUF-0

Zamrażarki ULUF 400 / 500 / 700 / 800 firmy Arctiko.
Zamrażarki ULUF 400 / 500 / 700 / 800 to produkty pasji Arctiko, dążenia do doskonałości, gdy oferują doskonałość w mrożeniu
niskotemperaturowym. Wszystkie funkcje kontrolera, takie jak alarmy i rejestracja parametrów są zawsze w standardzie.
Charakterystyka zamrażarek:
- zamrażarki pionowe - szafowe,
- obudowa ze stali lakierowanej lub ze stali nierdzewnej (opcjonalnie),
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- izolacja z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim ciśnieniem
(120 mm),
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- drzwi z zamkiem na klucz,
- drzwiczki wewnętrzne dzielące komorę na 5/10 przedziałów,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- ULUF 400/500/700: system jednokompresorowy,
- ULUF 800: system dwukompresorowy,
- bardzo niski poziom hałasu,
- rolki do łatwego przemieszczania.
Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- szacunkowo 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów,
rejestracji i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
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- graficzny wykres temperatury.
Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

nt
nt
MODEL
Zakres
temperatury
[°C]

UNI 11

UNI 21

UNI 31

UNI 41

UNI 51

-10 / -45

-10 / -45

-10 / -45

-10 / -45

-10 / -45

Pojemność
[L]

130

226

300

360

416

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

725 x 655
x 865

1055 x 655
x 865

1300 x 655
x 865

1500 x 655
x 865

1700 x 655
x 865

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

520 x 450
x 650

850 x 450
x 650

1100 x 450
x 650

1300 x 450
x 650

1500 x 450
x 650

Certyfikaty

46

59

67

74

80

210

360

360

400

420

Zużycie
energii/24 h
[kWh]

3,4

4,6

5,4

5,8

7,1

Modele

UNI 11, UNI 21, UNI 31, UNI 41, UNI 51

CE, ISO9001, ISO14001

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez) z
możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw
pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO2 i ochrona
uszczelek zamrażarki),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym,

polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rejestrator temperatury,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej

ULUF 60
ULUF 60-ST

ULUF 120
ULUF 120-ST

-20 / -40

-20 / -40

54

94

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

600 x 700 x 810

950 x 725 x 810

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

360 x 468 x 320

360 x 493 x 530

MODEL
Zakres temperatury [°C]
Pojemność [L]

Waga [kg]

74

105

Stelaże na pudełka 50 mm
(opcjonalnie) (D x H)

5x3

4x3

Maksymalna ilość stelaży

2

4

zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.

Maksymalna ilość pudełek
50 mm

30

48

Pokrywy wewnętrzne

1

2

Drzwi wewnętrzne

1

2

Modele

Certyfikaty

ULUF 60, ULUF 60-ST, ULUF 120, ULUF 120-ST

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym,
polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościah: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,

- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.

ULUF 400
ULUF 400-ST

ULUF 500
ULUF 500-ST

ULUF 700
ULUF 700-ST

ULUF 800
ULUF 800-ST

Zakres
temperatury
[°C]

-20 / -40

-20 / -40

-20 / -40

-20 / -40

Pojemność [L]

MODEL

Waga [kg]
Moc [W]

Waga [kg]
Stelaże na
pudełka
50 mm (D x H)
(opcjonalnie)

193

215

254

376

4x4+5x4

4x4+5x4

4x4+5x4

4x4+5x4

413

585

680

826

Maksymalna
ilość stelaży

12 + 3

16 + 4

20 + 5

24 + 6

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

720 x 885 x
2089

920 x 871 x
2089

1030 x 885 x
2089

1492 x 885 x
2089

Maksymalna
ilość pudełek
50 mm

252

336

420

504

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

480 x 608 x
1415

680 x 608 x
1415

790 x 608 x
1415

2 x 480 x 608 x
1415

Certyfikaty

Modele

ULUF 400, ULUF 400-ST, ULUF 500, ULUF 500-ST, ULUF 700, ULUF 700-ST, ULUF 800,
ULUF 800-ST

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- system zasilania awaryjnego CO2 (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup z alarmem
poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym,
polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,

- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej
zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C / Zamrażarki laboratoryjne -30°C

Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C UPLTF 90 / 275

DAI 1xxx

009-05-1-UPLTF-0

Zamrażarki UPLTF 90 / 275 firmy Arctiko.
Seria UPLTF przeznaczony jest do łatwego dostępu i niezawodnego przechowywania w niskich temperaturach. Zamrażarki wyposażone są
w kilka alarmów oraz szuflady. Seria UPLTF jest oczywistym wyborem dla każdego, kto szuka mrożenia w temperaturze -40ºC.
Charakterystyka zamrażarek:
- zamrażarki pionowe - szafowe,
- przezroczyste fronty szuflad ułatwiają dobrą widoczność próbek,
a system chłodzenia pod każdą z szuflad zapewnia utrzymanie
temperatury, podczas otwartych drzwi zamrażarki,
- izolacja wykonana jest z piany poliuretanowej wtłaczanej pod wysokim
ciśnieniem (80 mm),
- pojedynczy kompresor,
- bardzo niski poziom hałasu,
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury
z wyświetlaczem LED,
- regulowane nóżki z przodu oraz rolki do łatwego przemieszczania
z tyłu urządzenia,
- system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o
nieprawidłowej pracy urządzenia,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia +25ºC.

DAI 0xxx

009-05-1-PF-0

Zamrażarka laboratoryjna / farmaceutyczna -23°C PF 100 / 300 / 500 / 700 / 1400
Zamrażarki PF 100 / 300 / 500 / 700 / 1400 firmy Arctiko.

Zamrażarki serii PF posiadają wiele funkcji, które są standardem i oferują różne rozmiary i pojemności. Bez względu na to, który produkt
wybierzesz, zawsze jest produkowany zgodnie ze ścisłymi wytycznymi.
Charakterystyka zamrażarek:
- zamrażarki pionowe - szafowe,
- obudowa ze stali lakierowanej,
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- drzwi przeszklone,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- system wymuszonego chłodzenia powietrzem,
- regulowane półki,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- drzwi z zamkiem na klucz,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- bardzo niski poziom hałasu.

Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i
wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
DAI-0xxx

009-05-1-LFF-0

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (+1 / +10°C / -10 / -30°C) LFF(G) 270 / 660

Chłodziarko-zamrażarki LFF(G) 270 / 660 firmy Arctiko.
Chodziarko-zamrażarki serii LFF umożliwiają przechowywane materiałów zarówno w temperaturach dodatnich, jak i ujemnych. Urządzenia są
wyposażone w zaawansowany kontroler, gdzie wszystkie niezbędne funkcje zawsze są w standardzie, który zaprojektowany jest z naciskiem na
szczegóły i przyjazność dla użytkownika.
Charakterystyka chłodziarko-zamrażarek:
- chłodziarko-zamrażarka pionowa - szafowa,
- obudowa ze stali lakierowanej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej),
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- system wymuszonego chłodzenia powietrzem,
- regulowane półki,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- drzwi z zamkiem na klucz,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- model LFF - drzwi chłodziarki pełne,
- model LFFG - drzwi chłodziarki przeszklone,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- bardzo niski poziom hałasu.
Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i
wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
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- graficzny wykres temperatury.
Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

nt
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MODEL

UPLTF 90

UPLTF 275

-10 / -40

-10 / -40

92

246

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

544 x 623 x 842

595 x 630 x 1760

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [mm]

390 x 407 x 675

440 x 400 x 1490

44

75

Zakres temperatury [°C]
Pojemność [L]

Waga [kg]

Certyfikaty

Modele

UPLTF 90, UPLTF 275

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- rejestrator temperatury,
- rękawice ochronne,
- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- usługa walidacji.

MODEL

PF 100
PF 100-ST

PF 300
PF 300-ST

PF 500
PF 500-ST

PF 700
PF 700-ST

PF 1400
PF 1400-ST

Zakres
temperatury [°C]

-10 / -23

-10 / -23

-10 / -23

-10 / -23

-10 / -23

Pojemność
[L]

94

352

523

628

1381

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

610 x 659
x 790

520 x 690 x
1997

620 x 860 x
1997

720 x 860 x
1997

1440 x 860 x
1997

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

490 x 440
x 440

400 x 585 x
1505

500 x 695 x
1505

600 x 695 x
1505

1320 x 695 x
1505

Waga [kg]

65

103

132

138

209

Półki

2

3

3

3

6

Drzwi

przeszklone

przeszklone

przeszklone

przeszklone

przeszklone

Modele

Certyfikaty

PF 100, PF 100-ST, PF 300, PF 300-ST, PF 500, PF 500-ST, PF 700, PF 700-ST, PF 1400,
PF 1400-ST

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- usługa walidacji,
- wnętrze przeciwiskrowe - zgodne z wymogami EN 60079/15,
kategoria 3, strefa 2. CE EX 11-/3 G.

MODEL
Zakres
temperatury
[°C]

LFF 270
LFF 270-ST

LFFG 270
LFFG 270-ST

LFF 660
LFF 660-ST

LFFG 660
LFFG 660-ST

+1 / +10 / -10
/ -30

+1 / +10 / -10
/ -30

+1 / +10 / -10
/ -30

+1 / +10 / -10
/ -30

Pojemność [L]

161 / 161

161 / 161

288 / 288

288 / 288

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

520 x 700
x1997

520 x 700 x
1997

720 x 860 x
1997

720 x 860 x
1997

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

2 x 400 x 575
x 700

2 x 400 x 575
x 700

2 x 600 x 685
x 700

2 x 600 x 685
x 700

Certyfikaty

Waga [kg]

120

120

163

163

4

4

4

4

chłodziarki

pełne

przeszklone

pełne

przeszklone

zamrażarki

pełne

pełne

pełne

pełne

Półki

Drzwi

Modele

LFF 270, LFF 270-ST, LFFG 270, LFFG 270-ST, LFF 660, LFF 660-ST, LFFG 660, LFFG 660-ST

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- usługa walidacji,
- wnętrze przeciwiskrowe, zgodne z wymogami EN 60079/15,
kategoria 3, strefa 2. CE EX 11-/3 G.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Zamrażarki laboratoryjne -30°C / Chłodziarki laboratoryjne
DAI.02xx

Zamrażarka laboratoryjna -30°C LF 100 / 300 / 500 / 660-2 / 700 / 1400

009-05-1-LF-0

Zamrażarki LF 100 / 300 / 500 / 660-2 / 700 / 1400 firmy Arctiko.
Połączenie najnowszej technologii w jednej lodówce: linia laboratoryjna Arctiko jest produkowana z dbałością o szczegóły i przyjazność dla
użytkownika. Zamrażarki serii LF posiadają wiele funkcji, które są standardem i oferują różne rozmiary i pojemności. Bez względu na to, który
produkt wybierzesz, zawsze jest produkowany zgodnie ze ścisłymi wytycznymi.
Charakterystyka zamrażarek:
- zamrażarki pionowe - szafowe,
- obudowa ze stali lakierowanej,
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- drzwi pełne,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- system wymuszonego chłodzenia powietrzem,
- regulowane półki,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- drzwi z zamkiem na klucz,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- bardzo niski poziom hałasu.

Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji i
wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
DAI 08xx

Chłodziarki farmaceutyczne +1 / +10°C PR 100 / 300 / 500 / 700 / 1400

009-05-1-PR-0

Chłodziarki farmaceutyczne PR 100 / 300 / 500 / 700 / 1400 firmy Arctiko.
Chłodziarki serii PR oferują doskonały podgląd przechowywanych materiałów ze względu na szklane drzwi. Wewnętrzny wentylator tworzy
wymuszony obieg powietrza chłodzącego i zapewnia niezawodne, stabilne temperatury przechowywania. Chłodziarki są wyposażone
w zaawansowany kontroler Arctiko dla zachowania maksimum bezpieczeństwa przechowywanych materiałów.
Charakterystyka chłodziarek:
- chłodziarka pionowa - szafowa,
- przeszklone drzwi,
- obudowa ze stali lakierowanej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej),
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- system wymuszonego chłodzenia powietrzem,
- regulowane półki,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- drzwi z zamkiem na klucz,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- bardzo niski poziom hałasu.

Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
DAI.02xx

Chłodziarki laboratoryjne +1 / +10°C LR 100 / 300 / 500 / 660-2 / 700 / 1400

009-05-1-LF-0

Chłodziarki LR 100 / 270-2 / 300 / 500 / 660-2 / 700 / 1400 firmy Arctiko.
Chłodziarki LR oferują wysoką jednorodność i stabilność temperatury, są produkowane z dużym naciskiem na szczegóły i przyjazność dla
użytkownika.
Charakterystyka chłodziarek:
- chłodziarka pionowa - szafowa,
- drzwi pełne,
- obudowa ze stali lakierowanej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej),
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- system wymuszonego chłodzenia powietrzem,
- regulowane półki,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- drzwi z zamkiem na klucz,
- podwójna, podgrzewana uszczelka zapewniająca ochronę przed
oblodzeniem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- bardzo niski poziom hałasu.
Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,
- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
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Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy / urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).
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MODEL

LF 100
LF 100-ST

LF 300
LF 300-ST

LF 500
LF 500-ST

LF 660-2
LF 6602-ST

LF 700 L
F 700-ST

LF 1400
LF 1400ST

Zakres
temperatur [°C]

-10 / -30

-10 / -30

-10 / -30

-10 / -30

-10 / -30

-10 / -30

Pojemność [L]
Wymiary
zewnętrzne (W x
D x H)
[mm]

94

346

515

2 x 288

618

1361

610 x 659
x 790

520 x 700
x 1997

620 x 860
x 1997

720 x 860
x 1997

720 x 860
x 1997

1440 x
860 x
1997

Certyfikaty

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x
H) [mm]

490 x 440
x 434

400 x 575
x 1505

500 x 685
x 1505

2 x 600
x 685 x
700

600 x 685
x 1505

1320 x
685 x
1505

Waga [kg]

65

103

132

163

138

209

Półki

2

3

3

4

3

6

Modele

LF 100, LF 100-ST , LF 300, LF 300-ST, LF 500, LF 500-ST, LF 660-2, LF 660-2-ST, LF 700, LF
700-ST, LF 1400, LF 1400-ST

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- usługa walidacji,
- wnętrze przeciwiskrowe - zgodne z wymogami EN 60079/15,
kategoria 3, strefa 2. CE EX 11-/3 G.

MODEL

PR 100
PR 100-ST

PR 300
PR 300-ST

PR 500
PR 500-ST

PR 700
PR 700-ST

PR 1400
PR 1400-ST

Zakres
temperatury [°C]

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

Pojemność
[L]

94

352

523

628

1381

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

610 x 659
x 790

520 x 690 x
1997

620 x 860 x
1997

720 x 860 x
1997

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

490 x 440
x 434

400 x 585 x
1505

500 x 695 x
1505

600 x 695 x
1505

1320 x 695 x
1505

Waga [kg]

61

103

133

138

209

Półki

2

3

3

3

6

Drzwi

przeszklone

przeszklone

przeszklone

przeszklone

przeszklone

1440 x 860 x
1997

Modele

Certyfikaty

PR 100, PR 100-ST, PR 300, PR 300-ST, PR 500, PR 500-ST, PR 700, PR 700-ST, PR 1400,
PR 1400-ST

CE, ISO9001, ISO13485

Wyposażenie opcjonalne

- usługa walidacji,
- wnętrze przeciwiskrowe - zgodne z wymogami EN 60079/15,
kategoria 3, strefa 2. CE EX 11-/3 G.

LR 100
LR 100-ST

LR 270-2
LR 2702-ST

LR 300
LR 300-ST

LR 500
LR 500-ST

LR 660-2
LR 6602-ST

LR 700
LR 700-ST

LR 1400
LR 1400-ST

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

+1 / +10

Pojemność
[L]

94

2 x 161

346

515

2 x 288

618

1361

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

610 x
659 x
790

520 x
700 x
1997

520 x
700 x
1997

620 x
860 x
1997

720 x
860 x
1997

720x
860 x
1997

1440 x
860 x
1997

MODEL

Zakres
temperatury [°C]

Certyfikaty

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

490 x
440 x
434

2 x 400
x 575 x
700

400 x
575 x
1505

500 x
685 x
1505

2 x 600
x 685 x
700

600 x
685 x
1505

1320 x
685 x
1505

Waga [kg]

61

120

98

132

143

131

209

Półki

2

4

3

3

4

3

6

Modele

LR 100, LR 100-ST, LR 270-2, LR 270-2-ST, LR 300, LR 300-ST, LR 500, LR 500-ST, LR 660-2,
LR 660-2-ST, LR 700, LR 700-ST, LR 1400, LR 1400-ST

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

- usługa walidacji,
- wnętrze przeciwiskrowe - zgodne z wymogami EN 60079/15,
kategoria 3, strefa 2. CE EX 11-/3 G.
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Przechowywanie w niskich temperaturach, zamrażanie

Chłodziarki laboratoryjne / Akcesoria do zamrażarek
DAI 08xx

009-05-1-BBR-0

Chłodziarki dla banków krwi BBR 100 / 100-D / 300 / 300-D / 500 / 500-D / 700 / 700-D / 1400 / 1400-D
Chłodziarki BBR 100 / 100-D / 300 / 300-D / 500 / 500-D / 700 / 700-D / 1400 / 1400-D firmy Arctiko.
Chłodziarki Arctiko serii BBR to idealne połączenie unikalnego rozkładu temperatury i niezawodnej technologii. Zaawansowany kontroler,
zintegrowany rejestrator danych z odczytem na USB i rejestrator graficzny w standardzie.
Chłodziarki banku krwi - podwójne zabezpieczenie
Podwójne chłodzenie z dwoma oddzielnymi i niezależnymi systemami
chłodzenia w połączeniu z zaawansowanym kontrolerem Arctiko
zapewnia ekstremalną ochronę w razie potrzeby. Wszystkie ważne
funkcje kontrolera są w standardzie, takie jak funkcje rejestratora
danych i alarmów.
Charakterystyka chłodziarek:
- system podwójnego chłodzenia (modele BBR-D),
- obudowa ze stali pokrytej białym lakierem, przeszklone drzwi,
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- automatyczne zamykanie drzwi, z kluczem,
- system wymuszonego chłodzenia powietrzem,
- szuflady teleskopowe,
- rolki do łatwego przemieszczania,
- rejestrator graficzny (chart recorder),
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- bardzo niski poziom hałasu.

- przygotowany do podłączenia 2 dodatkowych sond,
- cykl automatyczny w przypadku uszkodzenia sondy,
- bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB,
- trzy-poziomowe zabezpieczenie hasłem,
- graficzny wykres temperatury.
Właściwości rejestratora:
- zintegrowany rejestrator danych,
- złącze USB/RS485/RS232,
- zintegrowana pamięć do 30 lat.
Właściwości alarmu:
- wizualny i akustyczny alarm,
- regulowany alarm temperatury za wysokiej / za niskiej,
- alarm uszkodzenia sondy, urządzenia,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

Właściwości kontrolera:
- kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem,
- 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla alarmów, rejestracji
i wyświetlania temperatury w przypadku zaniku zasilania,
- przygotowany pod alarm GSM,

Probówki do głębokiego mrożenia 1CryoBio FlexiQuot™

FlexiQuot

010-05-1-FQ-0

FlexiQuot™ - zobacz więcej na www.flexiquot.pl.
Nowe dzielone krioprobówki są idealnym rozwiązaniem problemu mrożenia i przechowywania. Krioprobówki FlexiQuot™ są połączeniem kilku
probówek o pojemności 1 mL w jedną probówkę o efektywnej pojemności 5 mL. Probówki FlexiQuot™ są chronione patentem.
Potrzeba:
- ciągłe postępy w badaniach biomarkerów uniemożliwiają naukowcom
przewidzenie jak w pełni wykorzystać zgromadzony i przechowywany
materiał biologiczny,
- w celu optymalnego wykorzystania limitowanych i cennych próbek
materiału potrzebne są narzędzia do jego przechowywania, które
pozwalają na elastyczność tak, aby nowe możliwości analityczne mogły
być w przyszłości zrealizowane,
- tradycyjne przechowywanie dużej ilości probówek 1 mL jest
kłopotliwe, czasochłonne i wymaga dużej ilości miejsca,
- powtarzające się cykle rozmrażania i zamrażania krioprobówek o poj.
5 mL może powodować zniszczenie materiału.

- ułatwiają przekazanie próbki innym badaczom,
- zwiększają jakość i stabilność próbki.

Rozwiązanie
FlexiQuot™ łączy elastyczność probówek o poj. 1 mL z efektywnością
kosztów probówek o poj. 5 mL. FlexiQuot™ są pierwszym produktem
definiowanym jako krioprobówki nowej generacji przeznaczone do
badań biomarkerów.

Integralność i jakość pozostają nierozerwalne:
- stężenie małych cząsteczek i elektrolitów w próbkach osocza w
podzielonych sekcjach FlexiQuot™ zostały przeanalizowane po
zamrożeniu i rozmrożeniu i porównano ze stężeniami w pełnej
próbce przed zamrożeniem. Wynik testu: brak sedymentacji wzdłuż
podzielonych sekcji FlexiQuot™,
- sekcje można podzielić z łatwością przy użyciu narzędzia do
odłamywania, niezależnie od tego, czy jest to pierwsza czy ostatnia
sekcja. Badania wykazały, że odporność na pękanie w FlexiQuot™ jest
porównywalna do standardowej probówki 2 mL w teście rzucania na
powierzchnię. Znaczące różnice w teście pokazały, że pęknięcia są
kontrolowane wyłącznie do miejsc wyznaczonych.

Kluczowe korzyści:
- zwiększają efektywność pracy,
- zmniejszają możliwość kontaminacji,
- zwiększają możliwość długiego przechowywania próbek,
- zwiększają efektywność śledzenia próbki,
- zwiększają wydajność pojemności zamrażarki,

Bezpieczeństwo identyfikacji każdej sekcji:
- niepirogenne,
- sterylne,
- nie-mutagenne,
- zgodne z CE / IVD,
- nietoksyczne,
- wolne od wykrywalnych endotoksyn,
- wolne od wykrywalnych DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
- testowane pod kątem użytkowania i wykonania.

xxx-05-akcesoria-0

Akcesoria do zamrażarek

Akcesoria do zamrażarek takie jak:
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej, polipropylenowej (PP)
lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rękawice ochronne,
- backup CO2.
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011-051-05-1-akcesoria-0
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BBR 100
BBR 100-D

BBR 300
BBR 300-D

BBR 500
BBR 500-D

BBR 700
BBR 700-D

BBR 1400
BBR 1400-D

Zakres
temperatury
[°C]

+4

+4

+4

+4

+4

Pojemność
[L]

94

352

523

628

1381

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

610 x 650
x 790

520 x 690 x
1997

620 x 860 x
1997

720 x 860 x
1997

1440 x 860 x
1997

Wymiary
wewnętrzne
(W x D x H)
[mm]

490 x 440
x 434

400 x 585
x 1505

500 x 695
x 1505

600 x 695
x 1505

1320 x 695 x
1505

MODEL

Waga [kg]

71

133

148

163

198

Standard /
maksymalna liczba
szuflad

2/2

5/8

5/8

5/8

10 / 16

Standard /
maksymalna liczba
worków

72 / 72

160 / 256

240 / 384

300 / 480

600 / 960

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Liczba kompresorów
BBR / BBR-D

Certyfikaty

Modele

BBR 100, BBR 300, BBR 500, BBR 700, BBR 1400, BBR 100-D, BBR 300-D, BBR 500-D,
BBR 700-D, BBR 1400-D

CE, ISO9001, ISO13485, MDD

Wyposażenie opcjonalne

- usługa walidacji.

TExxxxx

Stelaże Tenak do zamrażarek

011-05-1-stelaże-0

Stelaże do zamrażarek pionowych - UPRIGHT
Stelaże wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek pionowych wszystkich producentów.
Dostępne wersje stelaży ze stali nierdzewnej:
- klasyczne - każdy stelaż posiada przegrody do umieszczania pudełek,
- z szufladami - każdy stelaż posiada przesuwne szuflady do
umieszczania pudełek,
- na mikropłytki do zamrażarek pionowych - każdy stelaż posiada
przegrody do umieszczania mikropłytek,
- z szufladami na mikropłytki do zamrażarek pionowych - każdy
stelaż posiada przesuwne szuflady do umieszczania mikropłytek,
- 1- lub 2- szufladowe do zamrażarek pionowych - idealne dla
probówek o niestandardowych wymiarach.

Certyfikaty

ISO9001, ISO13485, CE

Wyposażenie opcjonalne

Stelaże kartonowe do zamrażarek pionowychModele
Stelaże wykonane są z wysokiej jakości kartonu powlekanego
materiałem wodoodpornym, co sprawia zmniejszenie wagi stelaża przy
zachowaniu komfortu użytkowania. Każdy stelaż posiada przegrody do
umieszczania pudełek. Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek
pionowych wszystkich producentów.

Stelaże aluminiowe do zamrażarek poziomych - CHEST
Stelaże wykonane są z aluminium. Każdy stelaż posiada półki,
które mogą być regulowane w zależności od potrzeb użytkownika.
Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek poziomych wszystkich
producentów.
Stelaże na mikropłytki do zamrażarek poziomych - CHEST
Stelaże wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Każdy
stelaż posiada przegrody do umieszczania mikropłytek. Stelaże
mogą być stosowane do zamrażarek poziomych wszystkich
producentów.
Zapraszamy do skorzystania z przewodnika wyboru stelaży do
Państwa zamrażarki Tenak Reference Guide.

Stelaże do zamrażarek poziomych - CHEST
Stelaże wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Każdy stelaż
posiada przegrody do umieszczania pudełek. Stelaże mogą być
stosowane do zamrażarek poziomych wszystkich producentów.

Certyfikaty

Modele

BBR 100, BBR 300, BBR 500, BBR 700, BBR 1400, BBR 100-D, BBR 300-D, BBR 500-D,
BBR 700-D, BBR 1400-D

CE, ISO9001, ISO13485, MDD

Wyposażenie opcjonalne
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®

Najnowsze rozwiązania w laboratorium w jednym miejscu. Opisy, porady,
instrukcje, aplikacje – wiedza dla wszystkich pracujących w laboratoriach.
PANTONE 1788C
C:0 M:97 Y:83 K:0
R:244 G:36 B:52
#f42434

PANTONE 426
C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
#000000, BLACK

PANTONE 425
C:0 M:0 Y:0 K:80
R:88 G:88 B:91
#58585b

www.futurelaboratories.pl

e
Sklep laboratoryjny – pipety, czytniki, zamrażarki, inkubatory CO2, cieplarki,
mieszadła, termomiksery, wirówki i wiele innych urządzeń do laboratorium.

www.e-biogenet.pl

®

Urządzenia laboratoryjne, wyposażenie dla laboratoriów naukowobadawczych diagnostycznych, kontroli jakości. Nasza strona główna.

www.biogenet.pl

Zaawansowane przechowywanie prób w niskich temperaturach.
Krioprobówka którą możesz łamać. Dzięki FlexiQuot wszystkie Twoje próbki
z 5 probówek są identyczne!
www.flexiquot.pl
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Transport w niskich temperaturach

Zamrażarki transportowe / Zbiorniki LN2 transportowe

Transportowa lodówka termoelektryczna WAECO TropiCool

TC-xxFL AC

012-06-1-TC-0

Przenośne lodówki termoelektryczne TropiCool TC 07, TC 14FL, TC 21 FL i TC 35FL. Uniwersalna funkcjonalność, wysoka wydajność
i doskonałe wyposażenie to cechy wspólne urządzeń WAECO TropiCool. Lodówki Waeco (z wyjątkiem TC 07) wyposażone zostały w
inteligentną funkcję oszczędzania energii, możliwość indywidualnej regulacji temperatury i wyświetlacze LED. W razie potrzeby można też użyć
tych wygodnych urządzeń do podgrzewania: włączenie tej funkcji pozwala nagrzać wnętrze lodówki do temperatury nawet +65 °C.
Właściwości:
- system chłodzenia: termoelektryka (ultrawytrzymałe ogniwo Peltiera),
- zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora z
przełącznikiem typu akumulatora,
- zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, bezpiecznik
automatyczny,
- podłączenie do gniazda zapalniczki 12 V,
- podłączenie do gniazda 230 V.

Transportowa lodówka kompresorowa WAECO CoolFreeze

CFX-xxx

012-06-1-CFX-0

Zamrażarki transportowe CFX 35, CFX 40, CFX 50 i CFX 65. Klasa energetyczna A++ i możliwość głębokiego mrożenia do -22°C - lodówek
przenośnych o takich parametrach jeszcze nie było! Serią WAECO CoolFreeze CFX specjalista w zakresie mobilnego chłodzenia
Dometic WAECO po raz kolejny pokazuje, jak wyznacza się standardy. Dzięki nowo zaprojektowanemu, wydajnemu kompresorowi
i wyjątkowo grubej izolacji, lodówki te zużywają nawet o 35% mniej energii w porównaniu z poprzednimi modelami.
Właściwości:
- funkcja głębokiego mrożenia do -22°C,
- doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach zewnętrznych,
- elektroniczny termostat CFX z cyfrowym wyświetlaczem temperatury,
- wyjątkowa wydajność i cicha praca,
- złącze USB do ładowania niewielkich urządzeń,
- korek odpływowy ułatwiający czyszczenie,
- wersja o podwyższonej wytrzymałości,
- hermetyczny kompresor z elektronicznym układem sterowania,
zabezpieczenie niedomiarowo-napięciowe, elektroniczny bezpiecznik,
automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją,
- elektroniczny termostat CFX: inteligentny, 3-stopniowy układ
monitorowania stanu baterii, regulacja temperatury za pomocą
4-cyfrowego wyświetlacza, wyświetlanie temperatury w stopniach
Celsjusza i Fahrenheita, możliwość ustawienia dowolnej temperatury,
- podłączenie do gniazda zapalniczki 12 V,
- podłączenie do gniazda 230 V.

CX-CXR

Zbiornik LN2 transportowy CX

013-06-1-CX-0

Pojemniki do transportu w ciekłym azocie CryoExpress i CryoFlight. Zastosowanie unikalnego absorbentu w każdym z pojemników
serii CX zapobiega rozlewaniu się cieczy kriogenicznej podczas transportu. Pojemnik każdego rozmiaru zapewnia doskonały czas utrzymania
temperatury dla bezpiecznego i wygodnego przesyłania biologicznego oraz innego materiału.
Seria CX została zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania
międzynarodowych przepisów transportu lotniczego dla przesyłania
materiałów kriogenicznych drogą powietrzną.
Seria CXR posiada wewnątrz dodatkowo wymienialny materiał
adsorpcyjny.
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MODEL

TC 07

TC 14FL

TC 21FL

TC 35FL

Pojemność [L]

7

14

20

33

Zasilanie [V]

Zakres
temperatur
[°C]

Klasa
energetyczna

12/24 DC, 230 AC
chłodzenie:
do 25 poniżej
temp.
otoczenia,
podgrzewanie:
do +65
12 / 36

Pobór mocy
[V / W]

230 / 40

tryb chłodzenia: +1 do +15 (do 30 poniżej temp.
otoczenia), tryb podgrzewania: +50 do +65

12 / 46

12 / 46

12 / 46

24 / 50

24 / 50

24 / 50

230 / 64

230 / 64

230 / 64

Certyfikaty

A++

Izolacja

tryb chłodzenia: +1 do +15 (do 30 poniżej temp. otoczenia), tryb
podgrzewania: +50 do +65

Materiał

wytrzymałe, formowane wtryskowo elementy

Wymiary
(W x D x H)
[mm]

333 x 190 x 278

450 x 303 x 328

450 x 303 x 420

550 x 376 x 460

Waga [kg]

2,8

5

6

10

Modele

TC 07, TC 14FL, TC 21FL, TC 35FL

CE

Wyposażenie opcjonalne

- kontroler napięcia 12 V, 5 A,
- uniwersalny zestaw mocujący.

MODEL

CFX 35

CFX 40

CFX 50

CFX 65

Izolacja

wypełnienie pianką poliuretanową

Pojemność [L]

32

38

46

60

Materiał

obudowa: PP + ABS pokrywa: PP

Zasilanie [V]

12/24 DC, 230 AC

Zakres
temperatur
[°C]

+10 / -22

Pobór mocy
[W]

43

48

Wymiary
(W x D x H)
[mm]

692 x 398 x 411

692 x 398 x 461

725 x 455 x 471

725 x 455 x 561

17,5

18,5

20,4

22,3

Waga [kg]
52

Wyposażenie
standardowe

58

wyjmowany, druciany kosz, zdejmowane uchwyty do przenoszenia
lodówki

0,56 Ah/h przy temperaturze otoczenia +20°C, 0,71 Ah/h przy
temperaturze otoczenia +32°C przy temperaturze we wnętrzu
urządzenia +5°C

Zużycie energii
Klasa
energetyczna

A++

Modele

Certyfikaty

CFX 35, CFX 40, CFX 50, CFX 65

CE

Wyposażenie opcjonalne

- CoolFreeze CFX-WD wireless display.

Wymiary kanistra [mm]

CX100

CXR100

CXR500

67 x 279

67 x 279

-

Statyczny czas utrzymywania [w dniach]

22

16

11

Ilość probówek 2 mL

102

102

500

Czas pracy [w dniach]

17

11

7

Ilość słomek luzem; 0,25 mL (2 poziomy)

980

980

-

Ilość słomek luzem; 0,5 mL (1 poziom)

280

280

-

MODEL

Prędkość parowania [L/24h]

0,19

0,23

Objętość LN2 absorbowana [L]

4,1

3,7

7,0

Waga pojemnika [kg]

5,3

5,3

13,6

0,64

Średnica otworu wsadowego [mm]

71

91

216

Wysokość zewnętrzna [mm]

467

493

683

Średnica zewnętrzna [mm]

234

234

391

1

1

-

Ilość kanistrów

Certyfikaty

Modele

CryoCE CX100, CX100, CryoCE CXR100, CXR100, CryoCE CXR500, CXR500

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- walizka transportowa,
- osłona kartonowa,
- stelaż z 5 półkami.
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Wirowanie, wstrząsanie, mieszanie, homogenizacja

Wirówki Biosan / Wirówki Hermle
BS-0102xx-AAx

Wirówki laboratoryjne BIOSAN

002-07-1-LMC-Microspin-12-0

Wirówki BIOSAN są nowoczesnymi laboratoryjnymi urządzeniami stołowymi zaprojektowanymi do wirowania zarówno 96-dołkowych
mikropłytek oraz probówek wirówkowych do objętości 50 mL.

Wirówka laboratoryjna LMC-3000 jest to wirówka do szerokiego
zastosowania w laboratoriach analitycznych, do wirowania
płynów biologicznych jak krew czy mocz, a także innych substancji
bioorganicznych stosowanych w laboratorium. Wygodny rotor do
płytek 96-dołkowych pozwala na prowadzenie separacji różnych
składników w trakcie prowadzenia analiz immunoenzymatycznych.

bezpieczne wirowanie kolumienek PCR. W zestawie załączone
są adaptery dla mikroprobówek o poj. 0,5 mL i 0,2 mL. Wirówka
Microspin 12 nie posiada chłodzenia, jednakże stale dostarczane
powietrze do rotora zapobiega jego przegrzewaniu, redukując
ryzyko przegrzewania prób w czasie wirowania.

Wirówka laboratoryjna LMC-4200R z funkcją chłodzenia zapewnia
elektroniczną kontrolę temperatury materiałów biologicznych
w czasie rozdzielania zawiesin. Kontrola temperatury jest standardem
w zastosowaniach takich jak enzymologia czy biologia komórki, gdzie
wymagana jest powtarzalność przeprowadzanych doświadczeń np.
w reakcjach niszczenia komórek i ekstrakcji z komórek składników
termolabilnych jak metabolity, enzymy, hormony, cytokiny itp. Brak
kontroli temperatury w wirówce może powodować nieprzewidywalność
efektów doświadczeń.
Miniwirówka osobista Microspin 12 jest urządzeniem do wirowania
wysokiej jakości, która może być stosowana do ekstrakcji RNA/DNA,
rozdzielania zawiesin komórek i innych mikroanaliz jakościowych.
Wirówka Microspin 12 ma sferyczny kształt, a jej niewielkie rozmiary
umożliwiają ustawienie w każdym laboratorium. Posiada jeden
aluminiowy rotor umożliwiający wirowanie do 14500 obr./min
(12400 x g). Rotor przystosowany jest do probówek 12 x 2,0 mL lub
mniejszych (Eppendorf itp.), a dołączona pokrywa MSL-SC umożliwia
306.00 V01

Mała wirówka Hermle Z 206 A

014-07-1-Z-206-A-0

Kompaktowa wirówka Z 206 A firmy Hermle idealnie sprawdza się w przeprowadzaniu badań klinicznych. Urządzenie mieści do 12 x 15 mL
probówek stożkowych lub okrągłodennych. Dostępne są także adaptery umożliwiające wirowanie probówek o mniejszej pojemności oraz
rotor kątowy do 6 x 50 mL probówek. Wirówka wyposażona jest w silnik bezobsługowy (bezszczotkowy) oraz łatwy w obsłudze panel sterujący.
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MODEL

LMC-3000

LMC-4200R

Microspin 12

Zakres prędkości
[obr./min]

100-3000
(100-2000 dla
płytek)

100-4200
(100-2000 dla
płytek)

1000-14500

Przyspieszenie
[x g]

1700
(560 dla płytek)

3370
(560 dla płytek)

50-12400

Wymiary
(W x H x D) [mm]

495 x 410 x 235

635 x 580 x 335

200 x 240 x 125

Waga [kg]

11,8

56

3,5

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Pobór mocy [W]

110

990

60

Certyfikaty

Modele

LMC-3000, LMC-4200R, Microspin 12

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

Rotory do LMC-3000 i LMC-4200R:
- R-6 (6 x 50 mL), zawieszki metalowe,
- R-6P (6 x 50 mL) zawieszki plastikowe,
- R-12/15 (12 x 15 mL),
- R-12/10 (12 x 10 mL),
- R-2 (na 2 mikropłytki),
- R-24GC (24 gelcartridge serologiczny),

MODEL

- RR-U stojak na rotory.
Adaptery do rotora R-12/10 (LMC-3000 i LR-4200R):
- BN-13/75 (2-5 mL),
- BN-13/100 (4-8 mL),
- BN-16/100 (8-9 mL).

Z 206 A

Silnik bezszczotkowy

tak

Wskaźnik imbalansu

tak

Automatyczne zamykanie pokrywy

tak

Mikroprocesorowy panel kontrolny

tak

Wyświetlacz prędkości

tak

Wyświetlacz czasu pracy

tak

Ustawianie parametrów pokrętłem
elektronicznym

tak

Komora wirówki

Ustawianie czasu wirowania

od 10 sek. do 99 min, 50 sek. ustawiane co
10 sek. / praca ciągła

Zakres prędkości [obr./min]

200-6000 ustawiane co 50

Max. przyspieszenie [x g]

4427

Wymiary (W x H x D) [cm]

28 x 37 x 26

Waga [kg]

230 / 50

Pobór mocy [W]

100

Poziom hałasu [dB]

>60

stal nierdzewna

Modele

Certyfikaty

Z 206 A

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

Wyposażenie opcjonalne

- rotor kątowy 12 x 15 mL,
- rotor kątowy 6 x 50 mL,
- rotor kątowy 18 x 1,5/2,0 mL,
- rotor wychylny 6 x 5 mL,
- adaptery na mniejsze pojemności.
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Wirowanie, wstrząsanie, mieszanie, homogenizacja

Wirówki Hermle

32x.00 x01-290.00 P01

Mikrowirówki Hermle

014-07-1-ZxxxM-0

Mikrowirówki firmy Hermle przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących mikroprobówki.

W odróżnieniu od tradycyjnych mikrowirówek, model Z 130 M
eliminuje potrzebę zmiany rotorów podczas używania pojedynczych
probówek i probówek w paskach PCR. W standardzie urządzenie
dostarczane jest z rotorem Combi-Rotor, który umożliwia jednoczesne
wirowanie 12 probówek 1,5/2,0 mL, 32 probówek o pojemności 0,2 mL
i 4 pasków PCR.
Wirówka Z 160 M jest urządzeniem kompaktowym, a jednocześnie
bardzo wydajnym. Bezszczotkowy silnik zapewnia ekstremalnie szybkie
rozpędzanie i hamowanie rotora 18 x 1,5/2,0 mL (w komplecie).
Mikrowirówki Z 216 M i Z 216 MK (z chłodzeniem) umożliwiają
wirowanie do 44 probówek o pojemności 1,5/2,0 mL, a ich
wszechstronny panel sterowania pozwala na przechowywanie do
99 ostatnio wykonywanych procedur wirowania. Potężny system
chłodzenia w modelu Z 216 MK wraz z programem wstępnego
chłodzenia zapewnia osiągnięcie temp. +4°C w czasie krótszym niż
10 minut oraz jej utrzymanie podczas ciągłej pracy nawet przy
20000 x g.
Wszystkie modele wyposażone są w silniki bezszczotkowe oraz łatwe
w obsłudze panele sterowania.

Certyfikaty

Modele

Z 130 M, Z 160 M, Z 216 M, Z 216 MK

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

Wyposażenie opcjonalne

- rotor hematokrytowy 24 x 75 mm,
- graf do oznaczania hematokrytu poza rotorem,
- kapilary heparynizowane (1000 szt.),
- kapilary nie heparynizowane (1000 szt.),
- wosk uszczelniający kapilary,
- rotor kątowy hermetycznie zamykany 12 x 5 mL:
• adapter 6 x 1,5/2,0 mL,
• adapter 1,0 mL (krioprobówki),
• adapter 1,8 mL (krioprobówki).

Akcesoria do Z 216 M i Z 216 MK:
- rotor kątowy 24 x 1,5/2,0 mL,
- rotor kątowy hermetycznie zamykany 24 x 1,5/2,0 mL,
- rotor kątowy hermetycznie zamykany 30 x 1,5/2,0 mL,
- rotor kątowy 44 x 1,5/2,0 mL,
- rotor kątowy 64 x 0,5 mL:
• adapter 6 x 0,5 mL,
• adapter 6 x 0,4 mL,
- rotor kątowy na 4 paski PCR 8 x 0,2 mL,
Z 130 M

Z 160 M

Z 216 M

Z 216 MK

Wskaźnik imbalansu

MODEL

tak

tak

tak

tak

Automatyczne zamykanie
pokrywy

tak

tak

tak

tak

Mikroprocesorowy panel
kontrolny

nie

nie

tak z pamięcią 99 programów

tak z pamięcią 99 programów

Wyświetlacz prędkości

nie

nie

tak

tak

Wyświetlacz RCF

nie

nie

tak

tak

Wyświetlacz czasu pracy

nie

nie

tak

tak

Wyświetlacz temperatury

nie

nie

nie

tak

Ustawianie parametrów
pokrętłami elektronicznymi

nie

tak

tak

tak

Przycisk krótkiego wirowania

nie

tak

tak

tak
10 sek. - 99 godz. 59 min / praca
ciągła

Ustawianie czasu wirowania

nie

1-30 min / praca ciągła

10 sek. - 99 godz. 59 min / praca
ciągła

Ustawianie trybu przyspieszania
i zwalniania

nie

nie

tak

tak

Chłodzenie

nie

nie

nie

tak do +4°C przy 20000 x g

Chłodzenie wstępne

nie

nie

nie

tak

5500

1000-14000

200-15000

200-15000

Zakres prędkości [obr./min]
Max. przyspieszenie [x g]

2000

15996

21379

21379

12 x 1,5/2,0 mL + 32 x 0,2 mL
+ 4 x paski PCR

18 x 1,5/2,0 mL

44 x 1,5/2,0 mL

44 x 1,5/2,0 mL

14 x 20 x 11,2

20 x 22 x 18

28 x 39 x 29

28 x 55 x 29

1,3

4,5

17

35

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Pobór mocy [W]

40

120

280

560

Max. pojemność
Wymiary (W x D x H) [cm]
Waga [kg]
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Wirówki uniwersalne

017-07-1-Hermle-0

Wirówki laboratoryjne firmy Hermle przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących małej i średniej pojemności
probówki wirownicze.

Wszystkie modele wirówek laboratoryjnych wyposażone są w silniki
bezobsługowe (bezszczotkowe) oraz łatwe w obsłudze panele
sterujące.
Mała uniwersalna wirówka Z 306 oferuje szeroki zakres zastosowania,
co spełnia wymagania laboratoriów klinicznych, badawczych, jak
również małych laboratoriów przemysłowych. Z 306 oferuje wiele
akcesoriów włączając rotory do mikropłytek i szybkoobrotowe rotory
kątowe do naczyń reakcyjnych lub probówek wirowniczych do
objętości 50 mL. Dodatkowo rotory horyzontalne 4 x 100 mL mogą
być stosowane do hodowli komórkowych, a także dla wszystkich
popularnych probówek na krew. Ten szeroki zakres akcesoriów czyni
z modelu Z 306 wirówkę laboratoryjną niezbędną w laboratoriach
badawczych i małych laboratoriach klinicznych.

sprawia, że wirówki są zaliczane do grupy uniwersalnych wirówek dużej
mocy.
Wirówki uniwersalne Z 466 i Z 466 K osiągają przepustowość
68 x 15 mL (probówki stożkowe) lub 28 x 50 mL (probówki stożkowe)
przy maksymalnej sile odśrodkowej 3454 / 4347 x g. Jeśli wymagane są
wyższe prędkości, wirówki oferują również rotor kątowy o maksymalnej
sile odśrodkowej 16024 x g dla probówek 10 x 50 mL. Rotory
stałokątowe oraz horyzontalne są odpowiednie dla niemal wszystkich
codziennych zastosowań w laboratoriach klinicznych, przemysłowych
i badawczych.

Wirówki Z 326 i Z 326 K oferują szeroki wybór rotorów czyniąc
je idealnymi do różnorodnych zastosowań badawczych. Rotory
horyzontalne mikropojemności lub rotory kątowe dużych objętości
mogą być w łatwy sposób wymienione w ciągu kilku sekund. Z 326 K
zawiera system chłodzenia umieszczony z tyłu urządzenia, co sprawia,
że można ją umieścić na stole laboratoryjnym o szerokości 40 cm.
Wirówki Z 366 i Z 366 K zapewniają wszechstronność wykorzysatnia,
łatwą obsługę i programowanie. Oba modele umożliwiają wirowanie
probówek stożkowych 28 x 15 mL z siłą odśrodkową 24321 x g, co

Certyfikaty

Modele

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

Z 306, Z 326, Z 326 K, Z 366, Z 366 K, Z 446, Z 446 K

Wyposażenie opcjonalne

- rotory,
- adaptery,
- zawieszki.

MODEL

Z 306

Z 326

Z 326 K

Z 366

Z 366 K

Z 446

Z 466 K

Chłodzenie

nie

nie

tak

nie

tak

nie

tak

Przycisk krótkiego
wirowania

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Max. prędkość
[obr./min]

14000

18000

18000

15000

16000

16000

16000

Max.
przyspieszenie
[x g]

18624

23542

23542

21379

24325

24325

26328

Max. pojemność
[mL]

4 x 100

4 x 100

4 x 100

6 x 250

6 x 250

4 x 750

4 x 750

Czas pracy
Wymiary
(W x D x H) [cm]

10 sek. - 59 min 50 sek. (krok co 10 sek.); 1 godz. - 99 godz. 59 min (krok co 1 min)
35 x 47 x 33

40 x 48 x 36

40 x 70 x 36

43 x 51 x 36

72 x 51 x 36

54 x 67 x 39

73 x 67 x 39

30

43

60

52

77

79

111

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Pobór mocy [W]

240

455

660

520

785

640

1630

Waga [kg]

83

wi
wi

Wirowanie, wstrząsanie, mieszanie, homogenizacja

Wirówki Hermle / Wirówki Capp
3xx.00 V0x

Wirówki szybkoobrotowe

014-07-1-Z3xHK-0

Wirówki laboratoryjne firmy Hermle model Z 32 HK i Z 36 HK przeznaczone są do wirowania z dużymi prędkościami z wykorzystaniem
probówek małej, średniej i dużej pojemności. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów dla wirówek Z 32 HK oraz Z 36 HK, znajdują one
zastosowanie w różnorodnych laboratoriach badawczych. Pomimo niezwykle małych rozmiarów, model Z 32 HK posiada potężny system
chłodzenia umożliwiający utrzymanie niskich temperatur nawet przy maksymalnej prędkości.
Model Z 36 HK jest wynikiem wieloletniego doświadczenia
w projektowaniu wirówek w połączeniu z osiągnięciami najnowszych
technologii. Osiąganie maksymalnej prędkości 30000 obr./min
(65390 x g) wraz z dostępnymi opcjami rotorów czyni z niej najlepsze
urządzenie w swej klasie.

27x.00 V0x

Wirówki wielkopojemnościowe

014-07-1-Z513-0

Wirówki laboratoryjne firmy Hermle serii Z 513 przeznaczone są do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących probówki małej,
średniej i dużej pojemności, butelki wirownicze, mikropłytki oraz worki do krwi. Wirówki wyposażone są w silniki bezobsługowe
(bezszczotkowe) oraz łatwe w obsłudze panele sterujące.
Wirówka Z 513 K wyposażona jest w efektywny i wydajny system
chłodzenia wraz z programem wstępnego chłodzenia zapewniający
osiągnięcie temperatury +4°C (jak również niższych) w czasie
mniejszym niż 10 min.

CR-xxxx

Mikrowirówki serii CappRondo

016-07-1-CR-0

Mikrowirówki CappRondo dostępne są w dwóch wersjach: CR-68 oraz CR-68X. Wirówki tej serii mają do zaoferowania znacznie więcej
niż pozostałe produkty dostępne na rynku.

Model CR-68 to podstawowa wersja ze stałą prędkością
6000 obr./min / 2000 x g, natomiast model CR-68X jest zaawansowaną
wersją z programowalną prędkością (max. 6000 obr./min / 2000 x g)
i czasem pracy (0-25 min) wraz z cyfrowym wyświetlaczem.
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Z 32 HK

Z 36 HK

Silnik bezszczotkowy

MODEL

Tak

Tak

Wskaźnik imbalansu

Tak

Tak

Automatyczne zamykanie
pokrywy

Tak

Tak

Mikroprocesorowy panel
kontrolny

Distinct

Distinct

Wyświetlacz prędkości

Tak

Tak

Wyświetlacz RCF

Tak

Tak

Wyświetlacz czasu pracy

Tak

Tak

Wyświetlacz temperatury

Tak

Tak

Ustawianie parametrów
pokrętłem elektronicznym

Tak

Tak

Przycisk krótkiego wirowania

Tak

Tak

Ustawianie czasu wirowania

10 sek. - 99 godz. 59 min / praca
ciągła

30 sek. - 99 godz. 59 min / praca
ciągła

Ustawianie trybu
przyspieszania i zwalniania

10 ustawień

10 ustawień

Chłodzenie [°C]

-20 do +40

-20 do +40

Tak

Tak

Zakres prędkości
[obr./min]

200-20000

200-30000

Wymiary (W x D x H) [cm]

40 x 70 x 36

71,5 x 51 x 42

Chłodzenie wstępne

Waga [kg]

Certyfikaty

71

91

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

Pobór mocy [W]

1200

1600

Chłodzenie

nie

-20 do +40

Chłodzenie wstępne [°C]

nie

tak

200-12000

200-12000

Modele

Z 36 HK, Z 32 HK

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

Wyposażenie opcjonalne

- rotory
- adaptery,
- zawieszki.

MODEL
Mikroprocesorowy panel
kontrolny

Z 513
Multi-Control

Z 513 K
Multi-Control

Zakres prędkości [obr./min]

Wyświetlacz prędkości, RCF,
czasu

tak

tak

Max. przyspieszenie [x g]

Wyświetlacz temperatury

nie

tak

Max. pojemność [mL]

Pamięć programów

10

10

Wymiary (W x D x H) [cm]

Ustawianie parametrów
pokrętłami elektronicznymi

tak

Waga [kg]

tak

Zasilanie [V / Hz]

Przycisk krótkiego wirowania

tak

tak

Ustawianie czasu wirowania

1 do 60 min / praca ciągła

1 do 60 min / praca ciągła

Ustawianie trybu
przyspieszania i zwalniania

tak

tak

16582

16582

4 x 1000

4 x 1000

61 x 73 x 47

79 x 73 x 46,5

90

140

230 / 50

230 / 50

2 paski po 8 x 0,2 mL

2 paski po 8 x 0,2 mL

157 x 162 x 115

157 x 162 x 115
230 / 50

Modele

Certyfikaty

Z 513, Z 513 K

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

Wyposażenie opcjonalne

- rotory,
- pojemniki,
- zawieszki,
- adaptery.

MODEL

Rotor (opcjonalny)

CR-68

CR-68X

Max. prędkość [obr./min]

6000 (2000 x g)

6000 (2000 x g)

Min. prędkość [obr./min]

-

1000

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

RPM

RPM + czas

Pobór mocy [W]

15

15

Poziom hałasu [dB]

<55

<55

Wyświetlacz
Elektroniczny hamulec
bezpieczeństwa

+

+

Timer [min]

-

0-25

Funkcja kalibracji cyfrowej

-

+

Detekcja
niezrównoważenia próbek

-

+

8 x 1,5/2,0 mL

8 x 1,5/2,0 mL

Rotor (standardowy)

Wymiary (W x D x H) [mm]

Certyfikaty

Modele

CR-68 , CR-69X

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- dodatkowy rotor na probówki typu PCR (2 x 8 x 0,2 mL).
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Worteksy

BS-010203-AAG

Worteks V-1 plus

002-07-1-V1-plus-0

Worteks V-1 plus jest osobistą wytrząsarką doskonałą do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych
i chemicznych składników roztworów. Urządzenie może pracować w dwóch trybach: pracy ciągłej i impulsowej, który jest uruchamiany po
naciśnięciu głowicy.

BS-010207-AAG

Worteks V-32

002-07-1-V-32-0

Multi-Vortex V-32 jest przeznaczony do intensywnego mieszania komórek bakterii i drożdży, przepłukiwania podłoży hodowlanych, ekstrakcji
metabolitów i enzymów z komórek i hodowli komórkowych. Urządzenie pracuje w dwóch trybach: pracy ciągłej i impulsywnej. Posiada
wymienne platformy dla różnych probówek typu Eppendorf.
Worteks V-32 jest przydatny do:
- wykonywania różnych operacji na DNA - rozbijanie kompleksów
białkowych,
- oczyszczania niskocząsteczkowych fragmentów DNA/RNA
w diagnostyce metodą PCR.

BS-010210-xxx

Worteks MSV-3500 Multi Speed

002-07-1-MSV-3500-0

Worteks Multi Speed MSV-3500 z ruchem mimośrodkowym jest urządzeniem do wytrząsania probówek np. typu Eppendorf. Dzięki
wymiennym platformom umożliwia wytrząsanie probówek o pojemności od 0,2 mL do 50 mL. Jest doskonały do mieszania i wytrząsania
probówek testowych, hodowli tkankowych, mieszania reagentów chemicznych itp.
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Zakres prędkości [obr./min]

V-1 plus
750-3000
przystosowana do probówek od 1,5 mL do
50 mL

Głowica
Max. objętość wytrząsania [mL]
Średnica ruchu [mm]
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

30
4
90 x 150 x 80
0,8

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

3,8

Certyfikaty

Modele
V-1 plus

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL
Zakres prędkości [obr./min]

V-32
500-3000

Średnica ruchu [mm]

2

Max. obciążenie [g]

70

Max. czas pracy w trybie ciągłym [godz.]
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

8
120 x 180 x 100
1,5

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

3,8

Standardowe platformy

PL-1 (1 x 15 mL),
PV-32 (1,5 / 0,5 / 0,2 - 16 / 8 / 8)

Modele

Certyfikaty

Multi-Vortex V-32

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Opcjonalne platformy:
- PV-6/10 (6 x 10 mL),
- PV-48 (2 x 3 paski 0,2 mL).

MODEL
Zakres prędkości [obr./min]
Regulacja czasu

0-60 min / non stop
4

Max. obciążenie [kg]

0,2

Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

*maksymalna prędkość zależna od obciążenia

300-3500*

Średnica ruchu [mm]

Max. czas pracy w trybie ciągłym [godz.]

Wyświetlacz

MSV-3500 Multi Speed

8
180 x 170 x 145
2,6

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

12

Certyfikaty

Modele

Multi Speed MSV-3500

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- SV-4/30 (4 x 50 mL),
- SV-10/10 (10 x 10 mL),
- SV-16/8 (16 x 1,5 mL + 8 x 0,2 mL),
- SV-8/15 (8 x 15 mL).

87

dwuliniowy LCD

wi
wi

Wirowanie, wstrząsanie, mieszanie, homogenizacja

Worteksy

BS-010201-AAA

Wirówko-worteks FV-2400 MicroSpin

002-07-1-FV-2400-0

Miniwirówko-worteks FV-2400 Micro-Spin jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do stosowania w badaniach inżynierii genetycznej
(np. dla eksperymentów PCR). Może być stosowany w mikrobiologii, biochemii, laboratoriach klinicznych i biotechnologii przemysłowej.
Wirówko-worteks FV-2400 Micro-Spin umożliwia jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek przy użyciu modułu wirowania
i worteksowania.
FV-2400 Micro-Spin jest modelem typu otwartego - nie zawiera
pokrywy, co zwiększa prędkość wirowania i efektywność rozpuszczania
i zawieszania materiału.

BS-010202-AAA

Wirówko-worteks FVL-2400N CombiSpin

002-07-1-FVL-2400N-0

Miniwirówko-worteks FVL-2400N Combi-Spin jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do stosowania w badaniach inżynierii genetycznej
(np. dla eksperymentów PCR). Może być stosowany w mikrobiologii, biochemii, laboratoriach klinicznych i biotechnologii przemysłowej.
Wirówko-worteks FVL-2400N Combi-Spin umożliwia jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek przy użyciu modułu wirowania
i worteksowania. FVL-2400N CombiSpin wyposażona jest w mechanizm zatrzymania wirówki, gdy pokrywa jest otwarta.

BS-010205-AAN

Wirówko-worteks MSC-3000 MultiSpin

002-07-1-MSC-3000-0

Wirówko-worteks MSC-3000 MultiSpin przeznaczony jest do pracy z mikroobjętościami reagentów, wstępnego, szybkiego odwirowania
(z ang. spin), mieszania (z ang. mix) i ponownego odwirowania (z ang. second spin) reagentów ze ścianek i korka probówek. Taki algorytm
postępowania zwany jest z ang. sms-algorithm, oznacza tryb pracy spin-mix-second spin i jest często spotykany w metodzie PCR.
MSC-3000 MultiSpin jest urządzeniem typu 4w1:
- wirówka - o maksymalnej prędkości do 3500 obr./min (800 x g),
- worteks - 3 rodzaje ustawień: łagodne, średnie oraz silne wraz
z regulacją czasu trwania od 1 do 20 sekund,
- wirówka/worteks,
- SMS-cykler do stosowania w algorytmie sms.
Wirówko-worteks jest w pełni automatycznym urządzeniem do
wykonywania algorytmu sms w 12 probówkach jednocześnie, co
oszczędza czas. Jest to urządzenie niezbędne w badaniach PCR
w każdym laboratorium!
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MODEL

FV-2400 Micro-Spin

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

120 x 170 x 120

Waga [kg]

1,4

Stała prędkość wirowania [obr./min]

2800

Max. przyspieszenie odśrodkowe [x g]

450

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

30

Rotory standardowe

R-1.5M (12 x 1,5 mL)
R-0.5/0.2M (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL)

Certyfikaty

Modele

FV-2400 Micro-Spin

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Rotory opcjonalne:
- R-2/0.5/0.2 (6 x 2 mL + 6 x 0,5 mL + 6 x 0,2 mL),
- R-2/0.5 (8 x 2 mL + 8 x 0,5 mL),
- SR-16 (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),
- SR-64 (8 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach).

MODEL

FVL-2400N Combi-Spin

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

190 x 235 x 125

Waga [kg]

1,7

Zatrzymuje pracę przy otwarciu pokrywy

tak

Stała prędkość wirowania [obr./min]

2800

Max. przyspieszenie odśrodkowe [x g]

450

Tryb pracy

ciągły lub impulsowy

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

30

Rotory w standardzie

R-1.5 (12 x 1,5 mL)
R-0.5/0.2 (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL)

Modele

Certyfikaty

FVL-2400N Combi-Spin

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Rotory opcjonalne:
- R-2/0.5/0.2 (6 x 2 mL + 6 x 0,5 mL + 6 x 0,2 mL),
- R-2/0.5 (8 x 2 mL + 8 x 0,5 mL),
- SR-16 (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),
- SR-32 (4 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach lub 32 x 0,2 mL do
stosowania z modelami produkowanymi od 2015 r.).

MODEL
Zakres prędkości [obr./min]

MSC-3000 MultiSpin

Zasilanie [V / Hz]

1000-3500 (krok co 100)

Pobór mocy [W]

Timer wirówki

1 sek. - 99 min

Siła mieszania

łagodne, średnie, silne

Czas mieszania [sek.]
Automatyczne zatrzymanie pracy po
otwarciu pokrywy
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

Rotory standardowe

0-20 (krok co 1)
tak
190 x 235 x 125
2,1

Certyfikaty

Modele

MSC-3000 MultiSpin

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Rotory opcjonalne:
- R-2/0.5/0.2 (6 x 2 mL + 6 x 0,5 mL + 6 x 0,2 mL),
- R-2/0.5 (8 x 2 mL + 8 x 0,5 mL),
- SR-16 (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),
- SR-32 (4 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach lub 32 x 0,2 mL do
stosowania z modelami produkowanymi po 2015 r.).
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Worteksy

BS-010211-ALL

Wirówko-worteks MSC-6000 MultiSpin

002-07-1-MSC-6000-0

Wirówko-worteks MultiSpin MSC-6000 przeznaczony jest do pracy z mikroobjętościami reagentów, wstępnego, szybkiego odwirowania
(z ang. spin), mieszania (z ang. mix) i ponownego odwirowania (z ang. second spin) reagentów ze ścianek i korka probówek. Taki algorytm
postępowania zwany jest z ang. sms-algorithm, oznacza tryb pracy spin-mix-second spin i jest często spotykany w metodzie PCR.
MultiSpin MSC-6000 jest urządzeniem typu 4w1:
- wirówka - o maksymalnej prędkości - do 6000 obr./min (2350 x g),
- worteks - 3 rodzaje ustawień: łagodne, średnie oraz silne wraz z
regulacją czasu trwania,
- wirówka/worteks,
- SMS-cykler do stosowania w algorytmie sms.
Wirówko-worteks jest w pełni automatycznym urządzeniem do
wykonywania algorytmu sms w 12 probówkach jednocześnie, co
oszczędza czas. Jest to urządzenie niezbędne w badaniach PCR
w każdym laboratorium!

BS-010219-A02

Wirówko-worteks CVP-2

002-07-1-CVP-2-0

CVP-2 jest wirówko-worteksem do płytek PCR. Pomimo, iż płytki PCR są głównym zastosowaniem dla CVP-2, to zakres zastosowania wirówkoworteksu nie jest ograniczony. Wykorzystując niestandardowe rotory można używać wszystkich rodzajów mikroprobówek. Technologia
Spin-Mix-Spin jest przeznaczona do pracy z mikroobjętościami reagentów: wstępne, szybkie odwirowanie (z ang. spin), mieszanie (z ang. mix)
i ponownego odwirowania reagentów ze ścianek i korka probówek.
Taki algorytm postępowania zwany jest z ang. sms-algorithm, oznacza
tryb pracy spin-mix-spin i jest często spotykany w metodzie PCR.
CVP-2 jest w pełni automatycznym urządzeniem do pracy w trybie
spin-mix-spin z dwiema płytkami PCR jednocześnie, co pozwala na
zaoszczędzenie cennego czasu.
CVP-2 jest 4 urządzeniami w 1:
- wirówka - maksymalne przyspieszenie odśrodkowe: 245 x g
(1500 obr./min),
- worteks - zakres prędkości: 300-1200 obr./min,
- wirówka / worteks,
- SMS-cykler do stosowania w algorytmie sms.

CVM-3000

305::Worteks ComfyMixer

022-07-1-CVM-0

Mały, poręczny worteks Avans ComfyMixer mieści się w dłoni dorosłego człoweka. Zaprojektowany do mieszania prób w probówkach o średnicy
do 30 mm i pojemności 50 mL. Uruchamiany poprzez docisk głowicy. Stała prędkość wytrząsania. Głowica wykonana z wytrzymałego materiału
zapewniającego długotrwałe użytkowanie, podstawa ze stali zapewnia stabilność.
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MODEL

MSC-6000 MultiSpin

Zakres prędkości [obr./min]
Timer wirówki

1 sek. - 30 min

Siła mieszania

łagodne, średnie, silne

Czas mieszania [sek.]
Blokada pokrywy

Rotory standardowe

1000-6000 (krok co 100)

R-1.5 (12 x 1,5 mL)
R-0.5/0.2 (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL)

0-20 (krok co 1)
zabezpieczenie przed otwarciem w trakcie
pracy

Wymiary (W x D x H) [mm]

190 x 235 x 125

Waga [kg]

2,5

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

24

Certyfikaty

Modele

MultiSpin MSC-6000

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Rotory opcjonalne:
- R-2/0.5/0.2 (6 x 2 mL + 6 x 0,5 mL + 6 x 0,2 mL),
- R-2/0.5 (8 x 2 mL + 8 x 0,5 mL),
- SR-16 (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),
- SR-32 (4 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach lub 32 x 0,2 mL do
stosowania z modelami produkowanymi od 2015 r.).

MODEL

300-1500 obr./min (245 × g)

Szybkość i zakres regulacji w trybie
worteksu [obr./min]

300-1200

Rozdzielczość [obr./min]

100

Wyświetlacz

LCD

Timer odwirowania
Timer wirowania [sek.]
Liczba cykli

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

CVP-2

Szybkość i zakres regulacji w trybie
wirowania

Waga [kg]

230 / 50

Pobór mocy [W]

18

0-30 min (krok co 1 sek. / 1 min)
0-60 (krok co 1)

210

Modele

Certyfikaty

CVP-2

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- AP-384 - adapter na płytkę 384-dołkową,
- AP-96 - adapter na płytkę z kołnierzem / bez kołnierza.

MODEL
Średnica ruchu

CVM-3000
4,5 mm

Max. pojemność

50 mL

Max. średnica probówki

30 mm

Prędkość wytrząsania
Stopień ochrony
Wymiary (W x H x D) [mm] (Ø x H) [mm]
Moc
Waga [kg]

3000 obr./min
IP40
96 x 85
5W
550 g

Certyfikaty

Modele

ComfyMixer

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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Rotatory

BS-010118-AAI

Rotator Multi RS-60

002-07-1-RS-60-0

Programowalny rotator Multi RS-60 wykonuje różne typy ruchu w jednym urządzeniu. Kontrola mikroprocesorowa pozwala wykonywać nie
tylko ruch rotacyjny platformy, ale również rotacyjny zwrotny i wibracyjny. Te trzy typy rychu mogą być wykonywane oddzielnie, jako połączenie
dwóch ruchów i w cyklach, czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typach. Multi rotator znacznie rozszerza możliwości
i zwiększa wydajność przygotowania próbek badanych materiałów i pozwala na regulację procedur mieszania według poszczególnych zadań.
Może być stosowany w różnego rodzajach pracach laboratoryjnych jak
hybrydyzacja reakcji, hodowle tkankowe, delikatne ekstrakcje
i homogenizacja składników płynów biologicznych oraz w dyfuzjach.
Rotator Multi RS-60 może być stosowany w chłodniach i inkubatorach
w temp. +4°C do +40°C.

BS-010117-AAG

Rotator Multi Bio RS-24

002-07-1-Multi-Bio-RS-24-0

Programowalny rotator Multi Bio RS-24 wykonuje różne typy ruchu w jednym urządzeniu. Kontrola mikroprocesorowa pozwala wykonywać
nie tylko ruch rotacyjny platformy, ale również rotacyjny zwrotny i wibracyjny. Te trzy typy rychu mogą być wykonywane oddzielnie jako
połączenie dwóch ruchów i w cyklach, czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typach.
Multi rotator znacznie rozszerza możliwości i zwiększa wydajność
przygotowania próbek badanych materiałów i pozwala na regulację
procedur mieszania według poszczególnych zadań.
Może być stosowany w różnego rodzaju pracach laboratoryjnych jak
hybrydyzacja reakcji, hodowle tkankowe, delikatne ekstrakcje
i homogenizacja składników płynów biologicznych oraz w dyfuzjach.
Rotator Multi Bio RS-24 może być stosowany w chłodniach
i inkubatorach w temp. +4°C do +40°C.

BS-010133-AAG

Mini rotator Bio RS-24

002-07-1-Mini-Bio-RS-24-0

Rotator Mini Bio RS-24 o pionowym ruchu rotacyjnym platformy roboczej jest idealnym urządzeniem wykorzystywanym do mieszania krwi
w celu zapobieżenia koagulacji, do ekstrakcji, dyfuzji i dializy płynów biologicznych w probówkach. Mini Bio RS-24 dzięki kompaktowej budowie
i niewielkich wymiarach jest doskonałym wyposażeniem małego laboratorium. Rotator może być używany zarówno w chłodni, jak
i w inkubatorach w temperaturach z zakresu od +4°C do +40°C.
Platformy serii PRS są wyposażone w uniwersale gumowe uchwyty dla
różnego rodzaju probówek.
Platformy serii PRSC posiadają metalowe klamry umożliwiające
utrzymywanie cięższych materiałów (np. gleba, piasek).
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MODEL
Timer ogólny urządzenia

Multi RS-60
1 min - 24 godz. (przyrost co 1 min) / praca
ciągła

Max. obciążenie [kg]

Ruch obrotowy jednostronny
i obustronny

0,8

Wymiary (W x D x H) [mm]

Ruch wibracyjny

430 x 230 x 230

Waga [kg]

zakres prędkości 1-100 obr./min (krok co
1 obr./min)
ruch wokół osi pionowej (360°C)
timer 0-250 sek.
kąt wychylenia 1-90° (krok co 1°)
kąt wychylenia 0-5° (krok co 1°)
timer pauza / wibracja 0-5 sek.

3,8

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

18

Certyfikaty

Modele

Multi RS-60 wraz z platformą PRS-48

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- PRS-48 na 48 x śr. do 15 mm (1,5-15 mL),
- PRS-8/22 na 8 x śr. do 30 mm (50 mL) + 22 x śr. do 15 mm
(1,5-15 mL),
- PRS-14 na 14 x śr. do 30 mm (50 mL).

MODEL
Timer ogólny urządzenia

Multi Bio RS-24

Ruch wibracyjny

1 min - 24 godz. (krok co 1 min) / praca
ciągła

Max. obciążenie [kg]

0,5

Wymiary (W x D x H) [mm]

365 x 195 x 155

Waga [kg]

1,8

Zasilalnie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

8

Ruch obrotowy jednostronny
i obustronny

zakres prędkości 1-100 obr./min (przyrost
co 1 obr./min)
timer 0-250 sek.
kąt wychylenia 1-90° (krok co 1°)

Modele

Certyfikaty

Multi Bio RS-24 wraz z platformą PRS-26

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- PRS-26 na 26 x śr. do 15 mm (1,5-15 mL),
- PRS-5/12 na 5 x śr. do 30 mm (50 mL) + 12 x śr. do 15 mm
(1,5-15 mL),
- PRS-10 na 10 x śr. do 30 mm (50 mL),
- PRSC-22 na 22 x śr. do 15 mm (15 mL),
- PRSC-10 na 10 x śr. do 30 mm (50 mL),

MODEL
Timer cyfrowy

- PRS-1DP na mikropłytki.

Mini Bio RS-24
1 min - 24 godz. / praca ciągła (max. 8 godz.)

Ruch wokół osi pionowej [°]

360

Zakres prędkości obrotów [obr./min]

5-30

Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

325 x 190 x 155
1,4

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

1,3

Certyfikaty

Modele

Mini Bio RS-24

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- PRS-22 na 22 x śr. do 15 mm (1,5-15 mL),
- PRSC-18 na 18 x śr. do 15 mm (do 15 mL),
- PRS-4/12 na 4 x śr. do 30 mm (50 mL) + 12 x śr. do 15 mm
(1,5-15 mL).
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BS-010152-AAG

Wytrząsarka kołyskowa MR-1

002-07-1-MR-1-0

Wytrząsarka kołyskowa MR-1 zapewnia niezawodną pracę ciągłą i łagodny ruch platformy przy mniejszej prędkości. Użycie mechanizmu
bezpośredniego oraz bezszczotkowego silnika pozwala na ciągłą pracę urządzenia do 7 dni gwarantując bezawaryjną pracę przez 2 lata. MR-1
umożliwia regulowany, delikatny ruch kołyskowy platformy i mieszanie płynnych składników. Jest to urządzenie kompaktowe, ciche,
zaprojektowane do użytku osobistego. Idealne do odbarwiania mini żeli po elektroforezie, prowadzenia reakcji Northern, Southern i Western blot.
Antypoślizgowa gumowa mata na platformie wytrząsarki zapewnia
stabilną pozycję naczyń w czasie wytrząsania. MR-1 może być używana
w chłodniach i inkubatorach w temperaturach z zakresu +4°C do
+40°C. Niskie napięcie zasilacza zewnętrznego (12 V) zapewnia
bezpieczeństwo elektryczne w środowisku o podwyższonej wilgotności.
Opcjonalna mata PDM zapobiega niekontrolowanemu przetaczaniu się
różnego rodzaju probówek po platformie.

BS-010130-AAI

Wytrząsarka kołyskowa MR-12

002-07-1-MR-12-0

Wytrząsarka kołyskowa MR-12 zapewnia zarówno delikatne, jak i intensywne mieszanie roztworów lub pożywek w naczyniach lub plastikowych
workach umieszczonych na platformie. Regulowana prędkość i kąt nachylenia pozwala na ustawienie parametrów dla optymalnego rozłożenia
roztworu i mieszania. Urządzenie jest idealne do odbarwiania żeli po elektroforezie i po homogenizacji roztworów bioekstrakcji. Jest optymalna
dla hybrydyzacji biomolekuł w paskach i do procedur barwienia/odbarwiania.
Po zainstalowaniu wewnątrz bioinkubatora urządzenie jest idealne
do prowadzenia wzrostu komórek i hodowli komórkowych w
jednorazowych plastikowych workach (pojemność robocza do
10 litrów, objętość płynów do 5 litrów). Wytrząsarkę kołyskową można
stosować w chłodni lub w inkubatorach w temperaturach z zakresu od
+4°C do +40°C. Niskie napięcie zasilacza zewnętrznego (12 V) zapewnia
bezpieczeństwo elektryczne w środowisku o podwyższonej wilgotności.

BS-010151-AAG

Miniwytrząsarka 3D Sunflower

002-07-1-3D-Sunflower-0

Miniwytrząsarka 3D Sunflower zapewnia regulowany ruch obrotowy platformy w 3 kierunkach. Platforma jest dopasowana do umieszczenia
maty gumowej PDM dla różnego rodzaju probówek. Miniwytrząsarka jest kompaktowym urządzeniem z niskim poborem energii. Antypoślizgowa
mata gumowa (dołączona do urządzenia) zapewnia stabilną pozycję naczyń w czasie wytrząsania. Użycie mechanizmu bezpośredniego oraz
bezszczotkowego silnika pozwala na ciągłą pracę urządzenia do 7 dni gwarantując bezawaryjną pracę przez 2 lata.
Miniwytrząsarka jest zaprojektowana do mieszania próbek krwi,
mini żeli barwiących, przemywania próbek, reakcji hybrydyzacji.
Miniwytrząsarka może być używana w chłodniach i inkubatorach
w temperaturach z zakresu +4°C do +40°C. Opcjonalna mata PDM
zapobiega niekontrolowanemu przetaczaniu się różnego rodzaju
probówek po platformie.
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MODEL
Zakres prędkości wytrząsania [obr./min]

MR-1

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

5-30

Waga [kg]

220 x 205 x 120
2,1

7

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Max. czas pracy ciągłej [godz.]

168

Pobór mocy [W]

3,8

Bezpośredni mechanizm napędowy

tak

Stały kąt nachylenia [°]

Cyfrowe nastawianie czasu
Antypoślizgowa mata dołączona jako
standard
Max. obciążenie [kg]
Wyświetlacz

1 min - 24 godz. / non-stop
tak
1
LED

Powierzchnia platformy roboczej [mm]

215 x 215

Certyfikaty

Modele
MR-1

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- gumowa mata PDM.

MODEL
Zakres prędkości wytrząsania [obr./min]
Kąt nachylenia dla ruchu 1-50 obr./min [°]
Kąt nachylenia dla ruchu
51-99 obr./min [°]

Waga [kg]

MR-12

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

0 do 10 (krok co 1)

Pobór mocy [W]

13

stały 10
1 min - 99 godz. 59 min (krok co 1 min) / tryb
non-stop

Timer cyfrowy
Max. czas pracy ciągłej [godz.]
Max. obciążenie [kg]
Platforma robocza o wymiarach [mm]
Wymiary (W x D x H) [mm]

168
5
480 x 380
400 x 480 x 210

Modele

Certyfikaty

MR-12

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL
Regulowana prędkość [obr./min]
Stały kąt nachylenia [°]
Max. czas pracy ciągłej [godz.]
Platforma robocza o wymiarach [mm]
Max. obciążenie [kg]
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

11,9

1-99 (krok co 1)

Mini 3D Sunflower
5-60
7
168
215 x 215
1
235 x 235 x 140 (z platformą)
1,2

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

3,1

Certyfikaty

Modele

3D Sunflower

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- gumowa mata PDM.
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Wytrząsarka programowalna Multi Bio 3D

BS-010125-AAG

002-07-1-Multi-Bio-3D-Sunflower-0

Wytrząsarka programowalna Multi Bio 3D zapewnia wykonywanie różnego typu ruchu w jednym urządzeniu. Ta opcja urządzeń Biosan
zasadniczo rozszerza możliwości i zwiększa efektywność przygotowywania próbek do badań, jak również pozwala na wybór typu mieszania
według indywidualnych wymagań. Multi Bio 3D jest zaprojektowana dla różnych aplikacji: reakcje hybrydyzacji, wzrost komórek, przemywanie
żeli, łagodna ekstrakcja i homogenizacja składników w roztworach biologicznych.
Sterowanie mikroprocesorowe umożliwia :
- ruch orbitalny 3D platformy,
- ruch postępowo-zwrotny 3D (typu ping-pong),
- delikatne wytrząsanie wibracyjne.
Te trzy typy ruchu mogą być wykonywane oddzielnie, parami w cyklach,
okresowo powtarzających się sekwencjach trzech typów ruchu.
Wytrząsarka jest zaprojektowana dla laboratoriów o podwyższonych
wymaganiach jakości mieszania, procesów ekstrakcji i wzrostu
komórek.
Antypoślizgowa mata gumowa (dołączona do urządzenia) zapewnia
stabilną pozycję naczyń w czasie wytrząsania. Wytrząsarka może być
używana w chłodniach i inkubatorach w temperaturach z zakresu +4°C
do +40°C. Niskie napięcie zasilacza zewnętrznego (12 V) zapewnia
bezpieczeństwo elektryczne w środowisku o podwyższonej wilgotności.
Opcjonalna mata PDM zapobiega niekontrolowanemu przetaczaniu się
różnego rodzaju probówek po platformie.

BS-010216-A03

Wytrząsarka MPS-1

002-07-1-MPS-1-0

Wytrząsarka MPS-1 o wysokiej szybkości z funkcją worteksu zapewnia regulowane mieszanie reagentów w płytkach mikrotestowych, płytkach
typu Deepwell, płytkach do PCR, mikroprobówkach (0,2-2,0 mL), a także wszelkich objętości do 50 mL.

MPS-1 jest łatwą w obsłudze i kompaktową wytrząsarką idealną do
użytku osobistego.
MPS-1 posiada także wbudowaną głowicę do wytrząsania pojedynczej
probówki.
Wytrząsarka może być używana w chłodniach lub inkubatorach,
których zakres temperatury wynosi od +4°C do +40°C. Dodatkowo
niskie napięcie zasilania zewnętrznego (12 V) pozwala na bezpieczną
pracę przy wysokiej wilgotności otoczenia.
Tryb pulsacyjny wytrząsarki polega na przyspieszeniu mieszania
probówek do ustawionej prędkości, która jest utrzymywana przez
3 sek., po czym prędkość spada do zera. Taka kombinacja powtarzana
jest przez czas określony przez użytkownika. Tryb ten pozwala na
dokładne zawieszenie wytrząsanej próbki.

BS-010144-AAN

Wytrząsarka orbitalna PSU-10i

002-07-1-PSU-10i-0

Konstrukcja wytrząsarki orbitalnej PSU-10i zawiera bezpośredni mechanizm napędowy, silnik bezszczotkowy z gwarantowaną żywotnością do
35000 godzin oraz system automatycznego równoważenia ładunku. Te innowacyjne rozwiązania sprawiają, że nowa seria wytrząsarek jest
jeszcze bardziej niezawodnym narzędziem pracy, zwłaszcza w trybie pracy ciągłej. Wytrząsarka jest zaprojektowana do aplikacji zarówno
w małych wyspecjalizowanych laboratoriach biotechnologicznych, jak również dużych laboratoriach wielodyscyplinarnych: zawiera pięć
wymiennych platform zapewniając możliwość wykonywania różnych
procedur i technik. Wytrząsarkę orbitalną można stosować
w chłodni lub w inkubatorach w temperaturach z zakresu od +4°C
do +40°C. Niskie napięcie zasilacza zewnętrznego (12 V) zapewnia
bezpieczeństwo elektryczne
w środowisku o podwyższonej wilgotności.
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MODEL

Timer dla ruchu wibracyjnego [sek.]

Multi Bio 3D

Zakres prędkości obrotów dla ruchu
orbitalnego i postępowo-zwrotnego
[obr./min]

1-100

Kąt zwrotny dla ruchu
postępowo-zwrotnego [°]

Wymiary (W x D x H) [mm]

7

Powierzchnia robocza platformy [mm]

1
235 x 235 x 140 (z platformą)

Waga [kg]

0-5 (krok co 1)

Stały kąt nachylenia platformy [°]

0-125 razy

Maksymalne obciążenie [kg]

0-360 (krok co 30)

Kąt zwrotny dla ruchu wibracyjnego [°]

0-5

Liczba powtórzeń cykli

1,8

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

4,6

215 x 215

Średnica ruchu [mm]

22

Timer dla trybu ruchu orbitalnego
i postępowo-zwrotnego [sek.]

0-250

Certyfikaty

Modele

Multi Bio 3D

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- gumowa mata PDM.

MODEL

300-3200

Średnica ruchu [mm]

3

Przyspieszenie do maksymalnej
prędkości [sek.]

5

Cyfrowe ustawienie czasu
Funkcja mieszania

Stabilność
Wymiary (W x D x H) [mm]

0-60 min (krok co 15 sek.) / praca ciągła
trybu pulsacyjnego, trybu worteksu
VORTEX
HARD
MEDIUM
SOFT
CUSTOM

Typy mieszania

Może być używana
w chłodniach lub inkubatorach
(zakres temperatury od +4°C do +40°C)

MPS-1

Zakres regulacji prędkości [obr./min]

3200 obr./min
2600 obr./min
1800 obr./min
1000 obr./min
regulowana prędkość

+
wysoka stabilność - stacjonarny nawet przy
maksymalnej prędkości
225 x 215 x 150

Waga [kg]

5,1

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

10

Modele

Certyfikaty

MPS-1

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

• P-02/96 (96 x 0,2 mL),
• P-02/05 (24 x 0,5 mL i 48 x 0,2 mL).

Platformy:
- uniwersalna na płytkę mikrotestową (U, V lub F), płytkę do PCR
(96- dołkowa 150 µL lub 384- dołkowe 45 µL), na płytkę typu
Deepwell (250, 500, 1000, 2000 µL),
- na mikroprobówki:
• P-2/24 (24 x 1,5-2,0 mL),
• P-05/32 (32 x 0,5 mL),

MODEL
Zakres prędkości [obr./min]
Cyfrowy kontroler prędkości

tak

Max. czas pracy ciągłej [godz.]

168

Średnica ruchu [mm]
Cyfrowy timer
Max. obciążenie [kg]
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]
Zasilanie [V / Hz]

Pobór mocy [W]

PSU-10i

* maksymalna prędkość zależy od ładunku i kształtu naczyń

50-450 (co 10)*

10
1 min - 96 godz. / tryb non-stop
3
220 x 205 x 90
3,4
230 / 50

Certyfikaty

Modele
PSU-10i

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- Bio PP-4,
- UP-12,
- P-12/100- dodatkowy uchwyt HB-200 do UP-12,
- P-6/250,
- P-16/88.
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BS-010145-ACI

Wytrząsarka orbitalna PSU-20i

002-07-1-PSU-20i-0

Wytrząsarka PSU-20i jest zaprojektowana do aplikacji zarówno w małych wyspecjalizowanych laboratoriach, jak również dużych laboratoriach
wielodyscyplinarnych: wybór różnych wymiennych platform zapewnia możliwość wykonywania różnych procedur i technik. Specjalną uwagę
należy zwrócić na wielopoziomową platformę umożliwiającą umieszczenie dużej liczby różnych mikropłytek, płytek Petriego, worków do
hodowli i innych niskich pojemników.
PSU-20i jest idealnym urządzeniem do laboratoriów
biofarmaceutycznych i biomedycznych.
Praca urządzenia jest bezgłośna i powtarzalna. Wytrząsarka może
zapewnić stabilną pracę w trybie ciągłym maksymalnie do 7 dni
dzięki bezpośredniemu mechanizmowy napędzającemu i silnikowi
bezszczotkowemu o żywotności do 35000 godzin.
Wytrząsarka PSU-20i jest częścią urządzeń wielofunkcyjnych
w ofercie Biosan. Wytrząsarka zapewnia trzy typy ruchu, z których
każdy może być wykonywany oddzielnie, parami w cyklach, okresowo
powtarzających w sekwencjach trzech typów ruchu.
Wytrząsarkę orbitalną można stosować w chłodni lub w inkubatorach
w temperaturach z zakresu od +4°C do +40°C. Niskie napięcie
zasilacza zewnętrznego (12 V) zapewnia bezpieczeństwo elektryczne
w środowisku o podwyższonej wilgotności.

BS-010155-AAG

Wytrząsarka do mikropłytek PSU-2T

002-07-1-PSU-2T-0

Wytrząsarka PSU-2T umożliwia wytrząsanie dwóch lub czterech mikropłytek 96-dołkowych z regulowaną prędkością wytrząsania. Zwarta
kompaktowa obudowa, niewielkie rozmiary powodują, że znakomicie sprawdza się w małych laboratoriach jako urządzenie „osobiste” dla
wydzielonych zadań takich jak np. testy immunologiczne. Wytrząsarkę można stosować w chłodni lub w inkubatorach w temperaturach
z zakresu od +4°C do +40°C.

Wytrząsarka do mikropłytek PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL

BS-0101xx-xxx

002-07-1-PST-0

Wytrząsarki mikropłytek z inkubatorem serii PST zaprojektowane są do pracy ze standardowymi mikropłytkami 96-dołkowymi. Umożliwiają
delikatne lub szybkie wytrząsanie próbek, regulowaną, stabilizowaną prędkość wytrząsania, ustawianie i wyświetlanie zadanego czasu pracy.
Wytrząsarki są wyposażone w opatentowany system grzania od dołu i od góry. Termo-wytrząsarki serii PST zostały zaprojektowane do
stosowania jako 3 niezależne urządzenia:

- inkubator - dla długotrwałej inkubacji bez wytrząsania małych
objętości w mikropłytkach,
- wytrząsarka mikropłytek - do stosowania w pomieszczeniachchłodniach i innych warunkach, które nie wymagają stabilnej
temperatury,
- termo-wytrząsarka mikropłytek - do stosowania w immunochemii
i diagnostyce molekularnej, w których wymagana jest odtwarzalność
wyników, a tym samym zasady precyzyjności metod są bardzo wysokie.
Termo-wytrząsarki serii PST umożliwiają:
- delikatne lub energiczne wytrząsanie próbek,
- programowanie prędkości wytrząsania,
- programowanie czasu prac,
- programowanie temperatury inkubatora,
- automatyczne zatrzymywanie platformy roboczej po zakończeniu
pracy,
- podgląd czasu pracy.
Termo-wytrząsarki mogą być stosowane w:
- cytochemii - w reakcjach in situ,
- immunochemii - w reakcjach immunofermentacyjnych,
- biochemii - w analizie enzymów i białek,
- biologii molekularnej - w analizach matrycy DNA.
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MODEL

Pobór mocy [W]

PSU-20i

Zakres prędkości [obr./min]

40

20-250 (krok co 5)

Cyfrowy kontroler prędkości

tak

Max. czas pracy ciągłej [godz.]

168

Średnica ruchu [mm]

20

Cyfrowy timer

1 min - 96 godz. / tryb non-stop

Max. obciążenie [kg]

8

Wymiary (W x D x H) [mm]

410 x 410 x 130

Waga [kg]

11,7

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Certyfikaty

Modele
PSU-20i

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Platformy:
- UP-168 pozwala na jednoczesne zainstalowanie uchwytów do kolb
o różnych wielkościach w różnych kombinacjach tj. butelek/kolb 6 x 1 L,
9 x 500 mL, 13 x 250 mL i 23 x 100 mL (360 x 400 mm),
- UP-330 platforma uniwersalna z uchwytami na różnego rodzaju szkło,
- PP-20 płaska platforma z matą gumową (380 x 480 mm),
- PP-20-2 dwupoziomowa płaska platforma z matą gumową
(380 x 480 x 170 mm),
- PP-20-3 trzypoziomowa płaska platforma z matą gumową
(380 x 480 x 340 mm),

- PP-20-4 czteropoziomowa płaska platforma z matą gumową
(380 x 480 x 510 mm),
- P-30/100 platforma z obejmami na butelki/kolby 30 x 100-150 mL
(360 x 400 mm),
- P-6/1000 platforma z obejmami na butelki/kolby 6 x 1000 mL
(360 x 400 mm),
- P-9/500 platforma z obejmami na butelki/kolby 9 x 500 mL
(360 x 400 mm),
- P-16/250 platforma na butelki/kolby 16 x 250-300 mL (360 x 400 mm),
- PP-400 płaska platforma pokryta gumą na szalki Petriego (360 x 400 mm),

MODEL

- UP-168 pozwala na jednoczesne zainstalowanie uchwytów do kolb
o różnych wielkościach w różnych kombinacjach tj. kolb o pojemności
100 mL lub/oraz 250 mL lub/oraz 500 mL lub/oraz 1000 mL lub/oraz 2000
mL (360 x 400 mm).
Dostępne wymienne klamry i uchwyty:
- klamry dla pojemności: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, 2000 mL,
- dodatkowy uchwyt do platformy UP-330.

PSU-2T

Zakres prędkości obrotów [obr./min]

150-1200

Max. czas trybu pracy ciągłej [godz.]

168

Timer cyfrowy

1 min - 24 godz. / non-stop

Średnica ruchu [mm]

2

Wymiary (W x D x H) [mm]

220 x 205 x 90

Waga [kg]

2

Zsilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

3,4
wersja standardowa IPP2 - 2 mikropłytki
96-dołkowe

Wyposażenie

Modele

Certyfikaty

PSU-2T

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- platforma IPP-4 (4 mikropłytki).

MODEL

PST-60HL

Zakres ustawiania
temperatury [°C]
Zakres kontroli
temperatury [°C]

PST-60HL-4

PST-100HL

Cyfrowe ustawianie
czasu

+25 do +60

+25 do +100

+5 powyżej temp. otoczenia do +60

+5 powyżej temp.
otoczenia do +100

Rozdzielczość
ustawiania
temperatury [°C]
Jednorodność
temperatury przy
37°C [°C]
Orbita [mm]
Zakres kontroli
prędkości [obr./min]

±0,25

Max. wysokość
płytki [mm]
Liczba płytek

±0,2
2

18
2

4

2

250 x 150

290 x 210

250 x 150

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

270 x 260 x 125

380 x 390 x 140

270 x 260 x125

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Pobór mocy [W]

40

50

60

Wymiary platformy
[mm]

0,1

1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / tryb pracy ciągłej

250-1200 (krok co 10)

Certyfikaty

Modele

PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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Termomiksery / Mieszadła

BS-010159-A02

Termomikser TS-DW

002-07-1-TS-DW-0

TS-DW wyposażony jest w opatentowany system grzania od dołu i od góry, co pozwala na osiągnięcie pełnej zgodności temperatury ustawionej
z temperaturą rzeczywistą w studzienkach mikropłytki. Termomikser TS-DW został zaprojektowany do inkubacji i wytrząsania mikropłytek typu
Deepwell.
Konstrukcja termomiksera pozwala na pracę TS-DW jako 3 niezależne
urządzenia:
- inkubator,
- wytrząsarka mikropłytek,
- termo – wytrząsarka mikropłytek.
Termomikser TS-DW umożliwia:
- delikatne lub energiczne wytrząsanie próbek,
- programowalną prędkość wytrząsania,
- programowanie czasu pracy,
- programowanie temperatury,
- automatyczne zatrzymanie platformy roboczej po zakończeniu pracy.
Termomikser TS-DW może być stosowany w:
- cytochemii – w reakcjach in situ,
- immunochemii – w reakcjach immunofermentacyjnych,
- biochemii – w analizie enzymów i białek,
- biologii molekularnej – w ekstrakcji kwasów nukleinowych.

BS0101xx-xxx

Termomikser TS-100 i TS-100C

002-07-1-TS-100-0

Termomiksery TS-100 i TS-100C to idealne instrumenty dla intensywnego mieszania próbek w regulowanych warunkach termicznych.
Mieszanie i grzanie może być prowadzone równolegle lub oddzielnie - urządzenie może pracować jako mikser lub termostat. Model TS-100C
posiada dodatkowo możliwość chłodzenia. Urządzenia są przystosowane dla analizy DNA, ekstrakcji polisacharydów, lipidów i innych
składników komórkowych, tworzenia biblioteki DNA.
Właściwości:
- cyfrowa kontrola prędkości i temperatury,
- równoległe wyświetlanie temperatury czasu i prędkości,
- szybkie osiąganie zadanej prędkości wytrząsania.
Z pomocą funkcji kalibracji temperatury użytkownik może kalibrować
urządzenie ±6% od wybranej temperatury, aby skompensować różnice
termicznej przewodności probówek różnych producentów

BS-010306-AAH

Mieszadło mechaniczne MM-1000

002-07-1-MM-1000-0

Mieszadło mechaniczne MM-1000 jest zaprojektowane do mieszania płynów o małej i średniej lepkości w objętości do 20 litrów. Ciche
i niezawodne mieszadło umożliwia pracę ciągłą przez 7 dni. Urządzenie ma możliwość wykonywania trzech typów ruchu: obrotowego,
postępowo zwrotnego, wibracyjnego. Mikroprocesorowa kontrola szybkości, czasu i innych parametrów ruchu umożliwia wykorzystanie
każdego z typów ruchu oddzielnie lub łączenie ich w cykle.
Rodzaje cykli mieszadła MM-1000:
- obrotowy,
- posuwisto-zwrotny,
- wibracyjny.
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TS-DW

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

+25 do +100

Pobór mocy [W]

58

MODEL
Zakres temperatury [°C]
Zakres regulacji temperatury [°C]

+5 powyżej temperatury otoczenia do +100

Rozdzielczość ustawienia temperatury
[°C]

0,1

Jednorodność temperatury przy 37°C [°C]

±0,1

Dokładność temperatury przy 37°C [°C]

±0,5

Zakres regulacji prędkości [obr./min]

250-1400

Średnica ruchu [mm]

2

Timer

1 min - 96 godz. (przyrost 1 min)

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

240 x 260 x 160

Certyfikaty

Modele
TS-DW

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

Bloki wymienne:
- B-2E (Eppendorf® 96/1000 µL),
- B-2S (Sarstedt® 96/2200 µL),
- B-2P (Porvair® 96/2000 µL),
- B-2A (Axygen® 96/2200 µL),
- B-06A (Axygen® 96/600 µL),
- B-2SL (Starlab® 96/1200 µL).

-

5

+4 do +100

Średnia prędkość chłodzenia
w temperaturze od +100°C
do +25°C [°C/min]

5 powyżej temperatury
otoczenia do +100

15 poniżej temperatury
otoczenia do +100

Średnia prędkość chłodzenia
w temperaturze od +25°C do
+4°C [°C/min]

-

1,8

Ustawienia rozdzielczości
temperatury [°C]

0,1

0,1

±0,1

±0,1

Stabilność temperatury [°C]

±0,1

±0,1

Równomierny rozkład
temperatury w całym bloku
przy +37°C [°C]

Dokładność temperatury w
+37°C [°C]

±0,5

±0,5

0,936...1,063 (± 0,063)

0,936...1,063 (± 0,063)

Średnia prędkość grzania w
temperaturze od +25°C do
+100°C [°C/min]

250-1400

250-1400

4

5

MODEL

TS-100

TS-100C

Zakres regulacji temperatury
[°C]

+25 do +100

Zakres kontroli temperatury
[°C]

Zakres temperatury,
współczynnik kalibracji
Zakres obrotów [obr./min]
Średnica ruchu [mm]
Timer

2

1 min - 96 godz. (krok co 1 min)

1 min - 96 godz. (krok co 1 min)

Modele

Certyfikaty

TS-100, TS-100C

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

TS-100P - pięć wymiennych bloków na probówki Eppendorfa
i mikropłytki 96-dołkowe:
- SC-18 (20 x 0,5 mL + 12 x 1,5 mL),
- SC-18/02 (20 x 0,2 mL + 12 x 1,5 mL),
- SC-24 (24 x 2 mL),
- SC-24N (24 x 1,5 mL),
- SC-96A (mikropłytka 96-dołkowa do PCR).

MODEL

TS-100C - pięć wymiennych bloków na probówki Eppendorfa
i mikropłytki 96-dołkowe:
- SC-18C (20 x 0,5 mL + 12 x 1,5 mL),
- SC-18/02C (20 x 0,2 mL + 12 x 1,5 mL),
- SC-24C (24 x 2 mL),
- SC-24NC (24 x 1,5 mL),
- SC-96AC (mikropłytka 96-dołkowa do PCR).

MM-1000

Cyfrowe
ustawianie czasu

1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop

Max. objętość
cieczy (woda) [L]

20

Wymiary
zewnętrzne
(W x D x H) [mm]

140 x 135 x 250

Waga [kg]

Zakres regulacji
prędkości
[obr./min]
Kąt skrętu [°]
Czas [sek.]

2,4

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

8,4

Certyfikaty

Modele
MM-1000

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

2

Dostępne wymienne łopatki:
- MP-1 (łopatkowe o wymiarach 70 x 70 mm),
- MP-3 (śmigłowe, 3 ostrzowe średnica 50 mm),
- MP-2 (śmigłowe, 2 ostrzowe średnica 60 mm),
- MA-1 (kotwiczne, 2 ostrzowe średnica 90 mm,
wysokość 48 mm),
- MC-1 (wirówkowe średnica 50 mm),

oraz:
- podwójna klamra,
- pręt i podstawa.
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cykl obrotowy

cykl posuwistozwrotny

cykl wibracyjny

40-1000 .

-

-

-

0-360 (krok co 30)

0-5 (krok co 1)

0-250

0-250

0-5
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Mieszadła

BS-010301-AAF

Mieszadło magnetyczne MS-3000

002-07-1-MS-3000-0

MS-3000 jest małym, kompaktowym mieszadłem magnetycznym ze stalową powierzchnią roboczą. Umożliwia płynne mieszanie z rotacją
magnetycznego elementu do 3000 obr./min. Silny magnes prowadzi i utrzymuje bardzo dokładnie mieszający element magnetyczny.
Mieszadło MS-3000 nie generuje niepotrzebnego hałasu i ciepła. To idealny instrument dla pomiaru pH, ekstrakcji i dializy przy pracy
z próbkami w małych objętościach.
Mieszadło magnetyczne MS-3000 jest wyposażone w mieszające
mieszadełko magnetyczne o wymiarach 6 x 25 mm, zamknięte
w teflonowej kapsule o cylindrycznym kształcie do uniwersalnego
użycia. Mieszadło można stosować w chłodni lub inkubatorze
w temperaturach w zakresie od +4°C do +40°C.

BS-010305-AAF

Mieszadło magnetyczne MMS-3000

002-07-1-MMS-3000-0

Mieszadło magnetyczne ze statywem MMS-3000 jest średniej wielkości mieszadłem magnetycznym ze stalową powierzchnią roboczą.
Umożliwia płynne mieszanie z rotacją magnetycznego elementu do 3000 obr./min. MMS-3000 jest wyposażony w oddzielny statyw
umożliwiający umieszczenie różnych czujników np. temperatury, pH wewnątrz mieszanych płynów. MMS-3000 jest wyposażone w mieszające
mieszadełko magnetyczne o wymiarach 6 x 25 mm, zamknięte w teflonowej kapsule o cylindrycznym kształcie do uniwersalnego użycia.
Mieszadło można stosować w chłodni lub inkubatorze
w temperaturach w zakresie od +4°C do +40°C.

Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną MSH-300 i MSH-300i

BS-01030x-xxx

002-07-1-MSH-300-0

Mieszadła MSH-300 i MSH-300i są mieszadłami magnetycznymi nowej generacji, zaprojektowanymi do jednoczesnego mieszania
i precyzyjnego ogrzewania roztworów. Powierzchnia grzania ze stopu aluminiowego przy użyciu nowoczesnych technologii zapewnia szybsze
osiąganie zadanej temperatury.
Mieszadło magnetyczne MSH-300 jest zaprojektowane dla
równoległego mieszania i ogrzewania chemicznych reagentów.
Masywna aluminiowa płyta grzejna zapewnia dobry transport ciepła
do powierzchni roboczej i stabilną temperaturę (Uwaga - związki
alkaliczne mogą uszkodzić aluminiową powierzchnię). Konwencjonalne
i łatwe do użycia mieszadło magnetyczne z płytą grzejną jest przydatne
w rutynowych procedurach w syntezie organicznej, laboratoriach
środowiskowych jak i w pozostałych typach laboratoriów.
Cyfrowa wersja mieszadła magnetycznego z płytą grzejną MSH 300i
została zaprojektowana dla laboratoriów posiadających wyższe
wymagania. Wykryte nieprawidłowości w pracy sygnalizuje dźwiękiem
oraz automatycznie odcina grzanie płyty.
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MODEL
Zakres regulacji prędkości [obr./min]
Max. objętość cieczy (woda) [L]

MS-3000

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

0-3000

Pobór mocy [W]

2,6

5

Materiał płyty roboczej

stal nierdzewna

Max. długość elementu mieszającego
[mm]

50

Max. lepkość mieszanego roztworu

do 1170 mPa.s

Max. czas pracy [godz.]

12

Wymiary płyty roboczej [mm]

110 x 110

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

120 x 150 x 65

Waga [kg]

0,8

Certyfikaty

Modele
MS-3000

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

MODEL

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

MMS-3000

Zakres regulacji prędkości [obr./min]

0-3000

Max. objętość mieszanego roztworu
(woda) [L]

20

Materiał płyty roboczej

185 x 230 x 75

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

3

stal nierdzewna

SR-1, rozmiar dołączonego statywu [mm]

Ø8 x 320

Max. długość elementu mieszającego
[mm]

70

Max. lepkość mieszanego roztworu

do 1170 mPa.s

Max. czas pracy ciągłej [godz.]

12

Średnica płyty roboczej [mm]

160

Modele

Certyfikaty

MMS-3000

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

MODEL

MSH-300

MSH-300i

Zakres kontroli prędkości [obr./min]

250-1250

100-1250
(krok co 10)

Max. objętość mieszanego roztworu
(woda) [L]

15

20

Zakres regulacji temperatury płyty [°C]
Zakres kontroli temperatury z sondą
zewnętrzną [°C]

+30 do +330

+30 do +330
(krok co 1)

-

+20 do +150

Jednorodność temperatury na płycie
[°C]
Czas nagrzewania płyty do temperatury
330°C [min]

Średnica płyty roboczej [mm]

15

stop aluminium

Max. lepkość mieszanego roztworu

do 1170 mPa·s

Wskaźnik błędów
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

±3

Wyposażenie opcjonalne
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190 x 270 x 100
230 / 50
8,5 / 550

MSH-300, MSH-300i

Dla modelu MSH-300i:
- SKM2 - klamra,
- DPMD - podwójna klamra,
- zewnętrzna sonda temperaturowa.

wyświetlenie kodu
błędu i wyłączenie
grzania

Zużycie energii w trakcie mieszania /
grzania [W]

Modele

ISO9001, CE

sygnał dźwiękowy
i wyłączenie grzania

Zasilanie [V / Hz]

11

Certyfikaty

160

Materiał płyty roboczej

wi
wi
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Homogemizatory

0-12x-0002

Homogenizatory Biologics

015-07-1-homogenizatory-0

Dezintegratory ultradźwiękowe Model 150 V/T, 300 V/T oraz Ultrasonic 3000 i 3000MP oferują zaawansowaną technologię połączoną ze
wszystkimi potrzebnymi funkcjami do pracy z rozbijaniem za pomocą ultradźwięków. Modele 150V/T, 300V/T oraz Ultrasonic 3000 i 3000MP
mogą rozbijać większość komórek, bakterii, zarodników lub tkanek.
Za ich pomocą można:
- przygotowywać emulsje o rozmiarach poniżej 1/100 mikrona,
- homogenizować „niemieszalne” płyny,
- przyspieszać reakcje enzymatyczne lub chemiczne,
- stymulować aktywność bakterii,
- rozpraszać ciała stałe w płynach,
- odgazowywać płyny.
Dezintegratory ultradźwiękowe Modele 150V/T, 300V/T oraz
Ultrasonic 3000 i 3000MP wyposażone są w odpowiedni system
sprzężenia zwrotnego. Pozwala on na pracę systemu z maksymalną
efektywnością niezależnie od aplikacji. Nie ma potrzeby ciągłych
poprawek nastawień urządzenia. Procent mocy emitowanej przez
urządzenie pokazywany jest za pomocą miernika. Pozwala to uzyskać
dokładne i powtarzalne rezultaty. Dezintegratory pozwalają na ciągłą
pracę z wieloma aplikacjami. Urządzenie dostarcza do 150 W lub
300 W, w zależności od modelu, mocy elektrycznej do przetwornika
i tytanowej końcówki roboczej. Model Ultrasonic 3000 posiada takie
same parametry jak 300V/T i dodatkowo wyposażony jest
w zintegrowaną osłonę dźwiękochłonną. Model Ultrasonic 3000MP
posiada duży 5,7” ekran LCD.

Certyfikaty

Modele

CE, ISO9001

150V/T, 300V/T, Ultrasonic 3000, Ultrasonic 3000MP

Wyposażenie opcjonalne

- końcówka tytanowa microtip 5/32” - 3,81 mm - objętość 300 µL - 15 mL,
- końcówka tytanowa stożkowa 1/8” - 3,18 mm - objętość 250 µL - 10 mL
(*stosować łącznie z 0-120-0010),
- końcówka tytanowa stożkowa 3/16” - 4,76 mm - objętość 750 µL - 25 mL
(*stosować łącznie z 0-120-0010,
- końcówka tytanowa stożkowa 1/2”- 12,7 mm - objętość 10 mL - 300 mL,
- końcówka tytanowa 3/8” - 9,52 mm - objętość 5 mL - 200 mL,
- końcówka tytanowa stożkowa 3/4” - 19,05 mm - objętość 25 mL - 600 mL
(**zawiera wymienną końcówkę płaską),
- końcówka tytanwoa stożkowa 1” - 25,4 mm - objętość 50 mL - 1000 mL

MODEL
Moc regulowana [W]
Max. średnica końcówki

150V/T

(**zawiera wymienną końcówkę płaską),
- końcówka tytanowa 1/2” - 12,7 mm - objętość 10 mL - 300 mL (największa
dopuszczalna końcówka dla 150 V/T),
- końcówka tytanowa 3/4” - 19,05 mm - objętość 25 mL - 600 mL,
- końcówka tytanowa 1” - 25,4 mm - objętość 50 mL - 1000 mL,
- końcówka tytanowa - cup tip 250 mL (tylko dla modelu 300 V/T
i ultrasonic 3000),
- końcówka tytanowa - cup tip 2000 mL (tylko dla modelu 300 V/T
i ultrasonic 3000),
- tacka na 8 probówek do użytku z końcówką cup tip 250 mL,

Ultrasonic 3000
Ultrasonic 3000MP

300V/T

0-150

0-300

1/2" (12,7 mm)

1" (25,4 mm)

Timer [min]

0-15

Częstotliwość [kHz]

20

Automatyczne dostrojenie
Tryb pracy pulsacyjnej

- tacka na 20 probówek do użytku z końcówką cup tip 2000 mL,
- komora procesowa przepływowa (wymagana końcówka 3/4” - 19,05 mm),
- SONABOXTM II komora dźwiękochłonna

pozwala na bezproblemową pracę z różnymi końcówkami roboczymi
0-90% czasu
pozwala na dostarczenie maksymalnej mocy do próbki z jednoczesnym zminimalizowaniem podnoszenia się temperatury próbki

Tryb pracy ciągłej

tryb wybierany dla próbek niewrażliwych na wzrost temperatury

Końcówki robocze

tytanowe
generator 25,1 x 22,2 x 11,7

Wymiary [cm]

przetwornik z końcówką standardową o śr. 8,9 x 22,6

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Pobór mocy [W]

250

400

400

opcja

opcja

zintegrowana

Komora dźwiękochłonna
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You deserve a standing Ovation!
Ovation pipettes are the perfect combination
of performance and ergonomics
Low Force Plunger

for less thumb strain

Spring loaded tip eject button
for less thumb strain

Adjustable hook
and
Contoured body shape

Easy “click-on” tip acquisition
for low force & audible cue
so no need to “pound”
to secure your tips

for comfortable hold
with less grip force

Accuracy and Precision

for superior performance

Stands on bench and
color coded by volume

Built-in Cap Opener

Patented design to address most common ergonomic risk factors associated with pipetting.

Perfect Pipetting Posture and Lower Pipetting Forces for less pain and
less risk of injury with Ovations
No shoulder flexion
for less tension in
neck and shoulder

Loose, relaxed grip

no clenched fist required
to hold the pipette

Neutral forearm
and wrist position

for less pressure on
carpal tunnel and the
median nerve

Easy tip ejection

gentle push of spring
loaded eject button is
all you need

Low arm and
elbow height

for less tension in neck,
shoulder and elbow

Easy tip acquisition

gentle downward push is
all you need, with audible
“click” confirmation of
secure fit

Think Differently. Feel Better.
www.vistalab.com
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Pipetowanie / dozowanie płynów

kontakt

Pipety automatyczne jednokanałowe

108

Pipety automatyczne wielokanałowe

115

Pipety elektroniczne jednokanałowe

116

Pipety elektroniczne wielokanałowe

118

Dozowniki ręczne

118

Dozowniki automatyczne

120

Automatyczne stacje pipetujące

122

Półautomatyczne stacje pipetujące

126

Akcesoria do pipet

127

handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 42

pi
pi

Pipetowanie, dozowanie płynów

Pipety automatyczne jednokanałowe
1070-0xxx

Pipety automatyczne mechaniczne Ovation® M

018-08-1-Ovation-M-0

Pipety Ovation® M (Mechanical Volume Adjust) łączą ergonomiczną wydajność z możliwością ustawienia objętości w konwencjonalny,
analogowy sposób. Wyprofilowany kształt i regulowany zaczep (hak) oznaczają dopasowanie dla każdego użytkownika w laboratorium. Unikalna
konstrukcja sprzyja utrzymaniu prawidłowej postawy podczas pipetowania, neutralnej pozycji przedramienia i nadgarstka, co pozytywnie wpływa
na funkcjonowanie mięśni.
Znaczenie mniejsza siła pipetowania jest również uzyskiwana dzięki
idealnie dopasowanym końcówkom, opatentowanemu systemowi
nakładania i usuwania końcówek oraz małej sile nacisku na spust/tłok
pipety. Każda pipeta jest fabrycznie skalibrowana, aby dokładnie
i precyzyjnie dozować ciecze i może być z łatwością zmieniana przez
użytkownika w przypadku pipetowania cieczy lepkich i lotnych.
Właściwości:
- Ovation® M są jak drugie rękawiczki, idealnie dopasowane do dłoni,
- minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne sterowanie
prędkością pobierania i dozowania,
- analogowe okienko zmiany objętości (dla lubiących tradycję),
- wbudowany otwieracz wieczek probówek PCR i mikroprobówek,
- łatwa kalibracja dla każdego - nie jest wymagane przesyłanie pipety
do serwisu.

Certyfikaty

Modele

Ovation® M zmiennopojemnościowe o poj.: 0,2-2 µL, 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL,
20-200 µL, 100-1000 µL, Ovation® M Core Group (10 µL, 100 µL, 1000 µL),
Ovation® M Starter Set (2 µL, 20 µL, 200 µL, 1000 µL)

CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki,
- statywy,
- pudełka na reagenty.

Ovation® M
Nr kat.

Zakres
objętości [µL]

Przyrost
dozowania [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1070-0002

0,2-2

0,002

±1,5 dla 2 µL
±2,7 dla 1 µL
±9 dla 0,2 µL

±0,9 dla 2 µL
±1,8 dla 1 µL
±7,6 dla 0,2 µL

czerwony

1070-0010

1-10

0,01

±1 dla 10 µL
±1,5 dla 5 µL
±2,5 dla 1 µL

±0,4 dla 10 µL
±0,6 dla 5 µL
±1,2 dla 1 µL

pomarańczowy

1070-0020

2-20

0,02

±1 dla 20 µL
±1,5 dla 10 µL
±7 dla 2 µL

±0,3 dla 20 µL
±0,5 dla 10 µL
±2 dla 2 µL

żółty

1070-0100

10-100

0,1

±0,8 dla 100 µL
±0,8 dla 50 µL
±3,5 dla 10 µL

±0,15 dla 100 µL
±0,24 dla 50 µL
±1 dla 10 µL

zielony

1070-0200

20-200

0,2

±0,8 dla 200 µL
±0,8 dla 100 µL
±2,5 dla 20 µL

±0,15 dla 200 µL
±0,25 dla 100 µL
±1 dla 20 µL

niebieski

1070-1000

100-1000

1

±0,8 dla 1000 µL
±0,8 dla 500 µL
±3 dla 100 µL

±0,15 dla 1000 µL
±0,2 dla 500 µL
±0,6 dla 100 µL

fioletowy

1070-0998

Ovation® M Core Group (10, 100, 1000)

1070-0999

Ovation® M Starter Set (2, 20, 200, 1000)
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018-08-1-Ovation-QS-0

Pipety automatyczne cyfrowe jednokanałowe zmiennopojemnościowe Ovation® QS

Pipety Ovation® QS (Quick Set Digital Volume Adjust) nie wyglądają jak tradycyjne pipety, spowodowane jest to całkowicie zmienioną koncepcją
postrzegania pipetowania. Firma VistaLab opracowała system dzięki któremu pracuje się bez skręcania nadgarstka i ramion, jest całkowicie
ergonomiczny. Pipetami Ovation® QS można pracować wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje
dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność i dokładność.
Pipety cyfrowe, zmiennopojemnościowe występują w 6 najczęściej
stosowanych pojemnościach: 0,2-2 µL, 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL,
20-200 µL, 100-1000 µL. Inne pojemności mogą być precyzyjnie
ustawione wzrastająco z całego zakresu danej pipety. Niskie położenie
ręki i nadgarstka, kształt dopasowany do dłoni pozwala dokładnie
kontrolować proces pobierania płynów i prędkość wydmuchu przy
minimalnej sile. Jest to szczególnie istotne podczas pracy z próbkami
zawierającymi komórki, o łatwo uszkadzanych błonach komórkowych,
a także płynach łatwo ulegających spienieniu.

Certyfikaty

Modele

CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

Pipety Ovation® QS o poj.: 0,2-2 µL, 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL
Ovation Adjustable Starter Pack

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki,
- statywy,
- pudełka na reagenty.

Ovation® QS
Nr kat.

Zakres objętości [µL]

Przyrost dozowania [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1057-0002

0,2-2

0,002

±1,5 dla 2 µL
±2,7 dla 1 µL
±9 dla 0,2 µL

±0,9 dla 2 µL
±1,8 dla 1 µL
±7,6 dla 0,2 µL

czerwony

1057-0010

1-10

0,01

±1 dla 10 µL
±1,5 dla 5 µL
±2,5 dla 1 µL

±0,4 dla 10 µL
±0,6 dla 5 µL
±1,2 dla 1 µL

pomarańczowy

1057-0020

2-20

0,02

±1 dla 20 µL
±1,5 dla 10 µL
±7 dla 2 µL

±0,3 dla 20 µL
±0,5 dla 10 µL
±2 dla 2 µL

żółty

1057-0100

10-100

0,1

±0,8 dla 100 µL
±0,8 dla 50 µL
±3,5 dla 10 µL

±0,15 dla 100 µL
±0,24 dla 50 µL
±1 dla 10 µL

zielony

1057-0200

20-200

0,2

±0,8 dla 200 µL
±0,8 dla 100 µL
±2,5 dla 20 µL

±0,15 dla 200 µL
±0,25 dla 100 µL
±1 dla 20 µL

niebieski

1057-1000

100-1000

1

±0,8 dla 1000 µL
±0,8 dla 500 µL
±3 dla 100 µL

±0,15 dla 1000 µL
±0,2 dla 500 µL
±0,6 dla 100 µL

fioletowy

1057-0999

Ovation Adjustable Starter Pack zawiera po jednej pipecie z zakresu: 2-20 , 20-200 , 100-1000 , statyw i 3 pudełka końcówek
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Pipety automatyczne jednokanałowe
1x57-xxxx

Pipety automatyczne jednokanałowe stałopojemnościowe Ovation® F1 i F2

018-08-1-Ovation-Bionatural-0

Dlaczego pipety Ovation® F1 i F2 (Fixed Volume) mają całkiem nową stylizację? Ponieważ tradycyjne pipety mają tradycyjne problemy: daleko
im do komfortu, są za długie i są niewłaściwe. Pracując nimi dłużej możemy się narazić na ból pleców, szyi, ramion i nadgarstka. One po prostu
nigdy nie zostały stworzone z myślą o ergonomicznym użytkowaniu. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały pipety Ovation® F1 i F2.
Wyglądają inaczej, lepiej pracują i dają o wiele więcej komfortu niż zwykłe pipety.
Pipetami Ovation® F1 i F2 można pracować wiele godzin bez
zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje
dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność
i dokładność.
Pipety stałopojemnościowe są idealnym rozwiązaniem do stosowania
w stałych, niezmiennych protokołach. Pipety Ovation® F2
z wydmuchem są dostępne w pojemnościach 1-1000 µL, a pipety
Ovation® F1 bez wydmuchu w pojemnościach 5-1000 µL, jak również
w pojemnościach zamawianych przez użytkownika.

Certyfikaty

Modele

Ovation® F1 bez wydmuchu o poj.: 5 µL, 10 µL, 20 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL, 250 µL,
300 µL, 500 µL, 1000 µL,
Ovation® F2 z wydmuchem o poj.: 1 µL, 2 µL, 5 µL, 10 µL, 20 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL,
200 µL, 250 µL, 300 µL, 500 µL, 1000 µL,
Ovation Fixed Volume Starter Pack

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki pipet,
- statywy,
- pojemniki na reagenty.

Ovation® F1 i F2
stałopojemnościowe
Nr kat.

Objętość [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1257-0001

1

±2,7

1,80

czerwony

-

1257-0002

2

±1,5

0,90

czerwony

1157-0005

1257-0005

5

±1,5

0,60

pomarańczowy

1157-0010

1257-0010

10

±1,5

0,50

pomarańczowy

1157-0020

1257-0020

20

±1,0

0,30

żółty

1157-0025

1257-0025

25

±1,4

0,60

zielony

1157-0050

1257-0050

50

±0,8

0,24

zielony

1157-0100

1257-0100

100

±0,8

0,15

zielony

1157-0200

1257-0200

200

±0,8

0,15

niebieski

1157-0250

1257-0250

250

±1,2

0,30

fioletowy

1157-0300

1257-0300

300

±1,0

0,25

fioletowy

1157-0500

1257-0500

500

±0,8

0,20

fioletowy

1157-1000

1257-1000

1000

±0,8

0,15

fioletowy

1157-0999

Ovation Fixed Volume Starter Pack zawiera po jednej pipecie o pojemności 10 µL, 100 µL, 200 µL, 1000 µL, statyw i 3 pudełka końcówek

Bez wydmuchu
F1

Z wydmuchem
F2

-
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016-08-1-Capp-0

Pipety automatyczne jednokanałowe zmiennopojemnościowe Capp Bravo
Bezpieczeństwo:
- w pełni autoklawowalne,
- wyraźnie widoczna i wytrzymała blokada nastawianej objętości.
Ergonomia:
- ergonomiczny uchwyt,
- wygodne zakładanie i płynne zrzucanie końcówek.
Kontrola:
- duży ekran wyświetlacza,
- minimalna siła potrzebna do pipetowania.
Wyjątkowe cechy:
- metalowy trzon z podwójnymi o-ringami w pipetach o najmniejszej
objetości,
- wyjątkowo lekka konstrukcja,
- zakres dostępnych objętości: 0,1 µL - 10 mL.

Certyfikaty

Modele

Capp Bravo zmiennopojemnościowe o poj.: 0,1-2 µL, 0,5-10 µL, 2-20 µL, 5-50 µL,
10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 1-5 mL, 1-10 mL

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki,
- statywy,
- pudełka na reagenty.

Capp Bravo
Nr kat.

Opis pipety

Niedokładność [%]

Nieprecyzyjność [%]

Kolor

B02-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 0,1-2 µL

12,00 / 2,00

6,00 / 1,00

fioletowy

B10-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 0,5-10 µL

2,50 / 1,00

1,80 / 0,50

szary

B20-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 2-20 µL

5,00 / 1,00

1,50 / 0,30

szary

B50-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 5-50 µL

2,00 / 1,00

1,20 / 0,30

czerwony

B100-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 10-100 µL

2,50 / 0,70

1,00 / 0,20

pomarańczowy

B200-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 20-200 µL

2,50 / 0,60

0,70 / 0,20

żółty

B1000-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 100-1000 µL

2,00 / 0,80

0,60 / 0,20

niebieski

B5000-1

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 1-5 mL

1,20 / 0,60

0,30 / 0,15

zielony

B10000

Capp Bravo, zmniennopojemnościowa,
o poj. 1-10 mL

3,00 / 0,60

0,60 / 0,15

zielony
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Pipety automatyczne jednokanałowe
MLA

Pipety automatyczne jednokanałowe MLA

018-08-1-MLA-0

VistaLab jest jedną z wiodących marek branży laboratoryjnej. Pipety VistaLab MLA są idealnym wyborem dla wykonywania krótkotrwałego
pipetowania, gdzie ergonomia nie jest tak bardzo niezbędna jak precyzja i dokładność. Pipety MLA zapewniają sprawdzoną niezawodność
i trwałość bez uszkodzeń i potrzeby ponownej kalibracji. Wykonane z najwyższą precyzją elementów metalowych dla niezrównanej trwałości,
pipety MLA mają dożywotnią gwarancję.
MLA D-Tipper™ są pipetami stałopojemnościowymi, z wbudowanym
wyrzutnikiem końcówek, wykonane ze stopów aluminium i stali
nierdzewnej, stworzone dla precyzyjnego, bardzo dokładnego
pipetowania. Dostępne są w zakresie stałych pojemności od 5 µL do
1000 µL. Pipety MLA D-Tipper™ są niezastąpione w laboratoriach,
w których powtarzające się procedury wymagają dobrej wydajności,
niezawodności oraz łatwości użycia. Pipety MLA mają smukły, stożkowy
kształt i są idealne do pobierania próbek z wąskich probówek. Świetnie
również sprawdzają się w użytkowaniu przez osoby o drobnej budowie
ciała. Tryb delikatnego wydmuchu zapewnia powtarzalność wyników
i nie wymaga nakładu siły w czasie pipetowania.
MLA precyzyjne są pipetami stałopojemnościowymi, bez
wbudowanego wyrzutnika końcówek, wykonanymi ze stopów
aluminium i stali nierdzewnej, stworzone dla precyzyjnego, bardzo
dokładnego pipetowania. Dostępne są w zakresie stałych pojemności
od 5 µL do 1000 µL. Pipety MLA precyzyjne są niezastąpione
w laboratoriach, w których powtarzające się procedury wymagają
dobrej wydajności, niezawodności oraz łatwości użycia. Pipety MLA
mają smukły, stożkowy kształt i są idealne do pobierania próbek z
wąskich probówek. Świetnie również sprawdzają się w użytkowaniu
przez osoby o drobnej budowie ciała.
MLA cyfrowe zmiennopojemnościowe są idealnym rozwiązaniem
dla laboratoriów wykonujących badania wymagające niestandardowych

Certyfikaty

wielkości pobieranych objętości, bądź ich ciągłych zmian. Proste
ustawienia zapewniają szybki i łatwy wybór oczekiwanej
pojemności, a opcja blokady daje pewność, że ustawienia nie
ulegną zmianie w trakcie pracy. Jak wszystkie pipety serii MLA
wykonane są ze stopów aluminium i stali nierdzewnej, stworzone
dla precyzyjnego, bardzo dokładnego pipetowania. Pipety cyfrowe
zmiennopojemnościowe serii MLA występują w trzech najczęściej
stosowanych zakresach pojemności: 10-50 µL, 50-200 µL oraz
200-1000 µL.
MLA D-Tipper™ są pipetami stałopojemnościowymi, z wbudowanym
wyrzutnikiem końcówek, wykonane ze stopów aluminium i stali
nierdzewnej, stworzone dla precyzyjnego, bardzo dokładnego
pipetowania. Dostępne są w zakresie stałych pojemności od 2 µL do
10 µL.
MLA Macro™ charakteryzują się wysoką dokładnością, wydajnością
i łatwą obsługa w trakcie wykonywania zadań jak pipetowanie,
dozowanie. Przystosowane są do pipetowania gęstych cieczy
i zawiesin. Dostępne są w 10 stałych pojemnościach (1-10 mL), dwa
modele z pojemnościami do wyboru (2, 3, 4, 5 mL lub 2, 3, 5 i 10 mL)
oraz model zmiennopojemnościowy (w zakresie 1-5 mL, w przyroście
co 0,1 µL).

Modele

MLA D-Tipper™, MLA precyzyjne, MLA cyfrowe zmiennopojemnościowe,
MLA Micro D-Tipper™, MLA Macro™, MLA D-Tipper™ z pojemnościami do wyboru

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki.

MLA D-Tipper™
Nr kat.

Zakres objętości [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

1141C

5

±5,00

3,74

srebrny

1051C

10

±5,00

2,60

pomarańczowy

1142C

15

±5,00

1,73

srebrny

1052C

20

±3,00

1,35

czarny

1053C

25

±3,00

1,12

biały

1143C

30

±3,00

0,93

srebrny

1144C

40

±3,00

0,70

srebrny

1054C

50

±2,00

0,80

zielony

1146C

60

±2,00

0,67

srebrny

1147C

70

±2,00

0,57

srebrny

1148C

75

±2,00

0,53

srebrny

1149C

80

±2,00

0,50

srebrny

1150C

90

±2,00

0,44

srebrny

1055C

100

±1,00

0,54

niebieski

1151C

120

±1,00

0,45

srebrny

1152C

150

±1,00

0,36

srebrny

1056C

200

±1,00

0,30

czerwony

1056CLT

200 (duża końcówka)

±1,00

0,30

czerwony

1057C

250

±1,00

0,72

fioletowy

1058C

300

±1,00

0,60

brązowy

1153C

400

±1,00

0,50

srebrny

1154C

450

±1,00

0,44

srebrny

1059C

500

±1,00

0,40

żółty

1159C

600

±1,00

1,00

srebrny

1162C

700

±1,00

0,86

srebrny

1157C

750

±1,00

0,80

srebrny

1160C

800

±1,00

0,75

srebrny

1163C

900

±1,00

0,67

srebrny

1060C

1000

±1,00

0,60

szary

MLA precyzyjne
Nr kat.

Zakres objętości [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1101

5

±5,00

3,74

srebrny

1021

10

±5,00

2,60

pomarańczowy

112

Kolor

pi
pi
1102

15

±5,00

1,73

srebrny

1022

20

±3,00

1,35

czarny

1023

25

±3,00

1,12

biały

1103

30

±3,00

0,93

srebrny
srebrny

1104

40

±3,00

0,70

1024

50

±2,00

0,80

zielony

1106

60

±2,00

0,67

srebrny

1107

70

±2,00

0,57

srebrny

1108

75

±2,00

0,53

srebrny

1109

80

±2,00

0,50

srebrny

1110

90

±2,00

0,44

srebrny

1025

100

±1,00

0,54

niebieski

1111

120

±1,00

0,45

srebrny

1112

150

±1,00

0,36

srebrny

1026

200

±1,00

0,30

czerwony

1026LT

200 (duża końcówka)

±1,00

0,30

czerwony

1027

250

±1,00

0,72

fioletowy

1028

300

±1,00

0,60

brązowy

1113

400

±1,00

0,50

srebrny

1119

450

±1,00

0,44

srebrny

1029

500

±1,00

0,40

żółty

1505

700

±1,00

0,86

srebrny

1117

800

±1,00

0,75

srebrny

1118

900

±1,00

0,67

srebrny

1030

1000

±1,00

0,60

szary

MLA cyfrowe
zmiennopojemnościowe
Nr kat.

Zakres objętości [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1136

10-50

±2,00 przy 50 µL
±3,00 przy 30 µL
±5,00 przy 10 µL

0,80 przy 50
0,93 przy 30
2,60 przy 10

zielony

1137

50-200

±1,00 przy 200 µL
±1,00 przy 125 µL
±2,00 przy 50 µL

0,50 przy 200
0,43 przy 125
0,80 przy 50

czerwony

1138

200-1000

±1,00 przy 1000 µL
±1,00 przy 600 µL
±1,00 przy 200 µL

0,60 przy 1000
1,00 przy 600
0,50 przy 200

szary

MLA Micro D-Tipper™
Nr kat.

Zakres objętości [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1802

2

±2,00

2,50

czerwony

1803

3

±1,50

2,00

szary

1804

4

±1,50

2,00

biały

1805

5

±1,00

1,50

srebrny

1806

6

±1,00

1,50

zielony

1807

7

±1,00

1,50

fioletowy

1808

8

±1,00

1,50

czarny

1809

9

±1,00

1,50

niebieski

1810

10

±1,00

1,50

pomarańczowy

MLA Macro™
Nr kat.

Zakres objętości [mL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1065

1

±0,75

0,50

szary

1066

2

±0,75

0,50

czerwony

1067

3

±0,75

0,50

zielony

1068

4

±0,75

0,50

biały

1069

5

±0,75

0,50

żłółty

1076

6

±0,60

0,30

czerwony

1077

7

±0,60

0,30

czerwony

1078

8

±0,60

0,30

czerwony

1079

9

±0,60

0,30

czerwony

1070

10

±0,60

0,30

czerwony

1134

2, 3, 4, 5

±1,00

0,50

niebieski

1-5

±1,00 przy 5 mL; ±1,00 przy 3 mL; ±1,00
przy 1 mL

0,50 przy 5 mL; 0,50 przy 3 mL; 0,60
przy 1 mL

niebieski

MLA D-Tipper
z pojemnościami do wyboru
Nr kat.

Zakres objętości [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1132

50/100/200

±1,30 przy 50 µL
±1,50 przy 100 µL
±2,50 przy 200 µL

0,30 przy 50 µL
0,54 przy 100 µL
0,80 przy 200 µL

srebrny

1061
*- dane niedostępne
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Pipety automatyczne jednokanałowe / wielokanałowe
Cxxxxx-1x

Pipety automatyczne jednokanałowe zmiennopojemnościowe Capp ecopipette

016-08-1-Capp-0

Wytrzymałe
Pipety są całkowicie autoklawowalne. Wszystkie najważniejsze elementy konstrukcyjne wykonane są z anodowanego aluminium, wysokiej jakości
stali nierdzewnej oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Budowa pipety eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia
pipety i zapewnia długą, bezawaryjną i dokładną pracę. Pipety CAPP
ecopipette są odporne na większość znanych chemikaliów.
Dokładne w pipetowaniu

potrzebnej pipety. Pipety CAPP ecopipette pozwalają zredukować
i tak niewielki poziom siły wymaganej podczas pipetowania o ok. 50%
dzięki nowatorskiemu wyrzutnikowi końcówek. Wyrzutnik
umieszczony jest z boku pipety, działa na zasadzie dźwigni radykalnie
zmniejszając stres działający na palce operatora podczas pracy.

Większość błędów w pipetowaniu spowodowane jest nieodpowiednim
dopasowaniem końcówek, które nie są optymalne do danej pipety.
Pipety CAPP ecopipette wyposażone są w dokładne uszczelnienie
pomiędzy pipetą a końcówką za pomocą uszczelki typu oring.
Uszczelka pozwala na dokładne uszczelnienie połączenia nawet,
jeśli końcówka nie ma odpowiedniego optymalnego kształtu. To
rozwiązanie minimalizuje ryzyko zasysania powietrza i błędnych
rezultatów pipetowania.
Wykonane z myślą o użytkowniku
Pipety CAPP ecopipette znajdują się w czołówce jeśli chodzi o
wymaganą minimalną siłę potrzebną w trakcie pracy z pipetą. Szeroka
powierzchnia oparcia palców zmniejsza stres dla palca wskazującego.
Zakres pipet: 0,2-2 µL, 0,5-10 µL, 2-20 µL, 5-50 µL, 10-100 µL,
20-200 µL, 100-100 µL, 1-5 mL
Pipety CAPP ecopipette posiadają kolorowe kodowanie zakresu
pipetowania. Pozwala to podczas pracy na łatwą identyfikację

Certyfikaty

Modele

Capp ecopipette zmiennopojemnościowe o poj.: 0,2-2 µL (krótka), 0,2-2 µL, 0,5-10 µL,
2-20 µL, 5-50 µL, 10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 1-5 mL

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki pipet,
- statywy,
- pojemniki na reagenty.

Capp ecopipette
Nr kat.

Opis pipety

Niedokładność [%]

Nieprecyzyjność [%]

Kolor

C02-1S

Capp
ecopipette,zmiennopojemnościowa,
o poj. 0,2-2µL

12,00 / 2,00

6,00 / 1,00

fioletowy

C02-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj. 0,22µL (długość jak C10-1)

12,00 / 2,00

6,00 / 1,00

fioletowy

C10-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
0,5-10µL

2,50 / 1,00

1,80 / 0,50

biały

C20-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
2-20µL

5,00 / 1,00

1,50 / 0,30

szary

C50-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
5-50µL

2,00 / 1,00

1,20 / 0,30

czerwony

C100-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
10-100µL

2,50 / 0,70

1,00 / 0,20

pomarańczowy

C200-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
20-200µL

2,50 / 0,60

0,70 / 0,20

żółty

C1000-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
100-1000µL

2,00 / 0,80

0,60 / 0,20

niebieski

C5000-1

Capp ecopipette,
zmiennopojemnościowa, o poj.
1-5 mL

1,20 / 0,60

0,30 / 0,15

zielony
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Pipety automatyczne wielokanałowe CappAero™ 96 i 384 Multichannel

Cxxx-xx

016-08-1-CappAero-0

Łatwość nakładania i zrzucania końcówek
Wielu użytkowników pipet wielokanałowych ma kłopoty z poprawnym nałożeniem końcówek. Takie problemy z poprawnym umieszczeniem
końcówek na pipecie powodują błędy w dozowaniu oraz różnice w objętości dozowanej pomiędzy poszczególnymi kanałami.
Podczas pracy z CappAero™ 96 i CappAero™ 384, problem ten
został wyeliminowany poprzez zastosowanie podwójnych uszczelek
na końcach pipety. Pozwala to na łatwe i pewne nałożenie końcówek
na pipetę. Dzięki temu otrzymujemy jednakowe objętości dozowane
w każdym kanale. Zrzucenie końcówek z pipety jest równie łatwe
gdyż wyposażona jest ona w wyrzutnik z dźwignią, która powoduje, że
zrzucenie końcówek wymaga minimalnej siły.

Wszystkie pipety CappAero™ chronione są 3- letnią gwarancją.

Pewność otrzymywanych rezultatów
Według normy ISO8655-2, sekcja 7.6 dopuszczalne są podwojone
tolerancje pomiędzy pipetami jednokanałowymi i wielokanałowymi.
Teraz z pipetami CappAero™ 96 i CappAero™ 384 nie musisz godzić
się na taki kompromis. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi
tłoków pipety CappAero™ 96 i CappAero™ 384 osiągają dokładność
i precyzję pipet jednokanałowych.
Pipety, które trwają
Końcówki pipet CappAero™ 96 i CappAero™ 384 wykonane są
z metalu i dzięki temu są odporne na wygięcia i złamania. W przypadku
gdyby uszkodzony został jeden kanał nie trzeba wymieniać całej
pipety, wystarczy wymienić uszkodzony element. Wymianę można
przeprowadzić w ciągu kilku chwil. Takie rozwiązanie oszczędza czas
przestoju pipety oraz koszt jej naprawy.

Certyfikaty

Modele

CappAero™ 96 8-kanałowa o poj.: 0,5-10 µL, 2-20 µL, 5-50 µL, 10-100 µL, 20-200 µL,
30-300 µL,
CappAero™ 96 12-kanałowa o poj.: 0,5-10 µL, 2-20 µL, 5-50 µL, 10-100 µL, 20-200 µL,
30-300 µL,
CappAero™ 384 16-kanałowa o poj.: 0,2-2 µL, 0,5-10 µL, 5-50 µL,
CappAero™ 384 48-kanałowa o poj.: 0,5-10 µL,
CappAero™ 384 64-kanałowa o poj.: 0,5-10 µL

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki pipet,
- statywy,
- pojemniki na reagenty.

Pipety CappAero™ 96

Opis pipety [µL]

Niedokładność [%]

Nieprecyzyjność [%]

Kolor

C10-8

CappAero™ 96,
8-kanałowa, o poj. 0,5-10

5,00 / 2,00

3,60 / 1,00

biały

C20-8

CappAero™ 96,
8-kanałowa, o poj. 2-20

5,00 / 2,00

3,60 / 1,00

szary

C50-8

CappAero™ 96,
8-kanałowa, o poj. 5-50

3,20 / 1,40

1,60 / 0,60

czerwony

C100-8

CappAero™ 96,
8-kanałowa, o poj. 10-100

2,50 / 1,30

1,20 / 0,50

pomarańczowy

C200-8

CappAero™ 96,
8-kanałowa, o poj. 20-200

1,80 / 1,20

0,80%/ 0,40

żółty

C300-8

CappAero™ 96,
8-kanałowa, o poj. 30-300

1,66 / 1,40

0,60 / 0,30

czarny

C10-12

CappAero™ 96,
12-kanałowa, o poj. 0,5-10

5,00 / 2,00

3,60 / 1,00

biały

C20-12

CappAero™ 96,
12-kanałowa, o poj. 2-20

5,00 / 2,00

3,60 / 1,00

szary

C50-12

CappAero™ 96,
12-kanałowa, o poj. 5-50

3,20 / 1,40

1,60 / 0,60

czerwony

C100-12

CappAero™ 96,
12-kanałowa, o poj. 10-100

2,50 / 1,30

1,20 / 0,50

pomarańczowy

C200-12

CappAero™ 96,
12-kanałowa, o poj. 20-200

1,80 / 1,20

0,80 / 0,40

żółty

C300-12

CappAero™ 96,
12-kanałowa, o poj. 30-300

1,66 / 1,40

0,60 / 0,30

czarny

Pipety CappAero™ 384

Opis pipety [µL]

Niedokładność [%]

Nieprecyzyjność [%]

Kolor

C02-16

CappAero™ 384,
16-kanałowa, o poj. 0,2-2

4,00

2,00

fioletowy

C10-16

CappAero™ 384,
16-kanałowa, o poj. 0,5-10

2,00

1,00

biały

C50-16

CappAero™ 384,
16-kanałowa, o poj. 5-50

1,40

0,60

czerwony

C10-48

CappAero™ 384,
48-kanałowa, o poj. 0,5-10

4,00

2,00

biały

C10-64

CappAero™ 384,
64-kanałowa, o poj. 0,5-10

4,00

2,00

biały
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Pipety elektroniczne jednokanałowe
1065-xxxx

Pipety elektroniczne jednokanałowe Ovation® ESC

018-08-1-Ovation-Bionatural-0

Pipety Ovation® ESC (Electronic Single Channel) są idealnym ergonomicznym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują kompleksowego,
automatycznego przenoszenia płynów. Czytelny wyświetlacz i łatwa w obsłudze klawiatura pozwala na szybki powrót do ustawionych przez
użytkownika protokołów pipetowania i wyboru trybu pracy, objętości i prędkości pipetowania.
W pełni elektroniczna obsługa maksymalizuje skuteczność pipetowania
dla takich zadań jak:
- pipetowanie normalne i odwrócone,
- pipetowanie wielokrotne - dozowanie,
- mieszanie,
- dozowanie sekwencyjne.
Ovation® ESC są całkowicie nową klasą pipet. Ich kształty naturalnie
dopasowują się do dłoni i pozwalają na pipetowanie w pozycji
neutralnej, z minimalnym obciążeniem dla ręki. Dzięki niskiemu
położeniu ręki w czasie pipetowania minimalizuje stres dla pleców
i szyi, a właściwy kąt zgięcia nadgarstka eliminuje niekomfortowe
przedłużenie i odchylenie kątowe ramienia. Siła, prędkość i wysiłek
w czasie długiego pipetowania również zostają zneutralizowane.
Dostępne są modele w kolorowych obudowach dla prawo
i leworęcznych. Pipety wymagają zasilacza do ładowania akumulatorów.
Pipety elektroniczne, jednokanałowe występują w 4 elastycznych
pojemnościach: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-1250 µL.

o pojemności 5 mL i 10 mL są w pełni elektroniczne z bogato
rozbudowanymi funkcjami menu takimi jak: prędkość, precyzyjność
i dokładność pipetowania, aż do 50 powtórzeń. Ustawienia objętości,
prędkości i powtórzeń są łatwe do programowania, zapamiętywania
i natychmiastowego wykorzystania we wszystkich funkcjach
pipetowania, mieszania, seryjnych rozcieńczeniach oraz seryjnych
dozowaniach. Pipety wielkopojemnościowe 5 mL i 10 mL zapewniają
łatwy dostęp do probówek, butelek, butelek do hodowli tkankowych
i kolb. Do pipet polecane są końcówki standardowe, sterylne
i niesterylne, z filtrami lub bez filtrów. Pipety można również stosować
z pipetami serologicznymi. Pipetami Ovation® ESC można pracować
wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza
pipeta, która redukuje dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy,
zwiększając skuteczność i dokładność.

Pipety elektroniczne jednokanałowe wielkopojemnościowe
Ovation® ESC. Pipetowanie dużych objętości płynów często bywa
niekomfortowe i męczące, szczególnie w czasie pracy w komorach
laminarnych. Nowoczesne i innowacyjne w wyglądzie pipety Ovation®
ESC posiadają uchwyt idealnie dopasowujący się do dłoni i zapewniają
właściwą postawę w trakcie pipetowania objętości do 10 mL. Pipety

Certyfikaty

Modele

Ovation® ESC jednokanałowa o poj.: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-1250 µL,
Ovation® ESC wielkopojemnościowa o poj.: 0,1-5 mL, 0,2-10 mL

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

Wyposażenie opcjonalne

- pojemniki na reagenty,
- statyw na pipety,
- adapter.

Pipety jednokanałowe
Ovation® ESC

Zakres objętości [µL]

Przyrost dozowania [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1065-0020 1065-0020 L*

0,5-20

0,05

±1,0 dla 20 µL
±1,5 dla 10 µL
±3,0 dla 2 µL

±0,30 dla 20 µL
±0,50 dla 10 µL
±1,80 dla 2 µL

żółty

1065-0125 1065-0125 L*

2-125

0,5

±0,8 dla 125 µL
±0,8 dla 62,5 µL
±2,9 dla 12,5 µL

±0,15 dla 125 µL
±0,24 dla 62,5 µL
±1,00 dla 12,5 µL

zielony

1065-0250 1065-0250 L*

5-250

1

±0,8 dla 250 µL
±0,8 dla 125 µL
±2,5 dla 25 µL

±0,15 dla 250 µL
±0,25 dla 125 µL
±1,00 dla 25 µL

niebieski

1065-1250 1065-1250 L*

25-1250

5

±0,75 dla 1250 µL
±0,8 dla 625 µL
±2,8 dla 125 µL

±0,15 dla 1250 µL
±0,20 dla 625 µL
±0,60 dla 125 µL

fioletowy

* litera „L” oznacza pipety dla leworęcznych
Pipety
wielkopojemnościowe
Ovation® ESC

Zakres objętości [mL]

Przyrost dozowania [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1065-05 mL 1065-05 mL (L)*

0,1-5

10

±0,6 dla 5 mL
±0,6 dla 2,5 mL
±2,4 dla 0,5 mL

±0,16 dla 5 mL
±0,20 dla 2,5 mL
±0,60 dla 0,5 mL

szary

1065-10 mL 1065-10 mL (L)*

0,2-10

10

±0,6 dla 10 mL
±1,0 dla 5 mL
±2,4 dla 1 mL

±0,16 dla 10 mL
±0,20 dla 5 mL
±0,30 dla 1 mL

czerwony

* litera „(L)” oznacza pipety dla leworęcznych
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Exx-1BA

Pipety elektroniczne jednokanałowe CappTronic™

016-08-1-CappTronic-0

Pipety elektroniczne firmy Capp sprawiają, że pipetowanie staje się łatwe jak nigdy dotąd. Pipety CappTronic™ łączą w sobie zalety ręcznego
pipetowania z korzyściami płynącymi z zastosowania napędu elektrycznego do pobierania i wyrzucania płynu. Łatwy w użytkowaniu panel kontrolny
pipety prowadzi wyświetlanymi, czytelnymi instrukcjami przez kolejne etapy pipetowania i inne zaawansowane funkcje pipety.
Pipety CappTronic™ są urządzeniami o niewielkiej wadze, a ich
ergonomiczna konstrukcja znacząco zmniejsza ryzyko problemów
urazów dłoni i ramienia osoby pipetującej (RSL). Pipety wyposażone są
w przyciski typu „soft touch”.
Pipety CappTronic™ wyposażone są we wszystkie funkcje niezbędne
w pipecie elektronicznej.
Dostępne tryby pracy pipety:
- pipetowanie normalne i odwrócone,
- pipetowanie wielokrotne - dozowanie,
- mieszanie,
- dozowanie sekwencyjne.
Oprogramowanie pipet CappTronic™ pozwala na zapamiętanie 9
indywidualnych protokołów pracy. Pipety dostarczane są z dwoma
wydajnymi akumulatorami litowymi i ładowarką sieciową.
Każda z pipet przed opuszczeniem fabryki jest bardzo dokładnie
kalibrowana i testowana. Wśród listy testów, którym poddawane
są pipety znajdują się testy działania (dokładność, precyzja), testy
środowiskowe, testy wibracyjne, testy wytrzymałości na: upadek, ilość
cykli pracy, autoklawowanie i wiele innych. Tak gruntowne testowanie
pozwala oddać w Państwa ręce pipetę, która zawsze pracuje
bezawaryjnie i dokładnie.

Certyfikaty

Modele

ISO9001, CE

Pipety jednokanałowe CappTronic™ o poj.: 2-20 µL, 10-200 µL, 100-1000 µL

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki pipet,
- statywy,
- pojemniki na reagenty.

Pipety jednokanałowe
Nr kat.

Opis pipety [µL]

Niedokładność [%]

Nieprecyzyjność [%]

Kolor panelu sterującego

E20-1BA

CappTronic™,
jednokanałowa,
poj. 2-20

1,00

0,30

czerwony

E200-1BA

CappTronic™,
jednokanałowa,
poj. 10-200

0,60

0,15

żółty

E1000-1BA

CappTronic™,
jednokanałowa,
poj. 100-1000

0,50

0,15

niebieski
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Pipety elektroniczne wielokanałowe / Dozowniki ręczne

Pipety elektroniczne wielokanałowe Ovation® E8 i E12

1160-0xxx

018-08-1-Ovation-8-kan-12-kan-0

Pipety Ovation® E8 i E12 (Electronic Multichannel) zostały zaprojektowane dla ergonomicznego, poprawnego pipetowania. Ich kształty
naturalnie dopasowują się do dłoni i pozwalają na pipetowanie w pozycji neutralnej, z minimalnym obciążeniem dla ręki. Dzięki niskiemu
położeniu ręki w czasie pipetowania minimalizuje stres dla pleców i szyi, a właściwy kąt zgięcia nadgarstka eliminuje niekomfortowe przedłużenie
i odchylenie kątowe ramienia. Siła, prędkość i wysiłek w czasie długiego pipetowania również zostają zneutralizowane.
Pipety wielokanałowe Ovation® Electronic Multichannel występują
w wersji 8-kanałowej (E8) i 12-kanałowej (E12).
Aby zwiększyć wyjątkowość wykonania i korzyść z używania pipet
Ovation® E8 i E12 polecamy Państwu stosowanie końcówek pipet
idealnie dopasowanych do każdej z pipet. Stosowanie końcówek
typu „One-size-fits-all” może i prawdopodobnie powoduje negatywne
skutki używania. VistaLab zapewnia perfekcyjne za każdym razem
dopasowanie koncówek dostępnych w różnych wielkościach objętości
i sposobie pakowania. W ofercie znajdują się końcówki niesterylne oraz
sterylne, wolne od RNaz i DNaz, wolne od pyrogenów, śladów metali
lub z filtrami.

Pipety elektroniczne wielokanałowe CappTronic™

Exx-8BA

016-08-1-CappTronic-8-kan-0

Pipety elektroniczne firmy Capp sprawiają, że pipetowanie staje się łatwe jak nigdy dotąd. Pipety CappTronic™ łączą w sobie zalety ręcznego
pipetowania z korzyściami płynącymi z zastosowania napędu elektrycznego do pobierania i wyrzucania płynu. Łatwy w użytkowaniu panel
kontrolny pipety prowadzi wyświetlanymi, czytelnymi instrukcjami przez kolejne etapy pipetowania i inne zaawansowane funkcje pipety.
Pipety CappTronic™ są urządzeniami o niewielkiej wadze, a ich
ergonomiczna konstrukcja znacząco zmniejsza ryzyko problemów
urazów dłoni i ramienia osoby pipetującej (RSL). Pipety wyposażone są
w przyciski typu „soft touch”. Pipety CappTronic™ wyposażone są we
wszystkie funkcje niezbędne w pipecie elektronicznej.
Dostępne tryby pracy pipety:
- pipetowanie normalne i odwrócone,
- pipetowanie wielokrotne - dozowanie,
- mieszanie,
- dozowanie sekwencyjne.
Oprogramowanie pipet CappTronic™ pozwala na zapamiętanie
9 indywidualnych protokołów pracy. Pipety dostarczne są z 2
wydajnymi akumulatorami litowymi i ładowarką sieciową. Każda
z pipet przed opuszczeniem fabryki jest bardzo dokładnie kalibrowana
i testowana. Wśród listy testów którym poddawane są pipety znajdują
się testy działania (dokładność, precyzja), testy środowiskowe, testy
wytrzymałości na upadek, testy wibracyjne, testy wytrzymałości na ilość
cykli pracy, testy wytrzymałości na autoklawowanie i wiele innych. Tak
gruntowne testowanie pozwala oddać w Państwa ręce pipetę, która
zawsze pracuje bezawaryjnie i dokładnie. Pipety są dostępne w trzech
zakresach pojemności: 2-20 µL, 10-200 µL i 100-1200 µL.

T100-x

Pipetor CappTempo™

016-08-1-CappTempo-0

Pipetor CappTempo™ odróżnia się od innych pipertorów na rynku dzięki zastosowaniu rewolucyjnych funkcji. Dla łatwiejszej obsługi posiada
wyświetlacz LED oraz opatentowany elektroniczny system przerwy (EBS). Wyświetlacz LED pozwala użytkownikowi na uzyskanie informacji
dotyczących prędkości zasysania/dozowania oraz stanu zużycia baterii. System EBS zastosowany w pipetorze CappTempo™ jest unikalną
funkcją, która umożliwia użytkownikowi pipetowanie z maksymalną prędkością bez pogorszenia dokładności.
Pipetor CappTempo™ daje wszystko czego potrzeba, aby osiągnąć
wymagane cele.
Wyświetlacz LED
Wyświetlacz pokazuje prędkość zasysania/dozowania oraz pozostały
czas pracy akumulatora (przy niskim stanie baterii zaczyna migać). Dla
zaoszczędzenia baterii automatycznie wyłącza się po 20 sekundach
bezczynności.
Elektroniczny System Przerwy (EBS)
EBS zwiększa prędkość pipetowania, a także precyzję pracy pipetora.
Włączenie systemu EBS w ostatniej sekundzie pozwala na zmniejszenie
prędkości pipetowania w celu wybrania najdokładniejszej objętości,
a wyłączenie systemu umożliwia powrót do pracy na maksymalnych
prędkościach.
Zasilanie
Zastosowanie baterii litowo-jonowej pozwala na 8 godz. ciągłej pracy.
Bateria może być ładowana także podczas pracy pipetora.
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Pipeta 8-kanałowa
Ovation® E8

Pipeta 12-kanałowa
Ovation® E12

Zakres objętości [µL]

Przyrost dozowania [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

1160-0020
1160-0020L*

1060-0020
1060-0020L*

0,5-20

0,05

±1,0 dla 20 µL
±1,5 dla 10 µL
±3,0 dla 2 µL

±0,40 dla 20 µL
±0,80 dla 10 µL
±1,80 dla 2 µL

żółty

1160-0125
1160-0125L*

1060-0125
1060-0125L*

2-125

0,5

±0,8 dla 125 µL
±1,0 dla 62,5 µL
±3,0 dla 12,5 µ

±0,25 dla 125 µL
±0,30 dla 62,5 µL
±1,25 dla 12,5 µL

zielony

1160-0250
1160-0250L*

1060-0250
1060-0250L*

5-250

1

±0,8 dla 250 µL
±1,0 dla 125 µL
±2,5 dla 25 µL

±0,25 dla 250 µL
±0,40 dla 125 µL
±1,00 dla 25 µL

niebieski

-

1060-0850
1060-0850L*

25-850

5

±1,0 dla 850 µL
±1,25 dla 425 µL
±3,5 dla 85 µL

±0,30 dla 850 µL
±0,40 dla 425 µL
±1,00 dla 85 µL

szary

-

25-1250

5

±0,8 dla 1250 µL
±1,0 dla 625 µL
±3,5 dla 125 µL

±0,20 dla 1250 µL
±0,30 dla 625 µL
±0,80 dla 125 µL

fioletowy

1160-1250
1160-1250L*

Certyfikaty

Modele

Ovation® E8 8-kanałowa o poj.: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-1250 µL,
Ovation® E12 12-kanałowa o poj.: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-850 µL

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

Wyposażenie opcjonalne

- końcówki do pipet,
- statyw na maksymalnie 4 pipety,
- pojemniki na reagenty,
- cooler do pojemników na reagenty.

Niedokładność [%]

Nieprecyzyjność [%]

Kolor panelu
sterującego

CappTronic™,
8-kanałowa,
o poj. 2-20 µL

1,00

0,30

czerwony

CappTronic™,
8-kanałowa,
o poj. 10-200 µL

0,60

0,15

żółty

CappTronic™,
8-kanałowa,
o poj. 100-1200 µL

0,50

0,15

niebieski

MODEL

Modele

Certyfikaty

CappTronic™ 8-kanałowa o poj.: 2-20 µL, 10-200 µL, 100-1200 µL

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- wymienne końcówki pipet,
- statywy,
- pojemniki na reagenty.

MODEL
Wyświetlacz
Oszczędność baterii
Prędkość
System EBS
Zasilanie
Czas pracy ciągłej [godz.]
Kolory obudowy
Statyw

CappTempo™
LED
po 20 sek. bezczynności wyłącza się
6 różnych ustawień dla trybów zasysania
i dozowania
+
bateria litowo-jonowa
8
niebieska zielona czerwona fioletowa
+

Certyfikaty

Modele

CappTempo™ niebieski, zielony, czerwony, fioletowy

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- statyw ładujący.
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Dozowniki ręczne / automatyczne
PA-100

Pipetor CappController™

016-08-1-CappAid-0

Pipetor CappController™ jest lekki i łatwy w użyciu. Kompatybilny ze wszystkimi znanymi markami pipet serologicznych dostępnych
na rynku. Posiada wymienny uchwyt silikonowy do pipet serologicznych, wentyl odprowadzający szkodliwe opary, a także obudowę odporną
na promieniowanie UV. Spełnia wymogi standardów CE oraz RoHS. W zestawie do pipetora dołączona ładowarka.

1065-xx

Pipetor Ovation® Macro 5 i Macro 10

018-08-1-Pipetor-Macro-0

Pipetowanie dużych objętości płynów często bywa niekomfortowe i męczące, szczególnie w czasie pracy w komorach laminarnych. Nowoczesne
i innowacyjne w wyglądzie pipety Ovation® Macro 5 i Macro 10 (Macro Volume Single Channel) posiadają uchwyt idealnie dopasowujący się
do dłoni i zapewniają właściwą postawę w trakcie pipetowania objętości do 10 mL.
Pipety o pojemności 5 mL i 10 mL są w pełni elektroniczne z bogato
rozbudowanymi funkcjami menu takimi jak: prędkość, precyzyjność
i dokładność pipetowania, aż do 50 powtórzeń. Ustawienia objętości,
prędkości i powtórzeń są łatwe do programowania, zapamiętywania
i natychmiastowego wykorzystania we wszystkich funkcjach
pipetowania, mieszania, seryjnych rozcieńczeniach oraz seryjnych
dozowaniach. Pipety wielkopojemnościowe 5 mL i 10 mL zapewniają
łatwy dostęp do probówek, butelek, butelek do hodowli tkankowych
i kolb. Do pipet polecane są końcówki standardowe, sterylne
i niesterylne, z filtrami lub bez filtrów. Pipety można również stosować
z pipetami serologicznymi.
Pipetami Ovation® Macro 5 i Macro 10 można pracować wiele
godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która
redukuje dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając
skuteczność i dokładność. Dostępne pojemności: 0,1-5 mL oraz
0,2-10 mL. Adapter do pipety o pojemności 5 mL stosowany dla pipet
serologicznych szklanych i plastikowych ułatwia pobieranie płynów
z butelek i kolb o wąskich i długich szyjkach. Adapter montuje się na
ustniku pipety przy pomocy standardowej dyszy.

LM-421

Dozownik automatyczny LiquiMaster™

016-08-1-LM-421-0

LiquiMaster™ jest przyjazną w użyciu, łatwo programowalną pompą perystaltyczną, zaprojektowaną do najczęściej wykonywanych czynności
takich jak: wydawanie płynów, rozcieńczanie, pipetowanie oraz napełnianie płytek. Pompa pracuje z wężykami o średnicach 0,3-4 mm
i zapewnia łatwe oraz wysoce precyzyjne dozowanie objętości od 20 µL do 1 mL. Dostępne są różne końcówki dyspensujące, począwszy od igieł,
skończywszy na pipetorach jedno- i wielokanałowych.
Łatwy w obsłudze

Robot LiquiMaster™

Odpowiednich rozmiarów monitor ułatwia intuicyjną obsługę
urządzenia.

Wyjątkowy system automatycznego napełniania mikropłytek lub
płytek o głębokich studzienkach w formatach 96- i 384-dołkowych.

Identyfikowanie próbek i obsługa pamięci

Kalibracja bez problemów

LiquiMaster™ wyposażony jest w przycisk ID za pomocą którego
identyfikuje się próbki po numerze partii, nazwisku osoby wykonującej
badanie, itp. Opcja pamięci pozwala na łatwy dostęp i przechowywanie
do 25 preferowanych procedur postępowania z płynami.

Wystarczy tylko wcisnąć przycisk Cal i odpowiednia instrukcja ukaże
się na ekranie wyświetlacza. Czas kalibracji wynosi mniej niż 20 sekund.

Wielofunkcyjność

Powtarzalność i dokładność zależy od liczby obrotów pompy.
Im większa liczba obrotów i mniejszy przekrój rurek tym lepsza
dokładność.

Urządzenie LiquiMaster™ można zaprogramować na wykonanie
wszelkich działań laboratoryjnych związanych z postępowaniem
z płynami jak rozcieńczanie, pipetowanie, dozowanie, pobieranie
próbek i kalibracja strumienia.
LiquiMaster™ dozownik o 8-kanałowej głowicy
Urządzenie idealne do półautomatycznej obsługi 96-dołkowych
mikropłytek jak w przypadku procedur ELISA.
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MODEL

CappController™

Waga [g]

167 (łącznie z baterią)

Zasilanie

bateria litowa

Czas pracy [godz.]

12 (non-stop)

Możliwość ładowania podczas pracy
Wydajność

+
wypełnia 50 mL w 10 sekund
wydawanie w tempie grawitacyjnym
wydawanie z wydmuchem

Funkcja wydawania
Prędkość

regulowana
wymienny, 0,2 µm PTFE zamyka dopływ
cieczy w razie nadpipetowania

Filtr

Certyfikaty

Modele

CappController™

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

Zakres
objętości
[mL]

Przyrost
dozowania [µL]

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

Kolor

Macro 5
1065-05 mL
1065-05 mL (L)

0,1-5

10

±0,6 dla 5 mL
±0,6 dla 2,5 mL
±2,4 dla 0,5 mL

±0,16 dla 5 mL
±0,20 dla 2,5 mL
±0,60 dla 0,5 mL

szary

Macro 10
1065-10 mL
1065-10 mL (L)

0,2-10

10

±0,6 dla 10 mL
±1,0 dla 5 mL
±2,4 dla 1 mL

±0,16 dla 10 mL
±0,20 dla 5 mL
±0,30 dla 1 mL

czerwony

(L) oznacza pipety dla leworęcznych

Modele

Certyfikaty

Macro 5, Macro 5 (L), Macro 10, Macro 10 (L)

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

Wyposażenie opcjonalne

- adapter do pipetora 0,1-5 mL,
- pojemniki na reagenty.

MODEL

LiquiMaster™ LM-421
Rozmiar rurki [mm]

Pipetowanie, dozowanie, pobieranie próbek

Rozcieńczanie

Dozowanie
Przepływ

20 µL-1000 mL

Powtarzalność: ±1%
Dokładność: ±1,6%

Powtarzalność: ±1%
Dokładność: ±1,6%

minimalna objętość

czas
[sek.]

minimalna objętość

czas
[sek.]

minimalna objętość

czas
[sek.]

60 µL

1,9

120 µL

3,5

600 µL

17,5

20 µL-100 mL próbki

0,3

20 µL-1000 mL
rozcieńczalnika

0,5

200 µL

1,1

400 µL

2,2

2 mL

8,3

20 µL-1000 µL

1

800 µL

1,1

1,6 mL

2,2

8 mL

8,3

12 µL-800 / min

2

3 mL

1,1

6 mL

2,2

30 mL

8,3

wysokość: 180 mm

4

10,6 mL

1,1

21,2 mL

2,2

106 mL

8,3

głębokość: 190 mm
Wymiary i waga

Powtarzalność: ±1%
Dokładność: ±1,6%

szerokość: 170 mm
3,2 kg

Certyfikaty

Modele

LiquiMaster™

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- zestawy igieł i pipet,
- igły do napełniania (z kołnierzem),
- igły do zasysania (typu v-slot),
- rurki silikonowe o różnych średnicach.
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Dozowniki automatyczne / Automatyczne stacje pipetujące

Dozowniki automatyczne serii CyBi® - Drop

OL3631-25-xxx

017-08-1-Drop-0

CyBi® - Drop jest bezstykowym dozownikiem ze specjalnie opracowanymi parametrami, tj. unikalna funkcja recyrkulacji komórek poprzez
kolektor dozujący, pozwalającymi na uzyskanie jednorodnego rozkładu komórek o wysokiej żywotności dzięki zminimalizowaniu stresu
komórkowego. CyBi® - Drop wyposażony jest w niezwykle różnorodne kolektory dozujące, co umożliwia korzystanie z różnych rodzajów płynów
(tj. odczynniki analityczne, roztwory białek, czy rozpuszczalniki organiczne), dozowane z najwyższą precyzją i szybkością.
Ponadto pozwala także dostosować wszystkie niezbędne parametry
dozowania (szybkość dozowania, objętość pojedynczego dozowania
oraz ich liczbę). Ta funkcja gwarantuje delikatne dozowanie
przylegających komórek bez ich rozpadu. Kolejną istotną zaletą
CyBi® - Drop jest funkcja 3D, składająca się z niezwykle precyzyjnych
napędów (X oraz Y), pozwalająca na niewiarygodnie precyzyjne
nanoszenie kolektora dozującego. W połączeniu z niewielkimi
wymiarami dozownik CyBi® - Drop idealnie dopasuje się do każdego
laboratorium
Zalety CyBi® - Drop:
- wolne od stresu i żywe komórki po dozowaniu, dzięki unikalnej opcji
recyrkulacji komórek,
- jednorodny rozkład komórek poprzez wykorzystanie opatentowanej
technologii generatora kropelkowego,
- indywidualne dostosowanie parametrów umożliwia delikatne
dozowanie odczynników na przylegającej pojedynczej warstwie
komórek,
- optymalna technologia dozująca zapewnia doskonałe wyniki dla
szerokiego zakresu płynów,
- bezstykowe dozowanie eliminuje problem kontaminacji.

Pipetory automatyczne serii CyBi® - InLine

OL0051-25-xxx

017-08-1-InLine -0

W ciągu ostatnich lat biologiczne i chemiczne aplikacje uległy znacznym zmianom. Wraz ze standaryzacją wielu testów, w tym procedur opartych na
biologii molekularnej, wymagają pełnego zautomatyzowania obejmując zarówno doskonałą powtarzalność, jak i wysoką wydajność pracy.

Ponad 20-letnie doświadczenie pozwoliło CyBio stać się
wiodącym producentem urządzeń w zakresie dozowania płynów
charakteryzujących się wysoką jakością i pełną automatyzacją. W
laboratoriach naukowych, jak również w przemyśle farmaceutycznym,
produkty firmy CyBio wyróżnia najlepsza renoma pod względem
prostoty, precyzji oraz niezawodności urządzeń.
CyBi® - InLine 8+1/250 µL:
- unikalna kombinacja głowic pipetujących 8- i 1-kanałowych,
- praca z całymi mikropłytkami, kolumną, a także pojedynczym dołkiem
lub probówką.
CyBi® - InLine 8/1000 µL:
- większy zakres pipetowania dla kolumny,
- szybkie napełnianie mikropłytek poprzez wielokrotne dozowanie.
CyBi® - InLine 16/50 µL:
- seryjne rozcieńczenia dla 384- dołkowych mikropłytek,
- opcjonalnie akcesoria do pipetowania 1-kanałowego i większej
przepustowości.

Pipetory automatyczne serii CyBi® - FeliX

OL5015-xx-xxx

017-08-1-FeliX-0

CyBi® - FeliX jest urządzeniem, które może być wyposażone w różne aplikacje związane z automatycznym dozowaniem płynów w zależności od
potrzeb. Możliwe są również późniejsze aktualizacje, czy adaptacje urządzenia.

Zalety CyBi® - FeliX:
- elastyczne i najbardziej kompaktowe urządzenie do dozowania
płynów,
- 12 pozycji na dwóch poziomach mikropłytek, statywy z probówkami,
zbiorniki i końcówki na powierzchni zaledwie 650 x 450 mm,
- precyzyjne pipetowanie w zakresie objętości od 0,5 µL do 1000 µL,
- pełna elastyczność formatu mikropłytek z automatycznym
załadunkiem adapterów związanych z dozowaniem płynów oraz
jednorazowych końcówek.
CyBi® - FeliX występuje w dwóch konfiguracjach:
- CyBio® - FeliX z głowicą pipetującą 96 / 384 uzyskuje najlepsze
wyniki pipety wielokanałowej i automatycznej zmiany do pracy
w jednym dołku, wierszu i kolumnie,
- CyBio® - FeliX z głowicą pipetującą CHOICE™ oferuje najwyższą
elastyczność objętości pipetowania dla pojedynczego dołka, wiersza
oraz kolumny 96- lub 384- dołkowych mikropłytek.
CyBi® - FeliX z głowicą pipetującą 96 / 384:
- precyzyjna 96- lub 384- kanałowa głowica pipetująca z możliwością
pracy dla pojedynczego dołka, wiersza i kolumny,
- wymienne głowice pipetujące z automatycznym zakładaniem
adapterów i końcówek,
- sprawdzona technologia uszczelniania końcówek.
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CyBi® - FeliX z głowicą pipetującą CHOICE™:
- precyzyjne pipetowanie 1-, 8-, 12-, 16- i 24- kanałowe,
- unikalny, szeroki zakres pipetowania dla jednej głowicy (0,5-1000 µL),
- automatyczna wymiana końcówek oraz wymiaru pracy urządzenia
bez konieczności ręcznej interwencji.
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* - wszystkie dane punktowe podane w oparciu o standardowe procedury pomiaru
absorbancji w sposób opisany w odpowiedniej instrukcji produktu.

CyBi® - Drop

96-/ 384- dołkowe
(tylko 16- kanałowy
dozownik)

CyBi® - Drop 3D

96-/ 384-/ 1536- dołkowe
(z automatycznym
dostosowaniem wysokości)

Formaty mikropłytek

Zakres objętości
(1 dozowanie) [µL]

0,5-15

Liczba odczynników

max. 4
0,5 µL <10%;
1 µL <5%;
5 µL <2%

Precyzja (%CV)*
Czas wypełnienia
384- dołkowej mikropłytki

20 sek. przy 1 dozowaniu na dołek

Certyfikaty

Modele

CyBi® - Drop, CyBi® - Drop 3D

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

CyBi® - InLine
8+1/250 µL

CyBi® - InLine
8/1000 µL

CyBi® - InLine
16/50 µL

Głowice pipetujące

8- kanałowa +
pojedynczy kanał
pipetujący

8- kanałowa

16- kanałowa

1-250

1-1000

1-50

Formaty
mikropłytek

96- lub 384dołkowe probówki:
0,2, 0,5, 1,5 lub
2,0 mL

96- dołkowe

384- dołkowe

Pozycje
mikropłytki

4-10

4-10

4-10

Zakres objętości
[µL]

3+3 pozycje liniowe: 960 x 545 x 620
4+4 pozycje liniowe: 1350 x 545 x 620
5+5 pozycji liniowych: 1650 x 545 x 620

Wymiary
(W x H x D) [mm]
Waga [kg]

35
temperatura: 15°C-35°C

Warunki pracy

wilgotność: <85% przy 30°C

Modele

Certyfikaty

CyBi® - InLine 8+1/250 µL, CyBi® - InLine 8/1000 µL, CyBi® - InLine 16/50 µL

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalego

MODEL
Głowice
pipetujące
Formaty
mikropłytek

CyBi® - FeliX
Głowica CHOICE™

Głowica 96kanałowa

Głowica 384kanałowa

96-, 384- dołkowa mikropłytka

96-, 384dołkowa
mikropłytka

384- dołkowa
mikropłytka

Głowice

CHOICE ™
4,5 mm

CHOICE ™
9 mm

CyBi® - FeliX
R 96/60 µL

CyBi® - FeliX
R 96/250 µL

CyBi® - FeliX
R 384/60 µL

Zakres
objętości
[µL]

0,5 -50

10-1000

0,5-60

5-250

0,5-60

Certyfikaty

Precyzja
(%CV)*
Pozycje
pracy
Wymiary
(W x D x H)
[mm]

3-5 µL
≤2%
5-50 µL
≤1%

25-100 µL
≤2%
100-1000 µL
≤1%

3-5 µL
≤2%
5-60 µL
≤1%

10-25 µL
≤2%
25-250 µL
≤1%

3-5 µL
≤2%
5-60 µL
≤1%

12

650 x 450 x 650

* - wszystkie dane punktowe podane w oparciu o standardowe procedury pomiaru
absorbancji w sposób opisany w odpowiedniej instrukcji produktu.

Modele

CyBi® - FeliX z głowicą pipetującą CHOICE™, CyBi® - FeliX z głowicą pipetującą 96/384

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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Automatyczne stacje pipetujące
OL3381-25-xxx

Stacje dozujące 96-/ 384-/ 1536- kanałowe serii CyBi® - Well

Stacje pipetujące 96- i 384- kanałowe serii CyBi® - Well:
- stałe głowice pipetujące o różnych zakresach objętości,
- szybki i precyzyjny ruch płyty transportowej (3-, 4-, 5- lub 10pozycyjna),
- sprawdzona technologia HTS zapewniająca najwyższą precyzję
i niezawodność,
- bezpieczne obchodzenie się z mikropłytkami (w formacie max. 1536dołkowymi),
- dostępne akcesoria umożliwiające szeroki zakres zastosowań.

017-08-1-Well-0

(nie jest konieczne szkolenie),
- najlepszy stosunek wydajności urządzenia do kosztów.
Stacje pipetujące 96- i 384- kanałowe serii CyBi® - WellFlex vario:
- niewiarygodna elastyczność działania dzięki szerokiemu spektrum
objętości,
- połączenie 1-, 8- i wielokanałowych głowic (96 i 384) w jednym
systemie dozującym,
- kompaktowa stacja pipetująca,
- przyjazne i łatwe w obsłudze oprogramowanie (nie jest konieczne
szkolenie),
- najlepszy stosunek wydajności urządzenia do kosztów,
- bardzo duże spektrum działania idealne przy wysokiej precyzji
dla aplikacji wymagających różnych zakresów objętości i metod
pipetowania,
- możliwa rozbudowa systemu do bardziej zaawansowanych
procedur.

Stacje pipetujące 96- i 384- kanałowe serii CyBi® - Well vario:
- niewiarygodna elastyczność działania dzięki szerokiemu spektrum
objętości,
- najwyższa precyzja w całym zakresie objętości,
- unikalna technologia pipetowania zapobiegająca kontaminacji,
- przyjazne i łatwe w obsłudze oprogramowanie CyBi® - Composer
(nie jest konieczne szkolenie),
- oszczędność kosztownych odczynników dzięki wysokiej dokładności
pipetowania mikroobjętości.
Stacje pipetujące 1-, 8- i wielokanałowe serii CyBi® - WellFlex:
- połączenie trzech typów urządzeń do dozowania płynów
(1-, 8- i wielokanałowe) w jedną kompaktową stację roboczą,
- nie wymaga wymiany głowicy,
- przyjazne i łatwe w obsłudze oprogramowanie CyBi® - Composer

Certyfikaty

Modele

CyBi® - Well, CyBi® - Well vario, CyBi® - WellFlex, CyBi® - WellFlex vario

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

CyBi® - Well

Głowice pipetujące

96- lub 384- kanałowe

Zakres objętości [µL]

0,2-1000

Końcówki jednorazowe [µL]

10, 25, 60, 250 lub 1000

Rozdzielczość objętości [µL]

Precyzja (% CV)*

głowice 96 / 1000 i 96 / 250

0,1

głowice 96 / 25 i 384 / 25

0,01

głowica 96 / 1000 µL

25-100 µL ≤2%;
100-1000 µL ≤1%

głowica 96 / 250 µL

10-25 µL ≤2%;
25-250 µL ≤1%

głowica 96 / 25 µL
lub głowica 384 / 25 µL

2-5 µL ≤2%;
5-25 µL ≤1%

Formaty mikropłytek

96- / 384- / 1536- dołkowe

Pozycje mikropłytki

Wymiary (W x D x H) [mm]

3, 4, 5 lub 10
4 pozycje liniowe; płytkie dołki mikropłytki

1300 x 260 x 501

4 pozycje liniowe; głębokie dołki mikropłytki

1300 x 260 x 542

4 pozycje liniowe; głowica 96/1000 µL
Waga [kg]
Warunki pracy

1300 x 260 x 575
18,5 kg

temperatura [°C]

15-35

wilgotność [%]

<75 przy 35°C

* - wszystkie dane punktowe podane w oparciu o standardowe procedury pomiaru absorbancji w sposób opisany w odpowiedniej instrukcji produktu.
MODEL

CyBi® - Well vario
11 wymiennych głowic pipetujących:

Głowice pipetujące

Zakres objętości

96- kanałowe

na końcówki jednorazowe / ceramiczne / kapilary

384- kanałowe

na końcówki jednorazowe / ceramiczne / kapilary

1536- kanałowe

na końcówki szklane

mokre pipetowanie

100 nL - 250 µL

suche pipetowanie

25 nL - 250 µL

Końcówki jednorazowe [µL]

10, 25, 60 lub 250

Końcówki ceramiczne [µL]

2,5

Kapilary [µL]

25, 50, 100, 250, 500, 750 lub 1000

Końcówki szklane [µL]

10 (tylko dla mikropłytek 1536- dołkowych)

Rozdzielczość objętości [µL]

głowice 96 / 250

0,1

głowice 96 / 25; 384 / 25; 96 / 40; 384 / 40; 96 / 60 i 384 / 60

0,01

głowice 96 / 2,5 i 384 / 2,5

0,001
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Precyzja (% CV)*

głowica 96 / 250 µL

10-25 µL ≤2%; >25-250 µL ≤1%

głowica 96 / 60 µL i 384 / 60 µL

3-5 µL ≤2%; >5-60 µL ≤1%

głowica 96 / 40 µL i 384 / 40 µL

2-5 µL ≤2%; >5-40 µL ≤1%

głowica 96 / 25 µL i 384 / 25 µL

2-5 µL ≤2%; >5-25 µL ≤1%

głowica 96 / 2,5 µL i 384 / 2,5 µL

0,1-0,25 µL ≤7%; >0,25-0,50 µL ≤5%; >0,50-2,5 µL ≤3%

głowica 1536 / 10 µL

2-5 µL ≤2%; >5 µL ≤1%

głowica na kapilary

0,025-1,0 µL ≤10%

Formaty mikropłytek

96- / 384- / 1536- dołkowe

Pozycje mikropłytki

3, 4, 5 lub 10

Wymiary (W x D x H) [mm]

284 x 370 x 795 (bez płyty transportowej)
1300 x 370 x 795 (4 pozycje liniowe)

Waga [kg]

Warunki pracy

podstawa

31

głowica pipetująca

13,6

temperatura [°C]

15-35

wilgotność [%]

<75 przy 35°C

* - wszystkie dane punktowe podane w oparciu o standardowe procedury pomiaru absorbancji w sposób opisany w odpowiedniej instrukcji produktu.
MODEL
Głowice pipetujące
Zakres objętości [µL]

Precyzja*

CyBi® - WellFlex
głowica Flex

głowica wielokanałowa

8- kanałowa i 1 pojedynczy kanał [µL]

96 / 25 i 96 / 250

0,5-250

0,2-250

końcówki 250 µL; 10-250 µL ≤2%

głowica pipetująca 96 / 250 µL; 10-25 µL ≤2%; 25-250 µL
≤1%

końcówki 50 µL; 5-50 µL ≤2%

głowica pipetująca 96 / 25 µL; 2-5 µL ≤2%; 5-25 µL ≤1%

końcówki 5 µL; 0,5-5 µL ≤5%
Formaty mikropłytek
Pozycje mikropłytki

Wymiary (W x D x H) [mm]

96- lub 384- dołkowe oraz pojedyncze probówki:
0,2, 0,5, 1,5 i 2,0 mL

96- lub 384- dołkowe

4, 5 lub 10 (główna płyta transportowa) 1 lub 3 (dodatkowa płyta transportowa)
4 pozycje liniowe

1350 x 545 x 543

5 pozycji liniowe

1650 x 545 x 543

10 pozycji kołowych

700 x 950 x 543

Waga [kg]
Warunki pracy

53
temperatura [°C]

15-35

wilgotność [%]

<85 przy 30°C

* - wszystkie dane punktowe podane w oparciu o standardowe procedury pomiaru absorbancji w sposób opisany w odpowiedniej instrukcji produktu.
MODEL

CyBi® - WellFlex vario
głowica Flex

głowice wielokanałowe (9)
końcówki jednorazowe (mokre i suche pitetowanie) 96 / 250 µL;
96 / 60 µL i 384 / 60 µL; 96 / 40 µL; 96 / 25 µL i 384 / 25 µL

Głowice pipetujące

końcówki ceramiczne (mokre pipetowanie nanoobjetości)
96 / 2,5 µL i 384 / 2,5 µL

8- kanałowa i 1 pojedynczy kanał

kapilary (suche pipetowanie nanoobjętości) głowica na kapilary
96-/ 384- kanałowa (25-1000 nL)
Zakres objętości

0,5-250 µL

25 nL-250 µL

końcówki 250 µL; 10-250 µL ≤2%

głowica pipetująca 96 / 250 µL; 10-25 µL ≤2%; 25-250 µL ≤1%

końcówki 50 µL; 5-50 µL ≤2%

głowica pipetująca 96, 384 / 60 µL; 2-3 µL ≤3%; 3-5 µL ≤2%; 5-25
µL ≤1%
głowica pipetująca 96 / 40 µL; 2-5 µL ≤2%; 5-25 µL ≤1%

Precyzja*

głowica pipetująca 96, 384 / 25 µL; 2-5 µL ≤2%; 5-25 µL ≤1%

końcówki 5 µL

głowica pipetująca 96, 384 / 2,5 µL; 0,1-0,25 µL ≤7%; 0,25-0,5 µL
≤5%; 0,5-2,5 µL ≤3%

0,5-5 µL ≤5%

głowica na kapilary CV ≤10% dla wszystkich, przykładowe:
250 nL CV ≤1,5%; 100 nL CV ≤2,5%; 25 nL CV ≤8%
Formaty mikropłytek

96- lub 384- dołkowe oraz
pojedyncze probówki: 0,2, 0,5, 1,5 i 2,0 mL

4, 5 lub 10 (główna płyta transportowa)
1 lub 3 (dodatkowa płyta transportowa)

Pozycje mikropłytki

Wymiary (W x D x H) [mm]

96-/ 384-/ 1536- dołkowe

4 pozycje liniowe

1350 x 545 x 795

5 pozycji liniowych

1650 x 545 x 795

10 pozycji kołowych
Waga [kg]
Warunki pracy

700 x 950 x 795
66

temperatura [°C]

15-35

wilgotność [%]

<85 przy 30°C

* - wszystkie dane punktowe podane w oparciu o standardowe procedury pomiaru absorbancji w sposób opisany w odpowiedniej instrukcji produktu.
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Półautomatyczne stacje pipetujące / Akcesoria do pipet
OL7001-26-xxx

Półautomatyczne pipetory serii CyBi® - SELMA

017-08-1-SELMA-0

Półautomatyczne pipetory serii CyBi® - SELMA są niezawodnymi i dokładnymi urządzeniami pozwalającymi na wypełnienie wszystkich formatów
96- i 384- dołkowych mikropłytek w zaledwie kilka sekund. Każdy ruch urządzenia wykonywany jest bardzo precyzyjnie, a niezawodne silniki
zapewniają niezmiennie doskonałe wyniki pipetowania. Pipetory serii CyBi® - SELMA są wyposażone w ekran dotykowy, dzięki czemu są
niezwykle łatwe w obsłudze dla użytkownika.
Wszelkie ręczne zadania operacyjne, np. zmiana końcówek czy
mikropłytki, wyświetlają się na ekranie urządzenia, pozwalając na
płynną pracę z pipetorami serii CyBi® - SELMA. Pipetory obsługują
mikropłytki o różnych wymiarach - są wyposażone
w regulowaną głowicę, dzięki czemu możliwe jest także ustawienie
optymalnej głębokości zanurzenia końcówek. Wszelkie ustawienia,
takie jak szybkość i objętość pipetowania oraz głębokość zanurzenia
końcówek można zapisywać, po czym każdy program w dowolnej chwili
może być edytowany przez użytkownika.
Zalety CyBi® - SELMA:
- szybkie i precyzyjne pipetowanie mikropłytek 96- i 384- dołkowych
bez użycia komputera,
- prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego,
- łatwa i szybka zmiana końcówek przy używaniu CyBi® - TipTrays,
- funkcja przypominania oraz automatyczne zastosowanie głębokości
zanurzenia końcówek i innych parametrów pipetowania dla kilku
mikropłytek,
- otwarta konstrukcja umożliwia dołączenie zewnętrznych urządzeń
(wytrząsarki, komory próżniowe itp.),
- aplikacje takie jak serie rozcieńczeń, replikacja i przebudowa
mikropłytek pipetory serii CyBi® - SELMA wykonują w zaledwie kilka
sekund.

Certyfikaty

Modele

CyBi® - SELMA

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

CyBi® - SELMA

Głowice pipetujące

96- lub 384- kanałowe

Zakres objętości [µL]
Końcówki jednorazowe [µL]

Precyzja (%CV)

0,5-25, 1-60, 5-250, 10-1000
dla modeli 96- kanałowych

25, 60, 250 lub 1000

dla modeli 384- kanałowych

25, 60

głowica 96 / 1000 µL

25-100 µL ≤2%, 100-1000 µL ≤1%

głowica 96 / 250 µL

10-25 µL ≤2%, 25-250 µL ≤1%

głowica 96 / 60 µL lub głowica 384/60

3-5 µL ≤2%, 5-60 µL ≤1%

głowica 96 / 25 µL lub głowica 384/25

2 -5 µL ≤2%, 5-25 µL ≤1%

Formaty mikropłytek

96- lub 384- dołkowe

Pozycje mikropłytki

2
307 x 325 x 480,
307 x 325 x 520 (dla modelu 96 / 1000 µL)

Wymiary (W x D x H) [mm]
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APL-96

SpotLiter™

022-08-1-APL-96-0

SpotLiter™ APL-96 to kompaktowe, nastołowe urządzenie ułatwiające pipetowanie w płytkach 96-dołkowych. Zapewnia podświetlenie
poszczególnych dołków płytki podczas dozowania i, jako samodzielne urządzenie, nie wymaga interfejsu komputerowego. SpotLiter™ APL-96
redukuje błędy związane z ręcznym pipetowaniem na płytkach 96-dołkowych i zwiększa zaufanie operatora w trakcie pipetowania odczynników lub
próbek do właściwych dołków.
SpotLiter™ APL-96 posiada następujące tryby:
- podświetlenie całej płytki 96-dołkowej,
- podświetlenie części lub całego rzędu/kolumny,
- podświetlenie pojedynczego dołka,
- podświetlenie kwadratowego obszaru.
Właściwości:
- płytka pomocnika kompatybilna z płytkami PCR oraz mikropłytkami
ELISA,
- 3 intensywności podświetlenia do wyboru,
- dostosowana do każdej pipety jednokanałowej oraz 8- i 12-kanałowej,
- intuicyjne programowanie z wstępnie zaprogramowanymi wzorami
pipetowania,
- odporna na wodę, mała i poręczna.

Certyfikaty

Modele

CE

SpotLiter™ APL-96

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

SpotLiter™ APL-96

Wymiary (W x D x H) [mm]

188 x 140 x 12

Waga [g]
Typy płytek
Programowanie

280
96-dołkowe płytki PCR, płytki ELISA
12 programów wbudowanych oraz wzory programowane przez użytkownika

Źródło światła

diody LED

Zasilanie [V]

3,5-5,3

Pobór prądu [mA]
Zasilacz
W zestawie

400
napięcie wejściowe 230 V, napięcie wyjściowe 5 V DC, 1 A (opcja)
SpotLiter™ APL-96, pedał nożny, kabel mini-USB
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Akcesoria do pipet

końcówkiOvation

Końcówki do pipet serii Ovation® BioNatural i MLA

018-08-1-końcówkiOvation-0

Aby zwiększyć wyjątkowość wykonania i korzyść z używania pipet VistaLab polecamy Państwu stosowanie końcówek idealnie dopasowanych do
każdej z pipet. Stosowanie końcówek typu „One-size-fits-all” może i prawdopodobnie powoduje negatywne skutki używania. VistaLab zapewnia
za każdym razem perfekcyjne dopasowanie koncówek dostępnych w różnych wielkościach objętości i sposobie pakowania. W ofercie znajdują się
końcówki niesterylne oraz sterylne, wolne od RNaz i DNaz, wolne od pyrogenów, śladów metali lub z filtrami.

Certyfikaty

Modele
-

CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

Wyposażenie opcjonalne

Rozmiar

MIKRO

MAŁE

DUŻE

MAKRO (5 mL)

MAKRO (10 mL)

Modele Ovation
elektroniczne jednoi wielokanałowe

0,5-20 µL

2-125 µL
5-250 µL

25-850 µL
25-1250 µL

-

-

Modele Ovation
wielkopojemnościowe

-

-

-

100-5000 µL

0,2-10 mL

Modele Ovation
zmiennopojemnościowe

0,2-2 µL
1,0-10 µL
2-20 µL

10-100 µL
20-200 µL

100-1000 µL

-

-

Modele Ovation
stałopojemnościowe

od 1 µL do 20 µL

od 20 µL do 200 µL

od 200 µL do 1000 µL

-

-

Modele MLA

od 2 µL do 10 µL

od 5 µL 1000 µL

do 1000 µL

1-5 mL

6-10 mL

NIESTERYLNE
Stelaż VistaRak 192 szt.

4060-1002

4060-2004

4060-3004

-

-

Stelaż VistaRak 192 szt.
(niskoretencyjne)

4070-1002LR

4070-2004LR

4070-3004LR

-

-

Stos stelaży VistaStak,
stelaż po 192 szt.,
5 warstw (małe),
3 warstwy (mikro i duże)

4060-9024

4060-9025

4060-9026

-

-

Stos wkładów, warstwa
po 200 szt., 5 warstw
(małe), 3 warstwy (duże)

-

90251

90261,2

-

-

Stos wkładów (wolne od
metali), warstwa po
200 szt., 5 warstw (małe),
3 warstwy (duże)

-

90221

90231,2

-

-

Pudełko: 100 szt. (5 mL)
lub 35 szt. (10 mL)

-

-

-

9048

9050

Pudełko VistaClear,
35 szt.

-

-

-

-

4058-6100

VistaBulk,
1000 szt./paczkę,
250 szt./paczkę (5 mL),
100 szt./paczkę (10 mL)

4058-1000

4058-2000

4058-3000

4058-5000

4058-6000

Paczka
Protectainer™Bulk,
1000 szt./paczkę (małe),
750 szt./ paczkę (duże)

-

4025

40261,2

-

-

Paczka Econo-Pak,
1000 szt./paczkę

-

4225

42261,2

-

-

4060-3132

-

-

STERYLNE
Stelaż VistaRak 192 szt.
(wolne od pyrogenów,
RNaz, DNaz)

4060-1032

4060-2132
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Stelaż VistaRak 192 szt.
(niskoretencyjne, wolne
od pyrogenów, RNaz,
DNaz)

4070-1032LR

4070-2132LR

4070-3132LR

-

-

Pudełko VistaClear,
60 szt./pudełko (5 mL),
35 szt./ pudełko (10 mL)

-

-

-

4058-5102

4058-6102

Pakowane pojedynczo
VistaTip, 200 szt.

-

20251

20261

-

-

Pakowane pojedynczo
VistaTip, 200 szt. (wolne
od pyrogenów)

-

20271

20281

-

-

STERYLNE Z FILTREM
Stelaż VistaRak 192 szt.
(wolne od pyrogenów,
RNaz, DNaz) *końcówki
2 µL tylko dla Ovation
0,2-2 µL, 1 µL oraz 2 µL

4060-1332
4060-1333*

4060-2332

4060-3332

-

-

Stelaż VistaRak 192 szt.
(niskoretencyjne, wolne
od pyrogenów, RNaz,
DNaz) *końcówki 2 µL
tylko dla Ovation
0,2-2 µL, 1 µL oraz 2 µL

4070-1332LR
4070-1333LR*

4070-2332LR

4070-3332LR

-

-

Pudełko VistaClear,
60 szt./ pudełko (5 mL),
35 szt./ pudełko (10 mL),
(wolne od pyrogenów,
RNaz, DNaz)

-

-

-

4058-5133

4058-6133

Pakowane pojedynczo
VistaTip, 50 szt.
(wolne od pyrogenów,
RNaz, DNaz)

-

-

-

4058-5332

4058-6332

1
2

- nie są przeznaczone do pipet wielokanałowych Ovation

- nie są przeznaczone do pipet elektronicznych jednokanałowych (25-1250 µL)
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Pipetowanie, dozowanie płynów

Akcesoria do pipet

końcówkiCapp

Końcówki do pipet Capp Expell i Expell Plus

016-08-1-końcówkiCapp-0

Końcówki o doskonałych możliwościach
Końcówki do pipet ExpellPlus firmy Capp, dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów i niezwykle gładkiej powierzchni wewnętrznej, prawie
całkowicie uniemożliwiają pozostawanie w pipecie resztek próbki i redukują do minimum możliwość wiązania się DNA, RNA i białek z powierzchnią
pipety. Doskonale pasujące do pipet CappAero™ i CappTronic™
zapewniają doskonałe pipetowanie, które pozwala na oszczędzanie
wartościowych próbek, a jednocześnie zapewniają dokładność
i precyzję.
Wszystkie końcówki są certyfikowane jako wolne od RNaz, DNaz oraz
endotoksyn. Końcówki są autoklawowalne w 121°C przez 10 do 15 min
razem z osuszaniem. Po procesie autoklawowania końcówki muszą
być natychmiast wyjęte. Zbyt długi proces autoklawowania może
spowodować uszkodzenia integralności materiału z którego wykonane
są końcówki. Nie wolno przekraczać temperatury 121°C oraz czasu
15 minut.

Oszczędnościowy system ponownego napełniania
Ten unikalny system sprawia, że ponowne napełnianie pojemników
stało się zdecydowanie łatwiejsze niż kiedykolwiek i zostało
zaprojektowane tak, aby odbywało się to zdecydowanie oszczędniej
i przy jak najmniejszych stratach.
Właściwości końcówek Plus
Testy pokazują, że stosując końcówki ExpellPlus traci się jedynie ok.
0,1% próbki, kiedy używając końcówek standardowych ta strata jest
rzędu 0,5-0,7%.

Łatwo dostępne, oszczędzają miejsce i odpady

ExpellPlus końcówki filtry

Końcówki Expell są dostarczane w poręcznych dozownikach
zajmujących minimalną powierzchnię z łatwym dostępem do kolejnego
pojemnika. Dzięki unikatowemu systemowi pakowania końcówki
zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż końcówki konwencjonalne
i jednocześnie zmniejszają ilość powstających zanieczyszczeń
środowiska.

Końcówki ExpellPlus, to również wysokiej jakości filtry, których
stosowanie eliminuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia próbek.
Końcówki filtrujące ExpellPlus są odpowiednio testowane i
certyfikowane aby potwierdzić, że odpowiadają ściśle określonym
wymaganiom:
- ochrony przed zanieczyszczeniami kwasem nukleinowym,
- zabezpieczenia przed inhibitorami PCR,
- bezpiecznie przed endotoksynami.

Certyfikaty

Modele

-

CE, ISO9001

Expell Plus z filtrem Nr kat.

Opis

Ilość

5030030C

ExpellPlus 10 µL FT

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5131030C

ExpellPlus 10 µL FT

worek 1000 szt. / sterylne

5030060C

ExpellPlus 10 µL FT, długa

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5131060C

ExpellPlus 10 µL FT, długa

worek 1000 szt. / sterylne

5030062C

ExpellPlus 20 µL FT

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5131062C

ExpellPlus 20 µL FT

worek 1000 szt. /sterylne

5030066C

ExpellPlus 100 µL FT

1 pudełko 96 szt.

5131066C

ExpellPlus 100 µL FT

worek 1000 szt. / sterylne

5030090C

ExpellPlus 200 µL FT

1 pudełko 96 szt.

5131090C

ExpellPlus 200 µL FT

worek 1000 szt. /sterylne

5130150C

ExpellPlus 1000 µL FT (do 1250 µL)

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5131150C

ExpellPlus 1000 µL FT (do 1250 µL)

worek 1000 szt. /sterylne

Expell i Expell Plus Nr kat.

Opis

Ilość

5130010C

Expell 10 µL

worek 1000 szt.

5030010C

ExpellPlus 10 µL

worek 1000 szt.

5030015C

ExpellPlus 10 µL

1 pudełko 96 szt.

5030020C

ExpellPlus 10 µL

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5030040C

Expell 10 µL, długie

worek 1000 szt

5030045C

Expell 10 µL, długie

1 pudełko 96 szt.

5030050C

Expell 10 µL, długie

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5130070C

Expell 200 µL

worek 1000 szt.
worek 1000 szt.

4130075C

Expell 200 µL, żółte

5030070C

ExpellPlus 200 µL

worek 1000 szt.

5030075C

ExpellPlus 200 µL

1 pudełko 96 szt.

5030080C

ExpellPlus 200 µL

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5130100C

Expell 300 µL

worek 1000 szt.

5130105C

Expell 300 µL

1 pudełko 96 szt.

5130110C

Expell 300 µL

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5130130C

Expell 1000 µL

worek 1000 szt.

4130135C

Expell 1000 µL, niebieskie

worek 1000 szt.

5130135C

Expell 1000 µL (do 1250 µL)

1 pudełko 96 szt.

5130140C

Expell 1000 µL

1 pudełko 96 szt. / sterylne

5130160C

Expell 5000 µL

worek 250 szt.

5130165C

Expell 5000 µL

1 pudełko 50 szt.
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akcesoriaCAPP

016-08-1-akcesoriaCAPP-0

akcesoriaVistalab

018-08-1-akcesoriaVistalab-0

W uzupełnieniu oferty pipet firmy Capp oferujemy różne akcesoria.

Regulowane i stałe kontrolery pojemności
W uzupełnieniu wyposażenia pipet zmiennopojemnościowych
dostępne są kontrolery dozowanego płynu. Kontrolery występują
w wersji zmiennopojemnościowej i stałopojemnościowej. Zakres
dostępnych pojemności zawiera się w zakresach dostępnych pipet czyli
od 0,2 µL do 5000 µL.
Oprócz standardowych pojemności dostępne są kontrolery
wykonywane na zamówienie z ustaloną objętością pipetowania
określoną przez użytkownika.
Stojaki na pipety Combi Stand i Carousel
Do wygodnego i eleganckiego sposobu przechowywania pipet
dostępne są stojaki dwojakiego rodzaju.
Pojemniki na reagenty Capp Origami
W uzupełnieniu oferty pipet wielokanałowych oferujemy pojemniki na
reagenty w postaci składanych jak origami plastikowych elementów.
Pojemniki dostępne są w dwóch pojemnościach - pojemność 30 mL
dostosowana do pipet 8 i 16 kanałowych oraz pojemność 40 mL
dostosowana do pipet 12 kanałowych.

Akcesoria do pipet VistaLab
Statyw

Statyw dla maksymalnie 4 pipet, wyprodukowany z lekkiego tworzywa, łatwy do utrzymania czystości. Zapewnia wygodną organizację miejsca
pracy, zwłaszcza w komorach laboratoryjnych.
Otwieracz wieczek probówek
Otwieracz wieczek probówek reakcyjnych przystosowany do pipet
elektronicznych Ovation® BioNatural. Zapewnia łatwe w użyciu i
ergonomiczne rozwiązanie przy otwieraniu wieczek probówek PCR
lub innych mikroprobówek w czasie pipetowania. Otwieracz jest
montowany do podstawy obudowy pipety i jest idealny dla większości
mikroprobówek.
Adapter serologiczny
Adapter do pipety o pojemności 5 mL stosowany dla pipet
serologicznych szklanych i plastikowych ułatwia pobieranie płynów
z butelek i kolb o wąskich, długich szyjkach. Adapter montuje się na
ustniku pipety przy pomocy standardowej dyszy
Pojemniki na reagenty
Pojemniki na reagenty mają przycięte rogi podstawy, głębsze i węższe
korytko ułatwiające pobieranie reagentów.
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Cooler pojemnika reagentów jest idealnym rozwiązaniem dla
chłodzenia odczynników w pojemnikach 100 mL. Wykonany
z nietoksycznego żelu zamkniętego w cienkim PCV można łatwo
i szybko schładzać lub zamrażać. Utrzymuje temp. <5°C przez
ok. 2 godz.

CyBi®-SELMA
Great Relief Your Lab

Your Personal Pipetting Assistant
CyBi®-SELMA
CyBi®-SELMA is a semi-automatic pipettor which works fast, precisely and in a reproductive manner.
Equipped with 96 or 384 parallel working channels, 96- and 384-well microplates can be rapidly filled.
Semi-automated electronic pipette with 96 or 384 channels within volume range from 500 nl – 1 ml
Intuitive operation via multilingual touch screen
Comfortable selection of different pipetting parameters and saving of methods
Column by column pipetting in 96- and 384-well microplates

www.analytik-jena.com
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Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji

Czytniki wielodetekcyjne

430-10x

Czytnik CLARIOstar

003-09-1-CLARIOstar-0

Czytnik CLARIOstar to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek z wbudowanymi filtrami i monochromatorami.
Dostępne parametry mierzone:
- fluorescencja - intensywność (włączając FRET),
- polaryzacja fluorescencji,
- TR-FRET (włączając HTRF® i LanthaScreen™),
- luminescencja (flash i glow) włączając BRET,
- absorbancja (w zakresie 220-1000 nm),
- AlphaScreen® / AlphaLISA®.

lusterko dichroiczne LVDM (Linear Variable Dichroic Mirror) jest
używane do rozdzielenia wiązki światła wzbudzania od wiązki światła
emisji. Niezwykła wydajność systemu monochromatorów CLARIOstar
jest zapewniona dzięki wysokiej przepuszczalności i blokowaniu
światła rozproszonego. CLARIOstar może być wyposażony w
stałe filtry, polaryzatory i stałe lusterko dichroiczne do specjalnych
zastosowań tj. polaryzacja fluorescencji, TR-FRET czy technologia Alpha.

Czytnik CLARIOstar jest wyposażony w monochromatory, wysoce
czułe filtry i superszybki spektrofotometr. Jest to modularny
czytnik mikropłytek umożliwiający detekcję w 8 różnych metodach
włączając intensywność fluorescencji, FRET, polaryzację fluorescencji,
luminescencję, BRET, absorbancję UV/VIS, fluorescencję TR, TR-FRET
i AlphaScreen oraz AlphaLISA.

Aplikacje, w których CLARIOstar znajduje zastosowanie to m.in.:
- pomiar płynności błon,
- pomiar potencjału błony mitochondrialnej,
- aktywność enzymów - aktywność kaspazy,
- analiza TR-FRET włączając HTRF®, LanthaScreen® i LANCE®,
- pomiar białek i wykrywanie DNA/RNA (Bradford),
- badania immunoenzymatyczne ELISA,
- pomiar reportera genów: GFP, YFP, lucyferaza, podwójna lucyferaza,
BRET,
- pomiar antyoksydantów ORAC,
- badanie wiązania z białkami za pomocą polaryzacji fluorescencji,
- badanie oddziaływań białko - białko,
- pomiar fluorescencji tryptofanu,
- oznaczenie migracji,
- pomiar powinowactwa,
- fosforylacja białka za pomocą technologii AlphaScreen®,
- badanie receptorów sprzężonych z białkami (GPCR) i wiele innych.

Monochromatory LVF i system filtrów
Monochromatory LVF zastosowane w CLARIOstar są idealne
do pomiaru i opracowania testów, mogą być również używane
w połączeniu z filtrami dla zwiększenia czułości pomiarów.
Monochromatory o płynnie zmienialnej długości fali i szerokości
spektralnej (8 nm do 100 nm) dla wzbudzania i emisji, mają znacznie
większą wydajność w stosunku do tradycyjnych monochromatorów.
System monochromatorów BMG składa się z dwóch
monochromatorów LVF (Linear Variable Filter) i zmieniacza filtrów,
jednego dla wzbudzania i jednego dla emisji. Dodatkowo zmienne

Certyfikaty

Modele

CLARIOstar

CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device

Wyposażenie opcjonalne

- odczyt od dołu płytki,
- spektrometr UV/Vis,
- odczyt luminescencji,
- polaryzacja fluorescencji,
- fluorescencja Time-Resolved,
- dozownik reagentów 1 lub 2,
- inkubacja w temp. do 65°C,
- odczyt płytek 1536-dołkowych,
Model
Metody detekcji*
Metody pomiarów*

CLARIOstar
intensywność fluorescencji – włączając FRET luminescencja (flash i glow) – włączając BRET absorbancja UV/Vis polaryzacja fluorescencji / anizotropia
fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET
odczyt od góry i od dołu płytki pomiary endpoint i kinetyczne skan spektralny (fluorescencji, luminescencji i absorbancji) skanowanie dołka

Formaty mikropłytek*

6- do 1536-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)

Źródła światła*

wysokoenergetyczna lampa błyskowa, laser dedykowany do AlphaScreen/AlphaLISA

Detektory*
Podwójne monochromatory LVF*

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT), spektrometr absorbcyjny UV/VIS
fluorescencja od dołu i od góry płytki, luminescencja od dołu i od góry płytki, skan spektralny wzbudzenia i emisji fluorescencji, skan spektralny emisji
luminescencji, zakres spektralny: 320-850 nm (rozdzielczość skanowania 0,1 do 10 nm), programowo regulowana szerokość szczeliny 8-100 nm

Liniowe lustro dichroiczne
Spektrometr absorbcyjny UV/Vis*

zakres spektralny: 340-740 nm (wybór długości co 0,1 nm)
skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek, zakres spektralny: 220-1000 nm
(rozdzielczość skanowania 1-10 nm), szerokość szczeliny: 3 nm
FI z monochromatorami LVF

od góry: <0,5 pM Fluoresceiny, 384sv, 20 mL (<10 amol/dołek)
od dołu: <3,0 pM Fluoresceiny, 384, 50 mL (<150 amol/dołek)

FI z filtrami

od góry: <0,4 pM Fluoresceiny, 384sv, 20 mL (<8 amol/dołek)
od dołu: <1,0 pM Fluoresceiny, 384, 50 mL (<50 amol/dołek)

polaryzacja fluorescencji

<0,7 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny, 384sv, 20 µL

TRF

<40 fM Europium, 384sv, 20 µL (<0,8 amol/dołek)

HTRF

HTRF certyfikowany dla białych i czarnych płytek, Reader Control Kit (Eu) po 18 godz.
inkubacji, 384sv, 20 mL >880%, delta F dla wysokiego kalibratora >30%, delta F dla
niskiego kalibratora <2,0% CV dla Standardu 0

LUM

<0,4 pM ATP, 384sv, 20 µL (<8 amol/dołek), zakres dynamiki: 7 dekad

Czułość

Czas odczytu*
Dozowniki odczynników*
Wytrząsanie
Inkubacja* [°C]
Oprogramowanie

- ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19% poprzez
przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez
przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie,
- filtry optyczne,
- lustra dichroiczne.

- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze
optycznej 1 cm,
- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem
widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu
(kontrola dokładności),

AlphaScreen

<100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 mL)

ABS na spektrometrze

dokładność: <1% przy 2 OD, precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD, zakres
dynamiki: 0-4 OD

1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384), 28 sek. (1536); 10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384), 184 sek. (1536)
do 2 wbudowanych dozowników reagentów, indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL), prędkość iniekcji regulowana
do 420 µL/s, funkcja „back flushing”
liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
+3 powyżej temp. otoczenia do 45 (65 opcjonalnie)
zintegrowana baza fluoroforów, wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11

Wymiary (W x D x H) [cm]

45 x 51 x 40

Waga [kg]

32
* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika
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Czytnik FLUOstar Omega

003-09-1-FLUOstarOmega-0

FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr
Czytnik FLUOstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr z wbudowanym pełnym wyposażeniem
i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.
Dostępne parametry mierzone:
- fluorescencja - intensywność (włączając FRET),
- fluorescencja - TR (włączając DELFIATM),
- TR-FRET (włączając HTRF® i LanthaScreen™),
- luminescencja (flash i glow) włączając BRET (opcja),
- absorbancja (w zakresie 220-1000 nm) - skan spektralny,
- AlphaScreen® / AlphaLISA®.

- wyznaczanie ATP,
- pomiary białek i wykrywanie DNA/RNA (ilościowe) (Bradford, Lowry,
DNA, 260/280 nm),
- badania immunoenzymatyczne ELISA,
- pomiary reportera genów: GFP, YFP, lucyferaza, podwójna lucyferaza,
BRET z sekwencyjnym pomiarem podwójnej emisji,
- pomiary antyoksydantów ORAC i ABEL.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową
o min dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik FLUOstar pracuje
w zakresie spektralnym od 240 nm do 750 nm (opcja do 900 nm) dla
pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych oraz 220-1000 nm
dla pomiarów absorbancji.

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania
sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

Wbudowany inkubator oraz wbudowane dozowniki odczynników
czynią z tego urządzenia prawdziwy kombajn badawczy.
Aplikacje, w których FLUOstar jest niezastąpiony:
- oznaczenie inhibitorów PARP (Poly (ADP-ribose) polymerase),
- pomiary potencjału błony mitochondrialnej,
- pomiary wapnia Ca2+ (np. Ca2+ flux z Fura-2, Indo-1, FLUO-3/4),
- aktywność enzymów - aktywność proteazy, kaspazy, rozszczepianie
substratów,
- analizy FRET/BRET/DELFIA®,
- badania komórek - toksyczność, żywotność, podziały,

Certyfikaty

Modele

FLUOstar Omega ze spektrometrem do absorbancji, FLUOstar Omega z systemem
filtrów do absorbancji

CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device

Wyposażenie opcjonalne

MODEL

Metody pomiarów*

FLUOstar Omega
intensywność fluorescencji - włączając FRET, luminescencja (flash i glow) - włączając BRET, absorbancja UV/Vis - spektrometr lub filtry AlphaScreen/
AlphaLISA, fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET
odczyt od góry i od dołu płytki, pomiary endpoint i kinetyczne, sekwencyjne pomiary wzbudzenia, sekwencyjne pomiary emisji, skan spektralny
absorbancji, pomiary ratiometryczne, skanowanie dołka

Formaty mikropłytek*

6- do 384-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)

Źródła światła

wysokoenergetyczna lampa błyskowa

Detektory*
Wybór długości fali*

Czułość

Czas odczytu*
Dozowniki odczynników*
Wytrząsanie
Inkubacja* [°C]
Oprogramowanie

(kontrola dokładności),
- ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19%
poprzez przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez
przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie,
- filtry optyczne,
- lustra dichroiczne.

- odczyt absorbancji w płytkach 1536-dołkowych,
- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze
optycznej 1 cm,
- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem
widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu

- odczyt od dołu płytki,
- spektrometr UV/Vis,
- odczyt luminescencji,
- polaryzacja fluorescencji,
- fluorescencja Time-Resolved,
- pomiar AlphaScreen i AplhaLISA,
- dozownik reagentów 1 lub 2,
- inkubacja w temp. do 65°C,

Metody detekcji*

Główne cechy FLUOstar Omega:
- tryby pracy - fluorescencja detekcja wielokolorowa, luminescencja
(opcja), absorbancja - skan spektralny,
- pomiar kinetyki w trybie wolnym i szybkim z pomiarem do 50
odczytów na sekundę,
- jednoczesny pomiar podwójnej emisji dla szybkich pomiarów BRET/
FRET,
- dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru
dla wszystkich formatów, aż do 384-dołków na płytce,
- wbudowany inkubator do temp. +45°C (opcja do temp. +65°C),
- różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
- unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem
Atmospheric Control Unit (ACU).

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT), spektrometr absorbcyjny UV/VIS CCD
skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek, filtry optyczne: do 8 fiiltrów wzbudzenia i do 8 filtrów emisji w
zakresie 240-900 nm, spektrometr absorbcyjny: spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali
FI

<0,2 fmol/dołek Fluoresceiny

TRF

<30 amol/dołek Europium

High-End TRF

<3 amol/dołek Europium

LUM

<20 amol/dołek ATP

AlphaScreen

<100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)

ABS na spektrometrze

dokładność: <1% przy 2 OD, precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD, zakres
dynamiki: 0-4 OD
1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384); 10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384)

do 2 wbudowanych dozowników reagentów, indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL), prędkość iniekcji
regulowana do 420 µL/s, funkcja „back flushing”
liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
+4 powyżej temp. otoczenia do 45 (65 opcjonalnie)
wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11

Wymiary (W x D x H) [cm]

44 x 48 x 30

Waga [kg]

28
* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika
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Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji

Czytniki wielodetekcyjne

415-20x

Czytnik POLARstar Omega

003-09-1-POLARstarOmega-0

POLARstar Omega - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr
Czytnik POLARstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą
oprogramowania komputerowego.
Dostępne parametry mierzone:
- fluorescencja - intensywność (włączając FRET),
- fluorescencja - TR (włączając TR-FRET),
- fluorescencja - polaryzacja (FP),
- luminescencja (flash i glow) włączając BRET (opcja),
- AlphaSreen / AlphaLISA® (opcja),
- absorbancja (ultraszybki pomiar w zakresie UV/ Vis).

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania
sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową
o min dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik POLARstar pracuje w
zakresie spektralnym od 240 nm do 750 nm (opcja do 900 nm) dla
pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych oraz 220-1000 nm
dla pomiarów absorbancji.
Wbudowany inkubator oraz wbudowane dozowniki odczynników
czynią z tego urządzenia prawdziwy kombajn badawczy.
Aplikacje w których POLARstar jest niezastąpiony:
- wykrywanie wiązań molekularnych,
- wykrywanie cAMP przy użyciu FP,
- oznaczanie oddziaływania białko-białko,
- profile kinazy przy użyciu FP,
- genotypowanie SNP (Single Nucleotide Polymorhisms) przy użyciu FP,
- oznaczanie kaspazy przy użyciu FRET.

Certyfikaty

Modele

POLARstar Omega ze spektrometrem do absorbancji, POLARstar Omega bez
absorbancji

CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device

Wyposażenie opcjonalne

Główne cechy POLARstar Omega:
- tryby pracy - fluorescencja, detekcja wielokolorowa, luminescencja
(opcja), absorbancja,
- pomiar kinetyki w trybie wolnym i szybkim z pomiarem do 50
odczytów na sekundę,
- jednoczesny pomiar podwójnej emisji dla szybkich pomiarów BRET/
FRET,
- dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru
dla wszystkich formatów aż do 384 dołków na płytce - wbudowane
dwa dozowniki odczynników (opcja),
- zmienna szybkość dozowania i objętość dla każdej studzienki,
- wbudowany inkubator do temp. +45°C (opcja do temp. +65°C),
- różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
- unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem
Atmospheric Control Unit (ACU).

(kontrola dokładności),
- ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19%
poprzez przepłukiwanie azotem; regulacja CO2 0-20% poprzez
przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie,
- filtry optyczne,
- lustra dichroiczne.

- odczyt absorbancji w płytkach 1536-dołkowych,
- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze
optycznej 1 cm,
- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem
widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu

- spektrometr UV/Vis,
- odczyt luminescencji,
- fluorescencja Time-Resolved,
- równoczesna podwójna emisja fluorescencji,
- równoczesna podwójna emisja lumminescencji,
- pomiar AlphaScreen i AplhaLISA,
- dozownik reagentów 1 lub 2,
- inkubacja w temp. do 65°C,
Model

POLARstar Omega

Metody detekcji*

polaryzacja fluorescencji, intensywność fluorescencji - włączając FRET, luminescencja (flash i glow) - włączając BRET, absorbancja UV/Vis - spektrometr lub
filtry, AlphaScreen/AlphaLISA, fluorescencja Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki, pomiary endpoint i kinetyczne, sekwencyjne pomiary wzbudzenia, sekwencyjne pomiary emisji, równoległa podwója emisja,
skan spektralny absorbancji, pomiary ratiometryczne, skanowanie dołka

Formaty mikropłytek*

6- do 384-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)

Źródła światła

wysokoenergetyczna lampa błyskowa

Detektory*
Wybór długości fali*

Czułość

Czas odczytu*
Dozowniki odczynników*
Wytrząsanie
Inkubacja* [°C]
Oprogramowanie

fotopowielacz o niskim poziomie szumów (PMT), spektrometr absorbcyjny UV/VIS CCD
skan spektralny lub odczyt do 8 dyskretnych długości fali w czasie poniżej 1 sek./dołek, filtry optyczne: do 8 fiiltrów wzbudzenia i do 8 filtrów emisji w
zakresie 240-900 nm, spektrometr absorbcyjny: spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali
FI

<0,2 fmol/dołek Fluoresceiny

FP

<5 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny

TRF

<30 amol/dołek Europium

High-End TRF

<3 amol/dołek Europium

LUM

<20 amol/dołek ATP

AlphaScreen

<100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)

ABS na spektrometrze

dokładność: <1% przy 2 OD, precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD, zakres
dynamiki: 0-4 OD
1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384); 10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384)

do 2 wbudowanych dozowników reagentów, indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL), prędkość iniekcji regulowana do
420 µL/s, funkcja „back flushing”
liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
+4 powyżej temp. otoczenia do 45 (65 opcjonalnie)
wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11

Wymiary (W x D x H) [cm]

44 x 48 x 30

Waga [kg]

28
* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika
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Czytnik PHERAstar FSX

003-09-1-PHERAstarFSX-0

PHERAstar FSX - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS. PHERAstar FSX jest następną generacją czytników mikropłytkowych firmy BMG LABTECH
do badań High-Throughput Screening. Niemiecka precyzja i najnowsza technologia czynią PHERAstar FSX Złotym Standardem dla badań HTS.

PHERAstar FSX pozwala na pomiary w następujących technologiach detekcji:
- super szybki pomiar spektrum absorbancji UV/Vis,
- intensywność fluorescencji - (włączając FRET),
- polaryzacja fluorescencji,
- TR Fluorescencja (Time-Resolved) (włączając TR-FRET),
- High-End AlphaScreen® / AlphaLISA®,
- luminescencja włączając BRET.

Jednoczesna Podwójna Emisja
Jednoczesny pomiar emisji pozwala na dwukrotne skrócenie czasu pomiaru,
a także koryguje błędy związane z różnoczasowym odczytem próby i efekty
związane z oznaczeniem takim jak photobleaching, wygaszanie sygnału
kinetycznego, fluktuacje temperatury, pH oraz parowanie.
Automatyczna regulacja ogniskowania
PHERAstar FSX wyposażony jest w układ automatycznej regulacji
ogniskowania dla odczytów od dołu i od góry. Regulacja ogniskowania
odbywa się z krokiem 0,1 mm i zapewnia najlepszy stosunek sygnał/szum dla
każdego rodzaju płytki, aplikacji i objętości próby.

Sekwencyjne podwójne wzbudzenie, jednoczesny pomiar podwójnej emisji
oraz obliczenia współczynników sygnałów stanowią fragment możliwości
urządzenia dla badań multichromatycznych takich jak FRET, TR-FRET, BRET
oraz FP.

Monitor Krzywej Wygaszania
PHERAstar FSX oferuje unikalną funkcję monitora krzywej wygaszania dla
trybów AlphaScreen oraz TRF. Funkcja ta pozwala na wizualizację krzywej
wygaszania dla pomiarów TR.

Technologia - Tandem
W czytniku PHERAstar FSX zastosowana jest najnowsza technologia Tandem
łącząca dwie technologie:
- ultraszybki pomiar spektrum absorbancji w zakresie UV/Vis,
- wysokoczuły system filtrów pomiaru fluorescencji.

Ultra szybki spektrofotometr
PHERAstar FSX jest wielodetekcyjnym czytnikiem HTS z wbudowanym
spektrofotometrem, który pozwala na pomiar spektrum absorbancji
w zakresie 220-1000 nm z rozdzielczością od 1 nm w czasie mniejszym niż
1 sekunda dla każdego dołka.

Innowacyjny system optyczny
Niedościgniona czułość urządzenia PHERAstar FSX bazuje na nowym
systemie optycznym opartym na optyce z soczewkami pozwalającymi na
pracę z trzema różnymi źródłami światła. W zależności od aplikacji użytkownik
może korzystać z następujących źródeł:
- wysokoenergetyczna lampa ksenonowa,
- laser azotowy dla TRF/TR-FRET,
- laser dla AlphaScreen®.

Certyfikaty

CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device

Wyposażenie opcjonalne

Czułość i szybkość
PHERAstar FSX jednoczy szybki odczyt w aplikacjach HTS z wysoką czułością
odczytu małych objętości prób. Niedościgniona czułość daje idealne
parametry S/N, %CV i wartość Z’ nawet dla małych objętości prób.

Modele

PHERAstar FSX

(kontrola dokładności),
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie,
- moduły optyczne.

- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze
optycznej 1cm,
- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem
widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu

- spektrometr UV/Vis,
- fluorescencja Time-Resolved High-End,
- fluorescencja Time-Resolved High-End z wykorzystaniem
lasera,
- AlphaScreen/AlphaLISA z wykorzystaniem lasera,
- 2 dozownik reagentów,
- inkubacja w temp. do 65°C,

MODEL

PHERAstar FSX

Metody detekcji*

polaryzacja fluorescencji, intensywność fluorescencji - włączając FRET, luminescencja (flash i glow) - włączając BRET, absorbancja UV/Vis - spektrometr lub
filtry, AlphaScreen/AlphaLISA Fluorescencja, Time-Resolved – włączając TR-FRET

Metody pomiarów*

odczyt od góry i od dołu płytki, pomiary endpoint i kinetyczne, sekwencyjne pomiary wzbudzenia, sekwencyjne pomiary emisji, równoległa podwója emisja,
we wszystkich metodach skan spektralny absorbancji, pomiary ratiometryczne czasu rzeczywistego, skanowanie dołka

Formaty mikropłytek*
Źródła światła*
Detektory*
Wybór długości fali*

Czułość

Czas odczytu*
Dozowniki odczynników*
Wytrząsanie
Inkubacja* [°C]
Oprogramowanie

6- do 3456-dołkowe płytki, płytka LVis z 16 pozycjami mikrospot (2 µL)
wysokoenergetyczna lampa błyskowa, laser dedykowany do AlphaScreen/AlphaLISA, laser azotowy do TRF i TR-FRET
cztery niezależne fotopowielacze o niskim poziomie szumów dedykowane do każdej z metod pomiarowych, spektrometr absorbcyjny UV/VIS CCD
filtry optyczne do 6 kompletnych modułów (filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne, filtr emisji) dopasowane do metod pomiarowych, spektrometr absorbcyjny:
spektrum w zakresie 220-1000 nm lub do 8 wybranych długości fali
FI

Top: <8 amol/dołek Fluoresceiny, Bottom: <50 amol/dołek Fluoresceiny

FP

<1 mP SD przy 1 nM Fluoresceiny

TRF

<0,5 amol/dołek Europium

HTRF

HTRF certyfikowany dla białych i czarnych płytek, Reader Control Kit (Eu) po 18 godz.
inkubacji, 384sv, 20 mL >1100 %, delta F dla wysokiego kalibratora >25 %, delta F dla
niskiego kalibratora

LUM

<8 amol/dołek ATP

AlphaScreen

<100 amol/dołek P-Tyr100 (384sv, 20 µL)

ABS na spektrometrze

dokładność: <1% przy 2 OD, precyzja: <0,5% przy 1 OD oraz <0,8% przy 2 OD, zakres
dynamiki: 0-4 OD

1 błysk: 8 sek. (96), 15 sek. (384), 28 sek. (1536); 10 błysków: 19 sek. (96), 57 sek. (384), 184 sek. (1536)
do 2 wbudowanych dozowników reagentów, indywidualnie programowana objętość dla każdego z dołków (3 do 500 µL), prędkość iniekcji regulowana do
420 µL/s, funkcja „back flushing”
liniowe, orbitalne i podwójne orbitalne z siłą i czasem programowanym przez Użytkownika
+5 powyżej temp. otoczenia do 45 (65 opcjonalnie)
wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania do kontroli czytnika i obliczeń, zgodne z FDA 21 CFR Part 11

Wymiary (W x D x H) [cm]

45 x 51x 47

Waga [kg]

49
* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika
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Czytniki absorbancji ELISA

601-101

Czytnik absorbancji ELISA SPECTROstar Nano

003-09-1-SPECTROstarNano-0

SPECTROstar Nano - spektrofotometr dla metody ELISA
SPECTROstar Nano rejestruje pełne spektrum UV/Vis (220-1000 nm) w mniej niż 1 sek./dołek, umożliwia pomiar w kuwetach (wbudowany port)
oraz w mikropróbkach o obj. 2 µL (opcjonalna płytka LVis). Prędkość spektrometru, prosta obsługa, a także zdolność do projektowania
i zapisywania pojedynczych protokołów testu daje użytkownikowi
niezrównaną elastyczność w celu optymalizacji ustawień dla wszystkich
eksperymentów z pomiarem absorbancji.
SPECTROstar Nano cechuje się:
- ultraszybkim pomiarem absorbancji w zakresie UV/Vis,
- rejestracją widma w zakresie 220-1000 nm w czasie krótszym niż
1 sek./dołek,
- wyborem rozdzielności widmowej 1-10 nm,
- możliwością odczytu płytek 6-dołkowych aż do 1536-dołkowych,
- małą objętością roztworu (2 µL) dla pomiarów DNA, RNA, białek itp.,
- standardowym portem kuwet dla pojedynczych prób,
- inkubacją prób do temp. +45°C zarówno dla mikropłytek, jak i kuwet,
- zaworem gazowym dla zapewnienia atmosfery wrażliwym próbom,
- pomiarami skanującymi dołki, pomiarami kinetycznymi i punktu
końcowego,
- wbudowaną wytrząsarką,
- analizą krótkich protokołów,
- oprogramowaniem MARS.

tworzenia protokołów, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Kreator
prowadzi użytkownika przez cały proces analizy danych. Dodatkowo,
Template Manager może być wykorzystywany do budowania
i przetwarzania złożonych protokołów.
Aplikacje w których SPECTROstar jest niezastąpiony:
- ilościowe oznaczanie białek DNA/RNA (Bradford, Lowry, DNA,
260/280 nm),
- oznaczenia reportera genów (β-Gal, SEAP),
- badania komórek - cytotoksyczność, żywotność, podziały,
- badania immunoenzymatyczne ELISA,
- aktywność enzymów,
- badania mikrobiologiczne,
- agregacja białek.

SPECTROstar Nano jest dostarczany z oprogramowaniem MARS,
a dzięki przyciskowi „Quick Run” jest gotowy do odczytów ELISA, DNA,
RNA, białek (Bradford, BCA, Lowry), wzrostu komórek oraz pomiarów
β-galaktozydazy, po wcześniejszym wprowadzeniu protokołów. To
niezwykle intuicyjne oprogramowanie daje niezrównane możliwości

Certyfikaty

Modele

SPECTROstar Nano

CE, QMsystem

Wyposażenie opcjonalne

- odczyt płytek 1536-dołkowych,
- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze
optycznej 1 cm,
- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem

widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu
(kontrola dokładności),
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie.

MODEL
Zasady pomiaru

SPECTROstarNano
absorbancja UV/ Vis – skan spektralny

Tryby pomiaru

pomiar punktu końcowego, pomiar kinetyczny, pomiar skanujący dołka

Źródło światła

wysokoenergetyczna błyskowa lampa ksenonowa

Detektor
Wybór długości fali

dla absorbancji - element CCD
dowolny co 1 nm w zakresie pracy urządzenia

Zakres spektralny [nm]
Inkubacja [°C]
Wytrząsanie
Format płytek
Port kuwet

tryb absorbancji 220–1000
zakres od +3 powyżej temp. otoczenia do +45 dla mikropłytek i kuwet
tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny z czasem i prędkością definiowaną przez Użytkownika
6 do 1536 dołków (definiowane przez Użytkownika)
dla kuwet o ścieżce optycznej 1 cm

Czułość [OD]

zakres dynamiczny: ±0,000-4,000

Wymiary (W x D x H) [cm]

36 x 50 x 16

Waga [kg]

10
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Czytnik absorbancji ELISA SPECTROstar Omega

003-09-1-SPECTROstarOmega-0

SPECTROstar Omega - spektrofotometr dla metody ELISA
Czytnik SPECTROstar Omega to unikalny czytnik mikropłytek kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego. Czytnik pozwala na
pomiar pełnego spektrum absorbancji w zakresie 220-1000 nm w czasie poniżej 1 sek. dla pojedynczego dołka.
Unikalną cechą czytnika jest możliwość rozbudowy urządzenia o
kolejne metody pomiarowe - fluorescencja, luminescencja, polaryzacja.
Dostępne standardowe parametry mierzone:
- absorbancja (w zakresie 220-1000 nm) - skan spektralny,
- fluorescencja (opcja),
- luminescencja (opcja),
- polaryzacja fluorescencji (opcja).
Aplikacje w których SPECTROstar jest niezastąpiony:
- badania komórek - cytotoksyczność, żywotność, podziały,
- ilościowe oznaczanie białek DNA/RNA (Bradford, Lowry, DNA,
260/280 nm),
- oznaczenia reportera genów,
- badania immunoenzymatyczne ELISA,
- aktywność enzymów,
- badania mikrobiologiczne,
- agregacja białek.

Główne cechy SPECTROstar Omega:
- tryby pracy - absorbancja - skan spektralny,
- możliwość rozbudowy o metody pomiaru fluorescencyjnego
i luminescencyjnego,
- pomiar kinetyki w trybie wolnym i szybkim z pomiarem do 50
odczytów na sekundę,
- dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru
dla wszystkich formatów aż do 384 studzienek na płytce - wbudowane
dwa dozowniki odczynników (opcja),
- wbudowany inkubator do temp. +45°C (opcja do temp. +65°C),
- różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
- unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem
Atmospheric Control Unit (ACU).

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania
sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

Certyfikaty

Modele

SPECTROstar Omega

CE, QMsystem

Wyposażenie opcjonalne

- odczyt luminescencji,
- dozownik reagentów 1 lub 2,
- inkubacja w temp. do 65°C,
- odczyt płytek 1536-dołkowych,
- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze
optycznej 1 cm,

- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem
widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu
(kontrola dokładności),
- ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19%
poprzez przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez

Model
Zasady pomiaru

przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie,
- filtry optyczne,
- stacja sterująca.

SPECTROstar Omega
absorbancja (w zakresie od niskiego UV do VIS) – skan spektralny

Tryby pomiaru

pomiar punktu końcowego, pomiar kinetyczny, pomiar skanujący dołka

Źródło światła

wysokoenergetyczna błyskowa lampa ksenonowa

Detektor
Wybór długości fali

dla absorbancji - spektrometr UV/Vis CCD
dowolny co 1 nm w zakresie pracy urządzenia

Zakres spektralny [nm]
Dozowniki
Inkubacja [°C]
Wytrząsanie
Format płytek*

tryb absorbancji 220–1000
do dwóch wbudowanych dozowników pracujących niezależnie
zakres od +4 powyżej temp. otoczenia do temp. +45 (+65°C opcjonalnie)
tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny
6 do 1536 dołków (definiowane przez Użytkownika)

Czułość [OD]

zakres dynamiczny: ±0,000-4,000, precyzja: <0,5% dla 1 i <0,8% dla 2

Czas odczytu

skan pełnego spektrum w zakresie 220–1000 nm poniżej 1 sek./dołek

Wymiary (W x D x H) [cm]

44 x 48 x 30

Waga [kg]

28
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Czytniki absorbancji ELISA / Czytniki luminescencji
WR-302-02

Czytnik absorbancji ELISA LEDETECT 96

044-09-1-LEDETECT96-0

Seria LEDETECT 96

Najnowsza technologia
Czytniki LEDETECT 96 zaprojektowano z myślą o błyskawicznej
analizie fotometrycznej płytek metodą ELISA. Czytnik potrafi zebrać
wyniki pomiarów z całej płytki w czasie 5 sekund. Tak dużą szybkość
pomiarów zapewnia precyzyjny, wielokanałowy układ optyczny.
Wysoką dokładność i niezawodność zapewnia najnowocześniejsza
technologia wymiennych źródeł światła LED. Czytnik zawiera do sześciu
specyficznych źródeł światła w postaci diod półprzewodnikowych LED.
LEDETECT 96 pozbawiony jest podstawowego źródła problemów
innych czytników - klasycznej lampy halogenowej.

oprogramowania. Na życzenie istnieje możliwość prezentacji zalet
oprogramowania w Państwa laboratorium.

Wyposażenie
Każdy czytnik wyposażony jest standardowo w cztery źródła
o długościach fal 405, 450, 492 oraz 620 nm. Wszystkie modele
posiadają proste oprogramowanie Capture96 do zbierania danych.
Seria LEDETECT 96 wyposażona jest we wbudowaną stację sterującą
z dużym dotykowym 15,6 calowym wyświetlaczem kolorowym LCD.
Czytnik zawiera również bezprzewodową klawiaturę oraz mysz.
Wszystkie rodzaje oprogramowania pozwalają na zaawansowaną
analizę statystyczną danych pomiarowych oraz zapewniają atrakcyjną,
graficzną prezentację wyników. Intuicyjna pomoc kontekstowa
ułatwia pracę nawet z najbardziej zaawansowanymi funkcjami

Certyfikaty

Modele

LEDETECT 96

IVD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- dodatkowe pakiety oprogramowania MikroWin 2013
w wersjach Lite, SC, SCK, SCKS,
- dodatkowe moduły optyczne,
- płytka walidacyjna QC,
- pipety jednokanałowe o zmiennej pojemności,
- pipety wielokanałowe o zmiennej pojemności.

Model

LEDETECT 96

Zakres pomiarowy [OD]

0,000-4,000

Zakres długości fal [nm]

340-900

Dokładność [%]

±1 (0-3,5 OD)

Powtarzalność [%]

±0,5 (0-3,5 OD)

Prędkość odczytu

5 sek. (pojedyncza długość fali)

Wbudowane wytrząsanie
Wbudowane moduły światła LED [nm]

z regulacją czasu oraz trybu
405, 492, 450, 620 jako standard, dostępne inne długości fal

Maksymalna ilość modułów
Źródło światła

6
specyficzne moduły LED

Złącze komputerowe

USB 2.0 (1.1)

Wymiary (W x D x H) [cm]

23 x 36 x 12

Waga [kg]

6,7
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Czytnik luminescencji LUMIstar Omega

003-09-1-LUMIstarOmega-0

LUMIstar Omega - luminometr
Czytnik LUMIstar Omega to luminescencyjny czytnik mikropłytek z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą
oprogramowania komputerowego.
Dostępne parametry mierzone:
- luminescencja - flash i glow (włączając BRET).

Urządzenie wyposażone jest w pełen pakiet oprogramowania
sterującego i specjalizowanego do opracowania wyników pomiarów.

LUMIstar Omega posiada funkcje odczytu od dołu i od góry
mikropłytki. W LUMIstar Omega zastosowano wyselekcjonowane
fotopowielacze w celu osiągnięcia niespotykanej u konkurentów
czułości. Wbudowany inkubator oraz wbudowane dwa dozowniki
odczynników (opcja) czynią z tego urządzenia prawdziwy kombajn
badawczy.

Główne cechy LUMIstar Omega:
- tryby pracy - luminescencja,
- odczyt z dołu lub z góry płytki,
- szybki odczyt: 20 sek. dla płytki 96-dołkowej i 55 sek. dla płytki
384-dołkowej,
- wbudowane 2 dozowniki odczynników (opcja),
- dozowanie odczynników bezpośrednio na płytkę w trakcie pomiaru
dla wszystkich formatów aż do 384 dołków na płytce,
- zmienna szybkość dozowania i objętość dla każdej studzienki,
- wbudowany inkubator do +45°C (opcja do temp. +65°C),
- różnorodność sond pomiarowych ściśle dopasowanych do aplikacji,
- unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem
Atmospheric Control Unit (ACU).

Aplikacje w których LUMIstar Omega jest niezastąpiony:
- lucyferaza i podwójna lucyferaza,
- badania komórkowe - apoptoza, żywotność,
- luminescencja immunoenzymatyczna,
- aktywność enzymów (np. oznaczenie inhibitorów PARP
(Poly (ADP-ribose) polymerase, screening inhibitorów P450, oznaczanie
kinazy białkowej),
- pomiary wapnia Ca2+ z akwaryną,
- kanały jonowe, GPCR screening,
- oznaczenia BRET dla monitoringu oddziaływań intermolekularnych,
- wykrywanie ATP (np. kontaminacja hodowli tkankowych mykoplazmą),
- aplikacje z enzymami - β-glucuronidase,
- ROS (reactive oxygen species),
- detekcja RNA/DNA (ilościowy PCR).

Certyfikaty

Modele

LUMIstar Omega

CE, QM system, DLRready™, MycoAlert™ Ready Device

Wyposażenie opcjonalne

- spektrometr UV/Vis,
- równocześna podwójna emisja luminescencji,
- dozownik reagentów 1 lub 2,
- inkubacja w temp. do 65°C,
- odczyt płytek 1536-dołkowych,
- płytka LVis - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL i 1 pozycja
odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie o drodze

optycznej 1 cm,
- płytka LVis QC - 16 pozycji odczytu w objętości 2 µL,
1 pozycja odczytu w hermetycznie zamykanej kuwecie
o drodze optycznej 1 cm, 4 filtry zgodne z NIST z wzorcem
widma (kontrola powtarzalności) i 1 filtr z tlenkiem holmu
(kontrola dokładności),
- ACU System Kontroli Atmosfery - regulacja tlenu 1-19%

Model
Zasady pomiaru
System pomiarowy

Dozowniki*

LUMIstar Omega
luminescencja (flash i glow) włączając BRET w zakresie 240 do 740 nm
pomiar od góry i od dołu, pomiar punktu końcowego i pomiar kinetyczny, jednoczesny pomiar podwójnej emisji, sekwencyjny pomiar
wielokrotnej emisji, pomiar ratiometryczny
do dwóch wbudowanych dozowników pracujących niezależnie, dozowanie do każdej płytki do rozmiaru 384 dołki do każdego dołka niezależnie,
indywidualnie programowane objętości dla każdego dołka (3-350 µL), programowana prędkość dozowania (100-420 µL/s), do czterech
dozowań dla pojedynczego dołka, odzyskiwanie reagentu (backflush)

Detektor

fotopowielacz z bocznym oknem

Filtry
Inkubacja* [°C]
Wytrząsanie
Format płytek*

poprzez przepłukiwanie azotem, regulacja CO2 0-20% poprzez
przemywanie suchym dwutlenkiem węgla,
- stacker - magazynek mieszczący do 50 płytek - automatyczne
przeładowywanie,
- filtry optyczne.

jedna tarcza z 8 pozycjami na filtry
zakres od +4 powyżej temp. otoczenia do temp. +45 (do temp. +65 opcjonalnie)
tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny orbitalny z czasem i prędkością definiowaną przez Użytkownika
6 do 384 dołków standardowo, formaty poniżej 6 dołków – opcjonalnie

Czułość [OD]

LUM < 20 amol/dołek ATP

Min. czasy odczytu [sek.]

20 (dla 96); 55 (dla 384)

Wymiary (W x D x H) [cm]

44 x 48 x 30

Waga [kg]

28

Czułość została obliczona zgodnie ze standardem IUPAC: 3 (SDblank) / slope
* parametry/wyposażenie zależne od konfiguracji czytnika
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Spektrofotometry

DNAM-xx

Spektrofotometr Halo DNAmaster

019-09-1-Halo-DNAmaster-0

Spektrofotometr Halo DNAmaster jest czytnikiem do pomiaru i analizy kwasów nukleinowych, białek oraz bakteryjnych hodowli komórkowych
w mikroobjętościach (od 0,5 µL).
Właściwości spektralne. Halo DNAmaster umożliwia pomiary w zakresie spektrum 200-900 nm (dokładność 1 nm), zakres absorbancji 0,00-4,00 OD.
Niski poziom szumów (~0,005 OD), dokładność fotometryczna (±0,01 OD)
oraz szerokość szczeliny spektralnej równej 4 nm zapewniają doskonałą
czułość, dokładność i powtarzalność.

Analiza białek
Halo DNAmaster mierzy stężenie białka dla różnych testów
kolorymetrycznych, tj.: Bradford, Lowry, Biuret oraz BCA.

Minimalna objętość próbek
Najmniejsza wymagana objętość próbki wynosi 0,5 µL. Halo DNAmaster
może być także wykorzystywany jako konwencjonalny spektrofotometr dla
pomiaru w standardowych kuwetach (10 mm).

Wykonuje pomiar białka przy 280 nm, bądź barwnych kompleksów
białkowych przy 246 nm.

Przyjazny użytkownikowi wyświetlacz LCD
Dotykowy ekran LCD o wymiarach 90 mm x 120 mm z intuicyjnym
oprogramowaniem dla szybkiego wyboru programu wg typu próbki. Łatwa
w obsłudze nawigacja oraz wirtualna klawiatura typu QWERTY zapewniają
szybkie i wydajne wprowadzanie danych do komputera oraz analizę.
Dane wyświetlane są numerycznie, w formie graficznej z możliwością
bezpośredniego drukowania, bądź przechowywanyn na karcie SD.
Analiza kwasów nukleinowych
Funkcje spektrofotometru Halo DNAmaster umożliwiają ilościową analizę
kwasów nukleinowych: dsDNA, ssDNA, RNA, bądź oligonukleotydów. Limit
detekcji dla dsDNA wynosi 20 ng/µL.
Czystość kwasów nukleinowych określana na podstawie obliczenia stosunku
A260/A280 dla preparatów DNA zanieczyszczonych białkami.
Halo DNAmaster może mierzyć stężenie DNA, RNA oraz oligonukleotydów
(barwne kompleksy).

Optyczna gęstość kultur komórkowych
Halo DNAmaster mierzy gęstość komórek bakterii przy 600 nm. Odczyt
absorbancji w przybliżeniu do 0,4 jednostek pozwala na określenie kultury
bakterii w wykładniczej fazie wzrostu oraz w najbardziej odpowiednim
momencie do zebrania komórek, bądź ich indukcji.
Walidacja
Dla zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia funkcja autodiagnostyki,
obejmująca szereg parametrów, zostaje uruchomiona każdorazowo po
włączeniu Halo DNAmaster (wraz z funkcją wyboru GLP/GMP).
Mikrokuweta „Ultramicro”
Mikrokuweta „Ultramicro” wykorzystuje technologię światłowodową i jest
przeznaczona do pomiaru i analizy próbek o skrajnie małych objętościach
DNA/RNA z dużą dokładnością i powtarzalnością.
Model z programowalną kontrolą temperatury
Opcjonalnie moduł Peltiera pozwala utrzymywać temperaturę próbek w
zakresie od 20°C do 95°C (dokładność ±0,5°C).

D12002x

Spektrofotometr dwuwiązkowy Halo DB-20

019-09-1-DB-20-0

Halo DB-20 jest spektrofotometrem dwuwiązkowym odpowiednim dla wielu zastosowań analitycznych, w których wymagany jest odpowiednio wysoki poziom
precyzji pomiarów.

Optyka dwuwiązkowa
Optyka dwuwiązkowa zapewnia jednoczesną analizę próbki badanej
i referencyjnej. Obydwie wiązki są analizowane poprzez oddzielne detektory.
Charakterystyka widmowa
1,5 nm szczeliny spektralnej. Zgodność spektrofotometru Halo DB-20
z rygorystycznymi standardami Europejskiej Farmakopei. Dokładność nastawy
długości fali ±0,3 nm, poziom szumu 0,0003 Abs (500 nm) i rozproszenie
światła ≤0,05% (220 nm NaI, 340 nm NaNO2).
Szeroki wachlarz metod pomiarowych
Metoda fotometrii: pozwala na przeprowadzanie analiz ilościowych
absorbancji lub transmitancji. Istnieje możliwość wyboru od pojedynczej
długości fali, aż do 6 wielokrotności poszczególnych długości fal, proporcji
kwasów nukleinowych do białek A260/A280 i ustawienie krzywych kalibracji
dla 20 standardów oznaczania wartości stężeń. Pomiary kinetyczne
przeprowadza się w przedziale czasu od 1 min do >27 godz.
Skanowanie spektralne przeprowadza się w zakresie od 190 nm do
1100 nm z jedną z 8 rosnących i ustawionych prędkości zaczynając od
wysokiej rozdzielczości 10 nm/min, aż do szybkiego przeglądu 3600 nm/min.
Przetwarzanie danych polegające na analizie wartości maksymalnych
i minimalnych lub wygładzanie może być dokonywane bezpośrednio z panelu
sterowania lub za pośrednictwem dodatkowego oprogramowania Halo UV
Detective.

Przyjazny użytkownikowi i bogaty w informacje wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Ciekłokrystaliczny, podświetlany, o rozmiarach ekranu 165 mm x 122 mm
jest na tyle duży, by wyświetlać pokaźny zakres informacji i to w formacie
graficznym.
Walidacja
Funkcja samodiagnostyki, która dokonuje kilkuparametrowej analizy przy
każdym włączeniu Halo DB-20. Spektrofotometr Halo DB-20 jest również
wyposażony w funkcję walidacji, która uwiarygadnia parametry urządzenia.
Samowystarczalność urządzenia lub współpraca z komputerem
Halo DB-20 jest urządzeniem, które dzięki swojemu wyposażeniu jest
zdolne do wykonania pełnego zakresu analiz samodzielnie. Dla potrzeb
bardziej zaawansowanych analiz i raportowania wystarczy poddać
spektrofotometr Halo DB-20 kontroli za pomocą oprogramowania UV
Detective zainstalowanego na komputerze z systemem operacyjnym
Windows.
Przechowywanie danych
Spektrofotometr Halo DB-20 umożliwia zachowanie do 20 programów
i 10 zbiorów danych pomiarowych. Dane mogą być bezpośrednio
przesyłane do pamięci zewnętrznej portem USB i dalej przetwarzane na
komputerze posiadającym komercyjne arkusze kalkulacyjne (jak Microsoft
Excel).

D120060

Spektrofotometr dwuwiązkowy Halo DB-30

019-09-1-DB-30-0

Halo DB-30 UV/Vis spektrofotometr dwuwiązkowy jest kolejną generacją w serii urządzeń analitycznych Halo, która zapewnia doskonałe wyniki
w zastosowaniach laboratoryjnych wymagających największej czułości. Spektrofotometr Halo DB-30 znajduje szerokie zastosowanie w tak
różnorodnych dziedzinach jak farmaceutyka, żywność, warunki sanitarne, środowisko naturalne, biologia, rolnictwo, geologia, kopalnictwo,
petrochemia, optyka, nauki przyrodnicze, edukacja, wytwórstwo, przetwórstwo i wiele innych.
Wyjątkowo małe rozproszenie światła

Skuteczne oprogramowanie UV Detective

Innowacyjnie zaprojektowana ścieżka optyczna zapewnia
wyjątkową wydajność podwójnej wiązki światła i bardzo niskie straty
spowodowane poziomem rozproszenia światła 0,010%.

Spektrofotometr Halo DB-30 współpracuje z komputerem osobistym
z oprogramowaniem UV Detective (w pakiecie z urządzeniem).
Program komputerowy UV Detective współpracuje z dodatkowymi
akcesoriami np. 6-cio kuwetowy podajnik pomiarowy.

Charakterystyka widmowa
Zwiększenie czułości uzyskano w wyniku zastosowania asymetrycznego
monochromatora o długiej ogniskowej. Ponadto 6 ustawianych i
wybieralnych szerokości szczeliny (najmniejsza rozdzielczość to 0,1 nm)
pozwala na dobieranie optymalnych ustawień dla potrzeb różnorakich
zastosowań.
Dokładność długości fali ±0,3 nm, poziom szumu 0,0003 Abs
(500 nm), powtarzalność wartości długości fali ±0,1 nm, zakres
absorbancji od -4 do +5 Abs - niezmiernie ważne dla analizy próbek o
wysokiej absorbancji bez konieczności dalszego rozcieńczania.
Duże prędkości a rozdzielczość
Istnieje możliwość wyboru 8 prędkości zaczynając od największej
rozdzielczości 1 nm/min. W połączeniu z precyzyjnym fotopowielaczem
długość fali rzędu 0,1 nm jest zachowana nawet w przypadku
największej prędkości skanowania tj. 2000 nm/min.
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Walidacja
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie instrumentu pomiarowego
jest on wyposażony w funkcję samodiagnostyki, która dokonuje
kilkuparametrowej analizy przy każdym włączeniu Halo DB-30.
Spektrofotometr Halo DB-30 jest również tak wyposażony, aby
sprostać standardom analiz wymagających walidacji i kontroli.
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MODEL

DNAmaster

Źródło światła

lampa ksenonowa o długiej żywotności

Detektor

CCD

Zakres długości fali [nm]

±1

Szerokość szczeliny spektralnej [nm]

4

Dokładność fotometryczna [OD]

±0,01

Powtarzalność fotometryczna [OD]

±0,005

Rozproszenie światła [%T]

Minimalna objętość próbki [µL]

0,5
20 do 95

Pamięć

0,000-4,000

Dokładność długości fali [nm]

20

Zakres temperatur [°C]

200-900

Zakres pomiaru absorbancji [OD]

Wykrywanie kwasów nukleinowych
[ng/µL]

wewnętrzna i karta SD
Wymiary (W xD x H) [mm]

DNAM / DNAM-UM
DNAM-TC

300 x 300 x 115
300 x 300 x 155
Waga [kg]

DNAM / DNAM-UM
DNAM-TC

0,5

Certyfikaty

3,5
4,5

Modele

Halo DNAmaster DNAM, Halo DNAmaster DNAM-UM, Halo DNAmaster DNAM-TC

CE

Wyposażenie opcjonalne

- drukarka termiczna.

MODEL

DB-20

Optyka

Poziom szumów [ABS]

DB-20S

wklęsła siatka dyfrakcyjna odbiciowa / podwójna wiązka

Zakres długości fali [nm]

Rozproszenie światła

1,5

1,0

≤0,05% (220 nm NaI,
340 nm NaNO2)

≤0,10% (220 nm NaI,
340 nm NaNO2)

Dokładność długości fali
[nm]

lampa halogenowa wolframowa i deuterowa

Detektor

190-1100

Szerokość szczeliny
spektralnej [nm]

0,0003 (500 nm)

Źródło światła

Wyświetlacz [mm]

fotodioda silikonowa
podświetlony, ciekłokrystaliczny o wymiarach 165 mm x 122

Wymiary (W x D x H) [mm]

370 x 550 x 265

Waga [kg]

20

±0,3

Zakres fotometryczny

Abs: -3 do +3, T: 0% do 300%, Conc: 0,000-9,999

Prędkość skanowania
długości fali [nm/min]

10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600

Modele

Certyfikaty

Halo DB-20, Halo DB-20S

CE

Wyposażenie opcjonalne
- uchwyt pomiarowy dla kuwet prostokątnych,
- uchwyt pomiarowy dla podłużnych kuwet cylindrycznych,
- termostatyczny uchwyt pomiarowy,
- uchwyt pomiarowy dla 6 kuwet (z elektroniczną kontrolą,
temperatury) - uchwyt pomiarowy dla mikro-kuwet,
- mikro-kuwety,

MODEL
Optyka

DB-30

Rozproszenie światła

190-900

≤0,10%T (220 nm NaI, 340 nm NaNO2)
±0,1

Źródło światła
Detektor

Dokładność fotometryczna (filtr NIST
930D)

±0,002Abs (0~0.5Abs), ±0,004Abs (0.5~1Abs),
±0,008Abs (1~2Abs), ±0.3% T

Powtarzalność fotometryczna (filtr NIST
930D)

±0,001Abs (0~0.5Abs), ±0,002Abs (0.5~1Abs),
±0,004Abs (1~2Abs), ±0.15% T

Certyfikaty

Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]

wybieralna: 1, 5, 20, 120, 300, 1000, 1600,
2000
0,0003 (500 nm)
lampa halogenowa wolframowa i lampa
deuterowa
fotopowielacz
370 x 550 x 265
20

Modele

Halo DB-30

CE

Wyposażenie opcjonalne
- uchwyt pomiarowy dla kuwet prostokątnych,
- uchwyt pomiarowy dla podłużnych kuwet cylindrycznych,
- termostatyczny uchwyt pomiarowy,
- uchwyt pomiarowy dla 6 kuwet (z elektroniczną kontrolą
temperatury) - uchwyt pomiarowy dla mikrokuwet,
- mikrokuwety,

Abs, %T, Conc. (S), E(R), Absorbance: -4 do
+5, %T: 0% to 600%T, Conc: -9,999 ~ +9,999

Prędkość skanowania długości fali
[nm/min]
Poziom szumów [ABS]

wybieralna: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0

Powtarzalność długości fali [nm]

- uchwyt pomiarowy dla próbek w postaci błon filmowych.

Tryb pomiarowy

siatka dyfrakcyjna / podwójna wiązka

Zakres długości fali [nm]
Szerokość spektralna [nm]

- automatyczny zasysacz próbek (Sipper) bez kontroli
temperatury,
- automatyczny zasysacz próbek (Sipper) z kontrolą
temperatury,
- uchwyt pomiarowy dla kuwety przepływowej,
- uchwyt pomiarowy dla próbek szklanych,

- automatyczny zasysacz próbek (Sipper) bez kontroli
temperatury,
- automatyczny zasysacz próbek (Sipper) z kontrolą
temperatury,
- uchwyt pomiarowy dla kuwety przepływowej,
- uchwyt pomiarowy dla próbek szklanych,
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- uchwyt pomiarowy dla próbek w postaci błon filmowych.
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Spektrofotometry

Spektrofotometr z rozszczepioną wiązką światła Halo RB-10

D110030

019-09-1-RB-10-0

Spektrofotometr Halo RB-10 jest spektrofotometrem działającym w oparciu o zasadę rozszczepienia wiązki światła i wieloma wbudowanymi
funkcjami gwarantującymi urządzeniu wszechstronność dla wielu zastosowań analitycznych i biologicznych.

Charakterystyka widmowa
Posiadając szczelinę spektralną o szerokości 2 nm Halo RB-10 jest
w stanie zapewnić zdecydowanie lepsze widma i rozkład wartości
szczytowych. Dokładność długości fali to ±0,5 nm, poziom szumu
0,0005 Abs (500 nm) i rozproszenia światła ≤0,05% (220 nm Nal,
340 nm NaNO2).
Szeroki wachlarz metod pomiarowych
Metoda fotometrii: pozwala na przeprowadzanie analiz ilościowych,
pomiaru absorbancji lub transmitancji. Istnieje możliwość wyboru
od pojedynczej długości fali, aż do 6 wielokrotności poszczególnych
długości fal, proporcji kwasów nukleinowych do białek A260/A280
i ustawienie krzywych kalibracji dla 20 standardów oznaczania wartości
stężeń.
Pomiary kinetyczne przeprowadza się w przedziale czasu od 1 min do
>27 godz.
Skanowania spektralne przeprowadza się w zakresie od 190 nm do
1100 nm z jedną z 8 rosnących i ustawionych prędkości zaczynając od
wysokiej rozdzielczości 10 nm/min aż do szybkiego przeglądu
3600 nm/min.

Przyjazny użytkownikowi i bogaty w informacje wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Ciekłokrystaliczny, podświetlany ekran o wymiarach 94 mm x 70 mm
z możliwością dostrajania jasności obrazu jest na tyle duży by
wyświetlać pokaźny zakres informacji i to w formacie graficznym.
Ponadto, dane na temat absorbancji lub transmitancji mogą być
odpowiednio uszczegóławiane i rozszerzane dzięki unikalnej funkcji
zoom.
Walidacja
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie instrumentu pomiarowego
jest on wyposażony w funkcję samodiagnostyki oraz walidacji.
Samowystarczalność urządzenia lub współpraca z komputerem
Halo RB-10 jest urządzeniem, które dzięki swojemu wyposażeniu jest
zdolne do wykonania pełnego zakresu analiz samodzielnie. Dla
potrzeb bardziej zaawansowanych analiz i raportowania wystarczy,
przy pomocy jednego przełącznika, poddać spektrofotometr
Halo RB-10 kontroli i sterowaniu oprogramowania UV Detective
zainstalowanego na komputerze z systemem operacyjnym Windows.
Uchwyt pomiarowy na 4 kuwety
W wyposażeniu urządzenia znajduje się 4-kuwetowy uchwyt
pomiarowy.

SB-10-220

Spektrofotometr jednowiązkowy Halo SB-10

019-09-1-Halo-SB-10-0

Spektrofotometr jednowiązkowy Halo SB-10 łączy w sobie wyjątkową wartość z precyzją spektrofotometrii w prostej obudowie.

Przyjazny użytkownikowi i bogaty w informacje wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Ciekłokrystaliczny, podświetlany ekran o rozmiarach 94 mm x 70 mm z
możliwością dostrajania jasności obrazu. Gładka i odporna na kontakt
z odczynnikami chemicznymi klawiatura jest tak zaprojektowana,
aby umożliwić łatwy i szybki wybór funkcji, sprawne posługiwanie się
urządzeniem i jest jednocześnie zabezpieczona przed nieoczekiwanym
i niekontrolowanym zalaniem cieczami.
Charakterystyka widmowa
Halo SB-10 osiąga 2 nm szczeliny spektralnej. Dokładność ustawienia
długości fali ±0,5 nm, stabilność linii bazowej ±0,002 Abs/hr (500 nm) i
rozproszenie światła ≤0,05% (220 nm NaI, 340 nm NaNO2).
Fotometria
Halo SB-10 przeprowadza analizę ilościową absorbancji lub
transmitancji w zakresie długości fal od 190 nm do 1100 nm.

kilkuparametrowej analizy przy każdym włączeniu spektrofotometru
Halo SB-10. Jest również tak wyposażony, aby sprostać standardom
analiz wymagających uwiarygodnienia i kontroli. Ponadto w pamięci
wewnętrznej można zapisać nawet do 200 krzywych kalibracji.
Samowystarczalność urządzenia lub współpraca z PC
Spektrofotometr Halo SB-10 jest prosty w obsłudze jako osobne
urządzenie. Do rozszerzenia funkcjonalności urządzenia zalicza się
wielokrotną analizę długości fal, skanowanie widma oraz analizę
DNA/białek. Dla potrzeb bardziej zaawansowanych analiz oraz
raportowania opcjonalnie można zainstalować na komputerze
oprogramowanie UV Detective.
Uchwyt na 4 kuwety
Uchwyt na 4 kuwety jest dostarczany w standardzie. Przyspieszenie
pomiaru można uzyskać poprzez włożenie 4 kuwet w tandemie,
a następnie manualne przesuwanie uchwytu do przodu lub do tyłu
w celu wybrania odpowiedniej kuwety do pomiaru.

Walidacja
Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie instrumentu pomiarowego,
wyposażony jest on w funkcję autodiagnostyki, która dokonuje

Spektrofotometr mikroobjętości UVISDrop

VISDrop

022-09-1-UVISDrop-0

Spektrofotometr UVISDrop jest czytnikiem o wysokiej dokładności i pełnym spektrum (200-850 nm) w mikroobjętościach (0,5-2,5 µL).

Właściwości:
- pomiar UV/Vis,
- pomiary jakościowe i ilościowe kwasów nukleinowych (DNA/RNA) i
białek,
- pełne spektrum pomiarowe - 200-850 nm - wyniki z dwóch torów
optycznych mogą być wyświetlane jednocześnie,
- nie wymaga rozcieńczania skoncentrowanych próbek,
- nie wymaga pozycjonowania kuwet i kapilar pomiarowych,
- nie wymaga używania myszy - przyciski „blank” i „measurement” na
obudowie,
- intensywność lamp jest regulowana zgodnie z koncentracją próbki
tak, aby zapewnić stabilność pomiarów,
- możliwość podłączenia komputera zewnętrznego.
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po
MODEL
Optyka

Detektor

RB-10
wklęsła siatka dyfrakcyjna / wiązka dzielona

Zakres długości fali [nm]
Szerokość szczeliny spektralnej [nm]
Rozproszenie światła
Dokładność długości fali [nm]
Zakres fotometryczny
Prędkość skanowania długości fali [nm/min]
Poziom szumów [ABS]

190-1100
Wymiary (W x D x H) [mm]

2

Waga [kg]

≤0,05% (220 nm NaI, 340 nm NaNO2)

Włókno optyczne

±0,5
Abs: -3 do +3, T: 0% do 300%, Conc: 0,000-9,999
10, 100, 200, 400, 8000, 1200, 2400, 3600
0,0005 (500 nm)
lampa halogenowa wolframowa i lampa
deuterowa

Źródło światła

Wyświetlacz [mm]

fotodioda silikonowa
podświetlony, ciekłokrystaliczny o wymiarach
94 x 70

Certyfikaty

Moc [W]
Wykrywanie kwasów nukleinowych [ng/µL]

370 x 550 x 265
20
kwarcowe
6
2-3500

Wykrywanie białek [mg/mL]

100

Waga [kg]

1,4

Modele

Halo RB-10

CE

Wyposażenie opcjonalne

- termostatowany uchwyt na kuwety,
- uchwyt na probówki reakcyjne,
- uchwyt na mikrokuwety,
- kwarcowe mikrokuwety 50 µL / 10 mm,
- zasysacz próbek (sipper).

MODEL
Optyka

SB-10

Źródło światła

pojedyncza wiązka

Zakres długości fali [nm]
Szerokość spektralna [nm]
Tryby pomiarowe

Wyświetlacz [mm]

190-1100

Wymiary (W x D x H) [mm]

2

Waga [kg]

Abs, %T E(S)

Rozproszenie światła
Dokładność długości fali [nm]
Zakres fotometryczny
Stabilność linii bazowej

lampa halogenowa wolframowa i lampa
deuterowa
podświetlony, ciekłokrystaliczny o wymiarach
94 x 70
470 x 370 x 180
20

≤0,05% (220 nm NaI, 340 nm NaNO2)
±0,5
Abs: -3 do +3, T: 0% do 300%
0,002 Abs/godz. (500 nm)

Modele

Certyfikaty

Halo SB-10

CE

Wyposażenie opcjonalne
- oprogramowanie UV Detective.

MODEL
Standardowa długość ścieżki [mm]
Długość krótkiej ścieżki (dla
skoncentrowanych próbek) [mm]
Objętość próbki [µL]
Źródło światła
Detektor
Zakres długości fali [nm]
Dokładność długości fali [nm]
Rozdzielczość długości fali

Precyzja absorbancji [nm]

UVISDrop

Dokładność absorbancji [%]

1

Zakres pomiaru [ABS]

0,2
0,5-2,5
lampa ksenonowa

0,1-5 ±0,1%
5-75 ±2%

Wymiary (W x D x H) [mm]

214 x 147 x 95

Moc [W]

200-850

Wykrywanie kwasów nukleinowych
[ng/µL]

1
3 nm (FWHM w Hg 546 nm)
<1,8 nm (FWHM w Hg 253,7 nm)

Certyfikaty
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6
2-3500
100

Waga [kg]

1,4

UVISDrop

Wyposażenie opcjonalne

kwarcowe

Wykrywanie białek [mg/mL]

Modele

CE

2
0,1-70

Dokładność pomiaru [ABS]

Włókno optyczne

3648 elementów CCD

0,002 (ścieżka 1 mm)
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Spektrofotometry / Nefelometry
NABI

Spektrofotometr Nabi UV/Vis Nano

052-09-1-Nabi-0

Spektrofotometr Nabi to wygodne i nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają kompaktowych rozwiązań dla swojego laboratorium.
Umożliwia pomiar stężenia DNA/RNA, białek, zawiesiny komórek oraz innego materiału podobnie do klasycznych spektrofotometrów.
W niewielkiej obudowie zamknięta jest olbrzymia moc pomiarowa pozwalająca na pomiar spektrofotometryczny w klasycznej kuwecie o drodze
optycznej
10 mm, jak i w ściśniętej kropli na drodze optycznej 0,5 mm.
Różnorodność i precyzja pomiarów:
- pomiary end-point i kinetyczne,
- szybki pomiar spektrum - 5 sekund,
- dokładny pomiar <±0,0002,
- szerokie spektrum pomiaru w kuwecie,
- pomiar próbek w mikroobjętości,
- duża powtarzalność pomiarów ilościowych kwasów nukleinowych.
Prosta i lekka konstrukcja:
- kompaktowe wymiary i niska waga,
- prosta obsługa przy minimalnej ilości czynności,
- łatwa obsługa poprzez 7 calowy dotykowy ekran LCD,
- szybki rozruch - bez rozgrzewania lampy,
- praca niewymagająca podłączenia do komputera.
Analiza wyników:
- pojedyncza długość fali lub spektrum,
- wybór pomiaru punktu końcowego lub kinetyki,
- pomiar ilościowy kwasów nukleinowych, białek itp.,
- liczenie komórek,
- łatwe zabezpieczenie danych i aktualizacja oprogramowania poprzez
port USB,
- łatwość potwierdzenia wyników przez graficzną prezentację.

AUVS-102

Spektrofotometr CuvDrop™

022-09-1-CuvDrop-0

Spektrofotometr CuvDrop™ jest idealnym rozwiązaniem w laboratoriach, gdzie elastyczność pomiaru jest kluczowym wymogiem. CuvDrop™
łączy zdolność pomiaru mikroobjętości z zaletami pomiarów w kuwecie w jednym urządzeniu. Pomiary stężenia i czystości białek oraz kwasów
nukleinowych można wykonać w dwóch trybach: Platformy i Kuwety.
Właściwości:
- dwa tryby pomiaru UV/Vis (tryb Platformy i Kuwety),
- tryb Kuwety umożliwia pomiary kinetyczne oraz pomiary gęstości
komórek (OD 600),
- kontrola temperatury i mieszanie kuwety,
- wyniki dwóch wiązek światła mogą być równocześnie wyświetlane
w trybie Platformy,
- przyciski „Blank” (próba ślepa) i „Measurement” (pomiar) znajdują się
na obudowie (nie ma potrzeby podłączania myszki),
- natężenie światła jest regulowane w zależności od stężenia próbki,
- sterowanie za pomocą oprogramowania komputerowego z
możliwością przechowywania danych.

506-101

Nefelometr NEPHELOstar Plus

003-09-1-NEPHELOstarPlus-0

Czytnik NEPHELOstar Plus jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do różnego typu pomiarów nefelometrycznych na mikropłytkach o
standardowych formatach (max. 384-dołkowej). Sercem systemu jest laser o długości fali 635 nm z wielopoziomowym systemem kontroli pracy,
możliwością regulacji mocy i średnicy wiązki. Czytnik może służyć do wielu różnorodnych aplikacji m.in.:
- testy rozpuszczalności,
- immunoprecypitacja,
- monitoring wzrostu bakterii i grzybów,
- badanie leków,
- oznaczanie masy cząsteczkowej makromolekuł.

pozwalający na integrację urządzenia z systemami automatycznego
pomiaru próbek. Wbudowany zasobnik (opcja) pozwala na
nieprzerwane pomiary na 25 różnych wprowadzonych płytkach.
System posiada również opcjonalną przystawkę do odczytu kodu
kreskowego.

Zalety
Czytnik wyposażony jest w dwie wbudowane pompy strzykawkowe
o dużej dokładności. Oprogramowanie zapewnia możliwość
niezależnego podawania reagentów do każdej studzienki w ściśle
określonym czasie i objętości. Dzięki wbudowanemu modułowi
grzejnemu istnieje możliwość wytrząsania i inkubacji płytki w
określonej temperaturze (stabilności ±0,2°C). NEPHELOstar posiada
unikalne funkcje kontroli gazu przez sterowany mikroprocesorem
Atmospheric Control Unit (ACU), który pozwala na w pełni regulowane
indywidualne sterowanie O2 (1% do 19%) i CO2 (0% do 20%) w czytniku
do mikropłytek. Alternatywnie, BMG LABTECH oferuje dodatkowo
Purge Gas Vent do upustu gazu oczyszczającego i zastąpienia gazu
atmosferycznego w komorze czytnika mikropłytek gazem obojętnym
(np. CO2, Ne lub Ar).

Oprogramowanie
System wyposażony jest w doskonałe oprogramowanie sterujące i
obliczeniowe.

Automatyka
System jest przystosowany do integracji z zespołami robotów w
celu optymalizacji wydajności pracy dla analiz wielu tysięcy próbek w
krótkim czasie. Integralną częścią oprogramowania jest moduł DDE
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Jego podstawowe zalety to:
- łatwa, intuicyjna obsługa,
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi Windows,
- łatwy transfer danych do zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych
(np. Excel),
- rozbudowany moduł obróbki statystycznej danych,
- wiele możliwości graficznej prezentacji wyników,
- rozbudowana pomoc kontekstowa.

po
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MODEL

Maksymalne stężenie próby [ng/µL]

Nabi

Zakres spektralny [nm]

Wyświetlacz

200-1100

Źródło światła

Wymiary (W x D x H) [mm]

błyskowa lampa ksenonowa

Detektor

3

Zasilanie [V / Hz]

0,5

Długość ścieżki [mm]

220 x 280 x 220

Waga [kg]

CCD (2048 pikseli)

Minimalna objętość próby [µL]

10
7 cali, LCD

230 / 50

0,5 (mikro), 10 (kuweta)

Minimalny czas pomiaru

3 sek.

Dokładność absorbancji [ABS]

±0,0002

Rozdzielczość spektralna [nm]

0,3

Limit detekcji [ng/µL]

2

Certyfikaty

Modele
Nabi

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

Tryb Platforma
Minimalna
objętość próbki
[uL]

Tryb Kuweta

Dokładność
długości fali [nm]

0,3

Maksymalne
stężenie [ng/µL]

100 (dsDNA)

Rozdzielczość
spektralna [nm]

1,3 (FWHM w Hg
546 nm)

Czas pomiaru [sek.]

<3

0,003

Wymiary kuwety
(W x D x H) [mm]

12,5 x 12,5, do h=48

0,5

Z-Height [mm]

13

1

Grzanie [°C]

37 ±0,5

Precyzja
absorbancji

0,5 i 0,1

Mieszanie
[obr./min.]

50-850

Dokładność
absorbancji [%]

Źródło światła

lampa ksenonowa

Długość ścieżki
[mm]

10

Typ detektora

3072 elementów
CCD

Zakres absorbancji
[ABS]

0,005-1,5

200-850

Limit detekcji
[ng/µL]

0,4 (dsDNA)

Liczba próbek
Długość ścieżki
[mm]

Zakres długości fali
[nm]

2

Zakres absorbancji
[ABS]

0,04-200

Limit detekcji
[ng/µL]

2 (dsDNA)

Maksymalne
stężenie [ng/µL]

10000 (dsDNA)

Modele

Certyfikaty

CuvDrop™

CE

Wyposażenie opcjonalne

MODEL

System pomiarowy
Źródło światła

nefelometria

Detektor
Inkubacja [°C]
Wytrząsanie

Czułość

pomiar punktu końcowego i pomiar kinetyczny
dioda laserowa z automatycznym
monitorowaniem, długość fali 635±10 nm

Kąt rozproszenia [°]
Dozowniki

Format płytek

NEPHELOstar Plus

Zasady pomiaru

Wymiary (W x D x H) [cm]
Waga [kg]

do 80
do dwóch wbudowanych dozowników
fotopowielacz z bocznym oknem
zakres od +4 powyżej temp. otoczenia do +45
tryby pracy: liniowy, orbitalny i podwójny
orbitalny

Certyfikaty

Modele

NEPHELOstar Plus

CE, QMsystem

Wyposażenie opcjonalne
- dozownik 1 i/lub 2 - opcja dozownika zawiera moduł pompy
wraz z głowicą dozującą,
- Gas vent - opcja Gas vent zawiera specjalny zawór
połączeniowy do komory czytnika pozwalający na wykonywanie
pomiarów w atmosferze np. gazu obojętnego,
- STACKER II - opcja STACKER II pozwala na przystosowanie

czytnika NEPHELOstar do pracy z urządzeniem podającym
płytki wraz z ich identyfikacją za pomocą czytnika kodów
paskowych.
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do 384 dołków
zależna od wielkość cząstek i właściwości płynu,
detekcja: dwutlenek krzemu (rozmiar cząstki 0,5
do 10 µm) 800 nM
44 x 48 x 32
25

po
po

Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji

Densytometry / Fluorymetry

DSM-xxxxxxx

Densytometr Laxco MicroSpek™ DSM

043-09-1-DSM-0

Szybki, dokładny, powtarzalny, niedrogi. MicroSpek™ DSM pozwala na pomiar gęstości zawiesiny mikroorganizmów w mikroobjętościach lub/oraz
w kuwetach/probówkach. Zasilanie bateriami pozwala na przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce, gdzie prowadzone są hodowle mikroorganizmów.
W MicroSpek™ DSM wiązka światła o długości fali 600 nm przechodzi przez komórki i jest przez nie pochłaniana, a następnie odczytywana jako jednostki
McFarlanda, procent transmisji (%T) lub absorbancja (ABS).
Test dla zawiesiny drożdży, E. coli i kultur bakterii (nie zalecane dla komórek
ssaków) jest wykonywany łatwo i dokładnie. Pamięć wewnętrzna MicroSpek™
DSM może zapisać do 1000 punktów danych, które można w łatwy sposób
przesłać w formacie Excel do oprogramowania komputerowego
(# DSM-SWL-J9004, opcjonalnie).
Właściwości:
- duży ekran dotykowy LCD,
- nie wymaga kalibrowania przez użytkownika,
- źródło światła LED 600 nm dla oznaczeń E. coli, drożdży i ilości komórek,
- system samodzielny, nie wymaga podłączenia do komputera,
- małe wymiary,
- odczyt do 20 ABS (tylko wersja MICRO), %T (tylko wersja CUVETTE), i 15 McF
(tylko wersja MICRO),
- pomiar w mikroobjętości, kuwecie lub wersja z obiema opcjami,
- Energy Savings Technology,
- opcja self-cal do wyrównywania intensywności świecenia,
- Noise Compensation Technology do usuwania szumów i zakłóceń
w odczytach,
- wersja MICRO nie wymaga do odczytów wysokich stężeń,
- otwór drenujący aby zapobiec wyciekom,
- szkło ochronne chemicznie odporne, łatwe do czyszczenia,
- przystosowany do pracy w inkubatorach i komorach anaerobowych lub
w komorach laminarnych i komorach do prac sterylnych.
Pojemnościowy ekran dotykowy
MicroSpek™ DSM z dotykowymi przyciskami wprowadza użytkownika
w technologię XXI wieku. Przyciski dotykowe są bardziej niezawodne niż

przyciski mechaniczne, np. membranowe i są łatwiejsze do czyszczenia.
Użytkownik może łatwo wyczyścić obudowę urządzenia i być pewnym,
że żaden płyn nie przedostanie się do wnętrza.
Time Lapse
MicroSpek™ DSM umożliwia użytkownikowi wykonanie pomiaru gęstości
komórek w ciągu sekund, minut lub nawet godzin. Dane są automatycznie
zapisywane i mogą być wywoływane i wyświetlane zarówno w postaci
wykresów, jak i grafiki.
Pomiar w mikroobjętości (Micro Volume Site):
- dokładny odczyt do 15 Abs & McF,
- wystarczy 20 µL próbki,
- wymaga mniejszych rozcieńczeń, mniejsze koszty wykonania oznaczenia
i lepsza dokładność,
- kalibrowany do 15 McF i 20 Abs.
Pomiar w kuwecie (Cuvette Volume Site):
- odczyt do 3 Abs i 15 McF,
- kalibrowany do 5 McF i 3 Abs,
- pracuje z probówkami o śr. 16 mm dla pomiarów w McF oraz 10 mm
kuwetami.
Pomiar w kuwecie i mikroobjętości (Dual Models):
- łączy możliwość pomiaru w kuwecie i mikroobjętości.

BS-05010x-AAF

Densytometr Biosan DEN-1 i DEN-1B

002-09-1-DEN-0

Densytometry zostały zaprojektowane do pomiaru mętności zawiesiny komórek w zakresie:
- DEN-1: 0,3-5,0 jednostek McFarlanda (100 x 106-150 x 107 komórek/mL),
- DEN-1B: 0,0-6,0 jednostek McFarlanda (0-180 x 107 komórek/mL).
Densytometry Biosan umożliwiają pomiar mętności roztworu
w szerszym zakresie (do 15,0 jednostek McFarlanda), ale należy
pamiętać, że w tym przypadku wzrasta wartość odchylenia
standardowego. Densytometr jest stosowany do pomiaru stężenia
komórek (komórki bakteryjne, drożdże) podczas fermentacji,
określania wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki, do identyfikacji
mikroorganizmów w różnych testach, do pomiaru optycznej gęstości
przy określonej długości fali oraz do określenia stężenia roztworu
zabarwionego, absorbującego światło zielone. Zasada działania opiera
się na pomiarze gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników
w jednostkach McFarlanda. Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie
do pracy z probówkami o średnicy 16 mm i utrzymuje kalibrację po
wyłączeniu zasilania. Jednakże, jeśli jest to konieczne, możliwe jest
kalibrowanie urządzenia w 2-6 punktach w zakresie 0,5-5,0 jednostek
McFarlanda. Do kalibracji mogą być stosowane standardy komercyjne
(np. produkowane przez Pro-Lab, Lachema itp.) oraz zawiesiny
komórkowe przygotowane w laboratorium.

Dostępne są dwie wersje DEN-1:
- DEN-1 - zasilany tylko zewnętrznym źródłem prądu,
- DEN-1B - zasilany zewnętrznym źródłem zasilania i bateriami AA
(3 sztuki). Poza tym, DEN-1B pracuje z większą dokładnością
pomiarów (do 0,01 McF).

Dostępne są następujące zestawy kalibracyjne na zamówienie:
- CKG16 dla szklanych probówek o średnicy 16 mm,

ZP-MSR-FL96

Fluorymetr wielokanałowy MikroSpek™ FL96

043-09-1-FL96-0

Screening o wysokiej przepustowości, który jest szybki, dokładny i powtarzalny.
Laxco MikroSpek™ FL96 jest wielokanałowym fluorymetrem do pomiaru DNA, RNA i stężenia białek w formacie mikropłytek 96-dołkowych.
Z bardzo małym wymiarem oraz szerokim zakresem pojemności, urządzenie to może być używane w każdej przestrzeni nawet małego
laboratorium. MikroSpek™ FL96 zawiera SEO1000™ (Static Expanded
Oblique 1000 nm) oraz wyjątkową technologię APC (Auto-Poweroutput Compensation) dla zapewnienia dokładności i powtarzalności w
czasie screeningu o wysokiej przepustowości (badania przesiewowe).
Właściwości:
- mocny procesor ARM do szybkiej i dokładnej analizy ilościowej DNA,
RNA i stężenia białek w sekundy/próbkę,
- 4 kanały wzbudzania fluorescencji,
- czytnik kodów kreskowych dla płytek i filtrów fluorescencji,
- przechowywanie do 3 GB wartościowych wyników,
- duży 4,3 calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy,
- możliwość personalizowania MicroSpek™ FL96 z najczęściej
używanymi analizami,
- dwa porty USB do drukowania i przechowywania danych,
- małe wymiary,
- nie wymaga podłączenia komputera,
- SE1000™ i technologia APC,
- skanowanie 12 dołków jednocześnie,
- zawsze dokładne i powtarzalne wyniki,
- długość fali wzbudzania 375 nm, 460 nm dla dsDNA i ssDNA oraz 630
nm dla RNA.
Pomiar DNA, RNA i stężenia białek w mikroobjętościach
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Emisja światła
MikroSpek™ FL96 wykorzystuje kilka długości fali do wzbudzania
i emisji fluoroforów w celu wykrycia DNA, RNA i białek. Światło UV LED
z maksymalnym wzbudzeniem 365 nm i emisją w zakresie 460 nm
pozwala na stosowanie wielu wspólnych analiz wykrywania DNA, RNA
i białek. Niebieskie światło LED z wzbudzeniem 470 nm oraz zielone
światło emisyjne w zakresie 430-495 nm pozwala na wykrywanie
dsDNA, ssDNA i białek. Czerwone światło LED wzbudzeniowe o
długości fali 635 nm oraz dalekie czerwone o długości fali 600-645 nm
pozwala na dokładne wykrycie RNA.
SEO1000™ optical system
MikroSpek™ FL96 wykorzystuje najnowsze funkcje stosowane we
fluorymetrach mikroobjętości oraz system optyczny Static Expanded
Oblique 1000 nm (SEO1000™). Oparty o nowoczesne techniki
obrazowania mikroskopowego, system optyczny MikroSpek™ FL96
wykorzystuje okrągłe soczewki do tworzenia niezliczonej liczby
korekcji ścieżek światła. Gdy światło przechodzi przez soczewkę,
wiązka światła staje się równoległa i rozszerza się do 1000 nm.
Pozwala to próbce uzyskiwać różne wartości objętości i nadal
utrzymywać jednorodną wiązkę światła, co zwiększa w ten sposób
dokładność i powtarzalność pomiarów.
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po
MODEL

DSM-Cuvette

DSM-Micro

DSM-Dual

TAK

NIE

TAK

Zakres [McF]

<1
10

Mikrokuweta
(10 mm)

Dokładność [McF]

Probówki
14-17 mm

TAK

NIE

TAK

Światło
rozproszone [%T]

Mikroobjętość
(20 µL)

NIE

TAK

TAK

Długość ścieżki
[mm]

Długość fali [nm]

0-5 ±1,33%

0 do 15

Wymiary
(W x D x H) [mm]

600

Powtarzalność
[ABS]

±0,02 (dla 1)

Dokładność [ABS]

±0,01 (dla 1)

Zakres [ABS]

-0,3 do 2,99

194 x 173 x 84

Waga [kg]

Certyfikaty

0-5 ±1,33% 2-15
±1,33%

2-15 ±1,33%

0,8

Modele

DSM-Cuvette, DSM-Micro, DSM-Dual

CE
CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

DEN-1

DEN-1B

Źródło światła

dioda LED

Długość fali [nm]

λ=565 ±15

Zakres pomiarowy [McF]

0,3-15,0

Odchylenie standardowe
przy pomiarze
Objętość mierzonej próbki

0,1

0,01

Zasilanie

16 (z adapterem)
0,5 McF - 0,5 ±0,1
3,0 McF - 3,0 ±0,1
6,0 McF - 6,0 ±0,2

LCD

165 x 115 x 75

Waga [kg]

±3

Średnica otworu
pomiarowego [mm]

LED

Rozdzielczość
wyświetlacza [McF]
Wymiary (W x D x H) [mm]

0,00-15,00

Dokładność pomiaru [%]

Forma prezentacji wyniku

0,7
DC 12 V, 80 mA, 1 W

DC 12 V, 7 mA,
0,1 W i baterie (3 x AA)

0,5 McF - 0,5 ±0,1
3,0 McF - 3,0 ±0,1
6,0 McF - 6,0 ±0,2

nie mniejsza niż 2 mL

Certyfikaty

Modele

DEN-1, DEN-1B

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- CKG16 dla szklanych probówek o średnicy 16 mm

ZP-DSM-FL8

Fluorymetr MikroSpek™ FL8

043-09-1-FL8-0

Czuły, dokładny, niedrogi MicroSpek™ FL8
Laxco Inc. MicroSpek™ FL8 jest 8-kanałowym fluorymetrem do pomiaru DNA, RNA i stężenia białek przy użyciu wysokoczułej analizy ilościowej
Qubit®. Wraz z niewielkimi rozmiarami i szerokim zakresem możliwości, urządzenie to może pracować w każdych warunkach nawet niedużego
laboratorium. MikroSpek™ FL8 zawiera wyjątkową funkcję APC (AutoPower-output Compensation) dla zapewnienia dokładności
i powtarzalności.

Certyfikaty
CE, QMsystem

Wyposażenie opcjonalne

Właściwości:
- mocny procesor ARM do szybkiej i dokładnej analizy ilościowej DNA,
RNA i stężenia białek w sekundy/próbkę,
- odczyt zarówno fluorescencji, jak i absorbancji,
- użycie małej objętości próbki 1-20 µL,
- przechowywanie do 3 GB cennych wyników,
- duży 4,3” kolorowy wyświetlacz,
- możliwość personalizowania MicroSpek™ FL8 z najczęściej używanymi
Modele
analizami, dodawanie analiz, a nawet tworzenie własnych
analiz,
NEPHELOstar
Plus
- dwa porty USB do drukowania i przechowywania
danych,
- małe wymiary,
- nie wymaga podłączenia komputera,
- zawsze dokładne i powtarzalne wyniki,
- długość fali wzbudzania 470 nm dla dsDNA i ssDNA, 630 nm dla RNA
i absorbancja przy 600 nm dla E.coli, drożdży i liczenia komórek.
Pomiar DNA, RNA i stężenia białek w mikroobjętościach
Wysoka przepustowość - 8 próbek jednocześnie
MikroSpek™ FL8 został zaprojektowany do jednoczesnego wykrywania
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i ilościowego oznaczania do 8 różnych próbek DNA, RNA i stężenia
białek w mikroobjętości 1 µL. MikroSpek™ FL8 działa w technologii
Qubit® (Thermo Fisher Life Technologies) do fluorescencyjnego,
ilościowego wykrywania DNA, RNA i białek eliminując potencjalne
zanieczyszczenia w odczytywanych stężeniach.
Emisja światła
MikroSpek™ FL8 wykorzystuje kilka długości fali do wzbudzania
i emisji fluoroforów w celu wykrycia DNA, RNA i białek. Niebieskie
światło LED z maksymalnym wzbudzeniem 470 nm oraz zielone emisyjne w zakresie 430-495 nm pozwala na wykrycie dsDNA,
ssDNA i białek. Czerwone światło LED wzbudzeniowe o długości
fali 635 nm oraz dalekie czerwone o długości fali 600-645 nm
pozwala na dokładne wykrycie RNA.
Dodatkowo, MikroSpek™ FL8 ma zdolność pomiaru absorbancji
przy 600 nm, jako dodatkowa funkcja dla określenia gęstości
wzrostu hodowli E. coli i drożdży, co jest ważne w badaniach
biofarmaceutycznych i w produkcji dla monitorowania wzrostu
i maksymalnej produkcji białka.

po
po

Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji

Fluorymetry / Płuczki do mikropłytek
BS-050106-AAA

Fluorymetr 4-kanałowy ALA-1/4

002-09-1-ALA-1/4-0

Fluorymetr ALA-1/4 jest pierwszym wielokanałowym detektorem fluorescencji, który umożliwia wykrywanie fluoroforów emisji światła w
mieszaninie reakcyjnej w probówce zaraz po reakcji PCR. ALA-1/4 to 4-kanałowe szybkie urządzenie wykrywające tłumienia fluorescencji sond
DNA po amplifikacji. Metoda zamkniętych probówek umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa pracy w laboratoriach diagnostyki DNA. Poziom
fluorescencji zależy od ilości pozytywnych amplifikacji po inkubacji sond DNA w termocyklerze.
Urządzenie zastępuje etap elektroforezy i dokumentacji żeli w
wykrywaniu amplikonów. Metoda zamkniętych probówek umożliwia
zwiększenie bezpieczeństwa pracy w laboratoriach diagnostyki DNA.
Biosan FEP (Fluorescence detection with End Point analysis
- wykrywanie fluorescencji z analizą punktu końcowego) jest
rewolucyjnym rozwiązaniem pozwalającym na:
- przeprowadzanie eksperymentu w zamkniętych probówkach
eliminując prawdopodobieństwo zanieczyszczenia,
- wykonywanie procesów amplifikacji i detekcji w tym samym
pomieszczeniu ze zmniejszonym kosztem udziału personelu,
- wykrywanie w 4 kanałach (FAM, HEX, ROX, CY-5),
- zarejestrowanie, interpretację i przechowywanie wyników w
komputerze,
- jednoczesne wykrywanie różnych patogenów,
- wyeliminowanie potrzeby wykonywania elektroforezy żeli i posiadania
sprzętu do analizy i archiwizacji wyników,
- w standardzie rotory: R-48/0.2 (na 48 mikroprobówek o poj. 0,2 mL)
i R-36/0.5 (na 36 mikroprobówki o poj. 0,5 mL).

Płuczka mikropłytek Inteliwasher 3D-IW8

BS-060102-AAI

002-08-1-3D-IW8-0

Płuczka mikropłytek Inteliwasher 3D-IW8 została zaprojektowana dla przepłukiwania różnego rodzaju standardowych 96-dołkowych mikropłytek,
płytek dzielonych takich jak mikromacierze FastFrame (prostokątne dołki) o dołkach płaskodennych, U-kształtnych oraz V-kształtnych. Płuczka jest
w pełni programowalnym urządzeniem do wykonywania wieloetapowej pracy. Działa w trybie zasysania pojedynczego dołka, dwóch dołków lub
cyklicznie (po ścieżce koła lub prostokąta), trybie dozowania płynów oraz mycia i płukania (w cyklach obu funkcji).
System dozowania płynów pozwala na dawkowanie każdego kanału
oddzielnie.
Podłączony do płuczki rejestrator 4-CHW zapewnia automatyczną
kontrolę objętości roztworów do płukania oraz zlewek. Pokazuje
objętość odczynnika w każdej butelce (w procentach) oraz ostrzega w
przypadku wyczerpywania się płynu (lub zapełniania butli na zlewki).
Urządzenie zapewnia:
- tryb mycia,
- tryb płukania,
- tryb mieszania,
- zasysanie jedno oraz dwupunktowe, po obwodzie dołka (po ścieżce
koła lub prostokąta),
- możliwość dodawania odczynników pomiędzy cyklami,
- możliwość korzystania z mikropłytek różnych producentów
(automatyczna konfiguracja - dopasowanie do różnych głębokości
dołków mikropłytki),
- możliwość definiowania programów przez użytkownika z regulacją
parametrów.

Urządzenie posiada 50 programów podzielonych na 5 kategorii:
- typ 1 (1,0-1,9) IPF96 U/V do zastosowania dla płytek U-kształtnych
i V-kształtnych, jeden punkt pobierania,
- typ 2 (2,0-2,9) IPF96 FLAT-2 do zastosowania dla płytek
płaskodennych, dwa punkty pobierania,
- typ 3 (3,0-3,9) IPF96 FLAT-C do zastosowania dla płytek
o prostokątnym kształcie dołka, pobieranie po obwodzie dołka,
- typ 4 (4,0-4,9) FastFRAME-2 do zastosowania dla płytek dzielonych w stripach o prostokątnym kształcie dołka,
- typ 5 (5,0-5,9) FastFRAME-C do zastosowania dla płytek dzielonych w stripach o prostokątnym kształcie dołka.

BS-060106-AAI

Płuczka mikropłytek Intelispeed IW-8

002-08-1-IW-8-0

Płuczka mikropłytek Intelispeed IW-8 została zaprojektowana dla przepłukiwania standardowych, płaskodennych, 96-dołkowych mikropłytek.
Płuczka jest w pełni programowalnym urządzeniem do wykonywania wieloetapowej pracy. Działa w trybie zasysania, dozowania płynów oraz
mycia (w cyklach obu funkcji). Płuczka posiada 100 programów zdefiniowanych przez użytkownika. W standardzie zawiera 8-kanałową głowicę, 3
butelki na odczynniki, butelkę na zlewki oraz butelkę z filtrem.
Opcjonalnie dostępny jest rejestrator 4-CHW zapewniający
automatyczną kontrolę objętości roztworów do płukania oraz zlewek.
Pokazuje objętość odczynnika w każdej butelce (w procentach) oraz
ostrzega w przypadku wyczerpywania się płynu (lub zapełniania butli
na zlewki).
Urządzenie zapewnia:
- tryb mycia,
- tryb płukania,
- tryb mieszania,
- podwójne zasysanie,
- możliwość dodawania odczynników pomiędzy cyklami,
- możliwość korzystania z mikropłytek różnych producentów
(automatyczna konfiguracja - dopasowanie do różnych głębokości
dołków mikropłytki),
- możliwość definiowania programów przez użytkownika z regulacją
parametrów,
- zapisywanie programów pracy.
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Specyfikacja
kanałów detekcji

MODEL

ALA-1/4

Źródło wzbudzania

lampa diodowa
(Luxeon) z filtrami
interferencyjnymi

Kanał 1 - FAM

długość fali
wzbudzenia 460 nm,
długość fali emisji
515 nm

7 nm

Kanał 2 - HEX

długość fali
wzbudzenia 532 nm,
długość fali emisji
570 nm

Spektrum
transmisji filtrów
interferencyjnych

Detektor

fotopowielacz

długość fali
wzbudzenia 570 nm,
długość fali emisji
610 nm

Kanał 3 - ROX

Certyfikaty

Czas pomiaru 4
kanałów

2 min (30 sek. na
kanał)

Wymiary
(W x D x H) [mm]

400 x 250 x 190

Waga [kg]

długość fali
wzbudzenia 630 nm
długość fali emisji
670 nm

Kanał 4 - CY-5

8,5

Zasilacz [V / Hz]

230 / 50

Pobór mocy [W]

30

Modele
ALA-1/4

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL
Minimalna objętość dozowania [uL]
Maksymalna objętość dozowania [uL]
Dokładność dozowania [%]
Dopuszczalna objętość pozostająca w
dołku [uL]

Wybór 3 butli do płukania

3D-IW8
25
1600 (krok 25)

1-3

Czas ostatecznego zasysania [sek.]

1-3

Prędkość zasysania / dozowania

3 poziomy

Maksymalna liczba kanałów w 1
programie

2

Czas wytrząsania [sek.]

0-150 (krok co 5)

Wymiary (W x D x H) [mm]

nie więcej niż 2

Czas zasysania [sek.]

0-300 (krok co 10)

Liczba programów

± 2,5

+

Czas przemywania [sek.]

Waga [kg]

50
375 x 345 x 180
9,9

Modele

Certyfikaty

3D-IW8

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- rejestrator 4-CHW.

MODEL
Minimalna objętość dozowania [uL]
Maksymalna objętość dozowania [uL]
Dokładność dozowania [%]
Dopuszczalna objętość pozostająca w
dołku [uL]
Czas zasysania [sek.]

Liczba programów

25

0-150 (krok co 5)
100

1600 (krok co 25)

Wymiary (W x D x H) [mm]

375 x 345 x 180

± 2,5

Waga (z akcesoriami) [kg]

9,6

Zasilacz zewnętrzny [V/A]

DC 12 / 5

nie więcej niż 2
0,2-3

Prędkość zasysania / dozowania

3 poziomy

Maksymalna liczba kanałów w 1
programie

2

Czas przemywania [sek.]

Czas wytrząsania [sek.]

IW-8

0-300 (krok co 10)

Certyfikaty

Modele
IW-8

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- rejestrator 4 CHW.
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Płuczki do mikropłytek / Oprogramowanie do czytników
Wx-xx

Płuczka mikropłytek CappWash™

016-08-1-CappWash-0

Ręczna płuczka mikropłytek metody ELISA. Uniwersalne narzędzie do płukania mikropłytek w przypadku ograniczonego budżetu. CappWash™
wyposażony jest w pompę ssącą. Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej i polipropylenu. Podkładka jest wysoce odporna
na agresywne chemikalia. Głowica wyposażona jest w szereg igieł dozujących i zasysających wykonanych ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.
Pozwala to na wieloletnie użytkowanie bez konieczności wymiany. Śruba pozwala na regulowanie głębokości wprowadzania igieł.
W komplecie występują także butelki na płyn płuczący oraz na zlewki.
Właściwości:
- małe wymiary - nie zabiera miejsca w laboratorium,
- igły ze stali nierdzewnej - wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu,
- głowica 8-, 12- lub 16-kanałowa - możliwość wyboru wygodniejszej
głowicy,
- łatwa w utrzymaniu i pracy.

BS-040108-AAG

Aspirator butelkowy FTA-1

002-08-1-FTA-1-0

Aspirator butelkowy FTA-1 został zaprojektowany dla odsysania alkoholu lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/
RNA oraz w innych technikach reprecypitacyjnych mikrocząsteczek. FTA-1 może być również rutynowo stosowany do przepłukiwania hodowli
komórkowych. Butelka na odsysane płyny jest połączona z końcówką aspiratora przewodem z polietylenu. Płyn zostaje usunięty po zetknięciu się
końcówki aspiratora z powierzchnią płynu.

MARS

Oprogramowanie MARS

003-09-1-MARS-0

Oprogramowanie MARS do czytników BMG LABTECH zawiera duży zakres procedur do celów zarówno definicji protokołów pomiarowych, jak
również do analizy danych. Oprogramowanie jest w pełni zgodne z dokumentem FDA 21 CFR Part 11. Oprogramowanie kontrolne pozwala na
definiowanie parametrów pracy urządzenia oraz parametrów protokołów pomiarowych. Dla celów opracowywania oznaczeń pomiary kinetyczne
mogą być przerwane w dowolnym momencie w celu zmiany warunków reakcji.
MARS pozwala użytkownikowi wyświetlić i opracowywać dane z
użyciem zdefiniowanych wcześniej szablonów. Jednym z przykładów
może być automatyczne obliczenie parametrów kinetycznej reakcji
enzymatycznej (Vmax oraz Km) z zastosowaniem wielu dopasowań z
użyciem równań Michaeli-Menten lub Lineweaver-Burk.
Oprogramowanie pozwala na wyznaczanie krzywych standardowych
opartych na algorytmach dopasowania i wyznaczania między innymi
takich parametrów jak EC50, IC50 i r2.
Dostępne algorytmy dopasowania:
- regresja liniowa,
- punkt-punkt,
- regresja odcinkowa,
- krzywe sklejane,
- wielomian 2 i 3 stopnia,
- dopasowanie 4 parametrowe,
- kinetyka enzymatyczna (Michaeli-Menten, Lineweaver-Burk).
Oprogramowanie MARS posiada kreatory obliczeń pozwalające na
przeprowadzenie analizy krok po kroku z wyznaczaniem między innymi
takich parametrów jak S/N, Delta F%, Z’.
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CappWash™ W-8KIT-230V

CappWash™ W-12KIT-230V

CappWash™ W-16KIT-230V

CappWash™ 12-kanałowa

CappWash™ 16-kanałowa

CappWash™ 8-kanałowa

pompa próżniowa 230 V
butla na płyny płuczące
butla na zlewki
pułapka próżniowa
przewody silikonowe 3 m

Certyfikaty

Modele

ISO9001, CE

CappWash™ 8-kanałowa, CappWash™ 12-kanałowa, CappWash™ 16-kanałowa,
Gotowe zestawy: CappWash™ W-8KIT-230V - płuczka 8-kanałowa,
CappWash™ W-12KIT-230V - płuczka 12-kanałowa, CappWash™ W-16KIT-230V - płuczka
16-kanałowa

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL
Próżnia [mbar]
Pojemność butli [L]
Wymiary (W x D x H) [mm]
Waga [kg]
Zasilacz zewnętrzny [V / mA / W]

FTA-1
-500
1
160 x 210 x 340
1,7
12 / 300 / 3,6

Modele

Certyfikaty

FTA-1

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

- 8-kanałowa głowica MA-8.

MikroWin

Oprogramowanie MikroWin2013

044-09-1-MikroWin-0

Oprogramowanie MikroWin 2013 pozwala na bardzo wygodne i wydajne sterowanie czytnikiem ELISA oraz przeprowadzanie nieograniczonej
liczby obliczeń związanych z metodą ELISA. Program pozwala na wykonywanie obliczeń ilościowych, jakościowych, kinetycznych i skanujących.

Podstawowe funkcje programu:

Certyfikaty

FDA 21 CFR Part 11

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

- możliwość jednoczesnego wykonania pomiarów kinetycznych (wersja
SCK), kwalifikujących oraz ilościowych,
- ekstensywne algorytmy dopasowania krzywej - funkcje screeningu
i kinetyczne, funkcja skanowania (wg długości fali oraz powierzchni),
- dowolność układu pomiarowego płytki,
- całościowy zestaw funkcji obliczeniowych i wbudowany arkusz
kalkulacyjny,
- duży wybór funkcji dopasowania krzywej takich jak: regresja liniowa,
punkt - punkt, wielomiany pierwszego do piątego stopnia, krzywe
sklejane i inne,
Modele
- do 12 testów i krzywych standardowych na jednej
- mikropłytce,
- dowolne formuły zatwierdzające i rozbudowane funkcje statystyczne,
- pomoc kontekstowa oraz przewodnik „Jak zrobić?”,
- funkcje kinetyczne i skanujące w czasie rzeczywistym i funkcja zoom
dowolnej celi pomiarowej,
- konfigurowalne wydruki z funkcją podglądu,
- możliwość pracy w sieci,
- graficzny interfejs użytkownika,
- w pełni 32 bitowy program do pracy w środowisku Windows 7, 8/8.1,
10,
- dowolne przenoszenie danych do arkuszy kalkulacyjnych, edytorów
teksu, baz danych i innych programów systemu Windows,
- program w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej,
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- program MikroWin 2013 może współpracować z czytnikami
różnych Producentów, dzięki systemowi wczytywanych sterowników
innych urządzeń pomiarowych,
- w standardzie dostarczanych jest 7 algorytmów dopasowania
krzywej oraz sterowniki eksportu do plików typu: txt, xls oraz
w trybie wymiany ODBC systemu Windows,
- możliwe jest również wyposażenie pakietu w dowolne algorytmy
dopasowania krzywej oraz eksportu wyników.

Modele
MikroWin LITE, MikroWin SC, MikroWin SCK,
Mikro Win SCKC
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Systemy kontroli atmosfery

System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar

430-20x

002-09-1-CLARIOstar-ACU-0

Dostępny dla czytników CLARIOstar elektroniczny System Kontroli Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umożliwia niezależną kontrolę
stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2). Poziom tlenu, monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem jest kontrolowany w przedziale
0,1-20% przez system kontroli dopływu wolnego od tlenu azotu. Dwutlenek węgla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest do komory
odczytu płytki osobnym kanałem zapewniającym regulację stężenia CO2 w zakresie 0,1-20%.
Czytnik serii CLARIOstar z ACU zapewnia:
- kontrolę O2 i CO2 - wybór warunków zbliżonych do fizjologicznych,
- kontrolę temperatury do 45°C,
- wytrząsanie orbitalne, liniowe, podwójne orbitalne, zmienna prędkość,
wybór czasu aeracji i mieszania,
- odczyt od góry lub od dołu płytki przy fluorescencji, absorbancji,
luminescencji, fluorescencji TR, polaryzacji fluorescencji i Alphascreen,
- możliwość odczytu przy jednej metodzie pomiarowej lub kombinacji
różnych metod pomiarowych z możliwością uzyskania wszystkich
danych w jednym pomiarze.

System kontroli atmosfery ACU do czytników serii Omega

415-xxx

003-09-1-Omega-ACU-0

Dostępny dla serii czytników Omega elektroniczny System Kontroli Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umożliwia niezależną kontrolę
stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2). Poziom tlenu, monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem jest kontrolowany w przedziale
1-19% przez system kontroli dopływu wolnego od tlenu azotu. Dwutlenek węgla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest do komory
odczytu płytki osobnym kanałem zapewniającym regulację stężenia CO2 w zakresie 0-20%.
Co wyjątkowe w ACU, to to, że kontroluje on dwa gazy niezależnie,
co daje możliwość wyboru dowolnej kombinacji stężeń CO2 i O2
w dostępnych przedziałach ustawień. Czyni to kontroler ACU firmy
BMG LABTECH najbardziej elastycznym systemem kontroli gazów
wśród dostępnych dla czytników mikropłytkowych. Stosowany z
pozostałymi cechami serii Omega, takimi jak kontrola temperatury
i wytrząsanie, daje użytkownikowi możliwość odtworzenia możliwie
zbliżonych do fizjologicznych warunków prowadzenia testów opartych
na komórkach. Daje to też możliwość długich pomiarów kinetycznych
bez nadzoru użytkownika - nawet do 28 dni!
Czytnik serii Omega z ACU zapewnia:
- kontrolę O2 i CO2 - wybór warunków zbliżonych do fizjologicznych,
- kontrolę temperatury - brak problemu drobnoustrojów przy 42°C,
- wytrząsanie orbitalne, liniowe, podwójne orbitalne, zmienna prędkość,
wybór czasu aeracji i mieszania,
- odczyt od góry lub od dołu płytki przy fluorescencji, absorbancji,
fluorescencji TR, polaryzacji fluorescencji i Alphascreen,
- możliwość odczytu przy jednej metodzie pomiarowej lub kombinacji
różnych metod pomiarowych z możliwością uzyskania wszystkich
danych w jednym pomiarze.
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MODEL

ACU dla CLARIOstar

Kontrola O2

Sensor elektro-chemiczny

Zakres [%]

0,1-20

Nastawa [%]

±0,1

Stabilność [%]

±0,2 przy 1 O2
Kontrola CO2

Zakres [%]

Sensor IR
0,1-20

Nastawa [%]

±0,1

Stabilność [%]

±0,2 przy 5 CO2

Certyfikaty

CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device

Modele

CLARIOstar z ACU

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

ACU dla serii Omega

Kontrola O2

Sensor elektro-chemiczny

Zakres [%]

Wymiary (tylko ACU) (W x D x H) [cm]
Waga [kg]

1-19

Nastawa [%]

±0,1

Stabilność [%]

±0,2 przy 1%O2
Kontrola CO2

Zakres [%]
Nastawa [%]
Stabilność [%]

Sensor IR
0-20
±0,1
±0,2 przy 5%CO2

Certyfikaty

CE, QM system, DLRready™, htrf®, LanthaSreen®, Transcreener®, MycoAlert™ Ready Device

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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Modele

ACU dla serii Omega

44 x 17 x 19
5

Monochromator. Reinvented!

CLARIOstar®: The most sensitive monochromator-based microplate reader
The CLARIOstar is the ideal multi-mode reader for assay development. BMG LABTECH´s proprietary
LVF MonochromatorsTM allow for highest flexibility without compromising on sensitivity.
· LVF Monochromators with Linear Variable Filters and Dichroic Mirror
· Filter-like performance with increased sensitivity over conventional monochromators
· Continuously adjustable bandwidths (8-100 nm)
· Use monochromators, filters, or a combination of both
· Integrated fluorophore library for easy wavelength selection
· Ultrafast absorbance scans from 220 to 1000 nm in < 1 sec/well
· Atmospheric Control Unit (ACU) for active regulation of O2 and CO2
Made
inGermany
Germany
Made in

www.bmglabtech.com

© 2015 All rights reserved. All logos and trademarks are the property of BMG LABTECH.

bm
Biologia molekularna

kontakt
handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 42

Systemy dokumentacji żeli

158

Transiluminatory UV z podwójną długością fali

160

Transiluminatory UV z jedną długością fali

161

Transiluminatory ze światłem UV i białym

162

Transiluminatory LED ze światłem niebieskim
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Termocyklery
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Oprogramowanie do analizy żeli, liczenia kolonii
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Systemy elektroforezy poziomej i pionowej
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Systemy IEF i testy kometkowe
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Systemy do blottingu i 2D
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Akcesoria do elektroforezy
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Akcesoria do systemów dokumentacji
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Systemy dokumentacji żeli Biostep Felix z kamerą cyfrową

BG62-Axxxx

004-10-1-Felix-0

Biostep Felix jest systemem dokumentacji kontrolowanym za pomocą komputera PC i bazującym na wysokorozdzielczej kamerze cyfrowej
typu Progresive Scan CCD. Systemy te, oprócz dokumentacji żeli, idealnie nadają się do analizy ilościowej, dzięki swojej dużej liniowej dynamice
dochodzącej do 3.4 OD. Felix jest bardzo wygodnym i łatwym w użytkowaniu systemem wykorzystującym zalety wysokorozdzielczych obrazów
i pełnej kontroli kamery cyfrowej za pomocą komputera PC.
System wyposażony jest w oprogramowanie komputerowe argusX1
do sterowania funkcjami kamery z poziomu komputera PC. Oprócz
funkcji kontrolnych, oprogramowanie pozwala na obróbkę obrazu oraz
administrowanie dużą ilością obrazów.
Felix składa się z następujących elementów:
- ciemnia stacjonarna,
- wysokorozdzielcza kamera cyfrowa z filtrem UV/IR
i oprogramowaniem argusX1,
- transiluminator,
- oprogramowanie do analizy żeli GelixOne,
- drukarka termosublimacyjna (opcja).
Felix jest w pełni konfigurowalny. Możliwa jest modyfikacja jego składu
lub dodanie nowych elementów.

Systemy dokumentacji żeli Biostep Felix z aparatem cyfrowym

BG62-A2xxx

004-10-1-Felix-0

Biostep Felix jest systemem dokumentacji kontrolowanym za pomocą komputera PC i bazującym na aparacie cyfrowym. Felix jest bardzo
wygodnym i łatwym w użytkowaniu systemem wykorzystującym zalety wysokorozdzielczych obrazów, jakości zdjęć i pełnej kontroli aparatu
cyfrowego za pomocą komputera PC. System Felix dostępny jest w kilku wersjach z różnymi modelami aparatów cyfrowych firmy Canon. System
wyposażony jest w oprogramowanie komputerowe argusX1 do sterowania funkcjami aparatu z poziomu komputera PC.
Oprócz funkcji kontrolnych oprogramowanie pozwala na obróbkę
obrazu oraz administrowanie dużą ilością obrazów.
Felix składa się z następujących elementów:
- ciemnia przenośna lub stacjonarna,
- aparat cyfrowy z filtrem UV/IR i oprogramowaniem argusX1,
- transiluminator,
- drukarka termosublimacyjna (opcjonalnie).
Felix jest w pełni konfigurowalny. Możliwa jest modyfikacja jego składu
lub dodanie nowych elementów.

Systemy dokumentacji żeli Biostep Gerix

BG51-A1xxx

004-10-1-Gerix-0

Biostep Gerix jest systemem dokumentacji kontrolowanym za pomocą kontrolera zewnętrznego z ekranem LCD oraz klawiaturą. Do pracy z
systemem nie jest wymagany komputer. Próby białkowe oraz DNA/RNA mogą być obrazowane i utrwalane w szybki i łatwy sposób za pomocą
systemu Gerix. Obrazy żeli mogą być zachowane na karcie pamięci i w bardzo łatwy sposób przeniesione do komputera w celu analizy. System
pozwala także na natychmiastowy wydruk obrazu na opcjonalnej drukarce termosublimacyjnej.
System Gerix dostępny jest w kilku wersjach z różnymi modelami
ciemni i wyposażenia dodatkowego. System wyposażony jest w port
kart pamięci do łatwego przenoszenia obrazów.
Gerix składa się z następujących elementów:
- ciemnia przenośna lub stacjonarna,
- kamera CCD z filtrem UV/IR,
- transiluminator,
- drukarka termosublimacyjna (opcjonalnie).
Gerix jest w pełni konfigurowalny. Możliwa jest modyfikacja jego składu
lub dodanie nowych elementów.
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MODEL

Felix 5040

Felix 6040

Felix 7040

Felix 5050

Felix 6050

Felix 7050

Kamera
ProgresiveScan

ImageSystem Felix
5000

ImageSystem Felix
6000

ImageSystem Felix
7000

ImageSystem Felix
5000

ImageSystem Felix
6000

ImageSystem Felix
7000

Rozdzielczość

1034 x 779
pikseli

1392 x 1040
pikseli

1628 x 1236
pikseli

1034 x 779
pikseli

1392 x 1040
pikseli

1628 x 1236
pikseli

Zoom
cyfrowy

6-krotny (F 1,0)

Max. czas
ekspozycji

65 sek.

Filtr

np. EtBr
dwa porty
USB

USB

filtr o szerokim paśmie (WP) 430 - 700 nm
dwa porty
USB

-

trzy porty USB

oprogramowanie argusX1
(zawiera dodatkowy moduł
zarządzania użytkownikami
i GLP)

argusX1 (zawiera dodatkowy moduł zarządzania
użytkownikami)

Oprogramowanie

DH-40

DH-50 z osłoną ochronną promieni UV
i przesuwanym stołem

UST-20M-8E (rozmiar filtra 20 x 20 cm,
8 x 8 W, 312 nm, intensywność 50 / 100%)

Super contrast UST-C20M-8R (rozmiar filtra
20 x 20 cm, 8 x 8 W, 312 nm)

Ciemnia
UV transiluminator
Konwersja
ekranu

WY24 (transmisja światła białego)

Oprogramowanie
do analizy
żeli elektroforetycznych

Gelix One® 220

Certyfikaty

Modele

Felix 5040, Felix 6040, Felix 7040, Felix 5050, Felix 6050, Felix 7050

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- monochromatyczna drukarka termosublimacyjna Mitsubishi
P93DE.

MODEL

Felix 1010/2010

Felix 1020/2020

Felix 1040/2040

Felix 1050/2050

DH-10

DH-20 z przesuwanymi drzwiami oraz
automatycznym
wyłącznikiem
UV w momencie
otwarcia drzwi

DH-40

DH-50 wraz z
osłoną ochronną
promieni UV,
przesuwanym
stołem do
transiluminatora

UST-20M-8K wraz
z osłoną ochronną
promieni UV
(rozmiar filtra
20 x 20 cm,
6 x 8 W, 312 nm)

UST-20M-8E
(rozmiar filtra
20 x 20 cm,
8 x 8 W, 312 nm,
intensywność
50 / 100%)

UST-20M-8E
(rozmiar filtra
20 x 20 cm,
8 x 8 W, 312 nm,
intensywność
50 / 100%)

UST-20M-8R
(rozmiar filtra
20 x 20 cm,
8 x 8 W, 312 nm,
intensywność
10-100%)

Ciemnia

UV
transiluminator

Oprogramowanie

Oprogramowanie
do analizy żeli
elektroforetycznych

-

-

Gelix One® 220

Płyta światła
białego

-

-

WCP-18-5E (światło białe) dla próbek
kolorymetrycznych

argusX1

Modele

Certyfikaty

Felix 1010 / 2010, Felix 1020 / 2020, Felix 1040 / 2040, Felix 1050 / 2050

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Felix 1010/2010:
- monochromatyczna drukarka termosublimacyjna Mitsubishi
P93DE,
Felix 1020/2020:
- osłona ochronna promieni UV ustawiona za drzwiami,
- monochromatyczna drukarka termosublimacyjna Mitsubishi

MODEL

Gerix 1010

Ciemnia

UV transiluminator

Gerix 1010T

Gerix 1010TP

Felix 1040/2040:
- monochromatyczna drukarka termosublimacyjna Mitsubishi
P93DE,

Gerix 1020

Gerix 1020T

Gerix 1020TP

DH-20 z przesuwanymi drzwiami oraz
automatycznym wyłącznikiem UV
w momencie otwarcia drzwi

DH-10

-

P93DE,

UST-20M-8K wraz z osłoną
ochronną promieni UV (rozmiar
filtra 20 x 20 cm, 6 x 8 W,
312 nm)

-

Gerix 1040T

Gerix 1040TP

DH-40 z automatycznym wyłącznikiem UV w
momencie otwarcia drzwi

UST-20M-8E (rozmiar filtra
20 x 20 cm, 8 x 8 W, 312 nm,
intensywność 50 / 100%)

Podstawowy
system
Oprogramowanie do
analizy żeli
elektroforetycznych

Gerix 1040

Felix 1050/2050:
- monochromatyczna drukarka termosublimacyjna Mitsubishi
P93DE.

-

Gerix 1050

Gerix 1050T

Gerix 1050TP

DH-50 wraz z osłoną ochronną promieni UV,
przesuwanym stołem do transiluminatora

UST-20M-8E (rozmiar filtra
20 x 20 cm, 8 x 8 W, 312 nm,
intensywność 50 / 100%)

-

Gelix One®
210

-

UST-20M-8R (rozmiar filtra
20 x 20 cm, 8 x 8 W, 312 nm,
intensywność 10-100%)

Gerix® 1000

-

-

Gelix One®
210

-

-

Gelix One®
210

Certyfikaty

-

Modele

-

-

Gelix One®
210

Gerix 1010, Gerix 1010T, Gerix 1010TP, Gerix 1020, Gerix 1020T, Gerix 1020TP,
Gerix 1040, Gerix 1040T, Gerix 1040TP, Gerix 1050, Gerix 1050T, Gerix 1050TP

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- monochromatyczna drukarka termosublimacyjna Mitsubishi
P93DE.
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bm
bm Transiluminatory UV z podwójną długością fali
Biologia molekularna

BUxx-Wxxxx

Transiluminatory UV Biostep z podwójną długością fali

004-10-1-USDT-UXDT-0

Producent transiluminatorów, firma Biostep®, oferuje duży wybór modeli przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Wszystkie
transiluminatory charakteryzują się wysoką jakością, elektronicznym kontrolerem świecenia oraz doskonałym stosunkiem ceny do jakości
i możliwości. Specjalnym rozwiązaniem są transiluminatory z ustawieniem natężenia światła 10-100% dla optymalnej regulacji natężenia światła
w aplikacjach analitycznych, preparatywnych czy do odczytu żeli.
Dostępne wersje transiluminatorów o dwóch długościach fal:
- ze światłem UV o długościach fal 254 nm i 312 nm,
- ze światłem UV o długościach fal 254 nm i 365 nm,
- ze światłem UV o długościach fal 312 nm i 365 nm.
Wszystkie transiluminatory charakteryzują się:
- dwie wersje obudowy (S lub X),
- osłona filtra wykonana ze stali nierdzewnej,
- wysokie natężenie UV dzięki optymalnej ilości i ustawieniu lamp,
- działanie przy wysokiej częstotliwości zasilania lamp - oświetlenie bez
zmian natężenia światła (migania),
- dłuższy czas życia lamp,
- wbudowany kontroler temperatury i wentylacja
(z wyłączeniem serii K),
- opcjonalna osłona ochronna przeciw UV,
- wymiary obudowy wersji S (W x D x H): 325 x 322 x 105 mm,
- wymiary obudowy wersji X (W x D x H): 478 x 322 x 135 mm,
- dostępne modele z przełączaną intensywnością świecenia pomiędzy
50% a 100% oraz z regulacją intensywności świecenia w zakresie
10-100%,
- dostępne modele z kontrolą za pomocą PC,
- dostępne modele Super Contrast.

Certyfikaty

Modele

ISO9001, CE

wszystkie modele zostały zamieszczone w tabeli nr 1
Uwaga: Wszystkie transilumiatory z przełączaną intensywnością świecenia 50 / 100% oraz z regulacją
intensywności świecenia 10-100% są dostępne również w wersji SUPER CONTRAST

Wyposażenie opcjonalne

- świetlówki UV,
- osłona ochronna przeciw promieniowaniu UV.
Tabela nr 1
Rozmiar filtra [cm]

254 + 312 nm

Tabela nr 2
254 + 365 nm

312 + 365 nm

Transiluminatory niskobudżetowe, obudowa S

MODEL

254 + 312 nm

254 + 365 nm

312 + 365 nm

Obudowa S
(świetlówki o mocy
8 W)

TAK

TAK

TAK

20 x 20

USDT-20SM-8K

USDT-20SL-8K

USDT-20ML-8K

23 x 30

USDT-30SM-8K

USDT-30SL-8K

USDT-30ML-8K

Obudowa X
(świetlówki o mocy
15 W)

TAK

TAK

TAK

Wersja
niskobudżetowa
(bez regulacji
intensywności
świecenia)

TAK

TAK

TAK

Wersja z
przełączaniem
intensywności
świecenia 50 / 100%

TAK

TAK

TAK

Wersja z
regulowaną
intensywnością
świecenia 10-100%

TAK

TAK

TAK

Wersja z kontrolą
PC

TAK

TAK

TAK

Wersja SUPER
CONTRAST

TAK

TAK

TAK

Wymiary wersji
obudowy S
(W x D x H) [mm]

325 x 322 x 105

325 x 322 x 105

325 x 322 x 105

Wymiary wersji
obudowy X
(W x D x H) [mm]

478 x 322 x 135

478 x 322 x 135

478 x 322 x 135

Transiluminatory niskobudżetowe, obudowa X
20 x 20

UXDT-20SM-15K

UXDT-20SL-15K

UXDT-20ML-15K

20 x 30

UXDT-30SM-15K

UXDT-30SL-15K

UXDT-30ML-15K

20 x 40

UXDT-40SM-15K

UXDT-40SL-15K

UXDT-40ML-15K

Intensywność świecenia przełączana 50 / 100%, obudowa S
20 x 20

USDT-20SM-8E

USDT-20SL-8E

USDT-20ML-8E

21 x 26

USDT-26SM-8E

USDT-26SL-8E

USDT-26ML-8E

23 x 30

USDT-30SM-8E

USDT-30SL-8E

USDT-30ML-8E

Intensywność świecenia przełączana 50 / 100%, obudowa X
20 x 20; 8W / 15W

UXDT-20SM-8E / UXDT-20SM-15E

UXDT-20SL-8E / UXDT-20SL-15E

UXDT-20ML-8E / UXDT-20ML-15E

23 x 30; 8W / 15W

UXDT-30SM-8E / UXDT-30SM-15E

UXDT-30SL-8E / UXDT-30SL-15E

UXDT-30ML-8E / UXDT-30ML-15E

20 x 40

UXDT-40SM-8E / UXDT-40SM-15E

UXDT-40SL-8E / UXDT-40SL-15E

UXDT-40ML-8E / UXDT-40ML-15E

27 x 40

UXDT-47SM-8E / UXDT-47SM-15E

UXDT-47SL-8E / UXDT-47SL-15E

UXDT-47ML-8E / UXDT-47ML-15E

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, obudowa S
20 x 20

USDT-20SM-8R

USDT-20SL-8R

USDT-20ML-8R

23 x 30

USDT-30SM-8R

USDT-30SL-8R

USDT-30ML-8R

20 x 20; 8W / 15W

UXDT-20SM-8R / UXDT-20SM-15R

UXDT-20SL-8R / UXDT-20SL-15R

UXDT-20ML-8R / UXDT-20ML-15R

23 x 30; 8W / 15W

UXDT-30SM-8R / UXDT-30SM-15R

UXDT-30SL-8R / UXDT-30SL-15R

UXDT-30ML-8R / UXDT-30ML-15R

20 x 40

UXDT-40SM-15R

UXDT-40SL-15R

UXDT-40ML-15R

27 x 40

UXDT-47SM-15R

UXDT-70SL-15R

UXDT-47ML-15R

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, obudowa X

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, kontrola PC, obudowa S
20 x 20

USDT-20SM-8PC

USDT-20SL-8PC

USDT-20ML-8PC

23 x 30

USDT-30SM-8PC

USDT-30SL-8PC

USDT-30ML-8PC

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, kontrola PC, obudowa X
20 x 20; 8W / 15W

UXDT-20SM-8PC /
UXDT-20SM-15PC

UXDT-20SL-8PC /
UXDT-20SL-15PC

UXDT-20ML-8PC /
UXDT-20ML-15PC

23 x 30; 8W / 15W

UXDT-30SM-8PC /
UXDT-30SM-15PC

UXDT-30SL-8PC /
UXDT-30SL-15PC

UXDT-30ML-8PC /
UXDT-30ML-15PC

20 x 40

UXDT-40SM-15PC

UXDT-40SL-15PC

UXDT-40ML-15PC

27 x 40

UXDT-47SM-15PC

UXDT-47SL-15PC

UXDT-47ML-15PC
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bm
bm

Transiluminatory UV z jedną długością fali
BUxx-W7xxx

Transiluminatory UV Biostep z jedną długością fali

004-10-1-UST-UXT-0

Producent transiluminatorów, firma Biostep®, oferuje duży wybór modeli przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Wszystkie
transiluminatory charakteryzują się wysoką jakością, elektronicznym kontrolerem świecenia oraz doskonałym stosunkiem ceny do jakości
i możliwości. Specjalnym rozwiązaniem są transiluminatory z ustawieniem natężenia światła 10-100% dla optymalnej regulacji natężenia światła
w aplikacjach analitycznych, preparatywnych czy do odczytu żeli.
Dostępne wersje transiluminatorów o jednej długości fali:
- ze światłem UV o długości fali 365 nm,
- ze światłem UV o długości fali 254 nm,
- ze światłem UV o długości fali 312 nm.
Wszystkie transiluminatory charakteryzują się:
- dwie wersje obudowy (S lub X),
- osłona filtra wykonana ze stali nierdzewnej,
- wysokie natężenie UV dzięki optymalnej ilości i ustawieniu lamp,
- działanie przy wysokiej częstotliwości zasilania lamp - oświetlenie bez
zmian natężenia światła (migania),
- dłuższy czas życia lamp,
- wbudowany kontroler temperatury i wentylacja,
- opcjonalna osłona ochronna przeciw UV,
- wymiary obudowy wersji S (W x D x H): 325 x 322 x 105 mm,
- wymiary obudowy wersji X (W x D x H): 478 x 322 x 135 mm,
- dostępne modele do prac preparatywnych (tylko 365 nm),
z przełączaną intensywnością świecenia pomiędzy 50% a 100% oraz
z regulacją intensywności świecenia w zakresie 10-100%,
- dostępne modele z kontrolą za pomocą komputera PC,
- dostępne modele Super Contrast,
- opcjonalna płytka do pracy preparatywnych (wszystkie modele).

Certyfikaty

Modele

ISO9001, CE

wszystkie modele zostały zamieszczone w tabeli nr 1
Uwaga: Wszystkie transilumiatory z przełączaną intensywnością świecenia 50 / 100% oraz z regulacją
intensywności świecenia 10-100% są dostępne również w wersji SUPER CONTRAST

Wyposażenie opcjonalne

- płytka do badań preparatywnych,
- świetlówki UV,

- osłona ochronna przeciw promieniowaniu UV.
Tabela nr 1

Rozmiar filtra [cm]

312 nm

Tabela nr 2
254 nm

365 nm

312 nm

254 nm

365 nm

Obudowa S
(świetlówki o mocy
8 W)

TAK

TAK

TAK

Obudowa X
(świetlówki o mocy
15 W)

TAK

TAK

TAK

Badania
preparatywne

NIE

NIE

TAK

Wersja
niskobudżetowa
(bez regulacji
intensywności
świecenia)

TAK

TAK

TAK

Wersja z
przełączaniem
intensywności
świecenia 50 / 100%

TAK

TAK

TAK

UXT-40L-15K

Wersja z
regulowaną
intensywnością
świecenia 10-100%

TAK

TAK

TAK

Wersja z kontrolą
PC

TAK

TAK

TAK

Wersja SUPER
CONTRAST

TAK

TAK

TAK

Wymiary wersji
obudowy S
(W x D x H) [mm]

325 x 322 x 105

325 x 322 x 105

325 x 322 x 105

Wymiary wersji
obudowy X
(W x D x H) [mm]

478 x 322 x 135

478 x 322 x 135

478 x 322 x 135

Badania preparatywne, obudowa S
20 x 20

-

-

UST-20L-8PA

23 x 30

-

-

UST-30L-8PA

Badania preparatywne, obudowa X
20 x 20

-

-

UXT-20L-15PA

20 x 30

-

-

UXT-30L-15PA

20 x 40

-

-

UXT-40L-15PA

Transiluminatory niskobudżetowe, obudowa S
15 x 15

UST-15M-8K

-

UST-15L-8K

20 x 20

UST-20M-8K

-

UST-20L-8K

23 x 30

UST-30M-8K

-

UST-30L-8K

20 x 40

UXT-40M-15K

Transiluminatory niskobudżetowe, obudowa X
-

Intensywność świecenia przełączana 50 / 100%, obudowa S
15 x 15

UST-C15M-8E

UST-15S-8E

UST-15L-8E

20 x 20

UST-C20M-8E

UST-20S-8E

UST-20L-8E

20 x 30

UST-C30M-8E

UST-30S-8E

UST-30L-8E

Intensywność świecenia przełączana 50 / 100%, obudowa X
20 x 40
27 x 40

UXT-C40M-15E

UXT-40S-15E

UXT-40L-15E

UXT-C47M-15E

UXT-47S-15E

UXT-47L-15E

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, obudowa S
15 x 15

UST-15M-8R

UST-15S-8R

UST-15L-8R

20 x 20

UST-20M-8R

UST-20S-8R

UST-20L-8R

23 x 30

UST-30M-8R

UST-30S-8R

UST-30L-8R

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, obudowa X
20 x 40

UXT-40M-15R

UXT-40S-15R

UXT-40L-15R

27 x 40

UXT-47M-15R

UXT-47S-15R

UXT-47L-15R

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, kontrola PC, obudowa S
15 x 15

UST-15M-8PC

UST-15S-8PC

UST-15L-8PC

20 x 20

UST-20M-8PC

UST-20S-8PC

UST-20L-8PC

23 x 30

UST-30M-8PC

UST-30S-8PC

UST-30L-8PC

Intensywność świecenia regulowana 10-100%, kontrola PC, obudowa X
20 x 40

UXT-40M-15PC

UXT-40S-15PC

UXT-40L-15PC

27 x 40

UXT-47M-15PC

UXT-47S-15PC

UXT-47L-15PC
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MODEL

bm
ze światłem UV i białym / Transiluminatory LED ze światłem
bm Transiluminatory
niebieskim / Termocyklery
Biologia molekularna

Transiluminatory Biostep ze światłem UV i białym

BU16-W6xxx

004-10-1-UXFT-0

Producent transiluminatorów, firma Biostep®, oferuje duży wybór modeli przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Wszystkie
transiluminatory charakteryzują się wysoką jakością, elektronicznym kontrolerem świecenia oraz doskonałym stosunkiem ceny do jakości
i możliwości. Bazując na ciągłym rozwoju konstrukcji opracowane zostały transiluminatory z kontrolą świecenia regulowaną z poziomu komputera
PC. Parametry urządzenia mogą być dostosowywane do oświetlanego żelu poprzez program do dokumentacji.
Zadane parametry są zachowywane w plikach na dysku komputera.
W serii transiluminatorów z różnymi długościami fal dostępne są
następujące rodzaje:
- ze światłem UV i białym - seria E/R/PC,
- ze światłem białym - seria K/E/R/PC.

- funkcjonalność wersji E/R/PC - włącznik zasilania,
- wbudowana osłona ochronna przeciw UV,
- wymiary obudowy (W x D x H): 478 x 322 x 135 mm.

Właściwości:
- transiluminator z podwójnym filtrem na światło UV i białe (dwa pola
oświetleniowe),
- wysokiej jakości reflektor do osiągnięcia lepszej jednorodności
oświetlenia,
- osłona filtra wykonana ze stali nierdzewnej,
- wysokie natężenie UV dzięki optymalnej ilości i ustawieniu lamp,
- wbudowany kontroler temperatury i wentylacja
(z wyłączeniem serii K),
- działanie przy wysokiej częstotliwości zasilania lamp - oświetlenie bez
zmian natężenia światła (migania),
- dłuższy czas życia lamp,
- funkcjonalność wersji PC - kompletna kontrola za pomocą komputera
PC,
- funkcjonalność wersji R/PC - regulacja ręczna natężenia oświetlenia
od 10 do 100% w krokach co 10%,
- funkcjonalność wersji E/R/PC - ręczne przełączanie pomiędzy
światłem UV i białym,

Transiluminatory LED Biostep ze światłem niebieskim

BUx8-W8xxx

004-10-1-BST-BXT-0

Producent transiluminatorów firma Biostep® oferuje duży wybór modeli przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Wszystkie
transiluminatory charakteryzują się wysoką jakością, elektronicznym kontrolerem świecenia oraz doskonałym stosunkiem ceny do jakości
i możliwości. Bazując na ciągłym rozwoju konstrukcji opracowane zostały transiluminatory z kontrolą świecenia regulowaną z poziomu komputera
PC. Parametry urządzenia mogą być dostosowywane do oświetlanego żelu poprzez program do dokumentacji.
Zadane parametry są zachowywane w plikach na dysku komputera.
W serii transiluminatorów LED dostępne są następujące rodzaje:
- ze światłem niebieskim o długości fali 470 nm - seria E/R/PC,
- ze światłem niebieskim o długości fali 470 nm z super kontrastem seria SC.
Wszystkie transiluminatory charakteryzują się:
- źródło światła w postaci matrycy diod LED o wysokiej intensywności
świecenia,
- dwie wersje obudowy,
- osłona filtra ze stali nierdzewnej,
- wbudowany kontroler temperatury i wentylacja,
- działanie przy wysokiej częstotliwości zasilania lamp - oświetlenie bez
zmian natężenia światła (migania),
- dłuższy czas życia lamp,
- funkcjonalność wersji PC - kompletna kontrola za pomocą komputera
PC,
- funkcjonalność wersji R/PC - regulacja ręczna natężenia oświetlenia
od 10 do 100% w krokach co 10%,
- funkcjonalność wersji E/R/PC - włącznik zasilania,
- w standardzie 1 para gogli ochronnych,
- opcjonalna osłona ochronna,
- wymiary obudowy wersji S (W x D x H): 325 x 322 x 105 mm,
- wymiary obudowy wersji X (W x D x H): 478 x 322 x 135 mm.
BW01-A0xxx

Termocykler AVANS AgileCycler™

048-10-1-Phoretix-0

Termocykler Avans AgileCycler™ posiada prawdziwie intuicyjną funkcję używania kolorowego ekranu dotykowego. Precyzja jest wzmocniona
przez 4 strefy regulacji temperatury, które korygują ewentualne różnice między 4 elementami Peltiera. Wykorzystując sieć USB można
kontrolować do 30 całkowicie niezależnych termocyklerów dla większej przepustowości laboratorium lub w przypadku większej ilości
użytkowników.
Każdy blok termiczny posiada 4 niezależne czujniki kontroli
temperatury i 8 elementów Peltiera, zapewniających kontrolę
temperatury i jednorodność rozkładu wzdłuż powierzchni bloku.
Duży 8” TFT dotykowy ekran z graficznym wyświetlaczem pozwala w
prosty sposób programować i monitorować prowadzoną reakcję.
Status termocyklera jest zawsze widoczny, na wyświetlaczu
graficznym prezentowane są parametry aktualne i graniczne w czasie
rzeczywistym.
Funkcja LAN umożliwia połączenie do 30 termocyklerów w sieć PC,
eliminując potrzebę instalowania oprogramowania dla każdego
termocyklera oddzielnie i zapamiętywania nazw przechowywanych
programów.
Maksymalny gradient 30°C dla probówek 0,2 mL oraz płytek wszystkich
rodzajów (z kołnierzem, bez kołnierza).
Możliwe jest podłączenie urządzeń jak mysz, klawiatura, dysk
zewnętrzny i napęd USB ułatwiając korzystanie i aktualizację
oprogramowania.
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bm
bm
MODEL

Białe + UV 312 nm

Białe + UV 254 nm

TAK

TAK

TAK

Świetlówki 8 W

6 x 312 nm + 6 x
światło białe

6 x 254 nm + 6 x
światło białe

6 x 365 nm + 6 x
światło białe

Wymiary
(W x D x H) [mm]

478 x 322 x 135

478 x 322 x 135

478 x 322 x 135

Obudowa

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

w standardzie

w standardzie

w standardzie

NIE

przełączana
50 / 100%

regulowana
10-100%

2 filtry 20 x 20 cm

Osłona ochronna
przeciw UV
Kontrola
intensywności
oświetlenia

Białe + UV 365 nm

Certyfikaty

Modele

UXFT-20MW-8K, UXFT-20SW-8K, UXFT-20LW-8K, UXFT-20MW-8E, UXFT-20SW-8E,
UXFT-20LW-8E, UXFT-20MW-8R, UXFT-20SW-8R, UXFT-20LW-8R, UXFT-20MW-8PC,
UXFT-20SW-8PC, UXFT-20LW-8PC

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- świetlówki.

Wersja standardowa z przełącznikiem natężenia 50/100% - seria E
Rozmiar filtra [cm]

Źródło światła

Wymiary
(W x D x H) [mm]

BST-20G-D2E*

20 x 20

LED Matrix 224

325 x 322 x 105

BST-30G-D4E

23 x 30

LED Matrix 378

325 x 322 x 105

BXT-20G-D2E

20 x 20

LED Matrix 224

478 x 322 x 135

BXT-30G-D4E

23 x 30

LED Matrix 378

478 x 322 x 135

MODEL

Wersja z regulacją natężenia 10-100% - seria R
MODEL

Rozmiar filtra [cm]

BST-20G-D2R*

20 x 20

Źródło światła
LED Matrix 224

Wymiary
(W x D x H) [mm]

BST-30G-D4R

23 x 30

LED Matrix 378

325 x 322 x 105

BXT-20G-D2R

20 x 20

LED Matrix 224

478 x 322 x 135

BXT-30G-D4R

23 x 30

LED Matrix 378

478 x 322 x 135

Wersja z regulacją natężenia 10-100% i kontrolą z komputera PC - seria PC
Rozmiar filtra [cm]

Źródło światła

Wymiary
(W x D x H) [mm]

BST-20G-D2PC*

20 x 20

LED Matrix 224

325 x 322 x 105

BST-30G-D4PC

23 x 30

LED Matrix 378

325 x 322 x 105

BXT-20G-D2PC

20 x 20

LED Matrix 224

478 x 322 x 135

BXT-30G-D4PC

23 x 30

LED Matrix 378

478 x 322 x 135

MODEL

325 x 322 x 105
*- dostępny również model serii SC z super kontrastem

Modele

Certyfikaty

BST-20G-D2E, BST-30G-D4E, BXT-20G-D2E, BXT-30G-D4E, BST-20G-D2R, BST-30G-D4R,
BXT-20G-D2R, BXT-30G-D4R, BST-20G-D2PC, BST-30G-D4PC, BXT-20G-D2PC,
BXT-30G-D4PC

ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

- osłona ochronna,
- świetlówki.

MODEL
Zakres temperatury [°C]

Przyrost / zmniejszenie czasu
Przyrost / spadek temperatury [°C]

≤±0,2 (30-72°C, 10 sek.), ≤±0,3
(90°C, 10 sek.)

Jednorodność [°C]
Dokładność [°C]

Sieć bezprzewodowa WiFi / Bluetooth

≤±0,1 (30-99°C)

Jednorodność / dokładność gradientu [°C]

Wyświetlacz LCD

≤±0,2 / ≤±0,2

Zakres temperaturowy gradientu [°C]

Łącza

30 do 100

Rozpiętość gradientu [°C]

1-30 pomiędzy 30 / 99,9

Temperatura pokrywy [°C]

30 do 110

Liczba programów

Maksymalna liczba kroków / cykli w
kroku

AgileCycler™
0 do 100; 4 do 100
(płytka 384-dołkowa)

1000 + USB + intuicyjne tworzenie programu
„przeciągnij i puść”

Certyfikaty

Modele

AC-96H, AC-96M, AC-60, AC-48X2, AC-48N30, AC-384

CE

Wyposażenie opcjonalne

Bloki:
- 96 x 0,2 mL (gradient) - typ H,
- 96 x 0,2 mL (gradient) - typ M,
- 60 x 0,5 mL (gradient),
- 48 x 0,2 mL - blok podwójny,
- 48 x 0,2 mL + 30 x 0,5 mL - blok podwójny (gradient),
- 384-dołkowa płytka PCR (gradient).
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30 do 99
1 sek. do 9 min 59 sek.
0,1 do 9,9
TAK
8”, 800 x 600 pikseli, TFT
USB2.0, LAN

bm
bm Termocyklery / Oprogramowanie do analizy żeli, liczenia kolonii
Biologia molekularna

Termocykler gradientowy AVANS CivicCycler Ver. II

TC-96CGII

048-10-1-TlotalLab-0

Termocykler Avans CivicCycler™ Ver. II jest kompaktowym termocyklerem gradientowym oferującym wszechstronny zestaw funkcji ukrytych
w małej obudowie. Funkcjonalność z intuicyjnym dotykowym ekranem sprawia, że termocykler jest łatwy w obsłudze. Nowoczesny projekt
z zaawansowanym technologicznie chłodzeniem termoelektrycznym i nowoczesna technologia TAS pozwala termocyklerowi CivicCycler Ver. II
prowadzić eksperymenty PCR z doskonałą jednorodnością temperatury w bloku.
CivicCylcer Ver. II jest wersją uaktualnioną do wydajności na nowym
poziomie, tak aby dostarczyć bardzo powtarzalne wyniki każdego
eksperymentu:
- doskonała jednorodność i dokładność temperatury,
- powtarzalne wyniki,
- 5,7” dotykowy ekran LCD,
- funkcje sieciowe,
- odpowiedni dla Long PCR, Touchdown PCR i Nested PCR.

Oprogramowanie do analizy żeli Biostep 1D GelixOne®

BG02-A8xxx

004-10-1-GelixOne-0

Szybkie i intuicyjne oprogramowanie Biostep GelixOne do celów dokumentacji żeli elektroforetycznych. Oprogramowanie o niskiej cenie
zapewniające pełną analizę i archiwizację badanych żeli 1D.

Cechy oprogramowania Biostep GelixOne:
- podstawowe funkcje pozwalające na intuicyjną pracę i zapewniające
szybkie osiągnięcie wyniku badań,
- zorientowane na użytkownika - wygodne i łatwe w użyciu,
- wydajne narzędzie w codziennej pracy,
- wysoki poziom zautomatyzowania w detekcji danych z żelu,
- możliwość osiągnięcia rezultatu analizy w ciągu kilku minut,
- niewielkie i wydajne,
- działają z MS: Win 7, Win 8, Win 10.
Funkcje oprogramowania GelixOne:
- wydajne algorytmy obróbki obrazu z wieloma filtrami takimi jak: obrót,
wyostrzenie, jasność, korekcja gamma, redukcja szumów i zadrapań,
- automatyczne algorytmy detekcji linii i prążków zapewniające
automatyczną analizę żelu,
- wiele algorytmów redukcji tła,
- predefiniowane standardy molekularne z predefiniowanymi
wagami - w oparciu o ogólnie dostępne standardy wielu światowych
producentów,
- tryb szablonu dla żeli z powtarzającym się wzorem linii i prążków.

Oprogramowanie do analizy żeli 1D Phoretix

BW01-A0xxx

048-10-1-Phoretix-0

Oprogramowanie Phoretix 1D oferuje analizę żeli zgodną z założeniami GLP. Oprogramowanie pozwala na załadowanie obrazów żeli
w formacie TIF o skali szarości 8-16 bitów ze wszystkich znanych urządzeń obrazujących (kamery CCD, skanery, imagery). Pozwala ono na
pełną analizę danych nawet z żeli o bardzo zniekształconej geometrii. Wyniki można sprawdzić za pomocą szeregu narzędzi do wizualizacji,
które są przydatne do dalszej analizy danych.
Podczas projektowania tego pakietu programiści dołożyli wielu starań,
aby program był ergonomiczny i łatwy w użyciu przy zachowaniu
jasnej i przejrzystej struktury nawigowania poprzez funkcje
wielopoziomowego menu.

- system nawigowania pomiędzy plikami oraz system nawigowania
w trakcie eksperymentu,
- przechowywanie różnych protokołów analizy w celu
automatycznej analizy serii żeli.

Funkcje oprogramowania 1D - Phoretix 1D:
- kalibracja intensywności skali szarości,
- analiza trzech typów żeli,
- pełna automatyczna detekcja wraz z korekcją szerokości linii
i geometrii żelu,
- ręczna detekcja linii i ręczna korekcja ich geometrii,
- odejmowanie tła wg różnych algorytmów detekcji tła,
- automatyczna i ręczna detekcja prążków,
- obliczenia mas molekularnych według jednego lub wielu standardów,
- kalibracja Rf (ważne dla porównań pomiędzy różnymi żelami),
- normalizacja wg trzech różnych metod,
- obliczenia ilościowe (dopasowanie rzeczywistych mas dowolnego
prążka do prążków wzorcowych umieszczonych na jednej linii),
- korelacje prążków (dopasowanie porównywanych prążków np. RFPL,
serie rozcieńczeń) na podstawie pozycji prążka, wartości Rf, MW lub
ustawień ręcznych,
- tworzenie przypisów,
- wybiórcze funkcje drukowania i raporty wg GLP,
- eksport obrazów z analizy i tabel z danymi poprzez schowek
systemowy. Eksport protokołów jako plików *rtf (rich text format),

Oprogramowanie Phoretix 1D Pro - oferuje zgodną z praktyką
GLP funkcjonalność bazy danych rozproszonych żeli 1D oraz ich
pełne porównanie. Oprogramowanie pozwala na porównywanie
wszystkich linii, żeli i ich pochodnych w poszukiwaniu struktur
prążków w zależności od wybranej charakterystyki prążka (analiza
RFLP). Oprogramowanie pozwala również na pracę z bibliotekami
żeli (np. struktury referencyjne) oraz z dendrogramami (drzewa
relacji). Wymogiem pracy z programem Phoretix 1D Pro jest
przeanalizowanie żelu za pomocą programu Phoretix 1D.
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bm
bm
MODEL
Pojemność bloku
Wyświetlacz
Zakres temperatury [°C]
Szybkość grzania / chłodzenia (max.)
[°C/sek.]
Regulowany ramping temperatury [°C]
Liczba programów
Hold w 4°C
Temperatura pokrywy [°C]

Rozpiętość gradientu [°C]

CivicCyler Ver. II
96 x 0,2 mL; 12 x 8 w paskach PCR 0,2 mL;
płytka 96-dołkowa (wszystkie rodzaje)
5,7" LCD dotykowy

Komunikacja
Wymiary (W x D x H) [cm]

1-30 pomiędzy 30 / 105
USB, LAN
33,5 x 26 x 27

4 do 105
≥4
0,1 do 4
250+ (USB flash)
TAK
30 / 110

Certyfikaty

Modele

CivicCycler Ver. II

CE

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie do analizy żeli 1D TotalLab

BW01-A01xx

048-10-1-TlotalLab-0

Oprogramowanie TotalLab Quant to doskonały zestaw narzędzi do analizy ilościowej obrazu różnych aplikacji z dziedziny Life Sciences.
W nowej wersji TotalLab Quant dodano możliwość analizy próbek Multiplex/Multicolor, które mogą być tworzone przy użyciu różnych
barwników w tym samym żelu lub na tej samej płytce.
Podstawowe funkcje programu:
- w pełni automatyczna analiza obrazu przy użyciu jednego przycisku,
- natychmiastowy dostęp do poszczególnych kroków analizy w celu jej
udoskonalenia,
- alternatywny wybór analizy obrazu dla każdego kroku,
- możliwość ładowania i zapisywania ustawień użytkownika, w tym
parametrów i opcji wyświetlania przed analizą,
- automatyczny generator raportów w formacie PDF,
- eksport danych do innych aplikacji systemu Windows.

Certyfikaty
ISO9001, CE

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie zawiera:
- moduł do pełnej automatycznej i ręcznej analizyModele
żeli 1D
z automatyczną detekcją linii i prążków,
Gerix 1010, Gerix 1010T, Gerix 1010TP, Gerix 1020, Gerix 1020T, Gerix 1020TP,
- moduł analizy blottów, mikropłytek i innych obrazów
strukturze
Gerixo1040,
Gerix 1040T, Gerix 1040TP, Gerix 1050, Gerix 1050T, Gerix 1050TP
siatki o wymiarach do 24 x 16 punktów,
- moduł liczenia kolonii i detekcji obszarów w analizie żeli 2D z dowolnie
definiowanymi zakresami w formie okręgu lub kwadratu,
- moduł do analizy płytek TLC, autoradiogramów i innych
niespecyficznych struktur.

Oprogramowanie do analizy żeli 2D Progenesis

BW02-Cxxxx

049-10-1-Progenesis-0

Oprogramowanie do systemów dokumentacji 2D Progenesis - LC-MS, SameSpots, MALDI.
Oprogramowanie Progenesis oferuje funkcje pokrywające zastosowanie w analizie żeli 2D oraz w wyszukiwaniu i porównywaniu danych z wielu
analiz (Data Mining) oraz w aplikacjach Mass Spec włączając funkcje odkrywania biomarkerów.
Do zastosowań w odkrywaniu biomarkerów proteinowych zapraszamy
do zapoznania się z oprogramowaniem Progenesis LC-MS, które
pozwala na obróbkę i porównywanie śladów Mass Spec z różnych
próbek i procesów.
Ogólne funkcje oprogramowania:
- import danych z popularnych formatów,
- wyrównywanie danych,
- wykrywanie i oznaczanie ilościowe,
- oprogramowanie SameSpots - unikalny analizator,
- kontrola parametrów detekcji,
- automatyczna analiza,
- filtrowanie,
- wyniki przeglądu,
- oprogramowanie Progenesis MALDI - analizator pracy.
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bm
bm Systemy elektroforezy poziomej i pionowej / Systemy IEF i testy kometkowe
Biologia molekularna

HU-CH-GH

Systemy elektroforezy poziomej Biostep

004-10-1-elektroforeza-poz-0

Systemy do elektroforezy poziomej Biostep do pracy rutynowej i naukowej, o zróżnicowanej wielkości żeli i ilości próbek.

Właściwości:
- wylewanie żeli bezpośrednio w komorze,
- wyjmowalna dodatkowa taca do wylewania żeli,
- 2 gniazda na przewody,
- 2 grzebienie w zestawie,
- do jednoczesnego rozdziału maksymalnie 4 żeli (w zależności od
modelu).

Modele

H1 mini, HU6, HU10, HU13, HU15, HU20, CHU20, HU25, CHU25,
GH100, GH200, GH300, GH400, GH500

Systemy elektroforezy pionowej Biostep

xVx0x

004-10-1-elektroforeza-pion-0

HUxx-Sxx

004-10-1-IEF-kometkowe-0

Systemy do elektroforezy pionowej Biostep dla procedur standardowych i naukowych:
- jednoczesny rozdział 2-4 żeli,
- szklane płytki w zestawie,
- opcjonalne chłodzenie,
- możliwa rozbudowa o system blottingu.

Modele

Mini gel GV102, Mini gel TV100, Maxi gel TV400, Mini Wide gel
TV200, Mini Wide gel GV202

Systemy IEF i testy kometkowe Biostep

Biostep IEF Horizon Plus:
- elastyczny system dla szerokich zastosowań elektroforezy
horyzontalnej,
- odpowiedni dla elektroforezy 1D, 2D i IEF,
- zintegrowana cewka chłodząca pod dużą chłodzoną płytką
ceramiczną,
- nadrukowana skala pozwala na dokładne pomiary migracji próbek,
- zmienna przestrzeń pomiędzy elektrodami,
- kompatybilny z żelami różnej wielkości,
- chłodzenie za pomocą chillera lub zimnej wody.
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Biostep Comet Assay:
- jednoczesny rozdział wielu próbek DNA w jednej lub wielu
warstwach agarozy,
- dostępny w 4 wielkościach,
- minimalna ekspozycja na światło i zmniejszenie uszkodzeń tła DNA,
- opcjonalne chłodzenie zapobiega wytwarzaniu ciepła w buforze
podczas elektroforezy,
- pojemność buforu ok. 700 mL.

Systemy do blottingu i 2D / Akcesoria do elektroforezy
TVx00-xxGRM; Vx0-xxx

Systemy do blottingu Biostep

bm
bm
004-10-1-blotting-0

Systemy do blottingu suchego i półsuchego, dot-blottingu i slot-blottingu Biostep.

Moduły elektroblottingu na 2 żele:
- do szybkiego transferu kwasów nukleinowych i białek,
- dostępne w wersji Mini, Mini Wide i Maxi,
- moduły Mini pasują do wszystkich systemów elektroforezy opartych
na urządzeniach TV200 Biostep,
- moduły Mini Wide pasują do wszystkich systemów elektroforezy
opartych na urządzeniach TV400 Biostep.
Moduły kapilarne na 10 żeli:
- moduły kapilarne do zastosowań IEF,
- dostępne w wersji Mini i Maxi,
- kapilary o średnicy wewnętrznej 1 mm lub 4 mm,
- moduły Mini pasują do wszystkich systemów elektroforezy opartych
na urządzeniach TV100 Biostep,
- moduły Mini Wide pasują do wszystkich systemów elektroforezy
opartych na urządzeniach TV400 Biostep.
Moduły Dot i Slot Blotter:
- do hybrydyzacji DNA/RNA i zastosowań w screeningu
immunologicznym,
- alfanumeryczna identyfikacja próbki,
- z akrylu o wysokiej gęstości,
- łatwy w użyciu.

System elektroforezy 2D Biostep

Moduły blottingu pół-suchego:
- szybki transfer,
- elektrody niekorozyjne ze stali nierdzewnej i tytanu pokrytego platyną,
- mała objętość buforu,
- duża powierzchnia transferu,
- niski poziom wytwarzania ciepła.
Moduły blottingu kapilarnego dla dużych żeli:
- idealne do równoległego transferu Northern i Southern,
- duża powierzchnia transferu,
- łatwe i szybkie.

Modele

Mini Blotting Module, Mini Wide Blotting Module, Maxi Blotting
Module, Mini Capillary Module for 10 gels, Maxi Capillary Module
for 10 gels, Semi Dry Blotter, 10 x 10 cm,Semi Dry Blotter,
20 x 20 cm, Capillary Blotter for maxi gels

TVx00YK-xxxSYS

004-10-1-elektroforeza-2D-0

akcesoriaelektroforeza

004-10-1-akcesoriaelektroforeza-0

Systemy elektroforezy 2D Biostep można podzielić na:

System 2D umożliwiający:
- rozdział białek w pierwszym i drugim wymiarze w jednym systemie,
- połączenie elektroforezy pionowej i modułu kapilarnego.
System 2D z modułem elektroblottingu:
- kompletny system elektroforezy IEF, 1D/2D i elektroblottingu,
- maksymalne zastosowanie poprzez połączenie systemu elektroforezy
pionowej i modułu blottingu,
- wysoka rozdzielczość dzięki wewnętrznej cewce chłodzącej.

Modele

Mini 2D Modular System, Maxi 2D Modular System, Complete
Mini Modular System, Complete Maxi Modular System

Akcesoria Biostep do elektroforezy
Akcesoria Biostep do elektroforezy:

- libelki poziomujące,
- „saneczki” do wylewania żeli,
- grzebienie,
- łopatki do zdejmowania żeli,
- linijki fluorescencyjne,
- zasilacze.
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bm
bm Akcesoria do systemów dokumentacji
Biologia molekularna

akcesoriasystemy

Akcesoria Biostep do systemów dokumentacji
Akcesoria Biostep do systemów dokumentacji żeli:

- ciemnie do systemów dokumentacji żeli,
- aparaty i kamery cyfrowe z zestawem filtrów i soczewek,
- ekrany konwertujące światło UV na inny rodzaj światła (białe-żółte,
niebieskie, pomarańczowe),
- maski i gogle chroniące przed promieniowaniem UV,
- drukarki atramentowe, laserowe i termosublimacyjne,
- systemy komputerowe do sterowania zestawami dokumentacji,
- mierniki promieniowania UVA i UVB.

Produkty powiązane z kategorią
Spektrofotometr Halo DNAmaster

Spektrofotometr UVISDrop
Więcej informacji
o produkcie na 144 stronie
w katalogu

Więcej informacji
o produkcie na 142 stronie
w katalogu

Spektrofotometr Nabi UV/Vis Nano

Czytnik absorbancji ELISA SPECTROstar Nano
Więcej informacji
o produkcie na 138 stronie
w katalogu

Więcej informacji
o produkcie na 146 stronie
w katalogu

Fluorymetr wielokanałowy MikroSpek FL96

Fluorymetr MikroSpek FL8

Więcej informacji
o produkcie na 148 stronie
w katalogu

Więcej informacji
o produkcie na 149 stronie
w katalogu
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004-10-1-akcesoriasystemy-0

iv
IVF (In Vitro Fertilisation)

kontakt
handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 44

Komory laminarne do inżynierii środowiskowej
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Systemy kontrolowanego zamrażania
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Inkubator przenośny IVF

172

Stoliki, płyty i bloki grzejne
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System aktywacji fuzji
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System witryfikacji
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iv
iv

IVF (In Vitro Fertilisation)

Komory laminarne do inżynierii środowiskowej

Stacja robocza Beauty Cell N-biotek NB-803MS i NB-803MSF

NB803MSx

034-12-1-NB-803MS-0

Wielofunkcyjna stacja robocza z wbudowaną wirówką i inkubatorem z wytrząsaniem.
Izolacja komórek macierzystych (Stem Cell Isolation) i utrzymywanie komórek (Cell Handling) jest przeprowadzana perfekcyjnie w czystym
środowisku.

- wirówka z chłodzeniem ogólnego zastosowania (dla modelu
NB-803MSF) - zaprojektowana dla wielu zastosowań jak izolacja
komórek lub odwirowanie krwi. 24 probówki standardowe (15 mL)
mogą być wirowane równocześnie,
- inkubator z wytrząsaniem - inkubator z wytrząsaniem stosowany
jest do mieszania lub inkubacji próbek w medium po wirowaniu.
Temperatura i prędkość obrotów może być regulowana przy pomocy
wodoodpornego panelu kontrolnego,
- stacja bio-robocza - czyste środowisko pracy jest zapewniane
przez filtrację HEPA (skuteczność 99,99%) i sterylizację promieniami
UV. Siła obiegu powietrza może być regulowana od mocnego do
słabego. Laminarny przepływ powietrza tworzy kurtynę zapobiegającą
przenikaniu zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego,
- włączniki nożne - zaprojektowane do włączania i wyłączania wirówki
i inkubatora z wytrząsaniem,
- filtry HEPA - komora jest wyposażona w filtry o skuteczności 99,99%
dla cząsteczek 0,3 µ,
- czujnik ciśnienia - poprzez sprawdzanie czujnika ciśnienia, który
wskazuje poziom wewnętrznego ciśnienia powietrza możemy
kontrolować stopień zapchania filtra lub jego uszkodzenie,
- różne opcje dostępne na życzenie - dostosuj stację roboczą do
swoich potrzeb, wyposaż komorę w niezbędne urządzenia.

Certyfikaty

Modele

NB-803MS, NB-803MSF

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

NB-803MS

NB-803MSF

Filtr główny

HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µ

HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µ

Filtr wylotowy

HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µ

HEPA o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µ

Lampa UV [W]

2 x 20

2 x 20

Max. prędkość [obr./min]

5000

5500

Max. przyspieszenie [x g]

4612

5580

480 mL, 32 x 15 mL (rotor wychylny)

480 mL, 32 x 15 mL (rotor wychylny)

-

-5 do +60

mikroprocesor cyfrowy PID

mikroprocesor cyfrowy PID

Napęd

bezszczotkowy, bezobsługowy

bezszczotkowy, bezobsługowy

Timer

99 godz. 59 min lub tryb pracy ciągłej

99 godz. 59 min lub tryb pracy ciągłej

+5 powyżej otoczenia do +60

+5 powyżej otoczenia do +60

WIRÓWKA

Max. pojemność
Zakres temperatury [°C]
Kontroler

INKUBATOR Z WYTRZĄSANIEM
Zakres temperatury [°C]
Zakres prędkości [obr./min]

30-300

30-300

250 x 310

250 x 310

ciągły lub do 47 godz. 59 min

ciągły lub do 47 godz. 59 min

LED

LED

mikroprocesor cyfrowy PID

mikroprocesor cyfrowy PID

Wymiary przestrzeni roboczej (W x D x H) [mm]

900 x 640 x 620

1200 x 600 x 620

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

900 x 790 x 1920

1200 x 825 x 1920

230 / 50 / 800

230 / 50 / 1300

Wymiar platformy [mm]
Zakres czasu pracy
Wyświetlacz
Kontroler

Zasilanie i moc grzewcza [V / Hz / W]
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Systemy kontrolowanego zamrażania
FREEZE CONTROL

System kontrolowanego zamrażania FREEZE CONTROL®

024-12-1-FREEZE CONTROL-0

Przedstawiamy znajdujące się w naszej ofercie systemy do kontrolowanego zamrażania próbek. Proponujemy Państwu systemy od prostych,
przenośnych do zaawansowanych, sterowanych komputerowo. Systemy wyposażone są standardowo w łaźnię na ciekły azot o pojemności
1,5 litra, która pozwala na pracę przez 2 godziny. Opcjonalnie dostępna jest łaźnia 3,8 litra pozwalająca wydłużyć czas programu zamrażania do
ponad 4 godzin. Rejestrator temperatury TL-13 wraz z oprogramowaniem CryoGenesis™ V5 został zaprojektowany do stosowania z systemem
FREEZE CONTROL®. Rejestrator jest połączony między komputerem
sterującym i kontrolerem temperatury. Moduł ten pozwala zapisywać
w komputerze temperaturę w czasie mrożenia/rozmrażania próbek.
Oprogramowanie CryoGenesis® V5 jest również używane
z kontrolerem temperatury do tworzenia protokołów, zarządzania
bibliotekami protokołów i ich realizacji. TL-13 może być również
stosowany z oprogramowaniem CryoGenesis® V4.

System kontrolowanego zamrażania 3300SYS w składzie:
- CL3300 - mały kontroler programowany - praca z PC,
- CC23S - kriokomora standardowa z uchwytem listewek (L23)
i standardową pokrywą (SL),
- LNS - standardowa łaźnia na LN2,
- CBS - walizka transportowa,
- GGv5 - CryoGenesis V5 - oprogramowanie.

System kontrolowanego zamrażania 8800iSYS w składzie:
- CL8800i - kontroler programowany - praca samodzielna i z PC,
- CC23S - kriokomora standardowa z uchwytem listewek (L23)
i standardową pokrywą (SL),
- LNS - standardowa łaźnia na LN2,
- CBS - walizka transportowa,
- CGv5 - CryoGenesis V5 - oprogramowanie,
- CEP16 - 16 preinstalowanych programów.

System kontrolowanego zamrażania 2200SYS w składzie:
- CL2200 - kontroler preprogramowany - praca samodzielna,
- CC23S - kriokomora standardowa z uchwytem listewek (L23)
i standardową pokrywą (SL),
- LNS - standardowa łaźnia na LN2,
- CBS - walizka transportowa,
- CEP4 - 4 preinstalowane programy.

System kontrolowanego zamrażania 5500SYS w składzie:
- CL5500 - kontroler preprogramowany - praca samodzielna,
- CC23S - kriokomora standardowa z uchwytem listewek (L23)
i standardową pokrywą (SL),
- LNS - standardowa łaźnia na LN2,
- CBS - walizka transportowa,
- CEP8 - 8 preinstalowanych programów - 16 w opcji.

Certyfikaty

Modele

8800iSYS, 5500SYS, 3300SYS, 2200SYS

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL - kontroler zamrażania

CL-8800i

CL-3300

CL-2200

CL-5500

+40 do -120

+40 do -120

+20 do -43

+20 do -43

Programy preinstalowane

16

-

8

8

Sterowanie za pomocą komputera PC

+

+

-

-

Wewnętrzne wbudowane baterie
pozwalające na pracę w terenie

-

-

-

+

Zakres kontroli [°C]

Sygnał niestabilności temperatury [°C]

±1,5 różnicy

Element mierzący temperaturę

sonda platynowa

Wyświetlacz temperatury

cyfrowy LCD 0,1°C rozdz.

Pomiar czasu

cyfrowy kwarcowy

Zasilanie [V / Hz]

230 / 50
CC23 S/F
Standard

CC20 S/F
Bezpieczna

CC5 S/F
5 miejsc na słomki

CC5 S/F
5 miejsc probówkowa

CC60A S/F
60 miejsc probówkowa

Objętość

23 x 0,5 mL
lub
46 x 0,25 mL słomki

20 x słomki CBS
40 x 0,5 mL
lub
60 x 0,25 mL słomki

55 x 0,5 mL
85 x 0,25 mL słomki
lub
45 x słomki CBS

15 x 1,0 mL,
10 x 2,0 mL
5 x 5 mL krioprobówki

60 x 1,0 mL
lub
2,0 mL krioprobówki

Prędkość (wersja standard)

8°C/min przy 20°C
5°C/min przy - 40°C

7°C/min przy 20°C
4°C/min przy - 40°C

6°C/min przy 20°C
3°C/min przy - 40°C

6°C/min przy 20°C
3°C/min przy -40°C

3°C/min przy 20°C
1,5°C/min przy -40°C

Prędkość (wersja fast)

16°C/min przy 20°C
10°C/min przy - 40°C

14°C/min przy 20°C
8°C/min przy - 40°C

12°C/min przy 20°C
6°C/min przy - 40°C

12°C/min przy 20°C
6°C/min przy - 40°C

5°C/min przy 20°C
3°C/min przy - 40°C

MODEL - kriokomora
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IVF (In Vitro Fertilisation)

Inkubator przenośny IVF / Stoliki, płyty i bloki grzejne

Inkubatory przenośne serii BioTherm INC z wymiennymi blokami

BioTherm

024-12-1-BioTherm-0

Inkubator INC-RB1 jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym do przenoszenia żywych kultur komórek, gamet i tkanek w odpowiedniej
temperaturze. Wahania temperatury i różnica między temperaturami poszczególnych próbek wynosi mniej niż 0,05°C. Podtrzymanie
temperatury jest możliwe przez okres ponad 30 godzin od odłączenia urządzenia od zasilania z sieci.
Długi czas pracy umożliwia wysyłanie materiału w inkubatorze na
duże odległości np. za granicę. Inkubator jest wyposażony w mocną,
bezpieczną obudowę, przystosowaną do różnego rodzaju transportu.
Wybór bloków grzejnych zapewnia pracę z różnymi
probówkami/fiolkami. Bloki grzejne mogą być wyjmowane
i sterylizowane lub wymieniane przez użytkownika. Biotherm™
INC-RB1 jest standardowo wyposażony w 1 blok grzejny. Aktualnie
użytkownik ma do wyboru 9 bloków grzejnych. Na zamówienie
dostępne są inne bloki grzejne.

Inkubator przenośny INC z wybudowanymi blokami

INC

024-12-1-INC-0

Inkubator INC jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym do przenoszenia żywych kultur komórek, gamet i tkanek w odpowiedniej
temperaturze. Wahania temperatury i różnica między temperaturami poszczególnych próbek wynosi mniej niż 0,05°C. Podtrzymanie
temperatury jest możliwe przez okres ponad 30 godzin od odłączenia urządzenia od zasilania z sieci. Można zastosować różne rozmiary
probówek na materiał. Gniazda są wmontowane na stałe do inkubatora.
Inkubator jest wyposażony w mocną, bezpieczną obudowę,
przystosowaną do różnego rodzaju transportu. Dostępne są
inkubatory z blokami na słomki, płytki Petriego, strzykawki oraz
probówki.

Stolik grzejny do mikroskopu BioTherm™ SmartStage

SmartStage

024-12-1-SmartStage-0

Stolik grzejny SmartStage został zaprojektowany do precyzyjnego utrzymywania stałej temperatury próbek w czasie analizy mikroskopowej.
SmartStage jest dostępny z 12 mm, 22 mm lub 32 mm średnicą otworu świetlnego, co sprawia, że może być używany z różnymi modelami
mikroskopów. SmartStage wymaga podłączenia do stacji zasilającej lub modułu zasilającego.
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Całkowicie zdejmowalna pokrywa

Biotherm™ INC-RB1

Zasilanie bateryjne [V, Ah]

Wymiary (W x D x H) [mm]

2x6/4

Uniwersalne gniazdo zasilania

+

Wbudowana ładowarka baterii

+

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

+

Zewnętrzne połączenie [V]

12

Zakres temperatury pracy [°C]

Waga [kg]

+
275 x 212 x 258
ok. 6 (z bateriami)

32,5 do 40 (co 0,5)

Czas utrzymywania temperatury
na bateriach [h]

>30

Bezpieczny mechanizm zamykający

+

Certyfikaty

Modele
INC-RB1

CE

Wyposażenie opcjonalne

- blok A12/1 - 12 x 15 mm i 1 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- blok E10 - 10 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- blok F6/6 - 6 x 17 mm (14 mL lub 15 mL) i 6 x 12 mm (6 mL),
- blok G17 - 17 x 12 mm (5 mL lub 6 mL),
- blok L14/4 - 14 x 13 mm (1,8 krioprobówki) i 14 x 8,5 mm,
- blok V12 - 12 x 16 mm (10 mL),
- blok M3/G4 - 3 x 30 mm (50 mL) i 4 x 12 mm (5 mL lub 6 mL),

MODEL

- blok M2/E4 - 2 x 30 mm (50 mL) i 4 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- blok M2/G8 - 2 x 30 mm (50 mL) i 8 x 12 mm (5 mL lub 6 mL).

Wymiary (W x D x H) [mm]

INC

Zasilanie bateryjne [V, Ah]

Waga [kg]

2x6/4

Uniwersalne gniazdo zasilania

+

Wbudowana ładowarka baterii

+

Wskaźnik poziomu naładowania baterii

+

Zewnętrzne połączenie [V]

12

Zakres temperatury pracy [°C]

275 x 212 x 258
ok. 6 (z bateriami)

32,5 do 40 (co 0,5)

Czas utrzymywania temperatury [h]

>30

Bezpieczny mechanizm zamykający

+

Całkowicie zdejmowalna pokrywa

+

Modele

Certyfikaty

INC-SC, INC-PG, INC-SY, INC-G25

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

Próbki nie są poddawane
oddziaływaniom fal
elektromagnetycznych i wibracjom
mechanicznym

BioTherm™ SmartStage

Czas rozgrzania stolika od temperatury
+25°C do temperatury +40°C [min]

4
2 powyżej temperatury otoczenia do
temperatury +55

Zakres temperatury [°C]
Waga [g]

Jednolita temperatura grzania płyty
Lampka kontrolna

195

+

+
LED, zielona, wskazuje kiedy stolik osiągnie
właściwą temperaturę grzania

Wymiary (W x D x H) [mm]
SS12 (W x D x H) [mm]

112 x 112 x 6 / 12

SS22 (W x D x H) [mm]

112 x 112 x 6 / 22

SS01 (W x D x H) [mm]

124 x 124 x 6 / szczelinowa 16 x 64

SS32 (W x D x H) [mm]

150 x 150 x 6 / 32 z wkładką szklaną

Certyfikaty

Modele

SS12 (112 x 112 mm), apertura 12 mm,
SS22 (112 x 112 mm), apertura 22 mm,
SS01 (124 x 124 mm), apertura szczelinowa 16 x 64 mm,
SS32 (150 x 150 mm), apertura 32 mm z wkładką szklaną

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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IVF (In Vitro Fertilisation)

Stoliki, płyty i bloki grzejne

Blok grzejny BioTherm™ SmartBlock SB01

SmartBlock

SB01

BioTherm™ SmartBlock SB01 został zaprojektowany do zapewnienia jednolitego grzania w probówkach testowych. Wewnątrz bloku znajdują
się wymienialne aluminiowe wkłady przystosowane do większości standardowych probówek, mikroprobówek, probówek wirówkowych itp.
Łatwość w demontowaniu bloków sprawia, że wymiana lub wyjmowanie bloków do czyszczenia nie przysparza użytkownikowi problemów.
SmartBlock wymaga podłączenia do stacji zasilającej (Command Station 1) lub modułu zasilającego (Power Module).
- czas rozgrzania bloku od temperatury +25°C do temperatury +40°C
– 15 minut,
- zakres temperatury – 2°C powyżej temperatury otoczenia do +55°C,
- waga – 940 g,
- wymiary – 165 x 77 x 128,6 mm (długość x szerokość x wysokość),
- zastosowanie twardej pianki zapewnia dobrą izolację,
- zastosowanie bloku termalnego zapewnia jednolitą temperaturę
grzania,
- zielona lampka LED wskazuje kiedy blok osiągnie właściwą
temperaturę grzania.

Moduł zasilający BioTherm™ Power Module

BTPM-1

024-12-1-BTPM-1-0

BioTherm™ Power Module stosuje się do konwersji i przetwarzania zasilania w jednym urządzeniu BioTherm™ Smart Device, jak: stolik grzejny,
płyta czy blok grzejny.

Stacja zasilająca BioTherm™ Command Station 1

CS01

024-12-1-CS01-0

BioTherm™ Command Station 1 umożliwia podłączenie i zasilanie każdego z urządzeń Smart Device BioTherm™, jak: stolik grzejny, płyta
grzejna czy blok grzejny. Używany jest do monitorowania temperatury i zmian ustawień wewnętrznej temperatury Smart Device. Może również
być stosowana do kalibracji Smart Device przy pomocy prostej procedury.
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MODEL

BioTherm™ SmartBlock

Czas rozgrzania bloku od temperatury
+25°C do temperatury +40°C [min]
Zakres temperatury [°C]

4
+2 powyżej temperatury otoczenia do 40

Waga [g]

940

Wymiary (W x D x H) [mm]

165 x 77 x 128,6

Pianka izolacyjna

+

Blok termalny przewodnościowy
Lampka kontrolna

+
LED, zielona, wskazuje kiedy blok osiągnie
właściwą temperaturę grzania

Certyfikaty

Modele

blok A12/1 - 12 x 15 mm i 1 x 17 mm (14 mL lub 15 mL), blok E10 - 10 x 17 mm (14 mL
lub 15 mL), blok F6/6 - 6 x 17 mm (14 mL lub 15 mL) i 6 x 12 mm (6 mL), blok G17 - 17 x
12 mm (5 mL lub 6 mL), blok L14/4 - 14 x 13 mm (1,8 mL krioprobówki) i 14 x 8,5 mm,
blok V12 - 12 x 16 mm (10 mL), blok M3/G4 - 3 x 30 mm (50 mL) i 4 x 12 mm (5 mL lub
6 mL), blok M2/E4 - 2 x 30 mm (50 mL) i 4 x 17 mm (14 mL lub 15 mL), blok M2/G8 - 2 x
30 mm (50 mL) i 8 x 12 mm (5 mL lub 6 mL)

CE

Wyposażenie opcjonalne

- stacja zasilająca Command Station 1 do zasilania
i monitorowania temperatury urządzeń Smart Device,
- moduł zasilający Power Module do przetwarzania energii
jednego urządzenia Smart Device.

MODEL

BioTherm™ Power Module

Zasilanie [V]

230

Waga [kg]

350

Wymiary (W x D x H) [mm]
Lampka kontrolna

132 x 58 x 30
LED, zielona

Modele

Certyfikaty

BioTherm™ Power Module

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

MODEL

Command Station 1

Zasilanie [V]

230

Waga [kg]

1,1

Wymiary (W x D x H) [mm]

180 x 130 x 56

Klawiatura wodoodporna

+

Wyświetlacz z regulowaną jasnością /
rozdzielczość wyświetlacza [°C]

0,1

Certyfikaty

Modele

CE

BioTherm™ Command Station 1

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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IVF (In Vitro Fertilisation)

Stoliki, płyty i bloki grzejne / System aktywacji fuzji / System witryfikacji
SPA

Płyta grzejna BioTherm™ SmartPlate A5

024-12-1-SmartPlate-0

Płyta grzejna BioTherm™ SmartPlate została zaprojektowana do precyzyjnego utrzymywania temperatury próbek oczekujących na analizę.
SmartPlate może być stosowana do szalek Petriego, szkiełek mikroskopowych oraz płytek wielodołkowych. SmartPlate wymaga podłączenia
do stacji zasilającej (Command Station 1) lub modułu zasilającego (Power Module).

CF1

System aktywacji fuzji Voltain™ EP-1

024-12-1-EP-1-0

Voltain™ EP-1 jest systemem przeznaczonym do aktywacji fuzji komórek. System wykorzystuje sygnały sinusoidalne i impulsowe sygnały fuzji.
Urządzenie produkowane jest w mocnej obudowie przez co jest niewrażliwe na wstrząsy. Zapewnia jakość taką, jak w przypadku innych
produktów firmy Cryologic. Dodatkowe zalety to prostota obsługi i bezpieczeństwo.
Voltain™ EP-1 jest przeznaczony do aplikacji np.:
- szybkie ustawienie komórek w wysokostabilnym polu sinusoidalnym,
- aktywacja komórek - 70% MII komórek jajowych,
- fuzja komórek - bardzo różnych lub bardzo podobnych rozmiarów,
- przenikanie komórek.

xKIT

System witryfikacji CVM™

024-12-1-CVM-0

CryoLogic opracował prostą, bezpieczną, pewną i wygodną w użyciu metodę witryfikacji CVM™ - CryoLogic Vitrification Method. Zestaw
CVM™ eliminuje wiele problemów jakie się spotyka w procesie witryfikacji. Specjalnie zaprojektowany blok do wstępnego schładzania próbek
zapewnia ultraszybkie zmrażanie materiału bez potrzeby zanurzania i bezpośredniego kontaktu z ciekłym azotem. Zapobiega to kontaminacji
mikroorganizmami, które mogą być obecne w ciekłym azocie.
CVM™ umożliwia uniknięcie barier dla przenikania cieplnego
spowodowanych przez opary azotu lub słomki. Przy zastosowaniu
CVM™ próbkami można wygodnie manipulować, przechowywać oraz
ultraszybko je rozmrażać. Przy rozmrażaniu wymagana jest minimalna
ilość medium, a próbki po rozmrożeniu mogą być z łatwością
zidentyfikowane. CryoLogic Vitrification Method składa się z serii
prostych kroków realizowanych przy użyciu zestawu CVM™:
- próbki są pobierane pipetą, umieszczane w „kropelce” i przenoszone
na hak na końcu „włókna” - Fibreplug™, zaprojektowanego
indywidualnie dla każdego użytkownika,
- Fibreplug™ jest przenoszony do specjalnie przygotowanej
powierzchni bloku i schładzany do temperatury ciekłego azotu,
- „kropla” zostaje natychmiast zwitryfikowana do szklanej kulki,
- Fibreplug™ są umieszczane w rękawach zamkniętych na końcach.
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MODEL

BioTherm™ SmartPlate

Czas rozgrzania płyty od temperatury
+25°C do temperatury +40°C [min]
Zakres temperatury [°C]

LED, zielona, wskazuje kiedy stolik osiągnie
właściwą temperaturę grzania

Lampka kontrolna

6
+2 powyżej temperatury otoczenia do +55

Waga [g]

640

Wymiary (W x D x H) [mm]

238 x 153 x 20,6
zapewnia szybką reakcję na zmiany
obciążenia płyty

Wielopunktowy sensor
Zastosowanie bloku termalnego
zapewnia jednolitą temperaturę grzania
płyty

+

Certyfikaty

Modele

płyta grzejna 238 x 153 x 21 mm

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

SYSTEM

Voltain™ EP-1

posiada zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

dokładny i stabilny

zabezpieczenie przed nieprawidłowym wyzwalaniem impulsów

cyfrowe programowanie parametrów czasowych impulsów niweluje dryft
temperaturowy i czasowy
Cechy systemu

przyjazny dla użytkownika
Cechy systemu

parametry impulsów - impulsy mają szybki czas narastania i opadania

prosty w obsłudze
parametry wyjściowe mogą być łatwo zidentyfikowane i wyregulowane

wysoka stabilność częstotliwości i amplitudy

interfejs użytkownika posiada opcjonalny system bezdotykowego
wyzwalania impulsów

szeroki zakres regulacji parametrów
bezpieczny i pewny

Modele

Certyfikaty

Voltain™ EP-1

CE

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

SYSTEM

Cryologic Vitrification Method (CVM™)
brak ekspozycji próbek na ciekły azot
brak bariery przenikania cieplnego
możliwośc wizualnej kontroli przeprowadzonej wirtyfikacji
wygoda w posługiwaniu się próbkami

Zalety systemu

wygodne przechowywanie próbek
ultraszybkie rozmrażanie próbek
minimalne zapotrzebowanie medium
do rozmrażania
próbki po rozmrożeniu są łatwo indentyfikowane

Certyfikaty

Modele

CE

Zestaw startowy KIT:
- podręcznik użytkownika,
- CVM blok do witryfikacji z uchwytem
i pokrywą,
- 100 Fibreplug™ i rękawów (niesterylne),
- łaźnia mrożenia,
- pipeta zmiennopojemnościowa 0,3-3 µL,
- sterylne końcówki do pipet.

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego
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Zestaw dla praktyków:
- podręcznik użytkownika,
- CVM blok do witryfikacji z uchwytem
i pokrywą,
- 200 Fibreplug™ i rękawów (sterylne),
- łaźnia mrożenia z pokrywą,
- mata piankowa,
- pipeta zmiennopojemnościowa 0,3-3 µL,
- sterylne końcówki do pipet.

-86°C ULTRALOW TEMPERATURE FREEZERS
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Przechowywanie w ciekłym azocie

Pojemniki LN2 na próbki
LSxxx

Pojemniki LN2 na próbki Worthington Industries by Taylor-Wharton seria LS

013-13-1-LS-0

Pojemniki Worhtington Industries by Taylor-Wharton serii LS są zaprojektowane do przechowywania znacznie większej ilości materiału
w wygodnych stelażach z pudełkami oraz posiadają zwiększony czas statycznego utrzymywania temperatury. Oznacza to niższe koszty
przechowywania na 1 fiolkę. Stelaże z pudełkami znacznie ułatwiają identyfikację i wyjmowanie próbek. System stelaży dostępny w czterech
rozmiarach zapewnia szeroki zakres pojemności przechowywania od 750 do 6000 fiolek.

XT-XTL

Pojemniki LN2 na próbki Worthington Industries by Taylor-Wharton seria XT

013-13-1-XT-0

Pojemniki chłodnicze Worhtington Industries by Taylor-Wharton o przedłużonym czasie przechowywania próbek. W pojemnikach tych
wykorzystywane są otwory wsadowe o minimalnych średnicach. Pojemniki serii XT o pojemnościach od 3 do 34 litrów, o statycznych czasach
utrzymywania temperatury do 340 dni. Każdy pojemnik wyposażony jest w cylindryczne kanistry do przechowywania do 1500 słomek lub 180
fiolek.
Typowe aplikacje: wykorzystywane w instytutach badawczych,
laboratoriach biologicznych, klinikach IVF, instytutach
farmaceutycznych.
Wersja XTL charakteryzuje się mniejszą wysokością dla wygodniejszego
transportu i przechowywania.

HC-HCL

Pojemniki LN2 na próbki Worthington Industries by Taylor-Wharton seria HC

013-13-1-HC-0

Pojemniki Worhtington Industries by Taylor-Wharton o dużej średnicy otworu wsadowego są przeznaczone do przechowywania większych
ilości materiału biologicznego. 18840 słomek lub 1656 fiolek może być ekonomicznie przechowywanych w czasie do 73 dni w 36 litrach
ciekłego azotu.
Aplikacje: większość aplikacji tych samych co dla serii XT, lecz dla
większych ilości w pojemnikach o mniejszych rozmiarach. Pojemniki
serii HCL charakteryzują się mniejszą wysokością dla wygodnego
przechowywania.
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MODEL

Wysokość zewnętrzna
[mm]

681

731

892

991

194

Średnica zewnętrzna [mm]

478

683

683

683

120

Ilość stelaży

6

6

6

6

5

5

8

10

LS750

LS3000

LS4800

LS6000

Statyczny czas
utrzymywania [w dniach]

130

106

153

Czas pracy [w dniach]

80

66

96

Prędkość parowania
[L/24h]
Objętość LN2 [L]

0,27

0,76

0,85

0,84

Ilość pudełek
na stelaż

35

81

130

165

Ilość pudełek

30

30

48

60

Ilość probówek na pudełko

25

100

100

100

Ilość probówek

750

3000

4800

6000

Waga pojemnika pustego
[kg]

17,7

31,8

40,9

55

Średnica otworu
wsadowego [mm]

119

216

216

216

Certyfikaty

Modele

LS750, CryoCE LS750, LS3000, CryoCE LS3000, LS4800, CryoCE LS4800, LS6000,
CryoCE LS6000

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa na kółkach,
- alarm niskiego poziomu LN2,
- Auto Tend kontroler.

MODEL

Wysokość zewnętrzna
[mm]

437

483

597

655

668

340

Średnica zewnętrzna [mm]

193

396

290

396

478

212

Ilość kanistrów

6

6

6

6

6

38 x 127

38 x 127

38 x 279

38 x 279

38 x 279

Ilość probówek 1,2/2,0 mL
(Ø12,5 mm) 6 probówek na
kanister

-

-

180

180

180

Ilość słomek luzem 0,5 mL
w gobletach (2 poziomy)

-

-

1500

1500

1500

XTL3

XTL8

XT10

XT20

XT34

Statyczny czas
utrzymywania [w dniach]

27

80

100

230

Czas pracy [w dniach]

17

50

62

140

Prędkość parowania
[L/24h]

0,11

0,10

0,10

0,09

0,10

3

8

10

20,7

34

Waga pojemnika pustego
[kg]

3,3

8,9

7,5

11,8

15,8

Średnica otworu
wsadowego [mm]

51

51

51

51

51

Objętość LN2 [L]

Certyfikaty

Wymiary kanistra [mm]

Modele

XTL3, CryoCE XTL3, XTL8, CryoCE XTL8, XT10, CryoCE XT10, XT20, CryoCE XT20, XT34,
CryoCE XT34

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa na kółkach,
- alarm niskiego poziomu LN2.

MODEL

Wysokość zewnętrzna
[mm]

482

615

668

681

681

130

Średnica zewnętrzna [mm]

396

396

478

478

478

81

81

Ilość kanistrów

6

6

6

10

6

0,27

0,27

HCL12

HC20

HC34

HC35

VHC35

Statyczny czas
utrzymywania [w dniach]

60

87

200

130

Czas pracy [w dniach]

37

54

125

Prędkość parowania
[L/24h]

0,2

0,23

0,17

Objętość LN2 [L]

12

20

34

35

35

Waga pojemnika pustego
[kg]

9,8

12

16,1

17,7

17,2

Średnica otworu
wsadowego [mm]

91

91

91

119

119

Wymiary kanistra [mm]

70 x 127

70 x 279

70 x 279

67 x 279

94 x 279

Ilość probówek 1,2/2,0 mL
(Ø12,5 mm) 6 probówek na
kanister

-

684

684

1020

1260

Ilość słomek luzem 0,5 mL
w gobletach (2 poziomy)

-

5880

5880

9800

9900

Modele

Certyfikaty

HCL12, CryoCE HCL12, HC20, CryoCE HC20, HC34, CryoCE HC34, HC35, CryoCE HC35,
VHC35, CryoCE VHC35

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa na kółkach,
- siódmy kanister,
- alarm niskiego poziomu LN2.
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Zbiorniki LN2 na próbki / Dewary na LN2
xxK

Zbiorniki LN2 Worthington Industries by Taylor-Wharton na próbki seria K

013-13-1-K-0

Pojemniki chłodnicze Worhtington Industries by Taylor-Wharton - z automatycznym napełnianiem do przechowywania dużych ilości próbek.
Seria K oferuje możliwość przechowywania od 8000 do 38000 próbek w probówkach lub w workach w ciekłym azocie.

Właściwości:
- system kontroli poziomu LN2 w pojemniku wraz z alarmem niskiego
i wysokiego poziomu LN2,
- system automatycznego napełniania zbiornika z zewnętrznego źródła
LN2 w przypadku obniżenia poziomu,
- system kontroli temperatury wraz z alarmem oraz opcjonalnym
rejestratorem,
- pokrywa z alarmem otwarcia,
- interfejs temperaturowy oraz system rejestracji zdarzeń.

Dewary na LN2 Worthington Industries by Taylor-Wharton seria XL

XLxx0

013-13-1-XL-0

Ciśnieniowe zbiorniki Worhtington Industries by Taylor-Wharton do przechowywania i transportu ciekłego oraz gazowego azotu, tlenu,
argonu, dwutlenku węgla, a także podtlenku azotu. Pojemności dostępne w standardowej ofercie w zakresie 160 do 240 litrów. Ciekłe gazy są
zimniejsze pod niewielkim ciśnieniem.
Zbiorniki XL160, XL180 oraz XL240 utrzymują ciśnienie wewnątrz
w zakresie 0,8-1,5 bar. Jest to wystarczające ciśnienie do transferu
ciekłego azotu bez użycia dodatkowych urządzeń pompujących.
Zbiorniki te mogą być wykorzystywane do napełniania zbiorników
serii K.

Dewary na LN2 Worthington Industries by Taylor-Wharton seria LD

LDxx

013-13-1-LD-0

Pojemniki Worhtington Industries by Taylor-Wharton serii LD przeznaczone są do przechowywania i nalewania ciekłego azotu. Dostępne
są pojemniki do bezpiecznego nalewania małych ilości ciekłego azotu:

- pojemnik Classic 25 o sferycznym kształcie do łatwiejszego nalewnia
azotu,
- pojemnik 5LD z bardzo dużą średnicą otworu, a przez to łatwiejszym
dostępem do azotu.
Akcesoria zawierają: niskociśnieniowy system wypompowywania azotu,
podstawę umożliwiającą przechylanie pojemnika oraz do wybranych
modeli - podstawa na kółkach do łatwego przemieszczania pojemnika.
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3K

10K

24K

38K

Waga pojemnika [kg]

19,1

111

184

256

48

165

365

590

56,7

243

474

733

Wymiary zewnętrzne [cm]

Ø39,1

58,7 x 77,5

86,4 x 96,5

Ø106,7

Waga pojemnika pełnego
(bez wkładów) [kg]

Wysokość całkowita [cm]

75,4

111,8

111,8

124,5

Rekomendowany zbiornik
napełniający

seria XL

seria XL

seria XL

seria XL

Średnica wewnętrzna [cm]

35,6

53,3

78,7

99,1

Ilość probówek 2,0 mL [max.]

3024

10400

24050

38350

Wysokość wewnętrzna
użytkowa [cm]

48,8

73,7

73,7

73,7

Ilość worków (wg Fenwal
#4R5461)

-

235

535

870

Normalna prędkość parowania
[L/24h]

2,5

5

7

8

Statyczny czas utrzymywania
[w dniach]

2,5

33

52

74

MODEL
Objętość LN2 [L]

Certyfikaty

Modele

3K, CryoCE 3K, 10K, CryoCE 10K, 24K, CryoCE 24K, K38, CryoCE 38K

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- systemy wypełnienia - wkłady na worki, pudełka,
- wybór kontrolera sterującego pracą: Auto Tend Controller lub
Kryos Controller,
- dialer - powiadomienie przez telefon o awarii,
- rekordery i drukarki do monitoringu parametrów.

Waga pojemnika
pełnego
(dla azotu / tlenu)
[kg / kg]

206 / -

227 / -

349 / 425

240

Wysokość
zewnętrzna [mm]

1464

1635

1511

1,5

1,5

Średnica
zewnętrzna [mm]

508

508

660

Kółka w podstawie

-

-

5

1,3

1,25

1,4

89

93

170

MODEL

XL160

XL180

XL240

Max. ilość ciekłego
azotu [L]

163

186

250

Użyteczna ilość
ciekłego azotu [L]

160

180

Max. ciśnienie
pracy [bar]

1,5

Prędkość
parowania
(pojemnik bez
ciśnienia) [L/24h]
Waga pojemnika
[kg]

Modele

Certyfikaty

XL160, CryoCE XL160, XL180, CryoCE XL180, XL240, CryoCE XL240

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- separatory faz,
- wąż 1,2 m lub 1,8 m,
- wózek (niedostępny dla modelu XL240, który posiada kółka
w podstawie).

MODEL

LD4

LD5

LD10

LD25

Classic
25

LD35

LD50

Statyczny
czas utrzymywania
[w dniach]

10

6

45

109

119

152

122

Prędkość
parowania
[L/24h]

0,4

0,77

0,22

0,23

0,21

0,23

0,41

Objętość
LN2 [L]

4

5

10

25

25

35

50

Waga
pojemnika
[kg]

3

3,1

6,6

10,5

8,6

16

17,6

Certyfikaty

Waga
pojemnika
pełnego [kg]

6,2

7,2

14,7

30,8

28,9

44,3

58

Średnica
otworu
wlewowego
[mm]

30

142

51

64

51

64

64

Wysokość
zewnętrzna
[mm]

432

445

597

655

582

668

823

Średnica
zewnętrzna
[mm]

193

193

290

396

394

475

475

Modele

LD4, CryoCE LD4, LD5, CryoCE LD5, LD10, CryoCE LD10, LD25, CryoCE LD25, Classic 25,
CryoCE Classic 25, LD35, CryoCE LD35, LD50, CryoCE LD50

ISO9001, MDD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- podstawa na kółkach - modele: LD25, CLASSIC 25, LD35,
LD50,
- podstawa wylewania - model LD25,
- urządzenie do poboru LN2 z separatorem faz - modele: LD25,
LD35, LD50,
- wąż kriogeniczny - modele: LD5, LD10, LD25, LD35, LD50.
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Your Partner in Laboratory

W W W . D A I H A N . P L
Zamrażarki niskotemperaturowe z systemem Smart-LabTM z ciągłym
monitorowaniem na Twoim smartfonie dzięki usłudze WiRe™App &
Web. Dostępne również cieplarki, wirówki, autoklawy.
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Agregometry
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Odczynniki i akcesoria
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Hematologia - agregacja krwi

Agregometry

Agregometr seria 490

490-xx

005-14-1-490-0

590-xx

005-14-1-590-0

Agregometry serii 490 pozwalają na:
- wykrywanie choroby von Willebranda i innych,
- testy agregacji na PRP lub płukanych płytkach krwi,
- przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania dla systemów Windows,
- rozszerzenie systemu z dwu- do czterokanałowego,
- niewielkie rozmiary,
- niskie koszty badań.
Chronolog Seria 490 - automatyczny agregometr z metodą optyczną
to niedrogi system umożliwiający testowanie funkcji płytek w PRP dla
zastosowań klinicznych, diagnostycznych, farmaceutycznych oraz
badań naukowych. Model 490 jest urządzeniem dwukanałowym (dwie
niezależne komory pomiarowe) wyposażonym w wyjścia analogowe dla
podłączenia rekordera. Model 490D jest to model 490 rozszerzony
o wewnętrzne złącze do podłączenia do komputera AGGRO/LINK oraz
oprogramowanie dla Windows. System z modelem 490D może być
łatwo rozszerzony do systemu 4-kanałowego poprzez zakup modelu
490 i podłączenia do wewnętrznego złącza AGGRO/LINK.
Wszystkie agregometry posiadają dołączony STARTER KIT składający się
z pipet, materiałów zużywalnych i reagentów pozwalający na wykonanie
rutynowych testów.

Agregometr seria 590
Agregometry serii 590 pozwalają na:
- szybką ocenę stanu płytek krwi pacjenta przed operacją,
- eliminację czasochłonnego przygotowywania PRP,
- monitorowanie programów terapeutycznych,
- badania „ex-vivo” i „bed-side”,
- przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą
oprogramowania dla systemu Windows,
- rozszerzenie systemu z dwu- do czterokanałowego,
- niewielkie rozmiary,
- niski koszt badań.
Dlaczego metoda impedancyjna?

System z modelem 590D może być łatwo rozszerzony do systemu
4-kanałowego poprzez zakup modelu 590 i podłączenia do
wewnętrznego łącza AGGRO/LINK.
Wszystkie agregometry posiadają dołączony STARTER KIT
składający się z pipet, materiałów zużywalnych i reagentów
pozwalający na wykonanie rutynowych testów.

Ekstensywne kroki przygotowawcze i czas przygotowania PRP mogą
modyfikować zachowanie płytek krwi, które prowadzi do utraty
ważnych subpopulacji płytek oraz utraty mediatorów modyfikujących
zachowanie płytek, takich jak prostacyklina PGI2 i tromboxyna A2.
Co więcej, krwinki czerwone i inne komponenty pełnej krwi, które jak
wiadomo wpływają na zachowanie się płytek, są eliminowane z PRP.
Opis serii 590 z metodą impedancyjną
Model 590 jest urządzeniem dwukanałowym (dwie niezależne komory
pomiarowe) wyposażonym w wyjścia analogowe dla podłączenia
rekordera. Model 590D jest to model 590 rozszerzony
o wewnętrzne łącze do podłączenia do komputera AGGRO/LINK oraz
oprogramowanie dla Windows.

700-x

Agregometr seria 700

005-14-1-700-0

Agregometry serii 700 oferują:
- łatwość obsługi połączoną z szybkim otrzymaniem wyniku,
- tryb badania pełnej krwi oraz metodę optyczną,
- użycie elektrod jednorazowych i wielorazowych,
- jednoczesne badanie wydzielania ATP,
- systemy dwu- i czterokanałowe,
- przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą
oprogramowania dla systemu Windows,
- niskie koszty badań.
Agregometry serii 700 są urządzeniami wyposażonymi w trzy
metody pomiarowe: impedancyjną, optyczną i luminescencyjną.
Dostępne są w wykonaniu 2 lub 4 kanałowym. Agregometry serii 700
pozwalają na pomiar funkcji płytek w próbach pacjenta z użyciem
metody impedancyjnej w pełnej krwi wraz z jednoczesnym pomiarem
wydzielania ATP za pomocą metody luminescencyjnej. Agregometry
serii 700 pozwalają również na przeprowadzanie badania Ristocetin
Cofactor Assay u pacjentów z chorobą von Willebranda.
Wynik pomiaru może być rejestrowany za pomocą zewnętrznego
rejestratora lub za pomocą komputera PC. Modele serii 700
wyposażone są w interfejs Aggro/Link8 oraz oprogramowanie
vW Cofactor.
Seria 700 wyposażona jest w mikroprocesorowy sterownik
pozwalający na ustawienie linii bazowej i wzmocnienia urządzenia za
pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Panel wyposażony jest w 24
znakowy wyświetlacz LCD dla każdego kanału.
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Wyświetlacz podaje informacje o najważniejszych parametrach
urządzenia takich jak: temperatura bloku grzejnego, wzmocnienie
toru luminescencji, prędkość mieszania oraz tryb pracy (metoda
impedancyjna lub optyczna).
Oprogramowanie serii 700 pozwala na zbieranie wyników
z pomiarów agregacji. Na ekranie komputera przedstawiane są
krzywe agregacji w czasie rzeczywistym jednocześnie z 4 kanałów
wraz z krzywymi uwalniania ATP (8 krzywych jednocześnie).
Oprogramowanie pozwala na obliczanie wszystkich rezultatów
pomiaru (nachylenie krzywej, maksymalne i minimalne wartości
krzywej itd.). Dane pomiarowe i obliczeniowe wraz z informacjami
demograficznymi o pacjencie, informacjami o użytych
odczynnikach są zapisywane na dysku komputera. Dane te mogą
być wydrukowane i/lub wykorzystane w późniejszym czasie.
Oprogramowanie do badania choroby von Willebranda pozwala
na łatwe określenie występowania jej u badanego pacjenta.
vW Cofactor prowadzi operatora przez wszystkie kroki procedury
za pomocą wyświetlanych na ekranie instrukcji. Operator ma
możliwość wprowadzenia niezbędnych danych dotyczących
pacjenta i użytych odczynników.
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MODEL

Model 490

Metoda pomiaru agregacji

Cele inkubacyjne

optyczna w podczerwieni

Objętość próbki PRP i PPP [mL]

Rezystancja wyjściowa kanałów [Ω]

0,5 (minimum 0,25)
jednorazowe lub silikonowane

Sterowanie

przycisk automatycznej kalibracji, włącznik
mieszania

Wymiary (W x D x H) [cm]

33 x 44 x 15

Waga [kg]

11,5

37 ±0,2 wyświetlana na panelu kontrolnym

Certyfikaty

Modele

490-2A, 490-2D, 490-4A, 490-4D

ISO9001, ISO13485, IVD, CE

Wyposażenie opcjonalne

i do pojedynczego badania potrzeba ich mikrodawek - czyni
to pomiar wysoko dokładnym i zarazem bardzo tanim.

- rekorder - model 707 rekorder dwukanałowy,
- złącze komputerowe - AGGRO/LINK wraz
z oprogramowaniem dla Windows,
- zestaw komputerowy* dla AGGRO/LINK + oprogramowanie
Data Reduction System,
- odczynniki - oferujemy kompletną linię odczynników
do celów agregacji - odczynniki są wysoko skoncentrowane

*minimalne wymagania to procesor Celeron 2 GHz, 20 MB
wolnego miejsca na HDD, kolorowy monitor i kolorowa
drukarka/ploter.

MODEL

Model 590

Metoda pomiaru agregacji

Cele inkubacyjne

impedancyjna

Objętość próbki [mL]

więcej niż 10000

Zasilanie [V / Hz / W]

jednorazowe lub silikonowane

Sterowanie

pokrętła zerowania, wzmocnienia, przycisk
kalibracji

Mieszanie [obr./min]

po jeden na kanał w temperaturze 37°C ±0,2

Rezystancja wyjściowa kanałów [Ω]

1

Mieszadełka

230 / 50 / 100

Wymiary (W x D x H) [cm]

33 x 44 x 15

Waga [kg]

11,5

1000 przy 50 Hz

Temperatura [°C]

37 ±0,2 wyświetlana na panelu kontrolnym

Modele

Certyfikaty

590-2A, 590-2D, 590-4A, 590-4D, 591, 592

ISO9001, ISO13485, IVD, CE

Wyposażenie opcjonalne

- rekorder - model 707 rekorder dwukanałowy,
- złącze komputerowe - AGGRO/LINK wraz
z oprogramowaniem dla Windows,
- zestaw komputerowy* dla AGGRO/LINK + oprogramowanie
Data Reduction System,
- odczynniki - oferujemy kompletną linię odczynników
do celów agregacji - odczynniki są wysoko skoncentrowane

MODEL

Objętość próbki
[µL]

230 / 50 / 100

1000 przy 50 Hz

Temperatura [°C]

Metoda pomiaru
agregacji

więcej niż 10000

Zasilanie [V / Hz / W]

Mieszadełka

Mieszanie [obr./min]

po dwie na kanał w temperaturze 37°C ±0,2

i do pojedynczego badania potrzeba ich mikrodawek - czyni
to pomiar wysoko dokładnym i zarazem bardzo tanim.
*minimalne wymagania: procesor Celeron 2 GHz, 20 MB
wolnego miejsca na HDD, kolorowy monitor i kolorowa
drukarka/ploter.

Rezystancja
wyjściowa kanałów
[Ω]

Model 700
impedancyjna

500 WB

luminescencja
z odczynnikiem
CHRONO-LUME

optyczna

450 WB, 450 PRP

500 PRP
(minimum 250)

Mieszadełka

jednorazowe lub silikonowane

Sterowanie

pokrętła zerowania, wzmocnienia, przycisk kalibracji

Mieszanie
[obr./min]

1000 przy 50 Hz

Temperatura [°C]

37 ±0,2 wyświetlana na panelu kontrolnym

Cele inkubacyjne

po jeden na kanał w temperaturze 37°C ±0,2

230 / 50 / 100
36 x 46 x 22 (modele: 700-2, 700-X)
11,5 (modele: 700-2, 700-X)

WB = Krew Pełna; PRP = Osocze Bogatopłytkowe; WP = Płytki Płukane; GFP = Płytki
Filtrowane na Żelu

Certyfikaty

Wyposażenie opcjonalne

Wymiary
(W x D x H) [cm]
Waga [kg]

Modele

700-2, 700-4, 700-X*

ISO9001, ISO13485, IVD, CE

- rekorder - model 707 rekorder dwukanałowy,
- złącze komputerowe - AGGRO/LINK wraz
z oprogramowaniem dla Windows,
- zestaw komputerowy* dla AGGRO/LINK + oprogramowanie
Data Reduction System,
- odczynniki - oferujemy kompletną linię odczynników
do celów agregacji - odczynniki są wysoko skoncentrowane

Zasilanie
[V / Hz / W]

więcej niż 10000

i do pojedynczego badania potrzeba ich mikrodawek - czyni
to pomiar wysoko dokładnym i zarazem bardzo tanim.
*minimalne wymagania: procesor Celeron 2 GHz, 20 MB
wolnego miejsca na HDD, kolorowy monitor i kolorowa
drukarka/ploter.
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Hematologia - agregacja krwi

Odczynniki i akcesoria
3xx

Kuwetki, mieszadełka i pisaki

005-14-1-akcesoria-0

Kuwetki szklane o poj. 450 µL i 1 mL. Mieszadełka silikonowane - jednorazowe oraz teflonowe - wielokrotnego użytku. Pisaki do rejestratorów
krzywych agregacji.

Nazwa wyrobu

Kuwetki 450 µL

Kuwetki 1 mL

Mieszadełka

Nr kat.

Opis

Opakowanie

312

kuwetki szklane,
jednorazowe,
do oznaczeń
koagulometrycznych

opakowanie zawiera
144 szt.

367

kuwetki plastikowe,
jednorazowe, do agregacji tylko
w pełnej krwi

opakowanie zawiera
144 szt.

311

mieszadełka
silikonowane
magnetyczne,
jednorazowe, do
kuwet 450 µL

opakowanie zawiera
144 szt.

Mieszadełka

370

mieszadełka
silikonowane
magnetyczne,
jednorazowe, do
kuwet 1 mL

Mieszadełka

313

mieszadełka pokryte
teflonem, do kuwet
450 µL

1 szt.

Pisak krótki

378

pisak krótki, czerwony
do modeli 706, 707,
708 i 709

1 szt.

Pisak długi

379

pisak długi, zielony do
modeli 707 i 709

1 szt.

Oprogramowanie do agregometrów AggroLink

810xx

opakowanie zawiera
144 szt.

005-14-1-AggroLink-0

Oprogramowanie i interfejs AggroLink.
W dobie powszechnej komputeryzacji agregometry serii 490 oraz 590 wyposażone zostały w interfejs do przesyłania danych pomiarowych do
komputera PC.
Oprogramowanie obliczeniowe AggroLink pozwala na:
- wyświetlanie do czterech krzywych (cztery kanały pomiarowe) w tym
samym czasie z danymi takimi jak amplitudy i nachylenia,
- zapisanie i wywoływanie krzywych testowych z danymi
alfanumerycznymi dotyczącymi badania i pacjenta,
- drukowanie w kolorze wyników testów oraz raportów klinicznych
z testami (do 24 krzywych) na pojedynczej kartce,
- eksport danych do arkusza kalkulacyjnego oraz oprogramowania
desktop publishing.
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odczynniki

Odczynniki do agregometrów

005-14-1-odczynniki-0

Dostępne odczynniki do agregometrów:

- trombina (thrombin),
- kolagen (collagen),
- kwas arachidonowy (arachidonic acid),
- rystocetyna (ristocetin),
- ADP,
- epinefryna (epinephrine),
- kofaktor rystocetyny (ristocetin cofactor assay),
- ATP,
- liofilizowane płytki ludzkie,
- VW plazma referencyjna normalna,
- VW plazma referencyjna z niedoborem,
- plazma referencyjna - hemostaza,
- plazma referencyjna - hemostaza nieprawidłowa.

Certyfikaty

Modele

ISO9001, ISO13485, IVD, CE

-

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

Opis

Koncentracja
magazynowa

Koncentracja
finalna

Objętość opakowania
[mL]

386

thrombin

10 unit

1 unit

385

collagen

1 mg/mL

390

arachidonic acid

396

ristocetin

Nr kat.

Objętość na test [µL]

Ilosć testów

WB*

PRP*

WB

PRP

1,0

100

50

10

20

2 µg/mL

1,0

2

1

500

1000

50 mM

0,5 mM

0,7

10

5

70

140

125 mg/mL

1,0 mg/mL

0,5

8

4

62

125

395

chrono-lume***

n/d

n/d

4 x 1,25

100

50

50

100

384

ADP

1 mM

10 µM

5,0

10

5

500

1000

393

epinephrine

10 mM / 1 mM

50 µM / 10 µM

5,0 mL / 50

5

5

1000

10000

387

ATP

2 µmoL

2 µmoL

5,0

5

5

1000

1000

299

ristocetin cofactor assay (von Willebrand Factor Assay) 15 oznaczeń

299-1

ristocetin 7,5 mg/probówkę

299-2

liofilizowane płytki ludzkie 6 mL, sól fizjologiczna zbuforowana - tris 12 mL

299-3

VW plazma referencyjna normalna 1 mL

299-4

VW plazma referencyjna z niedoborem 0,5 mL

299-5

sól fizjologiczna zbuforowana - tris 12 mL

299-6

plazma referencyjna - hemostaza 1 mL

299-7

plazma referencyjna - hemostaza nieprawidłowa 1 mL

* W próbce objętości 1,0 mL - typowo 450 µL krwi rozcieńczonej z 450 µL soli fizjologicznej plus 100 µL Chrono-Lume. Większe rozcieńczenia krwi wymagają mniej
reagentu Chrono-Lume.

** W próbce objętości 500 µL - typowo 450 µL plazmy bogato płytkowej plus 50 µL Chrono-Lume. Redukcja objętości i kosztu o połowę, jeśli użyjemy przekładki gumowej
nr 365 do objętości 250 µL w kuwecie nr 312

*** Zestaw Chrono-Lume zawiera 1 x nr 387 ATP Standard. Koszt jednego testu bazuje na typowym rozcieńczeniu krwi pełnej. Większe rozcieńczenia potrzebują mniej
reagentu ChronoLume
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DOTKNIJ SŁOŃCA

W W W . F I T O T R O N S . C O M
Komory ﬁtotronowe do wzrostu roślin i hodowli owadów. Komory
wolnostojące, komory wielkogabarytowe, regały do hodowli roślin,
oświetlenie do hodowli roślin.

hr
Hodowla roślin i owadów

kontakt
handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 47

Panele oświetleniowe do hodowli roślin

192

Regały do hodowli roślin

193

Komory fitotronowe wolnostojące

194

Pomieszczenia do hodowli roślin

198

Komory fitotronowe małe / skrzyniowe

202

Komory fitotronowe typu step-in

203
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Hodowla roślin i owadów

Panele oświetleniowe do hodowli roślin / Regały do hodowli roślin
025-panel

Panele FITO PANEL

025-15-FITO-PANEL-0

W ramach kompleksowego wyposażenia laboratoriów zajmujących się hodowlą roślin oferujemy najnowocześniejsze, energooszczędne, specjalistyczne źródła
światła zaprojektowane do celów hodowli roślin. Panele świetlne mogą być wyposażone w kilka rodzajów źródeł światła oraz posiadają mocowania pozwalające
na podwieszenie ich do półki dowolnego regału hodowlanego.
Każdy z paneli posiada indywidualny sterownik mikroprocesorowy
pozwalający na:
- włączanie i wyłączanie oświetlenia w określonym przez użytkownika cyklu
dzień/noc – tzw. fotoperiod z funkcją świtu i zmierzchu,
- ustawianie natężenia światła dla każdego z kanałów świetlnych
indywidualnie. Natężenie można regulować od 0 do 100% jasności,
- system podnoszenia i opuszczania panelu ponad hodowane rośliny.
System podnoszenia i opuszczania panelu występuje w dwóch wersjach –
podnoszenie ręczne lub podnoszenie elektryczne,
- własny zegar czasu rzeczywistego.
Źródła światła
Stosowane przez nas źródła światła są unikalnymi rozwiązaniami
zaprojektowanymi przez nas dla potrzeb hodowli roślin. Stosowane
w oferowanych źródłach światła diody LED zostały wyselekcjonowane
pod względem długości fal tak, aby jak najlepiej odwzorowywały naturalne
zapotrzebowanie roślin na światło słoneczne. Panele świetlne produkowane
są w Polsce wg. naszych szczegółowych wytycznych. Zastosowane
w źródłach diody LED pochodzą od najlepszych na rynku dostawców źródeł
półprzewodnikowych czyli firm CREE, OSRAM, Edison. Oferowane przez nas
panele do hodowli roślin posiadają gwarantowany czas świecenia
30000 godzin przy maksymalnych parametrach jasności. Czas ten jest
jeszcze dłuższy dla pracy przy obniżonych jasnościach. Dobór źródeł światła,
które mają być zastosowane w komorach do hodowli roślin uzależniony
jest od indywidualnych potrzeb. W szczególności zależnie od wymaganego
natężenia promieniowania PAR oraz możliwości regulacji długości fal
stosowane są różne źródła. Jeśli kryterium zakupu jest cena, urządzenia mogą
być wyposażone w układy oświetlenia z diodami o barwie białej.

Certyfikaty

Panele oświetleniowe mogą być wyposażone w dodatkowe źródła światła w
zakresie promieniowania UV. Dostępne są półki z lampami jarzeniowymi dla
trzech typów promieniowania UV czyli UVA, UVB oraz UVC. Źródło
z promieniowaniem UVC nie jest wykorzystywane do hodowli, natomiast ma
zastosowanie do sterylizacji.
Wersje oświetlenia – ustalane indywidualnie do potrzeb hodowli
- światło białe o temperaturze barwowej w trzech rodzajach do wyboru
(zakres temp. barwowych 2700 do 6500K) – możliwość osiągania natężeń
powyżej 80 µmol/s-1/m2 w odległości 10 cm od źródła,
- światło łączone (panele RBWL + Deep Red + UV) – 4 kanały świetlne
z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. W panelu
występują składowe świetlne o zakresach: 395-400, 430-450, 630-650,
710-740 nm oraz 2700K – możliwość osiągania natężeń powyżej
1300 µmoL/s-1/m2 w odległości 10 cm od źródła,
- światło łączone (panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue
+ UV) – 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła
niezależnie. W panelu występują składowe świetlne o zakresach 395-400,
430-450, 460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K –
możliwość osiągania natężeń powyżej 800 µmol/s-1/m2 w odległości 10 cm
od źródła,
- światło łączone (specjalne) – do 8 kanałów świetlnych z możliwością
sterowania każdej barwy światła niezależnie. Barwy światła dobierane
wg wymagań aplikacji i wymaganych natężeń oświetlenia,
- światło UVA, UVB, UVC – możliwość stosowania dowolnych rodzajów
oświetlenia UV sterowanego z poziomu sterownika z możliwością pracy
z fotoperiodem.

Modele

FITO PANEL 90, FITO PANEL 120, FITO PANEL 150, FITO PANEL 180

CE

Wyposażenie opcjonalne

- półki z lampami jarzeniowymi dla trzech typów
promieniowania UV czyli UVA, UVB oraz UVC.

MODEL

FITO PANEL 90

FITO PANEL 120

FITO PANEL 150

FITO PANEL 180

Budowa
Sterowanie

mikroprocesor

Wyświetlacz

LCD o przekątnej 2 cale z wbudowanym dżojstikiem
jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w %,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu – dzień/noc

Wyświetlane informacje

Oświetlenie
Rodzaj oświetlenia

półkowe
panele WL – 1 kanał świetlny. Zakres temp. barwowych 2700 do 6500K natężenie >380 µmol/s-1/m2,

Podstawowe źródła światła

panele RBWL + Deep Red + UV – 4 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach:
395-400, 430-450, 630-650, 710-740 nm oraz 2700K – natężenie >1300 µmol/s-1/m2,
panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV) – 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie.
Składowe świetlne o zakresach 395-400, 430-450, 460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K – natężenie >800 µmol/s-1/m2

Dodatkowe źródła światła

światło łączone (specjalne) – do 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Barwy światła dobierane wg
wymagań aplikacji i wymaganych natężeń oświetlenia,
światło UVA, UVB, UVC – możliwość stosowania dowolnych rodzajów oświetlenia UV sterowanego z poziomu sterownika komory z możliwością pracy
z fotoperiodem
Wymiary

Szerokość [cm]
Głęb. x wys. [cm]

90

120

150

180

55 x 12

55 x 12

55 x 12

55 x 12

od 60 do 120

od 80 do 160

Parametry zasilania
Napięcie [V / Hz]

230 / 50

Prąd maksymalny [A]
Moc maksymalna w zależności
od źródła [W]

2
od 20 do 60

od 40 do 90

192

hr
hr
FITO-R-LED

Regał Fito R LED

025-15-1-FITO-R-LED-0

Seria FITO R jest serią regałów dostosowanych dla potrzeb hodowli roślin. Regały hodowlane występują w połączeniu z naszymi
zaawansowanymi źródłami światła z serii FITO PANEL. Regały oferowane są w kilku odmianach w zależności od zastosowania.
FITO R ECO – najprostszy rodzaj regału pozwalający na samodzielną pracę. Regał sterowany jest za pomocą pojedynczego sterownika. Półki
hodowlane w tym typie regału nie są regulowane. Regulowane są jedynie panele świetlne.
FITO R STD – zaawansowany system regałowy posiadający możliwość
pełnej regulacji wysokości zawieszenia półek hodowlanych. Źródła
światła również mogą być swobodnie podnoszone lub opuszczane.
Każdy panel oświetleniowy regału jest niezależny i posiada własne
sterowanie. FITO R STD wyposażony jest w systemy rozprowadzania
mediów. System regałowy umożliwia umiejscowienie na wysokości
każdej z półek hodowlanych wyprowadzeń mediów niezbędnych do
hodowli.

Budowa regałów
Wszystkie regały serii FITO R wykonywane są z wysokiej jakości stali
nierdzewnej.

FITO R MULTI – zaawansowany system regałowy będący rozbudową
wersji standardowej FITO R STD. Regały FITO R MULTI przeznaczone są
do pracy w rozbudowanych pokojach hodowlanych. Każdy z regałów
posiada własny sterownik pozwalający na zaprogramowanie działania
regału włącznie ze wszystkimi dodatkowymi systemami mediów. Regał
do pełnej funkcjonalności powinien być podłączony do centralnego
sterownika za pomocą sieci Ethernet.

Regały STD są konstrukcjami skręcanymi. Wszystkie półki są w łatwy
sposób przykręcane do ramy regału. Taka konstrukcja pozwala
na dodawanie i ujmowanie półek hodowlanych i oświetleniowych
w zależności od potrzeb hodowli. Półki są wymienne pomiędzy
regałami tego samego rozmiaru. Modułowa konstrukcja umożliwia
również dodawanie kanałów ze stali nierdzewnej w których możemy
umieścić dodatkowe instalacje: elektryczną, wodną lub pneumatyczną.
Koncepcja modułowości pozwala użytkownikowi na dowolne
rozplanowanie i prowadzenie mediów wymaganych przez
prowadzone hodowle. Możliwe jest prowadzenie hodowli
hydroponicznych, automatyczne podlewanie hodowli oraz
stosowanie wytrząsarek umieszczonych na półkach regału.

Każdy z regałów FITO R może być wyposażony w wybrane źródła
światła – ustalane indywidualnie do potrzeb hodowli:
- światło białe,
- światło łączone (panele RBWL + Deep Red + UV),
- światło łączone (panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue
+ UV),
- światło łączone (specjalne),
- światło UVA, UVB, UVC.

Certyfikaty

Regały ECO są konstrukcjami spawanymi z nieruchomymi półkami.
Ilość półek hodowlanych musi być określona w momencie
zamówienia (1-6 szt.). Dołożenie kolejnych półek hodowlanych
nie jest możliwe.

Regały występują w dwóch wysokościach 180 cm oraz 200 cm.

Modele

FITO R ECO, FITO R STD, FITO R MULTI

CE

Wyposażenie opcjonalne

- lampa UV,
- lampy o wyspecyfikowanej charakterystyce widma,
- gniazda elektryczne przy półkach hodowlanych,
- programowanie do komputera PC do monitorowania
temperatury, wilgotności, oświetlenia,
- liczba półek dodatkowych zgodna z wymogami klienta.

MODEL

FITO R ECO

FITO E STD

FITO R MULTI

Budowa
Materiał
Konstrukcja
Ilość półek hodowlanych

stal nierdzewna
spawana - stała

skręcana - modułowa

skręcana - modułowa

od 1 do 6

od 1 do 5

od 1 do 5

Sterowanie i sygnalizacja
Sterowanie

mikroprocesor

Wyświetlacz

LCD o przekątnej 2 cale z wbudowanym
dżojstikiem

diody sygnalizacyjne

jasność dla każdego z wbudowanych kanałów
świetlnych w %,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu – dzień/noc,
temperatura hodowli,
wilgotność hodowli

tryb pracy,
sygnalizacja alarmu,
praca sieciowa

Wyświetlane informacje

timer LCD

czas i data,
etap cyklu eksperymentu - dzień/noc

Oświetlenie
Rodzaj oświetlenia

półkowe
panele RBWL + Deep Red + UV – 4 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy
światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach: 395-400, 430-450, 630-650, 710-740 nm
oraz 2700K – natężenie >1300 µmol/s-1/m2,
panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV) – 8 kanałów świetlnych
z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach
395-400, 430-450, 460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K – natężenie
>800 µmol/s-1/m2

Podstawowe źródła światła

panele WL – 1 kanał świetlny. Zakres temp.
barwowych 2700 do 6500K natężenie >380
µmol/s-1/m2

Dodatkowe źródła światła

światło łączone (specjalne) – do 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Barwy światła dobierane
wg wymagań aplikacji i wymaganych natężeń oświetlenia,
światło UVA, UVB, UVC – możliwość stosowania dowolnych rodzajów oświetlenia UV sterowanego z poziomu sterownika komory z możliwością
pracy z fotoperiodem
Wymiary standardowe

Dostępne wysokości [cm]

180 lub 200

Dostępne głębokości [cm]

50, 60, 70

Dostępne szerokości [cm]

90, 120, 150, 180
Parametry zasilania

Napięcie [V / Hz]

230 / 50

Prąd maksymalny [A]

7

Moc maksymalna w zależności
od źródła [W]

od 20 do 1200
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Hodowla roślin i owadów

Komory fitotronowe wolonostojące
EXxxxxx

Komora hodowlana fitotronowa FITO

033-18-1-EX-0

Komory do hodowli roślin serii FITO są wysoce zaawansowanymi technologicznie urządzeniami służącymi do celów badawczych oraz hodowlanych
wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu. Komory do hodowli roślin popularnie zwane fitotronami produkowane są przez firmę Biogenet
w wersjach standardowych oraz specjalnych według indywidualnych potrzeb klienta. Dostępne są urządzenia o pojemności od 300 do 1400 litrów.
Budowa komór
Fitotrony serii FITO posiadają komorę hodowlaną z najwyższej jakości stali nierdzewnej polerowanej - tzw. „lustro”. Zastosowanie lustrzanej powierzchni
wewnątrz urządzenia wzmacnia ilość energii (PAR) docierającej do hodowli oraz zwiększa jej jednorodność w komorze hodowlanej. Powierzchnia lustrzana
oraz brak soczewek skupiających w panelach oświetleniowych umożliwia doświetlanie hodowli również poprzez boczne odbite światło. Gładka powierzchnia
jest jednocześnie łatwa do czyszczenia oraz trudniejsza do zasiedlenia przez glony czy pleśń.
Sterownik
Fitotron serii FITO wyposażony jest w profesjonalny sterownik mikroprocesorowy z dużym 7 calowym kolorowym wyświetlaczem LCD z podświetleniem
diodowym. W zależności od wyboru użytkownika, panel kontrolny może zostać zamontowany na drzwiach komory lub nad nimi. Urządzenie wyposażone jest
w stacyjkę zabezpieczającą przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia przez osoby niepowołane. Obok ekranu dotykowego znajduje się zabezpieczone
przed wilgocią gniazdo interfejsu USB umożliwiające kopiowanie zapisanych w pamięci urządzenia danych historycznych oraz ładowanie przygotowanych
uprzednio na komputerze szablonów procesów hodowlanych.
Zakres pracy
Komory do hodowli roślin mogą pracować w szerokim zakresie temperatur. W wykonaniu standardowym zakres temperaturowy niezależnie od tego, czy
oświetlenie jest włączone czy też wyłączone, wynosi +4°C do +50°C. Jeśli do założonych eksperymentów niezbędne są temperatury ujemne, nasze urządzenia
również umożliwiają bezproblemowe ich osiągnięcie. Wyposażenie komory do hodowli roślin w rozszerzony zakres temperaturowy umożliwia eksperymenty
w zakresie temperatur od -10°C do +50°C niezależnie od stanu włączenia oświetlenia.

Umiejscowienie źródeł światła – paneli świetlnych:
- górne sufitowe – panel umieszczony jest w suficie komory hodowlanej, hodowana roślina może mieć
wysokość do 1500 mm wraz z donicą i podstawką,
- półkowe – źródła światła znajdują się w półkach umieszczonych nad materiałem hodowlanym,
- boczne dwustronne – źródła światła znajdują się w bokach komory hodowlanej,
- boczne trójstronne – źródła światła znajdują się w bokach komory hodowlanej oraz w drzwiach do komory
hodowlanej,
- łączone – źródła światła znajdują się w suficie, w półkach nad materiałem hodowlanym, w bokach komory
hodowlanej oraz w drzwiach do komory hodowlanej.

System alarmowy
Wbudowany w urządzenie system alarmowy pozwala na identyfikację wszystkich ewentualnych
problemów z jego pracą. System alarmów temperatury posiada podwójne zabezpieczenie. Pierwszy
alarm jest alarmem kroczącym i śledzącym zaprogramowane zmiany temperatury. Alarm kroczący
pozwala na sygnalizację przekroczenia nastawionego przez użytkownika korytarza temperaturowego
poczynając już od +/-0,5°C. Drugim zabezpieczeniem alarmowym jest alarm bezwzględny w którym
użytkownik ustawia maksymalne wartości parametrów, których pod żadnym pozorem urządzenie nie
może przekroczyć. Alarm bezwzględny jest mechanizmem ochrony hodowli przed przegrzaniem lub
przechłodzeniem.

Źródła światła znajdujące się w bokach lub w drzwiach komory hodowlanej osłonięte są dwuwarstwową
szybą zespoloną wykonaną ze szkła, co pozwalana na idealne zachowanie parametrów temperaturowych
urządzenia dzięki małej przenikalności cieplnej i zachowaniu ciągłości izolacji.

Pozostałe alarmy umożliwiają sygnalizację nieprawidłowego poziomu wilgotności, nieprawidłowego
zasilania zbiornika na wodę, braku zasilania.

Wersje oświetlenia – ustalane indywidualnie do potrzeb hodowli:
- światło białe,
- światło łączone (panele RBWL + Deep Red + UV),
- światło łączone (panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV),
- światło łączone (specjalne),
- światło UVA, UVB, UVC.

System alarmowy umożliwia wysyłanie wiadomości email do zaprogramowanych użytkowników
z informacją o stanie urządzenia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej (możliwość rozszerzenia
o opcjonalne powiadamianie za pomocą wiadomości SMS).
Komunikacja i oprogramowanie zewnętrzne
Komory serii FITO wyposażone są w szereg złącz i technologii komunikacji:
- oprogramowanie w wersji polskiej i angielskiej,
- możliwość odtwarzania komunikatów słownych dotyczących zdarzeń i alarmów,
- złącze USB do podłączenia nośnika danych np. pendrive,
- gniazdo do podłączenia do sieci Ethernet,
- złącze do zdalnej sygnalizacji stanów alarmowych.

Utrzymanie wilgotności
Komory serii FITO wyposażone są we wbudowany układ nawilżania z ultradźwiękowym generatorem
pary. Wydajność generatora pozwala na osiągnięcie wilgotności względnej w komorze powyżej 90% RH.
Komory wyposażone są w zamknięty układ obiegu wody pozwalający na znaczne oszczędności w zużyciu
wody do nawilżania komory. Dzięki umożliwieniu powrotu wilgoci do zbiornika, dolewanie wody służącej do
nawilżania jest zminimalizowane.

Każda z komór wyposażona jest w technologię WiFi umożliwiającą podłączenie się za pomocą dowolnego
urządzenia sieci bezprzewodowej. Wraz z komorą dostarczane jest oprogramowanie do zdalnej
komunikacji i nadzoru dostosowane do systemu Windows, Android oraz iOS. W zestawie znajduje się
również oprogramowanie do komputera PC do zdalnej rejestracji wszystkich parametrów pracy komory
niezależnie od jej wbudowanego systemu rejestracji. Użytkownik posiada dwa niezależne sposoby
rejestracji parametrów do wyboru. Dane zgromadzone w urządzeniu, jak również dane zgromadzone
zdalnie, mogą podlegać bieżącej obróbce oraz zapisowi we wskazanym miejscu w formacie XLS.

Dostarczanie wody do komór może być realizowane na dwa sposoby - z zewnętrznym zbiornikiem wody
(pozwalającym na pracę urządzenia w dowolnym miejscu w laboratorium) lub z podłączeniem do instalacji
wodociągowej (woda jest dozowana automatycznie w miarę zapotrzebowania, a układ podłączany
do instalacji wodociągowej może być wyposażony w dodatkowy układ oczyszczający w postaci filtrów
odwróconej osmozy).
Powierzchnia hodowlana

Wszystkie komory serii FITO można podłączyć do jednego centralnego systemu zarządzania za pomocą
sieci przewodowej Ethernet lub bezprzewodowej WiFi wykorzystując posiadaną infrastrukturę sieciową.
Każda z komór posiada również w zestawie oprogramowanie na komputer PC wyposażony w arkusz
kalkulacyjny. Oprogramowanie to służy do zewnętrznego tworzenia PROCESÓW, które następnie możemy
załadować do urządzenia.

W zależności od zastosowanych źródeł światła oraz ich umiejscowienia możliwe jest umieszczenie od
1 do 15 półek wykonanych ze stali nierdzewnej. Dzięki dużej wysokości komory hodowlanej wynoszącej
150 cm możliwe jest bardzo optymalne wykorzystanie wysokości i zapewnienie odpowiednich odległości
pomiędzy półkami hodowlanymi, a co za tym idzie roślinami. Rozmiar półki hodowlanej uzależniony jest
od pojemności komory fitotronowej. Wyposażone są one w otwory umożliwiające właściwą cyrkulację
powietrza w komorze.
Oprogramowanie sterujące
Komory fitotronowe serii FITO wyposażone są w przemysłowe układy sterujące oraz nowoczesne
oprogramowanie aktualizowane wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Proces
doświadczalny zaprogramowany może zostać w dwóch trybach: podstawowym - znanym z większości
starszych i podstawowych urządzeń dostępnych na rynku oraz zaawansowanym - będącym
nowatorskim i ciągle rozwijający się modelem projektowania procesu hodowlanego. Oprogramowanie
zabezpieczone jest przed niepowołanym dostępem za pomocą systemu haseł umożliwiających
ograniczenie dostępu do funkcji urządzenia. Istnieją trzy poziomy zabezpieczeń przeznaczone dla
operatora, użytkownika zaawansowanego oraz serwisu.

Certyfikaty

Modele

FITO300 , FITO500, FITO700, FITO1400

CE

Wyposażenie opcjonalne

- oświetlenie łączone (podpółkowe i boczne),
- oświetlenie źródłami klasycznymi UVA i UVB,
- lampa bakteriobójcza UVC,
- źródła światła o wyspecyfikowanej charakterystyce widma,
- oświetlenie przystosowane do hodowli glonów oraz
organizmów wodnych,
- rozszerzony zakres temperatur,
- monitorowanie zawartości CO2 lub O2 w komorze hodowlanej,

- dodatkowe drzwi szklane,
- gniazda elektryczne w komorze hodowlanej lub na zewnątrz
komory,
- instalacja dla napowietrzania oraz hydroponiki wewnątrz
komory,
- przepusty do komory pomiarowej,
- powiadamianie zdalne przez telefon oraz za pomocą e-mail
o sytuacjach alarmowych,
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- możliwość zamontowania osuszacza do obniżenia zakresu
utrzymania wilgotności poniżej poziomu RH otoczenia,
- system odwróconej osmozy do oczyszczania wody,
- system niezależnego zasilania wodą z dużym 20 litrowym
zbiornikiem na wodę oraz własną pompą zasilającą,
- inne opcje na życzenie klienta po konsultacji z naszym
działem R&B.
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MODEL

FITO300

FITO500

FITO7000

FITO900

FITO1400

Budowa
Sterowanie

mikroprocesor

Wyświetlacz

dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej 7 cali

Wyświetlane informacje

temperatura pracy,
temperatura zadana,
temperatura otoczenia,
wilgotność, punkt rosy,
jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w %, W/m2 lub µmol/s-1/m2,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu

Rejestrowane informacje

temperatura pracy, wilgotność w komorze,
jasność dla każdego kanału świetlnego,
wszystkie stany alarmowe i informacyjne

Miejsce rejestracji

wbudowana pamięć, karta SD, zdalny komputer PC

System alarmów

alarm kroczący, alarm bezwzględny

Złącza i systemy
komunikacji

1 x USB, 1 x ETH, WiFi
panele 1CCH - 1 kanał świetlny. Zakres temp. barwowych 2700 do 6500K natężenie >380 µmol/s-1/m2,

Podstawowe źródła światła

panele 4CCH - R/DR + B + UV WW/CW - 4 kanały świetlne
z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach: 390-405, 430-450, 630-650, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K natężenie >1300 µmol/s-1/m2,
panele 8CCH R + DR + FR + UV + B + DB + WW + CW - 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Składowe świetlne
o zakresach 390-405, 430-450, 460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K - natężenie >800 µmol/s-1/m2

Dodatkowe źródła światła

światło łączone (specjalne) - do 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Barwy światła dobierane wg wymagań
aplikacji
i wymaganych natężeń oświetlenia,
światło UVA, UVB, UVC - możliwość stosowania dowolnych rodzajów oświetlenia UV sterowanego z poziomu sterownika komory z możliwością pracy
z fotoperiodem

System chłodniczy

jednokompresorowy, kompresory hermetyczne, czynnik chłodniczy bezfreonowy

Materiał komory
hodowlanej

polerowana, lustrzana stal nierdzewna

Półki - ilość standardowa

2 oświetleniowe / 2 hodowlane
6 oświetleniowych / 6 hodowlanych dla wersji oświetlenia półkowego,

Półki - ilość maksymalna

12 dla wersji oświetlenia bocznego
Parametry

Standardowy zakres pracy
[°C]

+4 do +50 dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)

Rozszerzony zakres pracy
[°C]

-10 do +50 dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)

Wahanie temperatury [°C]

+/- 0,2 dla temp. 20°C,
+/- 0,7 dla temp. 0°C

Jednorodność temperatury
[°C]

+/- 2,5

Wilgotność (zakres)

od RH otoczenia do 95%

Maksymalne parametry
świetlne

powyżej 2000 µmol/s-1/m2 dla wersji z oświetleniem łączonym
Wymiary

Wymiary zewnętrzne
maksymalne (W x D x H)
[cm]
Wymiary zewnętrzne dla
wersji
Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [cm]
Maksymalna powierzchnia
hodowlana [m2]

600 x 760 x 1990

700 x 920 x 1990

800 x 920 x 1990

1100 x 880 x 1990

w zależności od wersji i rodzaju oświetlenia wymiary zewnętzrne są mniejsze - dokładne wymiary urządzenia ustalane są dla konkretnej wersji wyposażenia
400 x 495 x 1485

500 x 605 x 1505

600 x 605 x 1505

904 x 605 x 1505

1320 x 605 x 1505

1,7

2,7

3,3

4,5

6,6

Parametry zasilania
Napięcie [V / Hz]

230 / 50

Prąd maksymalny [A]
Zużycie energii 24h [kWh]

15
od 4 - zależnie od ilości i typu źródeł światła
Parametry hydrauliczne

Zasilanie w wodę
Odpływ

1520 x 920 x 1990

przyłącze wodociągowe z wodą miejską o ciśnieniu min. 2 bar - dla systemu zasilania wodą miejską,
przyłącze do zbiornika - dla systemu zasilania bez podłączenia do wodociągu
odpływ skroplin do kanalizacji - dla systemu zasilania wodą miejską lub zbiornik
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Hodowla roślin i owadów

Komory fitotronowe wolonostojące
FITO-2

Komora hodowlana fitotronowa FITO DUO

025-15-1-FITO-2-0

Komory do hodowli roślin serii FITO są wysoce zaawansowanymi technologicznie urządzeniami służącymi do celów badawczych oraz hodowlanych
wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu. Komory do hodowli roślin popularnie zwane fitotronami produkowane są przez firmę Biogenet
w wersjach standardowych oraz specjalnych według indywidualnych potrzeb klienta.
Seria komór FITO DUO jest zmodyfikowaną wersją standardowych komór serii FITO. Komory FITO DUO posiadają podwójne niezależnie kontrolowane
komory hodowlane. Każda z komór wyposażona jest we własne systemy utrzymania warunków klimatu oraz we własne sterowanie mikroprocesorowe
z niezależnymi ekranami dotykowymi.
Budowa komór
Fitotrony serii FITO posiadają komorę hodowlaną z najwyższej jakości stali nierdzewnej polerowanej - tzw. „lustro”. Zastosowanie lustrzanej powierzchni
wewnątrz urządzenia wzmacnia ilość energii (PAR) docierającej do hodowli oraz zwiększa jej jednorodność w komorze hodowlanej. Powierzchnia lustrzana
oraz brak soczewek skupiających w panelach oświetleniowych umożliwia doświetlanie hodowli również poprzez boczne odbite światło. Gładka powierzchnia
jest jednocześnie łatwa do czyszczenia oraz trudniejsza do zasiedlenia przez glony czy pleśń.
Sterownik
Fitotron serii FITO wyposażony jest w profesjonalny sterownik mikroprocesorowy z dużym 7 calowym kolorowym wyświetlaczem LCD z podświetleniem
diodowym. W zależności od wyboru użytkownika, panel kontrolny może zostać zamontowany na drzwiach komory lub nad nimi. Urządzenie wyposażone jest
w stacyjkę zabezpieczającą przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia przez osoby niepowołane. Obok ekranu dotykowego znajduje się zabezpieczone
przed wilgocią gniazdo interfejsu USB, umożliwiające kopiowanie zapisanych w pamięci urządzenia danych historycznych oraz ładowanie przygotowanych
uprzednio na komputerze szablonów procesów hodowlanych.
Zakres pracy
Komory do hodowli roślin mogą pracować w szerokim zakresie temperatur. W wykonaniu standardowym zakres temperaturowy niezależnie od tego, czy
oświetlenie jest włączone czy też wyłączone, wynosi +4°C do +50°C. Jeśli do założonych eksperymentów niezbędne są temperatury ujemne, nasze urządzenia
również umożliwiają bezproblemowe ich osiągnięcie. Wyposażenie komory do hodowli roślin w rozszerzony zakres temperaturowy umożliwia eksperymenty
w zakresie temperatur od -10°C do +50°C niezależnie od stanu włączenia oświetlenia.

Umiejscowienie źródeł światła – paneli świetlnych:
- górne sufitowe – panel umieszczony jest w suficie komory hodowlanej, hodowana roślina może mieć
wysokość do 1500 mm wraz z donicą i podstawką,
- półkowe – źródła światła znajdują się w półkach umieszczonych nad materiałem hodowlanym,
- boczne dwustronne – źródła światła znajdują się w bokach komory hodowlanej,
- boczne trójstronne – źródła światła znajdują się w bokach komory hodowlanej oraz w drzwiach do komory
hodowlanej,
- łączone – źródła światła znajdują się w suficie, w półkach nad materiałem hodowlanym oraz w bokach
komory hodowlanej oraz w drzwiach do komory hodowlanej.

System alarmowy
Wbudowany w urządzenie system alarmowy pozwala na identyfikację wszystkich ewentualnych
problemów z jego pracą. System alarmów temperatury posiada podwójne zabezpieczenie. Pierwszy
alarm jest alarmem kroczącym i śledzącym zaprogramowane zmiany temperatury. Alarm kroczący
pozwala na sygnalizację przekroczenia nastawionego przez użytkownika korytarza temperaturowego
poczynając już od +/-0,5°C. Drugim zabezpieczeniem alarmowym jest alarm bezwzględny w którym
użytkownik ustawia maksymalne wartości parametrów, których pod żadnym pozorem urządzenie nie
może przekroczyć. Alarm bezwzględny jest mechanizmem ochrony hodowli przed przegrzaniem lub
przechłodzeniem.

Źródła światła znajdujące się w bokach lub w drzwiach komory hodowlanej osłonięte są dwuwarstwową,
szybą zespoloną wykonaną ze szkła, co pozwalana na idealne zachowanie parametrów temperaturowych
urządzenia dzięki małej przenikalności cieplnej i zachowaniu ciągłości izolacji.

Pozostałe alarmy umożliwiają sygnalizację nieprawidłowego poziomu wilgotności, nieprawidłowego
zasilania zbiornika na wodę, braku zasilania.

Wersje oświetlenia – ustalane indywidualnie do potrzeb hodowli:
- światło białe,
- światło łączone (panele RBWL + Deep Red + UV),
- światło łączone (panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV),
- światło łączone (specjalne),
- światło UVA, UVB, UVC.

System alarmowy umożliwia wysyłanie wiadomości email do zaprogramowanych użytkowników
z informacją o stanie urządzenia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej (możliwość rozszerzenia
o opcjonalne powiadamianie za pomocą wiadomości SMS).
Komunikacja i oprogramowanie zewnętrzne
Komory serii FITO DUO wyposażone są w szereg złącz i technologii komunikacji:
- dwa złącza USB do podłączenia nośnika danych oraz zewnętrznego komputera PC,
- gniazdo karty SD wraz z dostarczaną standardowo kartą 4GB,
- gniazdo do podłączenia do sieci Ethernet,
- złącze do zdalnej sygnalizacji stanów alarmowych.

Utrzymanie wilgotności
Komory serii FITO wyposażone są we wbudowany układ nawilżania z ultradźwiękowym generatorem
pary. Wydajność generatora pozwala na osiągnięcie wilgotności względnej w komorze powyżej 90% RH.
Komory wyposażone są w zamknięty układ obiegu wody pozwalający na znaczne oszczędności w zużyciu
wody do nawilżania komory. Dzięki umożliwieniu powrotu wilgoci do zbiornika, dolewanie wody służącej do
nawilżania jest zminimalizowane.

Każda z komór wyposażona jest w technologię WiFi umożliwiającą podłączenie się za pomocą dowolnego
urządzenia sieci bezprzewodowej. Wraz z komorą dostarczane jest oprogramowanie do zdalnej
komunikacji i nadzoru dostosowane do systemu Windows, Android oraz iOS. W zestawie znajduje się
również oprogramowanie do komputera PC do zdalnej rejestracji wszystkich parametrów pracy komory
niezależnie od jej wbudowanego systemu rejestracji. Użytkownik posiada dwa niezależne sposoby
rejestracji parametrów do wyboru. Dane zgromadzone w urządzeniu, jak również dane zgromadzone
zdalnie, można odczytać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel i dokonać obróbki wg własnych
potrzeb.

Dostarczanie wody do komór może być realizowane na dwa sposoby - z zewnętrznym zbiornikiem wody
(pozwalającym na pracę urządzenia w dowolnym miejscu w laboratorium) lub z podłączeniem do instalacji
wodociągowej (woda jest dozowana automatycznie w miarę zapotrzebowania, a układ podłączany
do instalacji wodociągowej może być wyposażony w dodatkowy układ oczyszczający w postaci filtrów
odwróconej osmozy).
Powierzchnia hodowlana

Wszystkie komory serii FITO DUO można podłączyć do jednego centralnego systemu zarządzania za
pomocą sieci przewodowej Ethernet lub bezprzewodowej WiFi wykorzystując posiadaną infrastrukturę
sieciową. Każda z komór posiada również w zestawie oprogramowanie na komputer PC wyposażony
w arkusz kalkulacyjny do zewnętrznego tworzenia receptur, które następnie możemy załadować do
urządzenia.

W zależności od zastosowanych źródeł światła oraz ich umiejscowienia możliwe jest umieszczenie od
1 do 6 półek wykonanych ze stali nierdzewnej w jednej komorze hodowlanej. Rozmiar półki hodowlanej
uzależniony jest od pojemności komory fitotronowej. Wyposażone są one w otwory umożliwiające właściwą
cyrkulację powietrza w komorze.
Oprogramowanie sterujące
Komory fitotronowe serii FITO wyposażone są w przemysłowe układy sterujące oraz nowoczesne
oprogramowanie aktualizowane wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Proces
doświadczalny zaprogramowany może zostać w dwóch trybach: podstawowym - znanym z większości
starszych i podstawowych urządzeń dostępnych na rynku oraz zaawansowanym - będącym nowatorskim
i ciągle rozwijający się modelem projektowania procesu hodowlanego. Oprogramowanie zabezpieczone
jest przed niepowołanym dostępem za pomocą systemu haseł umożliwiających ograniczenie dostępu
do funkcji urządzenia. Istnieją trzy poziomy zabezpieczeń przeznaczone dla operatora, użytkownika
zaawansowanego oraz serwisu.
Oprogramowanie sterujące działa niezależnie dla każdej z komór hodowlanych - w każdej może być
prowadzone doświadczenie wg zupełnie innych nastaw hodowlanych.

Certyfikaty

Modele

FITO600DUO, FITO700DUO, FITO1000DUO, FITO1400DUO, FITO1800DUO

CE

Wyposażenie opcjonalne

- oświetlenie łączone (podpółkowe i boczne),
- oświetlenie źródłami klasycznymi UVA i UVB oraz UVC,
- źródła światła o wyspecyfikowanej charakterystyce widma,
- oświetlenie przystosowane do hodowli glonów oraz
organizmów wodnych,
- rozszerzony zakres temperatur,
- monitorowanie zawartości CO2 lub O2 w komorze hodowlanej,
- dodatkowe drzwi szklane,

- gniazda elektryczne w komorze hodowlanej lub na zewnątrz
komory,
- instalacja dla napowietrzania oraz hydroponiki wewnątrz
komory,
- przepusty do komory pomiarowej,
- powiadamianie zdalne przez telefon oraz za pomocą e-mail
o sytuacjach alarmowych,
- możliwość zamontowania osuszacza do obniżenia zakresu
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utrzymania wilgotności poniżej poziomu RH otoczenia,
- system odwróconej osmozy do oczyszczania wody,
- system niezależnego zasilania wodą,
- urządzenia dwukomorowe z niezależnym sterowaniem każdej
komory,
- inne opcje na życzenie klienta po konsultacji z naszym
działem R&B.

hr
hr
MODEL
Układ komór niezależnych
Pojemność komór
hodowlanych [L]

FITO600DUO

FITO700DUO

FITO1000DUO

FITO1400DUO

FITO1800DUO

obok

nad

obok

obok

obok

2 x 300

2 x 350

2 x 500

2 x 700

2 x 900

Budowa
Sterowanie

mikroprocesor

Wyświetlacz

podwójny dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej 7 cali
temperatura pracy,
temperatura zadana,
temperatura otoczenia,
wilgotność,
punkt rosy,
jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w % lub W/m2 lub µmol/s-1/m2,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu – dzień/noc

Wyświetlane informacje

temperatura pracy,
wilgotność w komorze,
jasność dla każdego kanału świetlnego,
wszystkie stany alarmowe i informacyjne

Rejestrowane
informacje
Miejsce rejestracji

wbudowana pamięć sterowania, karta SD, zdalny komputer PC

System alarmów

alarm kroczący, alarm bezwzględny

Złącza i systemy
komunikacji

4 x USB, 1 x ETH, WiFi
Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia

Podstawowe źródła światła

Dodatkowe źródła światła

półkowe, boczne, łączone
panele WL – 1 kanał świetlny. Zakres temp. barwowych 2700 do 6500K natężenie >380 µmol/s-1/m2,
panele RBWL + Deep Red + UV – 4 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach:
395-400, 430-450, 630-650, 710-740 nm oraz 2700K – natężenie >1300 µmol/s-1/m2,
panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV) – 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie.
Składowe świetlne o zakresach 395-400, 430-450, 460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K – natężenie >800 µmol/s-1/m2
światło łączone (specjalne) – do 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. Barwy światła dobierane
wg wymagań aplikacji i wymaganych natężeń oświetlenia,
światło UVA, UVB, UVC – możliwość stosowania dowolnych rodzajów oświetlenia UV sterowanego z poziomu sterownika komory
z możliwością pracy z fotoperiodem

Obieg powietrza

wymuszony ze zmienną prędkością przepływu z duktem prowadzącym

System chłodniczy

jednokompresorowy, kompresory hermetyczne, czynnik chłodniczy bezfreonowy X 2

Materiał komory
hodowlanej

polerowana, lustrzana stal nierdzewna

Półki - ilość standardowa

1 oświetleniowa / 1 hodowlana x 2
3 oświetleniowe / 3 hodowlane dla wersji oświetlenia półkowego x 2,
6 dla wersji oświetlenia bocznego x 2

Półki - ilość maksymalna

Parametry
Standardowy zakres pracy
[°C]

+4 do +50 dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)

Rozszerzony zakres pracy
[°C]

-10 do +50 dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)

Wahanie temperatury [°C]

+/- 0,2 dla temp. 20°C,
+/- 0,7 dla temp. 0°C

Jednorodność temperatury
[°C]

+/- 2,5

Wilgotność (zakres)

od RH otoczenia do 95%

Maksymalne parametry
świetlne

powyżej 2000 µmol/s-1/m2 dla wersji z oświetleniem łączonym
Wymiary

Wymiary zewnętrzne
maksymalne
(W x D x H) [cm]
Wymiary zewnętrzne dla
wersji
Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [cm]
Maksymalna powierzchnia
hodowlana [m2]

1200 x 760 x 190

720 x 920 x 1990

1400 x 920 x 1990

1600 x 920 x 1990

w zależności od wersji i rodzaju oświetlenia wymiary zewnętzrne są mniejsze - dokładne wymiary urządzenia ustalane są dla konkretnej wersji wyposażenia
2 x 400 x 495 x 1485

2 x 500 x 605 x 705

2 x 500 x 605 x 1505

2 x 600 x 605 x 1505

2 x 904 x 600 x 1505

1,7 x 2

1,6x 2

2,7 x 2

3,3 x 2

4,5 x 2

Parametry zasilania
Napięcie [V / Hz]

230 / 50

Prąd maksymalny [A]
Zużycie energii 24h [kWh]

20
od 6 - zależnie od ilości i typu źródeł światła
Parametry hydrauliczne

Zasilanie w wodę
Odpływ

2200 x 920 x 1990

przyłącze wodociągowe z wodą miejską o ciśnieniu min. 2 bar - dla systemu zasilania wodą miejską,
przyłącze do zbiornika - dla systemu zasilania bez podłączenia do wodociągu
odpływ skroplin do kanalizacji - dla systemu zasilania wodą miejską lub zbiornik
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Hodowla roślin i owadów

Pomieszczenia do hodowli roślin
025-FITO-MULTI

System FITO MULTI

025-FITO-MULTI

Komory do hodowli roślin serii FITO są najbardziej zaawansowanymi technologicznie urządzeniami służącymi celom badawczym dla wszystkich zajmujących
się badaniami zachowania i rozwoju roślin. Komory do hodowli roślin popularnie zwane fitotronami produkowane są przez firmę Biogenet według
indywidualnych potrzeb klienta. Komory fitotronowe serii FITO MULTI zostały zaprojektowane jako alternatywne rozwiązanie do wielkogabarytowych komór
hodowlanych.
Każda z komór hodowlanych to odpowiednik regału hodowlanego. Wszystkie komory hodowlane zarządzane są z jednego centralnego panelu kontrolnego.
W przeciwieństwie do wielkogabarytowych komór hodowlanych każda z komór systemu FITO MULTI może być nastawiona na własne parametry pracy (różne
temperatury, różne cykle dzień/noc, różne poziomy wilgotności, różne charakterystyki widmowe i natężenia oświetlenia). Komory systemu FITO MULTI nie
przeszkadzają sobie wzajemnie w pracy i pozwalają na prowadzenie kilku różnych eksperymentów / hodowli w tym samym czasie. Komory systemu
FITO MULTI pozwalają na obsługę systemu kilku użytkownikom niezależnie, a każdy z użytkowników ma dostęp tylko do swojej wydzielonej powierzchni
hodowlanej w postaci komory FITO MULTI.
System FITO MULTI pozwala na podłączenie i obsługę do 16 niezależnych komór hodowlanych.
Budowa komór
Urządzenia serii FITO MULTI posiadają komory hodowlane wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej z wykończeniem powierzchni w postaci lustrzanej.
Zastosowanie lustrzanych powierzchni wewnątrz urządzenia pozwoliło na wzmocnienie intensywności promieniowania PAR oraz jednorodności w różnych
punktach komory hodowlanej. Idealnie gładka powierzchnia jest jednocześnie łatwa do utrzymania czystości.
Sterownik centralny
System wyposażony jest w profesjonalny sterownik mikroprocesorowy. Umiejscowienie sterownika jest zależne od wyboru przez użytkownika. Ekran
sterownika może być umieszczony w wybranym miejscu na zewnątrz pomieszczenia w którym pracują komory hodowlane. Użytkownicy mają również dostęp
do nastaw systemu za pomocą dodatkowych tabletów z systemem Android lub za pomocą komputerów PC z dowolnego miejsca w którym dostępny jest
zasięg sieci Ethernet lub WiFi.
Zakres pracy
Komory do hodowli roślin mogą pracować w szerokim zakresie temperatur. W wykonaniu standardowym zakres temperaturowy niezależnie od tego, czy
oświetlenie jest włączone czy też wyłączone, wynosi +4°C do +50°C. Jeśli do założonych eksperymentów niezbędne są temperatury ujemne, nasze urządzenia
również umożliwiają bezproblemowe ich osiągnięcie.

Umiejscowienie źródeł światła – paneli świetlnych:
- półkowe – źródła światła znajdują się w półkach umieszczonych nad materiałem hodowlanym,
- boczne dwustronne – źródła światła znajdują się w bokach komory hodowlanej,
- boczne trójstronne – źródła światła znajdują się w bokach komory hodowlanej oraz w drzwiach do komory
hodowlanej,
- łączone – źródła światła znajdują się w suficie, w półkach nad materiałem hodowlanym oraz w bokach
i drzwiach komory hodowlanej.

System alarmowy
Wbudowany w każdą komorę systemu FITO MULTI niezależnie system alarmowy pozwala na identyfikacje
wszystkich ewentualnych problemów z jego pracą. System alarmów temperatury posiada podwójne
zabezpieczenie. Pierwszy alarm jest alarmem kroczącym i śledzącym zaprogramowane zmiany
temperatury. Alarm kroczący pozwala na sygnalizację przekroczenia nastawionego przez użytkownika
korytarza temperaturowego poczynając już od +/-0,5°C. Drugim zabezpieczeniem alarmowym jest alarm
bezwzględny w którym użytkownik ustawia maksymalne wartości parametrów których pod żadnym
pozorem urządzenie nie może przekroczyć. Alarm bezwzględny jest mechanizmem ochrony hodowli
przed przegrzaniem lub przechłodzeniem.

Wersje oświetlenia – ustalane indywidualnie do potrzeb hodowli:
- światło białe,
- światło łączone (panele RBWL + Deep Red + UV),
- światło łączone (panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV),
- światło łączone (specjalne),
- światło UVA, UVB, UVC.

Pozostałe alarmy umożliwiają sygnalizację nieprawidłowego poziomu wilgotności, nieprawidłowego
zasilania zbiornika na wodę, braku zasilania. System alarmowy umożliwia wysyłanie wiadomości email
do zaprogramowanych użytkowników z informacją o stanie urządzenia w przypadku wystąpienia sytuacji
alarmowej (możliwość rozszerzenia o opcjonalne powiadamianie za pomocą wiadomości SMS).

Utrzymanie wilgotności

Komunikacja i oprogramowanie zewnętrzne

Komory serii FITO MULTI wyposażone są we wbudowany układ nawilżania z ultradźwiękowym generatorem
pary. Wydajność generatora pozwala na osiągnięcie wilgotności względnej w komorze powyżej 90% RH.
Komory wyposażone są w zamknięty układ obiegu wody pozwalający na znaczne oszczędności w zużyciu
wody do nawilżania komory. Dzięki umożliwieniu powrotu wilgoci do zbiornika, dolewanie wody służącej do
nawilżania jest zminimalizowane. Dostarczanie wody do komór może być realizowane na dwa sposoby z zewnętrznym zbiornikiem wody lub z podłączeniem do instalacji wodociągowej.

System FITO MULTI wyposażony jest w szereg złącz i technologii komunikacji dla sterownika centralnego:
- dwa złącza USB do podłączenia nośnika danych oraz zewnętrznego komputera PC,
- gniazdo karty SD wraz z dostarczaną standardowo kartą 4GB,
- podłączenie do sieci Ethernet,
- złącze do zdalnej sygnalizacji stanów alarmowych.

Powierzchnia hodowlana

Każda z komór hodowlanych wyposażona jest w technologię WiFi umożliwiającą podłączenie się za
pomocą dowolnego urządzenia sieci bezprzewodowej. Wraz z systemem dostarczane jest
oprogramowanie do zdalnej komunikacji i nadzoru dostosowane do systemu Windows, Android oraz
iOS. W zestawie znajduje się również oprogramowanie do komputera PC do zdalnej rejestracji wszystkich
parametrów pracy systemu niezależnie od jego wbudowanego systemu rejestracji. Użytkownik posiada
dwa niezależne sposoby rejestracji parametrów do wyboru. Dane zgromadzone w systemie jak również
dane zgromadzone zdalnie można odczytać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel i dokonać
obróbki wg własnych potrzeb.

W zależności od zastosowanych źródeł światła oraz ich umiejscowienia możliwe jest umieszczenie od
1 do 15 półek wykonanych ze stali nierdzewnej. Dzięki dużej wysokości komory hodowlanej wynoszącej
150 cm możliwe jest bardzo optymalne wykorzystanie wysokości i zapewnienie odpowiednich odległości
pomiędzy półkami hodowlanymi, a co za tym idzie roślinami. Rozmiar półki hodowlanej uzależniony jest
od pojemności komory fitotronowej. Wyposażone są one w otwory umożliwiające właściwą cyrkulację
powietrza w komorze.
Oprogramowanie sterujące

Wszystkie komory serii FITO MULTI podłączone są do jednego centralnego systemu zarządzania za
pomocą sieci przewodowej Ethernet lub bezprzewodowej WiFi. Każdy system posiada również
w zestawie oprogramowanie na komputer PC wyposażony w arkusz kalkulacyjny do zewnętrznego
tworzenia receptur, które następnie możemy załadować do urządzenia.

System FITO MULTI wyposażone są w najnowocześniejsze oprogramowanie sterujące jego pracą.
Sterowanie komór odbywa się w pełni automatycznie dzięki wydajnym sterownikom PLC. Każda z komór
hodowlanych systemu FITO MULTI jest programowana indywidulanie. Po zaprogramowaniu każda
z komór systemu wykonuje swój program hodowlany niezależnie. Nawet w przypadku braku komunikacji ze
sterownikiem centralnym program hodowlany jest kontynuowany.
Programowanie parametrów eksperymentu dla każdej z komór hodowlanych indywidualnie może odbywać
się w dwóch trybach pracy oprogramowania: podstawowym - operator ma możliwość bardzo szybkiego
rozpoczęcia eksperymentu, zaawansowanym - operator ma możliwość dokładnego zaprogramowania
parametrów hodowli z dokładnością dochodzącą nawet do minuty. Dzięki zastosowaniu receptur operator
ma możliwość bardzo dokładnego odwzorowania zjawisk naturalnych w postaci zarówno wolnych,
jak i szybkich zmian temperatury, zmian wilgotności następujących nad ranem lub w południe. Dzięki
recepturom operator może symulować inne widmo światła w kolejnych fazach dnia, tak jak dzieje się to
w warunkach naturalnych.
Oprogramowanie zabezpieczone jest przez niepowołanym dostępem za pomocą systemu haseł
umożliwiających ograniczenie dostępu do funkcji urządzenia. Istnieją trzy poziomy zabezpieczeń
przeznaczone dla operatorów, użytkownika zaawansowanego oraz serwisu.

Certyfikaty

Modele

FITO MULTI

CE

Wyposażenie opcjonalne

- oświetlenie łączone (podpółkowe i boczne),
- oświetlenie źródłami klasycznymi UVA i UVB,
- lampa bakteriobójcza UVC,
- źródła światła o wyspecyfikowanej charakterystyce widma,
- oświetlenie przystosowane do hodowli glonów oraz
organizmów wodnych,
- rozszerzony zakres temperatur,
- monitorowanie zawartości CO2 lub O2 w komorze hodowlanej,

- dodatkowe drzwi szklane,
- gniazda elektryczne w komorze hodowlanej lub na zewnątrz
komory,
- instalacja dla napowietrzania oraz hydroponiki wewnątrz
komory,
- przepusty do komory pomiarowej,
- powiadamianie zdalne przez telefon oraz za pomocą e-mail
o sytuacjach alarmowych,
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- możliwość zamontowania osuszacza do obniżenia zakresu
utrzymania wilgotności poniżej poziomu RH otoczenia,
- system odwróconej osmozy do oczyszczania wody,
- system niezależnego zasilania wodą z dużym 20 litrowym
zbiornikiem na wodę oraz własną pompą zasilającą,
- inne opcje na życzenie klienta po konsultacji z naszym
działem R&B.
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MODEL

System FITO MULTI

Ilość komór hodowlanych

do 16 niezależnych komór hodowlanych

Sterowanie

centralny mikroprocesor + mikroprocesory w każdej z komór hodowlanych

Wyświetlacz

centralny dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej 7 cali,
dodatkowy tablet z systemem Android o przekątnej 10 cali
Sterowanie dla każdej komory hodowlanej niezależne

Wyświetlane informacje dla każdej komory

temperatura pracy,
temperatura zadana,
temperatura otoczenia,
wilgotność,
punkt rosy,
jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w % lub W/m2 lub µmol/s-1/m2,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu

Rejestrowane informacje dla każdej komory

temperatura pracy,
wilgotność w komorze,
jasność dla każdego kanału świetlnego,
wszystkie stany alarmowe i informacyjne

Miejsce rejestracji

wbudowana pamięć sterownika centralnego, karta SD, zdalny komputer PC

System alarmów

alarm kroczący, alarm bezwzględny
Parametry indywidualne każdej z dostępnych komór hodowlanych
Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia

Podstawowe źródła światła

półkowe, boczne, łączone
panele WL – 1 kanał świetlny. Zakres temp. barwowych 2700 do 6500K natężenie
>380 µmol/s-1/m2,
panele RBWL + Deep Red + UV – 4 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy
światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach: 395-400, 430-450, 630-650, 710-740 nm
oraz 2700K – natężenie >1300 µmol/s-1/m2,
panele RBWL(W+C) + Deep Red + FarRed + DeepBlue + UV – 8 kanałów świetlnych z możliwością
sterowania każdej barwy światła niezależnie. Składowe świetlne o zakresach 390-405, 430-450,
460-480, 630-650, 650-670, 710-740 nm oraz 2700K i 6500K – natężenie >800 µmol/s-1/m2
światło łączone (specjalne) – do 8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy
światła niezależnie. Barwy światła dobierane wg wymagań aplikacji i wymaganych natężeń
oświetlenia,
światło UVA, UVB, UVC – możliwość stosowania dowolnych rodzajów oświetlenia UV
sterowanego z poziomu sterownika komory z możliwością pracy z fotoperiodem

Dodatkowe źródła światła

Obieg powietrza

wymuszony ze zmienną prędkością przepływu z duktem prowadzącym

System chłodniczy

jednokompresorowy, kompresory hermetyczne, czynnik chłodniczy bezfreonowy

Materiał komory hodowlanej

polerowana, lustrzana stal nierdzewna

Półki - ilość standardowa

2 oświetleniowe / 2 hodowlane

Półki - ilość maksymalna

6 oświetleniowych / 6 hodowlanych dla wersji oświetlenia półkowego,
12 dla wersji oświetlenia bocznego
Parametry

Standardowy zakres pracy [°C]

+4 do +50 dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)

Rozszerzony zakres pracy [°C]

-10 do +50 dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)
+/- 0,2 dla temp. 20°C,
+/- 0,7 dla temp. 0°C

Wahanie temperatury [°C]
Jednorodność temperatury [°C]

+/- 2,5

Wilgotność (zakres)

od RH otoczenia do 90%

Maksymalne parametry świetlne

powyżej 2000 µmol/s-1/m2 dla wersji z oświetleniem łączonym

System FITO MULTI wraz z centralnym sterownikiem pozwala na kontrolę regałów hodowlanych serii FITO R MULTI.
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Hodowla roślin i owadów

Pomieszczenia do hodowli roślin
025-walk-in

Komora walk-in FITO MULTI R

025-walk-in

Jeśli posiadacie pomieszczenie w którym chcielibyście urządzić pomieszczenie hodowlane z pomocą przychodzi seria urządzeń walk-in FITO MULTI R. Każda
komora hodowlana zapewnia utrzymanie zadanych warunków klimatycznych tj. temperatura i wilgotność w całym pomieszczeniu. Wewnątrz pomieszczenia
hodowlanego umieszczone są regały fitotronowe. Ilość i rodzaj regałów uzależniony jest od potrzeb hodowlanych oraz budżetu. Komora wielkogabarytowa
wraz ze wszystkimi regałami oraz systemami dodatkowymi zarządzana jest z jednego centralnego panelu kontrolnego.
Komora wielkogabarytowa może być nastawiona na własne parametry pracy (temperatura i poziom wilgotności), natomiast każdy z pracujących wewnątrz
regałów hodowlanych może wykonywać różne cykle oświetleniowe (indywidualne cykle dzień/noc, indywidualne charakterystyki widmowe i natężenia
oświetlenia).
System FITO MULTI pozwala na podłączenie i obsługę do 16 niezależnych regałów hodowlanych.
Budowa komór
Pomieszczenie hodowlane wykonywane jest na bazie warstwowych płyt z izolacją poliuretanową od dużej izolacyjności. W zależności od wymagań, komory
mogą być wykonywane z płyt z powierzchnią z blachy ocynkowanej i malowanej lub z blachy ze stali nierdzewnej. Komora wielkogabarytowa posiada
co najmniej pojedyncze drzwi chłodnicze z wizjerem. Drzwi wyposażone są w system bezpieczeństwa pozwalający na opuszczenie pomieszczenia przez osobę
będącą wewnątrz. W zależności od potrzeb komora może posiadać izolowaną podłogę dodatkowo poprawiającą parametry temperaturowe i użytkowe.
System chłodniczy komory to tzw. agregat chłodniczy typu split. Jednostka wytwarzająca chłód, czyli kompresor, znajduje się na zewnątrz pomieszczenia lub
na zewnątrz budynku w którym zainstalowana jest komora. Wewnątrz komory hodowlanej znajduje się druga część układu chłodniczego, czyli chłodnica
pojedyncza lub wielokrotna. Dobór chłodnicy i moc agregatu jest uzależniona od wielkości całkowitej komory hodowlanej oraz od ilości i mocy
zainstalowanego w komorze oświetlenia hodowlanego. W komorze wielkogabarytowej zastosowane są również elementy grzejne oraz system kontrolowanego
obiegu powietrza, który zapewnia wysoką jednorodność utrzymywanych parametrów. Komory wyposażone są również w systemu czerpania świeżego
powietrza w zależności od stężenia CO2 wewnątrz komory. System ten zabezpiecza przed skutkami przebywania osób w potencjalnie groźnej dla zdrowia lub
życia atmosferze.
Sterownik centralny
System FITO MULTI R wyposażony jest w profesjonalny sterownik mikroprocesorowy. Umiejscowienie sterownika jest zależne od wyboru przez użytkownika.
Ekran sterownika może być umieszczony w wybranym miejscu na zewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się komora hodowlana. Użytkownicy systemu
mają również dostęp do nastaw systemu za pomocą dodatkowych tabletów z systemem Android lub za pomocą komputerów PC z dowolnego miejsca
w którym dostępny jest zasięg sieci Ethernet lub WiFi.

Zakres pracy

pozwala na sygnalizację przekroczenia nastawionego przez użytkownika korytarza temperaturowego
poczynając już od +/-0,5°C. Drugim zabezpieczeniem alarmowym jest alarm bezwzględny w którym
użytkownik ustawia maksymalne wartości parametrów których pod żadnym pozorem urządzenie nie
może przekroczyć. Alarm bezwzględny jest mechanizmem ochrony hodowli przed przegrzaniem lub
przechłodzeniem.

W zależności od wyboru użytkownika komory do hodowli roślin mogą pracować w szerokim zakresie
temperatur. W wykonaniu standardowym zakres temperaturowy niezależnie od tego, czy oświetlenie jest
włączone czy też wyłączone, wynosi +4°C do +40°C. Jeśli do założonych eksperymentów niezbędne są
temperatury ujemne nasze urządzenia również umożliwiają ich osiągnięcie.

Pozostałe alarmy umożliwiają sygnalizację nieprawidłowego poziomu wilgotności, nieprawidłowego
zasilania zbiornika na wodę, braku zasilania. System alarmowy umożliwia wysyłanie wiadomości email
do zaprogramowanych użytkowników z informacją o stanie urządzenia w przypadku wystąpienia sytuacji
alarmowej (możliwość rozszerzenia o opcjonalne powiadamianie za pomocą wiadomości SMS).

Umiejscowienie źródeł światła - paneli świetlnych:
- półkowe – źródła światła znajdują się w półkach regałowych umieszczonych nad materiałem hodowlanym,
- tylne – źródła światła znajdują się na ścianach komory hodowlanej,
- sufitowe - źródła światła znajdują się na suficie komory hodowlanej,
- łączone – źródła światła znajdują się w półkach nad materiałem hodowlanym oraz na ścianach komory
hodowlanej.

Komunikacja i oprogramowanie zewnętrzne
Komora FITO MULTI R wyposażona jest w szereg złącz i technologii komunikacji dla sterownika
centralnego:
- dwa złącza USB do podłączenia nośnika danych oraz zewnętrznego komputera PC,
- gniazdo karty SD wraz z dostarczaną standardowo kartą 4GB,
- podłączenie do sieci Ethernet,
- złącze do zdalnej sygnalizacji stanów alarmowych.

Utrzymanie wilgotności
Komory serii FITO MULTI R wyposażone są we wbudowany układ nawilżania za pomocą ultradźwiękowego
generatora pary lub systemu zamgławiania (w zależności od wielkości komory hodowlanej). Wydajność
systemów pozwala na osiągniecie wilgotności względnej w komorze powyżej 90% RH. System nawilżania
wymaga podłączenia do instalacji wodociągowej. Woda jest dozowana automatycznie w miarę
zapotrzebowania. Układ podłączany do instalacji wodociągowej może być wyposażony w dodatkowy układ
oczyszczający w postaci filtrów odwróconej osmozy.

Każda komora hodowlana wyposażona jest w technologię WiFi umożliwiającą podłączenie się za pomocą
dowolnego urządzenia sieci bezprzewodowej. Wraz z komorą dostarczane jest oprogramowanie do
zdalnej komunikacji i nadzoru dostosowane do systemu Windows, Android oraz iOS. W zestawie znajduje
się również oprogramowanie do komputera PC do zdalnej rejestracji wszystkich parametrów pracy
systemu niezależnie od jego wbudowanego systemu rejestracji. Użytkownik posiada dwa niezależne
sposoby rejestracji parametrów do wyboru. Dane zgromadzone w systemie jak również dane
zgromadzone zdalnie można odczytać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym np. MS Excel i dokonać
obróbki wg własnych potrzeb. Każda komora posiada w zestawie oprogramowanie na komputer PC
wyposażony w arkusz kalkulacyjny do zewnętrznego tworzenia receptur, które następnie możemy
załadować do urządzenia.

Powierzchnia hodowlana
Powierzchnia hodowlana komory uzależniona jest ściśle od rozmiarów pomieszczenia w którym
zbudowana jest komora hodowlana oraz od rodzaju zastosowanych regałów hodowlanych. Więcej
informacji na temat typów regałów hodowlanych znajduje się w katalogu - regały do hodowli roślin FITO R.
Oprogramowanie sterujące
Komory wielkogabarytowe wykorzystują sterowanie zgodne z systemem FITO MULTI. Sterowanie komór
odbywa się w pełni automatycznie dzięki wydajnym sterownikom PLC. Komora hodowlana programowana
jest zgodnie z wymaganiami użytkownika. Regały hodowlane programowane są indywidualnie lub zbiorczo
dzięki możliwościom systemu FITO MULTI. Po zaprogramowaniu każdy z regałów systemu wykonuje swój
program hodowlany niezależnie. Nawet w przypadku braku komunikacji ze sterownikiem centralnym
program hodowlany jest kontynuowany.
Programowanie parametrów eksperymentu dla każdej z komór hodowlanych indywidualnie może odbywać
się w dwóch trybach pracy oprogramowania: podstawowym - operator ma możliwość bardzo szybkiego
rozpoczęcia eksperymentu, zaawansowanym - operator ma możliwość dokładnego zaprogramowania
parametrów hodowli z dokładnością dochodzącą nawet do minuty. Dzięki zastosowaniu receptur operator
ma możliwość bardzo dokładnego odwzorowania zjawisk naturalnych w postaci zarówno wolnych,
jak i szybkich zmian temperatury, zmian wilgotności następujących nad ranem lub w południe. Dzięki
recepturom operator może symulować inne widmo światła w kolejnych fazach dnia, tak jak dzieje się to
w warunkach naturalnych.
Oprogramowanie zabezpieczone jest przez niepowołanym dostępem za pomocą systemu haseł
umożliwiających ograniczenie dostępu do funkcji urządzenia. Istnieją trzy poziomy zabezpieczeń
przeznaczone dla operatorów, użytkownika zaawansowanego oraz serwisu.
System alarmowy
Wbudowany w każdą komorę walk-in FITO MULTI R system alarmowy pozwala na identyfikacje wszystkich
ewentualnych problemów z jej pracą. System alarmów temperatury posiada podwójne zabezpieczenie.
Pierwszy alarm jest alarmem kroczącym i śledzącym zaprogramowane zmiany temperatury. Alarm kroczący

Certyfikaty

Modele

FITO MULTI R

CE

Wyposażenie opcjonalne

- oświetlenie źródłami klasycznymi UVA i UVB,
- lampa bakteriobójcza UVC,
- źródła światła o wyspecyfikowanej charakterystyce widma,
- oświetlenie przystosowane do hodowli glonów oraz
organizmów wodnych,
- rozszerzony zakres temperatur pracy,
- monitorowanie zawartości CO2 lub O2 w komorze hodowlanej,
- system napowietrzania hodowli ze sterowaniem z poziomu

sterownika centralnego – programowanie czasów działania,
- system podlewania i odżywiania hodowli ze sterowaniem
z poziomu sterownika centralnego – programowanie czasów
działania,
- gniazda elektryczne w regałach hodowlanych lub na ścianach
komory ze sterowaniem z poziomu sterownika centralnego –
programowanie czasów włączenia i wyłączenia,
- powiadamianie zdalne przez telefon oraz za pomocą email
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o sytuacjach alarmowych,
- system odwróconej osmozy do oczyszczania wody,
- inne opcje za życzenie klienta po konsultacji z naszym działem
R&D.

hr
hr
MODEL

System FITO MULTI R

Ilość komór hodowlanych

do 16 niezależnych regałów hodowlanych

Sterowanie

centralny mikroprocesor + mikroprocesory w każdym z regałów hodowlanych

Wyświetlacz

centralny dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej 7 cali;
dodatkowy tablet z systemem Android o przekątnej 10 cali
Sterowanie komory hodowlanej
temperatura pracy,
temperatura zadana,
temperatura otoczenia,
wilgotność,
punkt rosy

Wyświetlane informacje dla komory

Sterowanie dla każdego regału hodowlanego niezależnie
Wyświetlane informacje dla każdego regału

jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w % lub W/m2 lub µmol/s-1/m2,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu

Rejestrowane informacje dla każdego regału

temperatura pracy,
wilgotność w komorze,
jasność dla każdego kanału świetlnego,
wszystkie stany alarmowe i informacyjne

Miejsce rejestracji

wbudowana pamięć sterownika centralnego, karta SD, zdalny komputer PC

System alarmów

alarm kroczący, alarm bezwzględny

Dostępne regały hodowlane

FITO R LED wersja MULTI - wszystkie dostępne rozmiary
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Hodowla roślin i owadów

Komory fitotronowe małe / skrzyniowe / Komory fitotronowe typu step-in
025-FytoScope

Komory fitotronowe FytoScope FS

026-15-1-FS-0

Komory FytoScope FS 130, FS 250 i FS 360 zostały zaprojektowane do prowadzenia hodowli w warunkach ściśle określonych i monitorowania
wzrostu roślin. Wyposażone są w oparty o diody LED panel świetlny z możliwością kontroli natężenia, spektrum i czasu świecenia. Komora
FytoScope FS 360 jest idealną komorą do prowadzenia hodowli o dużej powierzchni - nawet 125 x 43 cm. FytoScope FS 130 posiada duży
przejrzysty panel kontrolny przedstawiający nastawione i aktualne parametry pracy komory.
Intuicyjny sposób programowania pozwala na łatwe wprowadzanie
zmian parametrów takich jak intensywność oświetlenia,
charakterystyka światła, temperatura i wilgotność.

- wbudowany moduł pomiaru fluorescencji chlorofilu (opcja).

FytoScope znajduje również zastosowanie w hodowli alg
i cyjanobakterii w szalkach Petriego czy butelkach Erlenmeyer’a.
Właściwości:
- mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotności
i intensywności światła,
- programowalny cykl DZIEŃ/NOC,
- standardowy zakres temperatur:
- +15 do +60°C (maksymalne oświetlenie),
- +7 do +60°C (bez oświetlenia),
- obniżony zakres temperatur (opcja),
- system zabezpieczający przed przekroczeniem zadanych
maksymalnych limitów temperaturowych,
- wewnętrzne oświetlenie górne,
- komora hodowlana z tworzywa sztucznego,
- półki regulowane na wysokość,
- izolacja termiczna wykonana ze ścian wypełnionych pianą
poliuretanową wstrzykiwaną pod ciśnieniem,
- ciche kompresory dostosowane do gabarytów komory,
- nawilżacz ultradźwiękowy (opcja),
- zintegrowany system wprowadzania CO2 i N2 (opcja),

Certyfikaty

Modele

FS 130, FS 250, FS 360

CE

Wyposażenie opcjonalne

- obniżony zakre temperatur,
- nawilżacz ultradźwiękowy,
- zintegrowany system wprowadzania CO2 i N2,
- wbudowany moduł pomiaru fluorescencji chlorofilu,
- zakres kontroli temperatury: +5 do +60°C (model FS250
i FS 360),

MODEL
Sterowanie
Cykle

Standardowy zakres temperatur
[°C]

- maksymalna intensywność świecenia:
800 µmol (fotonów) / m2·s* (model FS250 i FS 360),
- maksymalna intensywność świecenia:
1200 µmol (fotonów) / m2·s* (model FS250 i FS 360).

FS 130
mikroprocesorowy sterownik temperatury,
wilgotności i intensywności światła
programowany cykl DZIEŃ/NOC

MODEL
Dostęp do komory

Wykonanie komory hodowlanej
Półki
Kompresory
Panel świetlny LED [cm]
Zakres kontroli temperatury [°C]

FS 360
przez górną pokrywę

Standardowy zakres
temperatury [°C]

+15 do 60

+15 do +60 (maksymalne oświetlenie)

wewnętrzne górne

+7 do +60 (bez oświetlenia)

WIR (ciepłe światło białe + światło podczerwone)
Oświetlenie

Oświetlenie

FS 250

wewnętrzne górne WIR lub RGBIR

precyzyjna kontrola intensywności, barwy światła i czasu
świecenia

tworzywo sztuczne

maksymalna intensywność świecenia:
500 µmol (fotonów) / m2·s*

regulowana wysokość
ciche, dostosowane do gabarytów komory
25 x 35
+15 do +60 (maksymalne oświetlenie),
+7 do +60 (bez oświetlenia)

Powierzchnia hodowlana
[cm]
Kompresory
Panel świetlny LED [cm]

jednopoziomowa, 80 x 43

jednopoziomowa, 125 x 43

ciche, dostosowane do gabarytów komory
90 x 35

Zakres kontroli
temperatury [°C]

120 x 35
+15 do 60

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [cm]

100 x 55 x 62

Wymiary zewnętrzne
(W x D x H) [cm]

105 x 67 x 88

140 x 67 x 88

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [cm]

69 x 42 x 40

Wymiary wewnętrzne
(W x D x H) [cm]

80 x 43 x 63

125 x 43 x 65

Pojemność komory [L]

124

Pojemność komory [L]

250

360

Zasilanie [V / Hz / W]

230 / 50 / 300

202
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FITO-R-LED

Komora fitotronowa FS 3400

025-15-1-FITO-R-LED-0

Komora Step-in FytoScope FS 3400 zapewnia możliwość prowadzenia badań hodowli w kontrolowanych warunkach z niezależnym wyborem
fotoperiodu. Daje możliwość zaprogramowania pełnego cyklu „dzień/noc” z uwzględnieniem „świtu/zmierzchu” i „pochmurnego nieba”.
Dodatkowo umożliwia ciągłe monitorowanie parametrów fluorescencji chlorofilu.
Dla wygody użytkownika zarówno parametry nastawy, jak i aktualne
(oświetlenie, temperatura, wilgotność), wyświetlane są na panelu
dotykowym sterownika na przedniej ścianie komory.
Panel daje możliwość graficznego przedstawienia parametrów
odczytanych podczas hodowli.

Certyfikaty

Modele
FS 3400

CE

Wyposażenie opcjonalne

- programowanie symulacji „pochmurnego nieba”,
- zintegrowany system wprowadzania CO2 i N2.

MODEL

FS 3400

Oświetlenie LED (światło białe + daleka czerwień)

0 do +45

precyzyjna kontrola intensywności, barwy światła i czasu świecenia

Oświetlenie

wewnętrzne górne

równomierne natężenie światła na całej powierzchni hodowlanej

Kompresory

ciche, dostosowane do gabarytów komory

programowanie symulacji „zmierzchu” i „świtu”

Standardowy zakres temperatur [ºC]

Nawilżacz
Pomiar fluorescencji

ultradźwiękowy – kontrola wilgotności w zakresie
30-90%

maksymalna intensywność
świecenia dla ciepłej bieli

1700 µmol (fotonów)/m²·s
w odległości 150 cm od źródła

wbudowany moduł pomiaru fluorescencji chlorofilu

maksymalna intensywność
świecenia dla ciepłej bieli

1800 µmol (fotonów)/m²·s
w odległości 100 cm od źródła

90 x 35 cm

maksymalna intensywność
świecenia dla ciepłej bieli

2000 µmol (fotonów)/m²·s
w odległości 50 cm od źródła

kolorowy panel umieszczony na przedniej ścianie
urządzenia

Panel świetlny LED

wyświetlanie równoczesne parametrów nastawy
i aktualnych odczytów
łatwy w obsłudze protokół sterowania
pamięć 100 programów hodowlanych
graficzna prezentacja parametrów odczytu

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [cm]
Wymiary powierzchni hodowlanej [cm]

226 x 120 x 210
140 x 106

Wysokość wewnętrzna komory [cm]

190

Pojemność komory [L]

3400

203

Instruments Limited

W W W . D R A G O N L A B . P L
Najpopularniejszy sprzęt do laboratorium w najlepszych cenach.
Pipety, pipety elektroniczne, rotatory, dozowniki, wytrząsarki,
termobloki, termocyklery, wirówki, worteksy, mieszadła.
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Wyposażenie zwierzętarni

kontakt
handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 45

Stacja czyszczenia klatek i zmiany podłoża
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Stacja zmiany klatek i transferu zwierząt z podwójnym dostępem
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Wyposażenie zwierzętarni

Stacja czyszczenia klatek i zmiany podłoża / Stacja zmiany klatek i transferu zwierząt
z podwójnym dostępem
NU607

Stacja czyszczenia klatek i zmiany podłoża NU-607

007-16-1-NU-607-0

AllerGard NU-607 jest komorą laminarną I klasy bezpieczeństwa zaprojektowaną do pracy przy czyszczeniu klatek i zmianie podłoża w klatkach
zwierząt laboratoryjnych w warunkach bezpiecznych dla operatora. Komora jest najbardziej odpowiednia dla czynników niskiego i średniego
ryzyka biologicznego. Zmiana podłoża i czyszczenie klatek jest najbardziej niewdzięcznym zajęciem, ale AllerGard NU-607 czyni to zajęcie
łatwiejszym, bezpieczniejszym i bardziej efektywnym.
AllerGard NU-607 oferuje:
- optymalne zabezpieczenie dzięki kontroli przepływu
powietrza - zapewnia optymalną ochronę operatora dzięki połączeniu
kontrolowanego przepływu powietrza i potrójnego filtra. Jednorodna
bariera powietrzna zapewnia bezpieczny przepływ przez ponad
40 cm otwór roboczy. Bariera powietrzna minimalizuje migracje
zanieczyszczeń generowanych w obszarze roboczym do otoczenia,

filtra głównego i wydłuża jego żywotność. Drugi filtr - główny HEPA o
wydajności 99,99% eliminuje wszystkie cząstki stałe. Trzeci filtr
z węgla aktywnego eliminuje substancje chemiczne, a w szczególności
zapachy,
- elastyczność konfiguracji - dostępny z trzema wersjami zsypów
do obsługi małych i dużych klatek.

- wyśmienitą widoczność i oświetlenie - nieograniczona widoczność
czyni z NU-607 bardziej dostępną i wygodną dla operatora. Akrylowe
panele boczne i uchylne okno frontowe zapewnia pełną widoczność.
Zewnętrzne oświetlenie fluorescencyjne wraz z oświetleniem
laboratorium pozwala na maksymalne oświetlenie obszaru roboczego,
- wbudowany system alarmowy - elektroniczny system alarmowy
zapewnia monitorowanie mas przepływającego powietrza w barierze
powietrznej. System składa się z dwóch termoanemometrów, które
w sposób ciągły sprawdzają przepływ powietrza na filtrze wylotowym
(przepływ adekwatny do przepływu w barierze powietrznej). Alarm
optyczny i dźwiękowy jest aktywowany, gdy przepływ powietrza spadnie
poniżej minimalnych bezpiecznych wartości,
- pewność w działaniu dzięki potrójnemu filtrowaniu - po przejściu
przez obszar roboczy powietrze jest zasysane w górę i przechodzi
przez zespół trzech filtrów. Pierwszy filtr wstępny zapewnia ochronę
NU619-IE

007-16-1-NU-619-IE--0

Stacja zmiany klatek i transferu zwierząt z podwójnym dostępem NU-619 Innovive® Edition

AllerGard NU-619 Innovive® Edition jest komorą laminarną z podwójnym dostępem oferującą ochronę zwierząt wewnątrz komory oraz
ochronę laboratorium podczas transferu zwierząt pomiędzy klatkami. Dostęp do obszaru pracy po kątem 320° pozwala na łatwość działania
podczas obsługi zwierząt transgenicznych.
Unikalna Powierzchnia Pracy

Ergonomia

NU-619 Innovive® Edition wyposażona jest w specjalnie
zaprojektowany blat roboczy z unikalnym wzorem otworów wlotowych
powietrza, który zapewnia zwiększoną ochronę personelu przeciw
alergenom odzwierzęcym pochodzącym z włosów, resztek skórnych,
pozostałości wyściółki klatek. Zanieczyszczenia zasysane są poprzez
otwory wokół obszaru roboczego, zbierane na filtrze wstępnym, a
następnie powietrze wydalane jest po przejściu przez wylotowy filtr
HEPA. Obszar roboczy podzielony jest na dwie strefy - czystą i brudną
- za pomocą otworów zasysających powietrze w celu lepszej ochrony
przed kontaminacją pomiędzy klatkami, które mogą być obsługiwane
jednocześnie.

NU-619 Innovive® Edition została ergonomicznie zaprojektowana
z myślą o maksimum komfortu dla operatora. NU-619 jest mobilna
(podstawa zaopatrzona w kółka) i posiada szerokość pozwalającą na
przejazd poprzez standardowe otwory drzwiowe. Wysokość obszaru
pracy jest regulowana (elektrycznie lub ręcznie) w zakresie 81-111 cm.
Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie urządzenia przez
personel o różnym wzroście. Inne wysokości obszaru pracy dostępne
są jako opcja.

System przepływu powietrza Push-Pull
Powietrze z otoczenia przefiltrowywane jest przez filtr HEPA i pchane
w dół w jednorodny sposób na obszar roboczy NU-619. Wymieszane
powietrze z obszaru pracy jest ciągle zasysane poprzez otwory w blacie
roboczym, następnie przechodzi poprzez filtry wstępne i filtr HEPA.
Po pełnym przefiltrowaniu powietrze jest wyrzucane ponownie do
otoczenia.

AllerGard NU-619 Innovive® Edition oferuje:
- niski poziom wibracji i hałasu (dzięki zastosowaniu nowego,
ultrawydajnego silnika prądu stałego),
- prostą obsługę,
- maksymalną widoczność i łatwość dostępu do obszaru roboczego,
- łatwość czyszczenia,
- długi bezawaryjny czas pracy,
- dwie niezależne strefy: czystą i brudną,
- podajnik klatek Innovive po stronie czystej,
- odbiornik zużytych klatek po stronie brudnej,
- statyw na butelki AQUAVIVE®.

Produkty powiązane z kategorią
Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-677

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-602

Więcej informacji
o produkcie na 2 stronie
w katalogu

Więcej informacji
o produkcie na 4 stronie
w katalogu

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-610-SPEC
Więcej informacji
o produkcie na 4 stronie
w katalogu
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MODEL

NU-607-400E

Blat roboczy

1,2 m, stal nierdzewna

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

1270 x 737 x 2007

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

1099 x 699 x 610

Waga [kg]

Alarm

optyczny i dźwiękowy (włącza się, gdy
przepływ powietrza spadnie poniżej
minimalnych bezpiecznych wartości)

Zsypy

3 rodzaje, do obsługi małych i dużych klatek

227
pierwszy - wstępny, drugi - główny HEPA
wydajność 99,99%

Filtry
Oświetlenie

fluorescencyjne

Panele boczne

akryl

Certyfikaty

Modele

NU-607-400E

CE, ISO9001

Wyposażenie opcjonalne

brak wyposażenia opcjonalnego

Model
Filtry
Gwarantowany czas życia filtrów
Filtry

NU-619-400E IE

5 lat i 14000 godzin pracy
wstępny, wlotowy i wylotowy

Oświetlenie
Okna

fluorescencyjne

Zawór odpływowy zbiornika

Podstawa

35 cm
ze stali nierdzewnej na rozlane media
+

Uchwyt do przemieszczania urządzenia

Wskaźniki zapchania filtrów

Kółka z blokadą do przemieszczania
urządzenia

+
9m

2 wskaźniki (filtr
wlotowy i wylotowy)
na panelu
+

+

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

1219 x 762 x 2010

1524 x 762 x 2010

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]

1083 x 664 x 659

1387 x 664 x 659

+

Modele

Certyfikaty

Wyposażenie opcjonalne

+

Długość przewodu zasilającego

NU-619-400E Innovive® Edition do klatek INNOCAGE®,
NU-619-500E Innovive® Edition do klatek INNOCAGE®

CE, ISO9001

- statyw na butelki AQUAVIVE®,
- okno ze szkłem powiększającym,
- panel zamykający jedną stronę,
- podajnik karmy (prawy, lewy lub podwójny),
- półka boczna (lewa, prawa),
- pojemnik ze stali nierdzewnej na zużyte klatki,
- timer oświetlenia,

regulowana wysokość 81-110 cm

Gniazdo zasilające

dwustronne, podnoszone

Wysokość dostępu do obszaru pracy
Zbiornik pod obszarem roboczym

NU-619-500E IE

HEPA - wlotowy i wylotowy o efektywności
99,99%

- automatyczny dozownik płynu odkażającego,
- jednorazowe prefiltry,
- system nawodnienia,
- dodatkowe gniazda sieciowe,
- spersonalizowane rozwiązania.
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Badania na zwierzętach
Badania na zwierzętach

kontakt
handel@biogenet.pl
+48 22 463 80 45
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Badania na zwierzętach

Badania na zwierzętach
0126

Ugo Basile
Ból i Stan Zapalny (Pain and Inflammation):
- pletyzmometr - Plethysmometer,
- pomiar znieczulenia - Analgesy-Meter,
- gorąca/zimna płytka - Hot/Cold Plate,
- test podeszwowy - Plantar Test (Hargreaves Apparatus),
- pomiar odruchu ogonowego - Tail-Flick Unit,
- miernik promieniowania cieplnego - I.R. Heat-Flux Radiometer,
- dynamiczny estezjometr podeszwowy - Dynamic Plantar
Aesthesiometer,
- pomiar nacisku - P.A.M. Pressure Application Measurement,
- igły Von Frey’a - Von Frey Hairs (with grid),
- stymulacja twarzoczaszki - Orofacial Stimulation Test (Fehrenbacher,
Henry, Hargreaves method),
- elektroniczny anestezjometr Von Frey’a - e-VF Electronic Von Frey,
- uchwyty Durham’a - Durham Animal Holders.
Koordynacja Motoryczna, Siła Uchwytu, Aktywność (Motory
Coordination, Grip Strength, Activity):
- miernik siły uchwytu - Grip-Strength Meter (mice and rats),
- klatka pomiaru aktywności - Activity Cage,
- Rota-Rod dla szczurów - Rat Rota-Rod,
- Rota-Rod dla myszy - Mouse Rota-Rod,
- rotometer,
- Hole Board,
- bieżnia do pomiaru aktywności - Activity Wheels.
Respiratory i Anestezja Gazowa (Ventilators and Gas Anesthesia):
- respiratory dla myszy - Mouse Ventilator,
- respiratory dla kotów/królików - Cat/Rabbit Ventilator,

027-17-1-UB-0

- pomiar skurczu oskrzeli - Bronchospasm,
- system anestezji gazowej - Gas Anesthesia System,
- komora indukcyjna - Anesthetizing Box,
- respiratory dla szczurów - Rodent Ventilator.
Behawioryzm, Kontrola Warunków Strachu, System
Nagradzania (Behaviour, Conditioning, Reward):
- nowy system badania odruchów warunkowych - NEW Fear
Conditioning System,
- unikanie pasywne (zeskakiwanie) - Passive Avoidance - step down
NEW MODEL,
- test preferencji miejsca - NEW Place Preference (CPP),
- wyuczona bezradność - Learned Helplessness,
- komora izolacyjna - Isolation Cubicle, new model,
- miernik lizania - Lickometer Vogel Test,
- unikanie pasywne (ucieczka) - Passive Avoidance - Step through New Model,
- sterownik z ekranem dotykowym - Touch-Screen Controller for
Behavioral Tests,
- unikanie aktywne - Active Avoidance Set-Up (Shuttle-Box).
Behawioryzm, Labirynty, Śledzenie (Behaviour, Mazes,
Tracking):
- obserwacja umiejętności społecznych - Sociability Apparatus
(3-chambered social test),
- platforma atlantis - Atlantis Platforms for Water Maze,
- system śledzenia wideo ANY-maze - Any-maze Video-Tracking
Software,
- basen/labirynt wodny - Water Maze Pool,

Stoelting

Stoelting

028-17-1-Stoelting-1

Firma Stoelting powstała w roku 1886 w Chicago.
Od ponad 120 lat oferuje naukowcom na całym świecie urządzenia i produkty najwyższej jakości.
Stereotaksja - Stereotaxic Instruments:
- stereotaksja dla szczurów - Rat stereotaxic,
- stereotaksja dla myszy - Mouse stereotaxic,
- stereotaksja dla dużych zwierząt - Large animals stereotaxics,
- stereotaksja ultraprecyzyjna - UltraPrecise stereotaxics,
- stereotaksja cyfrowa - Digital stereotaxics,
- stereotaksja z napędem silnikowym - Motorized stereotaxics.
Akcesoria do stereotaksji - Stereotaxic accessories:
- adaptery do stereotaksji - Stereotaxic adaptors,
- uchwyty sond do stereotaksji- Stereotaxic probe holders,
- poprzeczki uszne do stereotaksji - Stereotaxic ear bars,
- atlasy/podręczniki do stereotaksji - Stereotaxic atlases/manuals,
- iniektory do stereotaksji - Stereotaxic injectors,
- wiertarki do stereotaksji - Stereotaxic drills,
- mikromanipulatory i podstawy do stereotaksji - Stereotaxic
micromanipulators & bases,
- pozostałe akcesoria do stereotaksji - Misc stereotaxic accessories.
Mikromanipulatory - Micromanipulators:
- mikromanipulatory hydrauliczne - Hydraulic micromanipulators,
- mikromanipulatory z napędem silnikowym - Motorized
micromanipulators,
- mikromanipulatory mechaniczne - Mechanical micromanipulators,
- mikromanipulatory kompaktowe - Compact micromanipulators,

- Course Micromanipulators,
- mikromanipulatory precyzyjne - Fine micromanipulators,
- mikromanipulatory dźwigniowe - Joystick micromanipulators,
- akcesoria do mikromanipulatorów - Micromanipulator
accessories.
Behawioryzm - Behavior:
- śledzenie wideo i akcesoria - Video tracking and accessories,
- oddziaływanie bólowe - Pain analgesia,
- eksploracja - Exploration,
- koordynacja motoryczna - Motor coordination,
- uczenie się i pamięć - Learning and memory,
- Anxiety and depression,
- Operant conditioning,
- Behavioral accessories.
Narzędzia chirurgiczne - Surgical Instruments:
- pęsety i kleszcze - Tweezers and forceps,
- klipsy i klamry - Clips and clamps,
- nożyczki - Scissors,
- skalpele - Scalpels Zamykanie ran - Wound closures,
- narzędzia preparacyjne - Microdissecting instruments,
- uchwyty igieł - Needle holders,
- pozostałe akcesoria chirurgiczne - Surgical Instruments
accessories.
Noldus

Noldus

029-17-1-Noldus-0

Behawioryzm Zwierząt

Oprogramowanie:
- EthoVision XT - system wideo śledzenia do zautomatyzowanych
badań behawioralnych,
- DanioScope - oprogramowanie do analizy nagrań wideo zachowań
embrionów i larw ryb Danio,
- The Observer XT - program kodujący i analizujący schematy
zachowań,
- Media Recorder - program do synchronicznego nagrywania obrazu,
- UltraVox XT - przetwarza i analizuje wywołania ultradźwiękowe
gryzoni,
- Theme - oprogramowanie do rozkładu czasowego struktury
zachowań.
Systemy:
- DanioVision - kompletne rozwiązanie do wysokowydajnej obserwacji
larw ryb Danio,
- CatWalk XT - kompletne rozwiązanie do zaawansowanej analizy
chodu,
- ErasmusLadder - ocena zdolności motorycznych i uczenia
motorycznego,
- PhenoTyper - klatka z wyposażeniem do nieprzerwanych testów
behawioralnych,
- Automated Tube Test - kompletny system do badania dominacji
i hierarchii społecznej,
- Coy MCS - mechaniczny system unikania konfliktu.
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Aplikacje:
- badania na gryzoniach (zgodnie z nazewnictwem literaturowym):
Morris water maze, Novel object recognition, Optogenetics, Fear
conditioning, Open field, Radial arm maze, T-maze, Barnes maze,
Social interaction, Elevated plus maze, Zero maze, Forced swim
test, Sociability, Home cage assessment, Gait analysis, Mechanical
Conflict Avoidance, Social Dominance Tube Test,
- badania na rybach (zgodnie z nazewnictwem literaturowym):
Zebrafish (Danio rerio) larvae activity monitoring, Heartbeat
detection in zebrafish larvae, Zebrafish embryo activity
measurements, Social behavior, Learning and memory, Shoaling
behavior, Multiple aquaria monitoring, Stress and anxiety,
- badania na owadach,
- badania na innych zwierzętach.
Behawioryzm ludzi
Oprogramowanie:
- The Observer XT - oprogramowanie do kodowania i analizy
zachowań,
- FaceReader - automatyczne rozpoznawanie wyrazów twarzy,
- Media Recorder - oprogramowanie do synchronicznego
nagrywania obrazu,
- Viso - interfejs równoległego nagrywania wielu plików wideo,
- Theme - oprogramowanie do rozkładu czasowego struktury

bz
bz
- labirynt Barnes’a - Barnes Maze,
- labirynt uniesionego „Plusa” - vated Plus Maze,
- labirynt „Open Field” dla myszy - Mouse Open Field, 44 cm,
- labirynt uniesionego „Zera” - Elevated Zero Maze,
- Multi-Maze System for Mouse.

- kalibrator przetwornika ciśnienia - Pressure Transducer Calibrator,
- ogrzewacz dla szczurów - Rat Heater,
- monitoring szczurów - Rat Scanner,
- ogrzewacz dla myszy - Mouse Heater,
- pulsoksymetr dla myszy i szczurów - Pulse Oximeter for Mice & Rats.

Łaźnie Tkankowe, Przetworniki, Rejestratory (Tissue baths, Transducers, Recorders):
- łaźnia na izolowane organy - Isolated Organ Baths,
- wielokanałowy wzmacniacz impulsów - Multiplexing Pulse Booster,
- przetwornik siły izometrycznej - Isometric Force Transducers,
- przetwornik siły skurczu - Isotonic Transducer,
- Superfusion System,
- łaźnia na izolowane organy, 2-komorowa - Isolated Organ Baths - 2 chambers,
- łaźnia na izolowane organy, 4-komorowa - Isolated Organ Baths - 4 chambers,
- stymulatory cyfrowe - Digital Stimulators,
- rejestrator cyfrowy - NEW DataCapsule - Evo Digital Recorder.

Metabolizm, Zwyczaje Żywieniowe (Metabolism, Feeding Behaviour):
- klatki metaboliczne - Metabolic Cages,
- żywienie i aktywność szczurów - Rat Feeding & Activity Analyser,
- żywienie i aktywność myszy - Mouse Feeding & Activity Analyser.
Inaktywator Mikrofalowy Muromachi (Muromachi Microwave Fixation):
- Microwave Brain Fixation NEW 5KW.

Inne, Leczenie Elektrowstrząsami, Uszkadzanie Elektrolityczne (Miscellaneous, ECT,
LMD):
- drukarka wielofunkcyjna - Multi-Function Printer - 6 channels,
- system pobudzania elektrowstrząsami - ECT Unit,
- urządzenie do uszkadzania elektrolitycznego - Lesion Making Device,
- instrumenty stereotaktyczne Stoelting - Stoelting Stereotaxic Instrument,
- pompy infuzyjne KDS - KDS Infusion Pumps,
- nowa mini drukarka - New Mini Printer.
Ciśnienie Krwi, Funkcje Życiowe (Blood Pressure, Vital Functions):
- rejestrator ciśnienia krwi, nieinwazyjny - Blood Pressure Recorder, non Invasive,
- przetwornik ciśnienia krwi, inwazyjny - Blood Pressure Transducer, Invasive,

Zaopatrzenie chirurgiczne i akcesoria - Surgical supplies and accessories:
- anestezja gazowa - Gas anesthesia,
- rękawiczki - Gloves,
- zamykanie ran - Wound closures,
- oświetlacze - Illuminators,
- sterylizacja - Sterilization instruments,
- narzędzia przyżegające - Cautery instruments,
- golarki/trymery - Shavers/trimmers,
- pozostałe zaopatrzenie chirurgiczne - Surgical supply accessories.

Pozostałe:
- identyfikacja zwierząt - Animal identification,
- dojarka dla szczurów - Rat milker,
- monitor cyklu rujowego dla szczurów - Rat estrous cycle monitor,
- mikrosensory metaboliczne - Metabolic microsensors,
- elektrofizjologia - Electrophysiology,
- testery kości i wytrzymałości ran - Bone and wound strength tester,
- rejestratory danych - Data acquisition,
- Restrainers.

Pompy i iniektory - Pumps & Injectors:
- iniektory stereotaktyczne - Stereotaxic injectors,
- pompy z napędem silnikowym - Motorized pumps,
- pompy ręczne - Manual pumps,
- pompy perystaltyczne - Peristaltic pumps,
- infuzja i pobieranie płynów - Infusion/withdrawl,
- pompy infuzyjne - Infusion only pumps,
- strzykawki - Syringes,
- akcesoria do pomp - Pump accessories.
Histologia i fizjologia - Histology and physiology:
- utrwalanie mikrofalowe - Microwave fixation,
- matryce mózgowe - Brain matrices
- nakłuwacze mózgu - Brain punch,
- krajalnice tkankowe - Tissue slicers,
- ciśnienie krwi - Blood pressure,
- respiratory - Ventilators,
- gilotyny - Decapitators,
- akcesoria do histologii i fizjologii - Histology and physiology accessories.

zachowań.
Laboratoria:
- Observation Lab - stacjonarne laboratorium do dyskretnej obserwacji ludzi,
- Portable Observation Lab - kompletne i kompaktowe rozwiązanie gotowe do podróży,
- Usability Lab - stacjonarne laboratorium do wykonywania testów użyteczności,
- Portable Usability Lab - kompletne i kompaktowe rozwiązanie gotowe do podróży,
- Custom Labs - konfiguracje przygotowane na zamówienie pod kątem opisanych potrzeb.
Akcesoria:
- Eye trackers - śledzenie ruchów oczu,
- Data acquisition systems - system rejestracji danych,
- Mobile device camera - kamery mobilne,
- Computer, video, and audio systems - systemy audio, wideo i komputery sterujące.
Obszary badań:
- psychologia: relacje rodzic-dziecko, badanie niemowląt, badanie dzieci autystycznych, system
kodowania ruchów twarzy,
- edukacja: obserwacja pokoju klasowego, sport, nauka o ruchu,
- badanie doświadczeń użytkowników: test użyteczności, badanie gier, symulacje i środowisko
wirtualne,
- ochrona zdrowia: interakcje lekarz-pacjent, badania psychiatryczne, symulacje w ochronie
zdrowia, starzenie a zdrowie,
- czynnik ludzki: interakcja człowiek-robot, badanie czynnika ludzkiego, ergonomia,
- badanie zachowań klientów: obserwacja grupy docelowej, badania konsumenckie, badania
rynku.
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Badania na zwierzętach

Badania na zwierzętach

Parkland Scientific

Parkland Scientific

030-17-1-PS-0

0130

031-17-1-Metris-0

- anestezjologia - Anesthesiology,
- kołyski do krwi - Blood Rocker,
- przyżeganie - Cautery,
- wirówki - Centrifuges,
- aparat Dopplera - Dopplers,
- stacje awaryjne - Emergency Stations,
- wyciągi - Fume Hoods,
- inkubatory - Incubators,
- szafy medyczne - Medical Cabinets,
- mikroskopy - Microscopes,
- wózki mobilne - Mobile Carts,
- refraktometry - Refractometers,
- sprzęt dentystyczny dla gryzoni - Rodent Dental Equipment,
- wagi - Scales & Balances,
- zlewy - Sinks,
- stereotaksja - Stereotaxics,
- stołki - Stools,
- pompy strzykawkowe - Syringe Pump,
- stoły - Tables,
- termometry - Thermometers,
- maty grzewcze - Warming Pads.

Metris

LABORAS®

SLEEPSIGN FOR ANIMAL®

Laboras to innowacyjny system pomiarowy, który rozpoznaje kilka
zachowań małych gryzoni (myszy i szczurów) w pełni automatycznie.
System ten jest obecnie jedynym systemem na rynku, który jest
w stanie ustalić wiele różnych zachowań bez tradycyjnej ludzkiej
obserwacji. Następujące elementy zachowania można rozróżnić:
wspinaczka, picie, jedzenie, pielęgnacja, bezruch, lokomocja i chów.
Ponadto system określa następujące parametry śledzenia: pozycję,
prędkość, maksymalną prędkość, przebytą odległość i rozkład pozycji.

SleepSign Animal to pakiet oprogramowania, dzięki któremu
można rozróżnić kilka faz snu (np. Rapid Eye Movement (REM), bez
szybkich ruchów gałek ocznych (NREM) i jawę) u zwierząt na wolności
za pomocą EEG i EMG przez telemetrię. Oferuje on możliwość
zarówno dogłębnej analizy etapów snu i łatwego wykrywania stopnia
pogłębienia snu. Znacznie skraca czas poświęcony na scoring faz snu
i umożliwia generowanie standardowych typów raportów po zaledwie
kilku naciśnięciach klawiszy.

SONOTRACK®

SMARTCHAMBER®

SONOTRACK jest nieinwazyjnym systemem pomiarowym do
monitorowania ultradźwięków wytwarzanych przez zwierzęta. Za
pomocą dedykowanego mikrofonu i sprzętu system jest w stanie
odebrać wokalizację ultradźwiękową (USV) zwierząt generowaną
w zakresie częstotliwości od 15 kHz do 100 kHz. System rejestruje
i przetwarza ultradźwięki w dźwięki słyszalne dla ludzi, a także zapewnia
możliwość graficznych prezentacji nagranych dźwięków oraz sterowany
przez użytkownika licznik wywołań ultradźwiękowych. Licznik ten
określa liczbę wywołań w definiowanych przez użytkownika pasmach
częstotliwości, czas rozpoczęcia i czas trwania każdego wywołania, jak
również częstotliwość średnią każdego wywołania.

SmartChamber tworzy środowisko pomiarowe, które jest
optymalnie odizolowane od otoczenia. SmartChamber zapewnia
przestrzeń pomiarową, w której badane zwierzę może być skutecznie
odizolowane od dźwięków zewnętrznych, pól magnetycznych,
niechcianych bodźców wzrokowych itp. Pierwsze SmartChamber są
przeznaczone do wykorzystania w eksperymentach bio-akustycznych
i są przygotowane do integracji z systemem Metris Sonotrack.
SmartChamber jest wyposażona w ultracichy wentylator, światła LED,
wyłącznik drzwiowy, grupę czujników i mikrofon ultradźwiękowy.
SmartChamber jest kontrolowana przez e-Tablet z przodu
SmartChamber.

WPI

World Precision Instruments (WPI)

- fizjologia zwierząt - Animal Physiology,
- wzmacniacze - Amplifiers,
- biosensory - Biosensing,
- badania na komórkach i tkankach - Cell & Tissue,
- akwizycja danych - Data Acquisition,
- mikrokapilary szklane i uchwyty - Glass & Holders,
- wyposażenie laboratoryjne - Laboratory Supplies,
- mikrodyssekcja - Microdissection,
- mikromanipulatory - Micromanipulators,
- mikroskopy i kamery - Microscopes & Cameras,
- fizjologia mięśni - Muscle Physiology,
- mikrowykuwacze, ciągarki i szlifierki - Microforges, Pullers & Bevelers,
- pompy i mikroiniektory - Pumps & Microinjection,
- spektroskopia - Spectroscopy.
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Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer® Precision

033-18-1-EX-0

Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS, dostępna również z automatycznymi drzwiczkami szafki
przeciwpodmuchowej.

Właściwości:
- kolorowy, wielojęzyczny wyświetlacz AVG o wysokiej rozdzielczości
z graficznymi ikonami dla łatwiejszej obsługi,
- programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe poprawiające
szybkość, czystość i bezpieczeństwo pracy,
- różnorodne tryby pracy z bliblioteką pamięci do przechowywania
osobistych ustawień aplikacji.
Funkcje
Ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie
procentowe, ważenie zwierząt / dynamiczne, ważenie kontrolne,
dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe,
pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, wycena
składników, kalibracja pipet, ważenie brutto / netto / tara.
Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 14,5 cm i wysokiej
rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym
wskaźnikiem zakresu ważenia.
Zasilanie
Zasilanie z sieci.

Certyfikaty

Komunikacja
Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty
opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet lub drugie złącze RS232),
GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na
dysku USB.
Konstrukcja
Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali
nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi
i demontowalnymi drzwiczkami, osłona terminala.
Zalety
Szafka przeciwpodmuchowa z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi
panelami w modelach 0,1 mg i 1 mg z oświetleniem komory ważenia,
automatyczne drzwiczki boczne w niektórych modelach, modułowa
konstrukcja wyświetlacza o regulowanym kącie nachylenia (różne
rodzaje mocowania: z podstawą, na ścianie lub z opcjonalną
kolumną wyświetlacza), wewnętrzna autokalibracja AutoCal™, funkcja
poziomowania z podświetlaną poziomicą, możliwość wyboru
poziomu filtrowania i automatycznego wydruku danych, wbudowany
hak do ważenia podszalkowego, osłona ochronna, blokada
oprogramowania.

Modele

EX223, EX223/E, EX423, EX423/E, EX423M, EX623, EX1103, EX1103M, EX2202, EX2202/E,
EX4202, EX4202/E, EX4202M, EX6202, EX6202/E, EX10202, EX10202M, EX6201,
EX6201/E, EX10201, EX10201M

CE, ISO9001, TAC

Wyposażenie opcjonalne

- drukarka termiczna STP 103 OHAUS,
- oprogramowanie DAS OHAUS,
- kabel: waga-drukarka OHAUS,
- stół antywibracyjny YPS-01,
- interfejs Ethernet do wag Explorer OHAUS,
- osłona przeciwwietrzna dla wag precyzyjnych Explorer
OHAUS.

Zakres
[g]

Odczyt
[g]

Szalka
[mm]

Odważnik
kal. [g/F1]

Nr ref.

Legalizacja

EX223

220

0,001

Ø130

200

83021341

EX223/E

220

0,001

Ø130

200

EX423

420

0,001

Ø130

EX423/E

420

0,001

EX423M

420

EX623

MODEL

EX10202M

10200

0,01

190 x 200

10000

83021363

TAK

NIE

EX6201

6200

0,1

190 x 200

5000

83021361

NIE

30061979

NIE

EX6201/E

6200

0,1

190 x 200

5000

30061984

NIE

400

83021342

NIE

EX10201

10200

0,1

190 x 200

10000

83021365

NIE

Ø130

400

30061980

NIE

EX10201M

10200

0,1

190 x 200

10000

83021366

NIE

0,001

Ø130

400

83021343

TAK

620

0,001

Ø130

500

83021348

NIE

EX1103

1100

0,001

Ø130

1000

83021350

NIE

EX1103M

1100

0,001

Ø130

1000

83021351

TAK

EX2202

2200

0,01

190 x 200

2000

83021356

NIE

EX2202/E

2200

0,01

190 x 200

2000

30061981

NIE

EX4202

4200

0,01

190 x 200

4000

83021357

NIE

EX4202/E

4200

0,01

190 x 200

4000

30061982

NIE

EX4202M

4200

0,01

190 x 200

4000

83021358

TAK

EX6202

6200

0,01

190 x 200

5000

83021360

NIE

EX6202/E

6200

0,01

190 x 200

5000

30061983

NIE

EX10202

10200

0,01

190 x 200

10000

83021362

NIE
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Wagi precyzyjne OHAUS seria Adventurer™ Pro Precision

033-18-1-AV-0

Właściwości:
- szafka przeciwpodmuchowa o bezramkowej konstrukcji z 3 przesuwnymi, szklanymi drzwiczkami w modelach z odczytem 0,1 mg i 1 mg,
- opcjonalny drugi port komunikacyjny RS232 lub USB,
- dwuliniowy podświetlany wyświetlacz LCD z oprogramowaniem SmartText™ ułatwiający obsługę.
Funkcje

Zalety

Ważenie (17 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie kontrolne
i procentowe, sumowanie, ważenie dynamiczne, zatrzymywanie
wyniku, auto-tara.

Wbudowany hak do ważenia podszalkowego, demontowalna
szafka przeciwpodmuchowa, oprogramowanie SmartText™,
regulowane 4 nóżki i poziomica.

Wyświetlacz
Dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz LCD z opcjonalnym drugim
wyświetlaczem (tylko modele z odczytem 0,1 mg i 1 mg).
Zasilanie
Zasilacz AC i baterie, automatyczne wyłączanie.
Komunikacja
RS232 lub opcjonalny drugi port RS232 lub USB, zgodność
z protokołem GLP - aktualna data, czas, numer seryjny wagi, nazwa
projektu/użytkownika, numer ID wagi.
Konstrukcja
Obudowa z tworzywa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, osłona
wyświetlacza i klawiatury.

Certyfikaty

Modele

AV213, AV213C, AV213CM, AV313, AV313C, AV413, AV413C, AV413CM, AV212CDM,
AV412CDM, AV212, AV212C, AV412, AV412C, AV812, AV812C, AV812CM, AV2102,
AV2102C, AV2102CM, AV3102, AV3102C, AV4102, AV4102C, AV4102CM, AV2101CDM,
AV4101CDM, AV2101, AV2101C, AV4101, AV4101C, AV8101, AV8101C, AVAV8101CM

CE, ISO9001, TAC

Wyposażenie opcjonalne

- drugi port komunikacyjny RS232 lub USB,
- drukarka termiczna STP 103,
- kabel waga-drukarka,
- kabel waga-komputer PC,
- zabezpieczenie przed kradzieżą,
- osłona klawiatury dla wag AV,
- Interfejs RS232 do Navigator, Traveler, ScoutPro.

Zakres
[g]

Odczyt
[g]

Szalka
[mm]

Odważnik
kal. [g/F1]

Nr ref.

Legalizacja

AV213

210

0,001

Ø120

200

80103812

AV213C

210

0,001

Ø120

200

AV213CM

210

0,001

Ø120

AV313

310

0,001

AV313C

310

AV413

MODEL

AV2102

2100

0,01

168 x 180

2000

80103875

NIE

NIE

AV2102C

2100

0,1

168 x 180

2000

80103876

NIE

80103813

NIE

AV2102CM

2100

0,1

168 x 180

2000

80103877

TAK

200

80103814

TAK

AV3102

3100

0,1

168 x 180

1000 + 2000

80103910

NIE

Ø120

200 + 100

80103833

NIE

AV3102C

3100

0,01

168 x 180

1000 + 2000

80103911

NIE

0,001

Ø120

200 + 100

80103834

NIE

AV4102

4100

0,01

168 x 180

1000 + 2000

80103931

NIE

410

0,001

Ø120

200 + 100

80103854

NIE

AV4102C

4100

0,01

168 x 180

1000 + 2000

80103932

NIE

AV413C

410

0,001

Ø120

200 + 100

80103855

NIE

AV4102CM

4100

0,01

168 x 180

1000 + 2000

80103933

TAK

AV413CM

410

0,001

Ø120

200 + 100

80103856

TAK

AV2101CDM

500 /
2100

0,1

168 x 180

2000

80103977

TAK

AV212CDM

50 /
210

0,01

Ø120

200

80103901

TAK

AV4101CDM

500 /
2100

0,1

168 x 180

2000

80103989

TAK

AV412CDM

50 /
210

0,01

168 x 180

200

80103953

TAK

AV2101

2100

0,1

149 x 162

2000

80103570

NIE

AV212

210

0,01

Ø20

200

80103520

NIE

AV2101C

2100

0,1

168 x 180

2000

80103976

NIE

AV212C

210

0,01

Ø120

200

80103898

NIE

AV4101

4100

0,1

149 x 162

2000

80103580

NIE

AV412

410

0,01

149 x 162

200

80103530

NIE

AV4101C

4100

0,1

168 x 180

2000

80103988

NIE

AV412C

410

0,01

168 x 180

200

80103952

NIE

AV8101

8100

0,1

149 x 162

5000

80103600

NIE

AV812

810

0,01

149 x 162

500

80103550

NIE

AV8101C

8100

0,1

168 x 180

5000

80104100

NIE

AV812C

810

0,01

168 x 180

500

80103964

NIE

AVAV8101CM

8100

0,1

168 x 180

5000

80104101

TAK

AV812CM

810

0,01

168 x 180

500

80103965

TAK
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wa
wa Ważenie
Ważenie

PAx14xx/x

Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical

033-18-1-PA-Analytical-0

Właściwości:
- szafka przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi drzwiami w modelach z dokładnością odczytu 0,1 mg i 1 mg,
- wewnętrzna autokalibracja,
- osłona wyświetlacza i klawiatury.
Funkcje

Zalety

Ważenie (18 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie procentowe.

Wbudowany hak do ważenia podszalkowego, szafka
przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi szklanymi drzwiczkami
w modelach z odczytem 0,1 mg i 1 mg, poziomica, blokada menu
i kalibracji, klawiatura w języku polskim.

Wyświetlacz
LCD z opcjonalnym drugim wyświetlaczem.
Zasilanie
Zasilacz AC.
Komunikacja
Interfejs RS232 umożliwiający wysyłanie ID wagi i użytkownika, wydruk
zgodny z protokołem GLP (na opcjonalnej drukarce SF40A).
Konstrukcja
Wytrzymała, metalowa konstrukcja podstawy, szafka ze stali
nierdzewnej.

Certyfikaty

Modele

PA114/1, PA114C/1, PA114CM/1, PA214/1, PA214C/1, PA214CM/1

CE, ISO9001, TAC

Wyposażenie opcjonalne

- dodatkowy wyświetlacz PAD7 dla serii PA,
- zestaw do wyznaczania gęstości,
- zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
- osłona wyświetlacza i klawiatury dla serii PA,
- szklany ciężarek do wyznaczania gęstości.

Zakres
[g]

Odczyt
[mg]

Szalka
[mm]

Odważnik
kal. [g/E2]

Nr ref.

Legalizacja

PA114/1

110

0,1

Ø90

100

80252800

NIE

PA114C/1

110

0,1

Ø90

100

80252802

NIE

PA114CM/1

110

0,1

Ø90

100

80252803

TAK

PA214/1

210

0,1

Ø90

200

80252804

NIE

PA214C/1

210

0,1

Ø90

200

80252806

NIE

PA214CM/1

210

0,1

Ø90

200

80252807

TAK

MODEL
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PAxxxxx

Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision

033-18-1-PA-0

Właściwości:
- szafka przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi drzwiami w modelach z dokładnością odczytu 0,1 mg i 1 mg,
- wewnętrzna autokalibracja,
- osłona wyświetlacza i klawiatury.
Funkcje

Zalety

Ważenie (18 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie procentowe.

Wbudowany hak do ważenia podszalkowego, szafka
przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi szklanymi drzwiczkami
w modelach z odczytem 0,1 mg i 1 mg, poziomica, blokada menu
i kalibracji, klawiatura w języku polskim.

Wyświetlacz
LCD z opcjonalnym drugim wyświetlaczem.
Zasilanie
Zasilacz AC.
Komunikacja
Interfejs RS232 umożliwiający wysyłanie ID wagi i użytkownika, wydruk
zgodny z protokołem GLP (na opcjonalnej drukarce SF40A).
Konstrukcja
Wytrzymała, metalowa konstrukcja podstawy, szalka ze stali
nierdzewnej.

Certyfikaty

Modele

PA213/1, PA213C/1, PA213CM/1, PA413/1, PA413C/1, PA413CM/1, PA512/1, PA51C/1,
PA512CM/1, PA2102/1, PA2102C/1, PA2102CM/1, PA4102/1, PA4102C/1, PA4102CM/1,
PA4101/1, PA4101C/1, PA4101CM/1

CE, ISO9001, TAC

Wyposażenie opcjonalne

- drukarka termiczna STP 103,
- kabel waga-drukarka,
- kabel waga-komputer PC,
- zabezpieczenie przed kradzieżą,
- dodatkowy wyświetlacz TAD7 do wag PA,
- osłona klawiatury do wag PA.

Zakres
[g]

Odczyt
[g]

Szalka
[mm]

Odważnik
kal. [g/F1]

Nr ref.

Legalizacja

PA213/1

210

0,001

Ø120

200

80252808

NIE

PA213C/1

210

0,001

Ø120

200

80252810

NIE

PA213CM/1

210

0,001

Ø120

200

80252811

TAK

PA413/1

410

0,001

Ø120

200 + 200

80252812

NIE

PA413C/1

410

0,001

Ø120

200 + 200

80252814

NIE

PA413CM/1

410

0,001

Ø120

200 + 200

80252815

TAK

PA512/1

510

0,01

Ø180

500

80252816

NIE

PA51C/1

510

0,01

Ø180

500

80252818

NIE

PA512CM/1

510

0,01

Ø180

500

80252819

TAK

PA2102/1

2100

0,01

Ø180

2000

80252820

NIE

PA2102C/1

2100

0,01

Ø180

2000

80252822

NIE

PA2102CM/1

2100

0,01

Ø180

2000

80252823

TAK

PA4102/1

4100

0,01

Ø180

2000 + 2000

80252824

NIE

PA4102C/1

4100

0,01

Ø180

2000 + 2000

80252826

NIE

PA4102CM/1

4100

0,01

Ø180

2000 + 2000

80252827

TAK

PA4101/1

4100

0,1

Ø180

2000 + 2000

80252828

NIE

MODEL

PA4101C/1

4100

0,1

Ø180

2000 + 2000

80252830

NIE

PA4101CM/1

4100

0,1

Ø180

2000 + 2000

80252831

TAK
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Medical-Biological
Research & Technologies

W W W . E - B I O S A N . P L
Genetyka, immunologia, biochemia, badania komórkowe i inne - urządzenia
dla każdego budżetu: wytrząsarki, mieszadła, rotatory, inkubatory, komory
PCR, worteksy, kołyski. Urządzenia od uznanego europejskiego producenta
z gwarantowaną jakością.

INDEKS NAZW PRODUKTÓW
A

Agregometry / Aggregometers
str. 186
Akcesoria do agregometrów / Aggregometer accessories
str. 188
Akcesoria do elektroforezy / Electrophoresis accessories
str. 167
str. 20
Akcesoria do komór laminarnych / Laminar Airflow Cabinets accessories
Akcesoria do pipet / Pipette accessories
str. 127, 128, 130, 131
Akcesoria do inkubatorów / Incubator accessories
str. 34
Akcesoria do systemów dokumentacji / Documentation System accessories
str. 168
str. 72, 73
Akcesoria do zamrażarek / Freezer accessories
Aparat Dopplera do badań na zwierzętach / Doppler Apparatus for animal research
str. 212
Analizator żywienia i aktywności myszy i szczurów / Metabolic and activity mice and rats cages
str. 210
str. 212
Anestezja małych zwierząt / Small animal anesthesia
Aspiratory / Aspirators
str. 152
str. 54
Autoklawy / Autoclaves

B

str. 37
str. 39, 42
str. 174

Bioreaktory / Bioreactors
Bloki grzejąco-chłodzące / Heating-cooling blocks
Bloki grzejne / Heating blocks

C

str. 70, 72
str. 138, 139, 140
str. 134, 135, 136, 137
str. 141
str. 134, 135, 136, 137

Chłodziarki laboratoryjne / Laboratory refrigerators
Czytniki absorbancji ELISA / Absorbance ELISA readers
Czytniki fluorescencji / Fluorescence readers
Czytniki luminescencji / Luminescence readers
Czytniki wielodetekcyjne / Multi-mode plate readers

D

str. 54
str. 148
str. 182
str. 120, 122
str. 118, 120

Dekontaminacja H2O2 / H2O2 decontamination
Densytometry / Densitometers
Dewary na LN2 / Liquid Nitrogen Dewars
Dozowniki automatyczne / Automatic dispensers
Dozowniki ręczne / Manual dispensers

F

Fluorymetry / Fluorometers

str. 134, 135, 136, 137, 148, 149, 150

H
str. 104

Homogenizatory ultradźwiękowe / Ultrasonic homogenizers

I

str. 172
str. 30, 32, 34
str. 34, 36

Inkubator przenośny / Portable incubator
Inkubatory CO2 / O2 / CO2 / O2 incubators
Inkubatory z wytrząsaniem / Shaking incubators

K

Komory anaerobowe / Anaerobic chambers
str. 24
Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa / Class I BIOHAZARD safety cabinets
str. 12, 14
Komory BIOHAZARD do zwierzętarni / Animal handling BIOHAZARD cabinets
str. 2, 4
str. 202
Komory fitotronowe małe / Small plant growth chambers
Komory fitotronowe skrzyniowe / Chest plant growth chambers
str. 202
Komory fitotronowe typu step-in / Step-in plant growth chambers
str. 203
Komory fitotronowe wolnostojące / Freestanding plant growth chambers
str. 194, 196
str. 26
Komory do hypoksji / Hypoxic chambers
Komory do PCR / PCR cabinets
str. 8, 10, 12
Komory do przygotowania farmaceutyków, cytostatyków / Drugs and cytostatics
str. 6, 8
compoundig cabinets
Komory laminarne BIOHAZARD z całkowitym wydmuchem / Total exhaust BIOHAZARD cabinets
str. 6
Komory laminarne BIOHAZARD z recyrkulacją / Recirculating BIOHAZARD cabinets
str. 2, 4
str. 4, 8
Komory laminarne polipropylenowe / Polipropylene laminar cabinets
Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza / Vertical airflow laminar cabinets
str. 16, 170
Komory laminarne z poziomym przepływem powietrza / Horizontal airflow laminar cabinets
str. 14, 16
str. 128, 130
Końcówki do pipet / Pipette tips

L

str. 210
str. 70, 72
str. 76

Labirynt dla myszy / Maze for mice
Lodówki laboratoryjne / Laboratory refrigerators
Lodówki transportowe / Portable refrigerators

Ł

Łaźnie wodne / Water baths

M

str. 44, 45, 46, 47, 48, 50

Mikrowirówki / Mini centrifuges
Mikromanipulatory do badań na zwierzętach / Animal research micro manipulators
Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu Real-Time / Mini-bioreactor with Real-Time growth
recording
Mieszadła magnetyczne / Magnetic stirrers
Mieszadła magnetyczne z grzaniem / Heated magnetic stirrers
Mieszadła mechaniczne / Overhead stirrers

N

Narzędzia chirurgiczne do badań na zwierzętach / Animal surgery tools
Nefelometry / Nephelometers

O

Odczynniki do agregometrów / Aggregation reagents
Oprogramowanie do agregometrów / Aggregation software
Oprogramowanie do analizy żeli, liczenia kolonii / Gel analysis and colony
counting software

str. 80, 82, 84
str. 210
str. 37
str. 102
str. 102
str. 100

str. 210
str. 152, 153

Oprogramowanie do badań behawioralnych / Behavioral research software
Oprogramowanie do czytników / Readers software

P

Panele oświetleniowe do hodowli roślin / Plant growth light panels
str. 192
Pipetory / Pipettors
str. 118, 120
Pipety automatyczne jednokanałowe / Single-channel pipettes
str. 108, 109, 110, 111, 112, 114
str. 115
Pipety automatyczne wielokanałowe / Multi-channel pipettes
Pipety elektroniczne jednokanałowe / Single-channel electronic pipettes
str. 116, 117
Pipety elektroniczne wielokanałowe / Multi-channel electronic pipettes
str. 118
Pomieszczenia do hodowli roślin / Plant growth rooms
str. 198, 200
str. 180
Pojemniki LN2 na próbki / LN2 storage containers
Płuczki do mikropłytek / Microtiter plate washers
str. 150, 152
Pulsoksymetry dla myszy i szczurów / Mice and rats pulsoximeter
str. 210
Płyta grzejna / Heating plate
str. 176

R

Recyrkulatory promieni UV / UV Recirculators
Regały do hodowli roślin / Plant growth shelves
Respiratory dla myszy, kotów, królików, szczurów / Small animal (mice, rats, rabbits, cats)
respirators
Rotatory / Rotators
Rota-Rod dla myszy i szczurów / Mice and rats Rota-Rod

S

str. 4, 206
str. 73
str. 210, 212
str. 172
str. 167
str. 176
str. 212
str. 167
str. 28
str. 158
str. 166
str. 166
str. 166
str. 154
str. 171
str. 176

T

Termobloki / Thermostats
Termocyklery / Thermocyclers
Termomiksery / Thermo-Shakers
Transiluminatory LED ze światłem niebieskim / Blue light LED transilluminators
Transiluminatory UV z jedną długością fali / Sinlge wavelenght UV transilluminators
Transiluminatory UV z podwójną długością fali / Dual wavelenght UV transilluminators
Transiluminatory ze światłem UV i białym / UV and white light transilluminators

W

Z

str. 189
str. 188
str. 164, 165

219

str. 38, 40, 42
str. 160, 162
str. 100
str. 160
str. 159
str. 158
str. 160

str. 214, 215, 216, 217
str. 84
str. 84
str. 80, 83
str. 88, 90
str. 86
str. 94, 96
str. 98
str. 94
str. 96, 98
str. 18, 20

Zamrażarki laboratoryjne -30°C / Laboratory -30°C freezers
Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C / Laboratory -40°C...-60°C freezers
Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C / Ultra low temperature -86°C freezers
Zamrażarki transportowe / Portable freezers
Zbiorniki LN2 na próbki / Liquid nitrogen freezers
Zbiorniki LN2 transportowe / Liquid nitrogen shippers

str. 210
str. 146

str. 210
str. 92
str. 210

str. 142, 144, 146
str. 142, 144, 146
str. 206
str. 122, 124, 126
str. 4

Spektrofotometry / Spectrophotometers
Spektrofotometry do DNA/RNA / DNA/RNA spectrophotometers
Stacje czyszczenia klatek i zmiany podłoża / Bedding waste disposal stations
Stacje pipetujące / Pipetting stations
Stacja zmiany klatek / Cage changing station
Stacja zmiany klatek i transferu zwierząt z podwójnym dostępem / Dual Access
cage changing and animal transfer station
Stelaże do zamrażarek / Freezer racks
Stereotaksja dla szczurów, myszy i dużych zwierząt / Stereotaxic instruments
Stolik grzejny do mikroskopu / Microscope heated table
Systemy 2D / 2D systems
System aktywacji fuzji / Fusion activation system
Systemy pomiarowe dla gryzoni / Animal measurment systems
Systemy do blottingu / Blotting systems
Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych / Controlled oxygen
level incubation systems
Systemy dokumentacji żeli / Gel documentation systems
Systemy elektroforezy pionowej / Vertical electrophoresis systems
Systemy elektroforezy poziomej / Horizontal electrophoresis systems
Systemy IEF i testy kometkowe / IEF and comet test systems
Systemy kontroli atmosfery / Atmosphere control systems
Systemy kontrolowanego zamrażania / Freeze control systems
System witryfikacji / Vitrification Systems

Wagi laboratoryjne / Laboratory weights
Wirówki szybkoobrotowe / High-speed centrifuges
Wirówki wielkopojemnościowe / High capacity centrifuges
Wirówki uniwersalne / Universal centrifuges
Wirówko-worteksy / Centrifuge-Vortexes
Worteksy / Vortexes
Wytrząsarki 3D / 3D Shakers
Wytrząsarki do mikropłytek / Microtiter plates shakers
Wytrząsarki kołyskowe / Rocker-Shakers
Wytrząsarki orbitalne / Orbital shakers
Wyciągi laboratoryjne / Laboratory fume hoods

str. 54
str. 193

str. 68, 70
str. 64, 66, 68
str. 58, 60, 62
str. 76
str. 182
str.

Od Zespołu firmy Biogenet
Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce najnowszy katalog ofertowy
naszej firmy. Z szerokiej gamy urządzeń i akcesoriów laboratoryjnych, wybraliśmy produkty naszym zdaniem - najlepsze. Proces przygotowania był długi, ciężki i wyjątkowo wyczerpujący.
Dyskutowaliśmy długimi godzinami o tym, jaki charakter ma mieć nasz katalog. Udało się
przezwyciężyć wszelkie trudności!
Dzięki naszemu ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży laboratoryjnej,
stworzyliśmy wydawnictwo, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni.
Dla Państwa wygody, katalog dostępny jest w trzech formach: papierowej oraz w dwóch
wersjach elektronicznych, w postaci pliku pdf i ebooka dostępnego w sklepach Google Play oraz
AppStore. Jednocześnie zapraszamy na nasze strony internetowe, na których znaleźć można
szczegółową ofertę. Dziękujemy za zapoznanie się z zawartością naszego najnowszego katalogu.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §.1 Kodeksu Cywilnego. Firma Biogenet z siedzibą - ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów, zastrzega
sobie prawo do możliwości zmian danych technicznych i cen produktów, przedstawionych w niniejszym katalogu, bez uprzedzenia.

CRAFTED EXCEPTIONAL QUALITY

W W W. E- CEQ. PL NA JPIĘK NIE JSZE KOLEKC JE DOS TĘPNE JUŻ DZIŚ!

Unikalne wyroby z ozdobnego szkła borosilikatowego.
Niespotykanie lekkie i piękne butelki, naczynia ozdobne
i użytkowe, kieliszki i wiele innych.

®
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DANE KONTAKTOWE

DZIAŁ SERWISU

Adres Siedziby
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

Numer telefonu
+48 22 463 80 49
Adres e-mail
serwis@biogenet.pl

Adres e-mail
biogenet@biogenet.pl

DZIAŁ HANDLOWY

DZIAŁ ROZWOJU

Numer telefonu
+48 22 463 80 40 do 45

Numer telefonu
+48 22 463 80 47

Numer faks
+48 22 417 31 98

Numer faks
+48 22 417 31 98
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