MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
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Az IKA
Precizitás, csúcstechnológia, design jellemzi alapvetõen a német IKA cég megbízható,
könnyen kezelhetõ készülékeit. Az IKA termékpalettája igen széles, számos terméke a
rengeteg opcionális tartozékokkal variálható. Az IKA különleges formavilágával szó szerint
színt visz az Ön laboratóriumába.

IKA Color Squid és Big Squid mágneses keverõk
Az IKA készülékek üveg keverési felülete és burkolata nagy kémiai ellenálló képességû
anyagból készült. A fordulatszám fokozatmentesen szabályozható. A mágneses keverõk
üveglapja alatt digitális (LED-es) kijelzõt helyeztek el mely az aktuális fordulatszámot jelzi.
A készülékek fehér keverõfelülettel és kék házzal készülnek.
Mûszaki adatok:

Color Squid

Big Squid

Keverési térfogat:

1 liter

1,5 liter

Fordulatszám:

0 – 2.500 ford./perc

0 – 2.500 ford./perc

Keverési felület:

Ø 115 mm

Ø 160 mm

Méret:

145 × 160 × 45 mm

180 × 195 × 40 mm

Súly:

0,24 kg

0,7 kg

Kód

Color Squid motívumok

56.3671000

„White”

Kód

Big Squid motívumok

56.3672000

„White”

IKA lab disc mágneses keverõk
Ultra-lapos, kompakt kivitelû mágneses keverõk vidám motívumokkal ellátott – jó kémiai
ellenálló képességgel rendelkezõ – mûanyag
lab disc
keverõfelülettel. Modern gyártási technoló- Mûszaki adatok:
0,8 liter
gia alkalmazásával lehetségessé vált a Keverési térfogat:
Fordulatszám:
15 – 1.500 ford./perc
mozgó alkatrészek mellõzése. A fordulatKeverési
felület:
Ø
100 mm
szám szabályozható, a keverés lehet
Méret:
117
× 180 × 12 mm
folyamatos, vagy 30 másodperces szaSúly:
0,3 kg
kaszonként váltakozó irányú.
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Kód

Motívum

56.3907500

„White”
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IKA C-MAG MS mágneses keverõk
A fordulatszám fokozatmentesen szabályozható.
A keverési felület üvegkerámiából készült, mely jól elkülönül a kezelõpaneltól, így megvédve
azt az esetleges folyadék kifröccsenéstõl.
Mûszaki adatok:

C-MAG MS 4

C-MAG MS 7

C-MAG MS 10

Keverési térfogat:

5 liter

10 liter

15 liter

Fordulatszám:

100 - 1.500 ford./perc 100 - 1.500 ford./perc

100 - 1.500 ford./perc

Keverési felület:

100 x 100 mm

180 x 180 mm

260 x 260 mm

Méret:

150 x 260 x 105 mm

220 x 330 x 105 mm

300 x 415 x 105 mm

5 kg

6 kg

Súly:

3 kg

Kód

Megnevezés

56. 3582200

C-MAG MS 4

56. 3582400

C-MAG MS 7

56. 3582600

C-MAG MS 10

9.59 A készülékek fûthetõ kivitelben is rendelhetõk.

IKA MR 1 digital nagyméretû mágneses keverõk
A fordulatszám fokozatmentesen szabályozható. Ezek típusok digitális (LED-es) kijelzõvel,
és idõzítõvel (0 – 56 perc) rendelkeznek. A keverési felület és a készülékház rozsdamentes
acélból készült.
Mûszaki adatok:

Midi MR 1 digital

Maxi MR 1 digital

Keverési térfogat:

50 liter

150 liter

Fordulatszám:

0 – 1.100 ford./perc

0 – 600 ford./perc

Keverési felület:

350 × 350 mm

500 × 500 mm

Méret:

360 × 430 × 110 mm

505 × 585 × 110 mm

Súly:

9 kg

16 kg

Kód

Megnevezés

56.2621900

Midi MR 1 digital nagyméretû mágneses keverõ

56.2621800

Maxi MR 1 digital nagyméretû mágneses keverõ

Midi MR 1

Maxi MR 1

IKA RO típussorozatú mágneses keverõk több férõhellyel
A fordulatszám fokozatmentesen szabályozható. A keverési felület rozsdamentes acélból
készült.
Mûszaki adatok:

RO 5 power

RO 10 power

RO 15 power

Keverési térfogat:

5 × 0,4 liter

10 × 0,4 liter

15 × 0,4 liter

Fordulatszám:

0 – 1.100 ford./perc

0 – 1.100 ford./perc

0 – 1.100 ford./perc

Keverési felület:

120 × 450 mm

180 × 450 mm

270 × 450 mm

Méret:

122 × 552 × 65 mm

185 × 552 × 65 mm

272 × 552 × 65 mm

Súly:

2,3 kg

3,2 kg

4,7 kg

Kód

Megnevezés

56.2930200

RO 5 power 5 férõhelyes mágneses keverõ

56.2930400

RO 10 power 10 férõhelyes mágneses keverõ

56.2930600

RO 15 power 15 férõhelyes mágneses keverõ

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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A STUART
Az angol Stuart cég több mint 30 éves tapasztalatával gyártja, és folyamatosan fejleszti
minõségi készülékeit és forgalmaz számos egyéb laboreszközt. A bemutatott készülékeket
egyszerû kezelhetõség, megbízható mûködés és tetszetõs megjelenés jellemzi.

2.46 mágneses keverõbot

STUART SM27 típusú hordozható mágneses keverõ
Négy alkáli elemmel (LR20, 1,5V) vagy Mûszaki adatok:
SM27
hálózati adapterrõl (opció, kód: 45.SM27/2) Keverési térfogat:
1,5 liter
mûködtethetõ készülék „terepmunkára”. Az Fordulatszám:
0 – 1.300 ford./perc
elemek tartozékai a keverõnek, melyekkel Keverési felület:
150 × 160 mm
akár 600 óra folyamatos üzem lehetséges. Méret:
150 × 160 × 70 mm
A fordulatszám fokozatmentesen szabály- Súly:
1,3 kg
ozható, a burkolat jó kémiai ellenállósággal
bíró mûanyag (ABS). A készüléket elemekkel és egy 25 mm-es PTFE bevonatú mágnessel
szállítjuk.
Kód: 45.SM27

STUART SB161 és CB161 típusú mágneses keverõk
Erõs motorral szerelt rozsdamentes acél
(SB161) és kerámia keverõfelülettel (CB161)
egyaránt rendelhetõ készülékek. Ez utóbbi
elõnyei közé tartozik a nagy vegyszer-ellenállóság és a könnyû tisztítás. Tartozék: 2 db
25mm-es PTFE bevonatú mágnes.
Kód: 45.SB161 és 45.CB161

Mûszaki adatok:

SB161 / CB161

Keverési térfogat:

15 liter

Fordulatszám:

100 – 1.500 ford./perc

Keverési felület:

160 × 160 mm

Méret:

190 × 300 × 110 mm

Súly:

3,2 kg

STUART SB161-3 típusú 3 munkahelyes mágneses keverõ
A készülék három, egymástól független mágneses keverõként funkcionál: a keverési sebesség külön-külön, fokozatmentesen szabályozható. A keverési felület anyaga rozsdamentes acél. Tartozék: 3 db 25mm-es PTFE
bevonatú mágnes.
Kód: 45.SB1613

Mûszaki adatok:

SB161-3

Keverési térfogat:

3 × 2 liter

Fordulatszám:

100 – 1.500 ford./perc

Keverési felület:

550 × 210 mm

Méret:

600 × 270 × 110 mm

Súly:

7 kg

STUART SB301 típusú nagyméretû mágneses keverõ
A készülék robosztus felépítésû, a keverési
felület anyaga rozsdamentes acél. A keverési sebesség fokozatmentesen szabályozható. Az erõs motor fordulatszámát elektronika vezérli. Tartozék: 100mm-es PTFE
bevonatú mágnes.
Kód: 45.SB301
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Mûszaki adatok:

SB301

Keverési térfogat:

30 liter

Fordulatszám:

100 – 600 ford./perc

Keverési felület:

300 × 300 mm

Méret:

300 × 365 × 105 mm

Súly:

5 kg
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IKA RH basic 2 fûthetõ mágneses keverõ
Korszerû elektronikával szerelt készülékek. A
fûtés és a keverési sebesség állandó értékeit
a mikroprocesszor vezérli. Egyszerû kivitel
kerek, rozsdamentes fûtõfelülettel, fokozatosan állítható fûtési hõmérséklettel és fordulatszámmal.
Kód: 56.3339000

Mûszaki adatok:

RH basic 2

Teljesítmény:

400 Watt

Max. hõmérséklet:

320 °C

Túlfûtés elleni védelem:

fix

Keverési térfogat:

10 liter

Fordulatszám:

100 – 2.000 ford./perc

Fûtõfelület mérete:

Ø 125 mm

Méretek:

168 × 220 × 105 mm

Súly:

2,4 kg

IKA C-MAG HS fûthetõ mágneses keverõk
Korszerû elektronikával szerelt készülékek háromféle kivitelben. A fûtés és a keverési
sebesség állandó értékeit a mikroprocesszor vezérli. A hõmérséklet 50 – 500 °C közötti
tartományban állítható. A készülékek túlfûtés elleni védelemmel vannak ellátva, a fûtõlap
forróságára lámpa figyelmeztet. A két nagyobb modellnél lehetõség van külsõ szenzoros
(ETS-D5 ± 0,5) hõmérséklet szabályozásra is.
A keverési felület üvegkerámiából készült, mely jól elkülönül a kezelõpaneltól, így megvédve
azt az esetleges folyadék kifröccsenéstõl.
Mûszaki adatok:

C-MAG HS 4

C-MAG HS 7

C-MAG HS 10

Teljesítmény

250 W

1.000 W

1.500 W

Keverési térfogat:

5 liter

10 liter

15 liter

Fordulatszám:

100 - 1.500 ford./perc 100 - 1.500 ford./perc

50 - 1.500 ford./perc

Keverési felület:

100 x 100 mm

180 x 180 mm

260 x 260 mm

Méret:

150 x 260 x 105 mm

220 x 330 x 105 mm

300 x 415 x 105 mm

5 kg

6 kg

Súly:

3 kg

Kód

Megnevezés

56. 3581200

C-MAG HS 4

56. 3581400

C-MAG HS 7

56. 3581600

C-MAG HS 10

C-MAG HS 4

C-MAG HS 10

IKA RCT basic és RET basic típusú fûthetõ mágneses keverõ
Digitális kijelzõkkel és hõmérsékletvezérlõ elektronikával ellátott készülékek. A mellékelt
Pt1000-es szenzorral (kontakthõmérõ) lehetséges a melegítendõ folyadék hõmérséklete
alapján történõ fûtés-vezérlés. Az aktuális és beállított hõmérséklet, valamint a fordulatszám könnyen leolvasható a LED-es kijelzõrõl. A szabályozható túlfûtés elleni védelem is
digitálisan állítható be. A fûtõfelület anyaga alumínium ötvözet, illetve rozsdamentes acél.
A készülékhez porvédõ takarót (szilikon) mellékelünk.
Kód RCT basic: 56.3810000
Kód RET basic: 56.3622000
Mûszaki adatok:

RCT basic

RET basic

Teljesítmény:

600 Watt

600 Watt

Max. hõmérséklet:

310 °C

340 °C

Túlfûtés elleni védelem:

50 – 360 °C

50 – 360 °C

Keverési térfogat:

20 liter

20 liter

Fordulatszám:

50 – 1.200 ford./perc

50 – 1.700 ford./perc

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

rozsdamentes acél

Fûtõfelület mérete:

Ø 135 mm

Ø 135 mm

Mértek:

160 × 85 × 270 mm

160 × 95 × 270 mm

Súly:

2,5 kg

2,5 kg

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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IKATRON ETS-D5 és ETS-D6 elektronikus kontakthõmérõ
Üzemmódok: (A) a hõmérséklet változtatható -50 és 450°C között, valamint a
megengedett maximális hõmérséklet is megadható. (B) rendszeres használat azonos
hõmérsékleten: az utolsó beállított érték a memóriában van. (C) felügyelet nélküli üzemmód:
az aktuális beállított hõmérséklet nem állítható el. ETS-D5: Egyszerû, elektronikus kontakthõmérõ. Az LCD kijelzõjérõl az aktuális és beállított hõmérséklet értékek olvashatók le.
ETS-D6: Mikroprocesszoros készülék pH érték mérési funkcióval. A pH méréshez bármely
BNC csatlakozású elektróda (nem kombinált) csatlakoztatható. Nagyméretû, grafikus LCD
kijelzõjérõl a beállított, az aktuális hõmérséklet, és a pH érték könnyedén leolvasható.
A kontakthõmérõket H 62.51 típusú rozsdamentes acél szenzorral szállítjuk.
Kód ETS-D5: 56.3378000
Kód ETS-D6: 56.3378100
Mûszaki adatok:

ETS-D5

ETS-D6

Hõmérséklet tartomány:

-50 – 450 °C

-50 – 450 °C

Hõmérséklet felbontás/pontosság:

0,1 °C / 0,5 °C

0,1 °C / 0,2 °C

pH mérési tartomány:

-

0 – 14 pH

pH mérési felbontás/pontosság:

-/-

0,01 pH / 0,1 pH

Méretek (szenzor nélkül):

82 × 83 × 22 mm

96 × 98 × 22 mm

Súly:

0,2 kg

0,2 kg

Hõmérsékletszenzorok ETS-D5 és ETS-D6 elektronikus kontakthõmérõkhöz
Kód

Típus

Megnevezés

Hossz

56.2735451

H 62.51

hõmérsékletszenzor, rozsdamentes acél (tartalék)

260

56.2735551

H 66.51

hõmérsékletszenzor üvegbevonattal (savakhoz/lúgokhoz)

260

56.2735600

H 70

hosszabbító kábel a mûszer és a szenzor közé (savakhoz/lúgokhoz)

(mm)

A

1.000

B

Kiegészítõk IKA mágneses és fûthetõ mágneses keverõkhöz

C

Ábra

Kód

Megnevezés

Az alábbi típusokhoz alkalmazható

A

56.1545100

rozsdamentes acél tartórúd, 450 mm

REO.., KMO 2.., RH.., RCT.., RET..

B

56.3547700*

kereszt tartórúd kontakthõmérõhöz

ETS-D5, ETS-D6, PT 1000..

C

56.2437700*

szorítódió a keresztrúd rögzítésére

ETS-D5, ETS-D6, PT 1000..

*ETS-D6 kontakthõmérõvel való pH méréshez a kereszt tartórúdból és a szorítódióból 2 db-ot kell rendelni!

IKA RT típussorozatú fûthetõ mágneses keverõk több férõhellyel
A keverési sebesség és a fûtési teljesítmény fokozatmentesen állítható. Fûtõfelülete
szilikon fóliával van bevonva.

RT 10 power

9.6

Mûszaki adatok:

RT 5 power

RT 10 power

Teljesítmény:

175 Watt

375 Watt

RT 15 power
580 Watt

Max. hõmérséklet:

120 °C

120 °C

120 °C

Túlfûtés elleni védelem:

-

-

-

Keverési térfogat:

5 × 0,4 liter

10 × 0,4 liter

15 × 0,4 liter

Fordulatszám :

0 – 1.100 ford./perc

0 – 1.100 ford./perc

0 – 1.100 ford./perc

Fûtõfelület mérete:

135 × 450 mm

195 × 450 mm

285 × 450 mm

Méretek:

138 × 552 × 65 mm

198 × 552 × 65 mm

288 × 552 × 65 mm

Súly:

3 kg

4,2 kg

6 kg

Kód

Megnevezés

56.2930300

RT 5 power 5 férõhelyes fûthetõ mágneses keverõ

56.2930500

RT 10 power 10 férõhelyes fûthetõ mágneses keverõ

56.2930700

RT 15 power 15 férõhelyes fûthetõ mágneses keverõ
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SB162

STUART SB162 és CB162 típusú fûthetõ mágneses keverõk
Erõs motorral szerelt kétféle keverõfelülettel rendelhetõ, analóg kezelõszervvel szerelt
készülékek. A hõmérsékletvezérlést mikroprocesszor végzi. A funkciók mûködését
(fûtés/keverés) lámpák jelzik. A fûtõlap forróságára villogó fény figyelmeztet.
Tartozék: 2 db 25 mm-es PTFE bevonatú mágnes.
Kód: 45.SB162 és 45.CB162
Mûszaki adatok:

SB162

CB162

Teljesítmény:

700 W

500 W

Max. hõmérséklet:

325 ºC

450 ºC

Túlfûtés elleni védelem:

fix

fix

Keverési térfogat:

15 liter

15 liter

Fordulatszám:

100 – 1.500 ford./perc

100 – 1.500 ford./perc

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

kerámia

Fûtõfelület mérete:

160 × 160 mm

160 × 160 mm

Méretek:

190 × 300 × 110 mm

190 × 300 × 110 mm

Súly:

3,4 kg

3,4 kg

CB162

STUART SC162 és CC162 típusú fûthetõ mágneses keverõk
A fenti fûthetõ mágneses keverõk továbbfejlesztett változatai. A készülékeket SCT1 elektronikus kontakthõmérõ (lásd késõbb) csatlakoztatását lehetõvé tevõ csatlakozóaljzattal
szerelték fel, így a kontakthõmérõ segítségével a melegített folyadék hõmérséklete alapján
is vezérelhetõ a fûtés. A funkciók mûködését (fûtés/keverés) lámpák jelzik. A fûtõlap
forróságára villogó fény figyelmeztet. Tartozék: 2 db 25 mm-es PTFE bevonatú mágnes.
Kód: 45.SC162 és 45.CC162
Mûszaki adatok:

SC162

Teljesítmény:

700 W

500 W

Fûtõlap max. hõmérséklet:

325 ºC

450 ºC

SC162

CC162

Folyadék max. hõmérséklet:

200 ºC

200 ºC

Túlfûtés elleni védelem:

fix

fix

Keverési térfogat:

15 liter

15 liter

Fordulatszám:

100 – 1.500 ford./perc

100 – 1.500 ford./perc

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

kerámia

Fûtõfelület mérete:

160 × 160 mm

160 × 160 mm

Méretek:

190 × 300 × 110 mm

190 × 300 × 110 mm

Súly:

3,4 kg

3,4 kg

CC162

9.8 kiegészítõk

STUART SCT1 elektronikus kontakthõmérõ
Mikroprocesszoros készülék digitális kijelzõvel Mûszaki adatok:
SCT1
SC162 és CC162 típusú fûthetõ mágneses Hõmérséklet tartomány: 50 – 200 °C
keverõhöz. A mûszer és a szenzor egymástól Hõmérséklet felbontás:
1 °C
függetlenül pozícionálható, a jelátvitelt egy flexi- Hõmérséklet pontosság: 0,5 °C
bilis kábel biztosítja. A kábel elõnye, hogy a Méretek (szenzor nélkül): 90 × 75 × 123 mm
mûszer nincs közvetlenül kitéve a savakkal és Súly:
0,3 kg
lúgokkal való munkavégzés során felszabaduló
korrózív gõzöknek. A kontakthõmérõhöz rozsdamentes acél PT100-as szenzort mellékelünk.
Kód: 45.SCT1

Hõmérsékletszenzorok SCT1 elektronikus kontakthõmérõhöz
Kód

Megnevezés

45.SCT1/2

hõmérsékletszenzor PTFE bevonattal (savakhoz/lúgokhoz)

45.SCT1/1

hõmérsékletszenzor, rozsdamentes acél (tartalék)

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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STUART SD162 és CD162 típusú fûthetõ mágneses keverõk
Erõs motorral szerelt kétféle keverõfelülettel rendelhetõ digitális kezelõszervû készülékek.
Ezeknél a típusoknál külsõ hõmérsékletszenzor (tartozék) segítségével a melegített folyadék
hõmérséklete alapján 0,5°C-os pontossággal is vezérelhetõ a fûtés. A beállított és a mért
hõmérsékletek a grafikus kijelzõrõl könnyedén leolvashatók. A beállított hõmérséklet
elérésekor a készülékek hangjelzést adnak. A fûtõlap forróságára villogó lámpa figyelmeztet.
Tartozék: PTFE bevonatú szenzor és 2 db 25 mm-es PTFE bevonatú mágnes.
Kód: 45.SD162 és 45.CD162
SD162

CD162

Mûszaki adatok:

SD162

Teljesítmény:

700 W

CD162
500 W

Fûtõlap max. hõmérséklet:

300 ºC

450 ºC

Folyadék max. hõmérséklet:

200 ºC

200 ºC

Túlfûtés elleni védelem:

fix

fix

Keverési térfogat:

15 liter

15 liter

Fordulatszám:

200 – 1.300 ford./perc

200 – 1.300 ford./perc

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

kerámia

Fûtõfelület mérete:

160 × 160 mm

160 × 160 mm

Méretek:

190 × 300 × 110 mm

190 × 300 × 110 mm

Súly:

3,4 kg

3,4 kg

Hõmérsékletszenzor SD162 és CD162 készülékhez
Kód

Megnevezés

45.CD162/1

rozsdamentes acél hõmérsékletszenzor

45.CD162/2

PTFE bevonatú hõmérsékletszenzor (tartalék)

STUART SB162-3 típusú három munkahelyes fûthetõ mágneses keverõ
A készülék három, egymástól független
SB162 típusú fûthetõ mágneses keverõként funkcionál: a keverési sebesség
és a fûtési hõmérséklet külön-külön,
fokozatmentesen szabályozható. A keverési felület anyaga alumínium-szilikon
ötvözet. A funkciók mûködését (fûtés/
keverés) lámpák jelzik. A fûtõlap forróságára villogó lámpa figyelmeztet.
Kód: 45.SB1623

Mûszaki adatok:

SB162-3

Teljesítmény:

3 × 700 Watt

Max. hõmérséklet:

325 ºC

Túlfûtés elleni védelem:

fix

Keverési térfogat:

3 × 2 liter

Fordulatszám:

100 – 1.500 ford./perc

Fûtési felület:

160 × 160 mm egyenként

Méret:

600 × 270 × 110 mm

Súly:

11 kg

Kiegészítõk STUART mágneses és fûthetõ mágneses keverõkhöz
Kód

Megnevezés

Az alábbi típusokhoz

45.SR1

rozsdamentes acél tartórúd, 600 × 12 mm

SB/CB161, SB/CB/SC/CC/SD/CD162

45.SR3

3 db r.m. acél tartórúd, 600 × 12 mm, konzollal

SB161-3, SB162-3

45.SRC

tartórúd konzol 3 rúdhoz (rudak nélkül)

SB161-3, SB162-3

45.SCT1/1

szenzortartó rúd szorítóval

SC/CC/SD/CD162

Kiegészítõk STUART mágneses és fûthetõ mágneses keverõkhöz
A 160 × 160 mm fûtõfelületû készülékhez az alábbi kiegészítõk rendelhetõk:
Porvédõ takaró, olajfürdõ, vízfürdõ, homokfürdõ és alumínium lombiktartó feltétek.
Érdeklõdjön munkatársainknál!
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STUART SB302 és CB302 típusú nagyméretû fûthetõ mágneses keverõ
Erõs motorral szerelt szilumin és kerámia fûtõfelülettel egyaránt rendelhetõ készülékek.
Ez utóbbi elõnyei közé tartozik a nagy vegyszer-ellenállóság és a könnyû tisztítás.
A funkciók mûködését (fûtés/keverés) lámpák jelzik. A fûtõlap forróságára villogó lámpa
figyelmeztet.
Kód: 45.SB302 és 45.CB302
Mûszaki adatok:

SB302

CB302

Teljesítmény:

600 Watt

1.200 Watt

Max. hõmérséklet:

300 ºC

450 ºC

Túlfûtés elleni védelem:

fix

fix

Keverési térfogat:

15 liter

15 liter

Fordulatszám:

100 – 1.500 ford./perc

100 – 1.500 ford./perc

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

kerámia

Fûtési felület:

300 × 300 mm

300 × 300 mm

Méret:

300 × 365 × 105 mm

300 × 365 × 105 mm

Súly:

7 kg

7 kg

SB302

CB302

STUART CR 302 típusú infravörös fûtésû mágneses keverõ
Elsõsorban mikrobiológiai laboratóriumokban táptalajok melegítésére, keverésére alkalmas.
A infravörös lámpa által kibocsátott fény elnyelõdik a táptalaj részecskéiben, a melegítés –
eltérõen a hagyományos fûtõlapoktól, ahol a fûtõfelülettel érintkezõ rész a legmelegebb –
a folyadék teljes mélységében történik, jelentõsen csökkentve a táptalajok megégetésének
veszélyét.
A készülék fûtõlapja a Schott által gyártott CERAN lap, mely más területeken is bebizonyította rendkívül nagy teherbíró képességét. Az igen mutatós külsõ mellett fontos, hogy a
CERAN lap vegyszerálló, és 700°C-os hõmérséklet-sokkot is elvisel, valamint rendkívül
könnyen tisztítható. Az infravörös fûtési rendszer – a kifejezetten gyors (a hagyományos
fûtésnél akár 40%-al gyorsabb) felmelegedést produkál, így energiatakarékos is. A fûtés és
a keverési sebesség fokozatmentesen szabályozható a forgatógombok megfelelõ beállításával. A fûtõfelület felmelegedése egyenletes, de a lapon jelzett körön kívül hideg marad a
felület. A fûtõlap forróságára villogó lámpa figyelmeztet.
Kód: 45.CR302
Mûszaki adatok:

CR 302

Teljesítmény:

900 Watt

Max. hõmérséklet:

450 ºC

Keverési térfogat:

15 liter

Fordulatszám:

100-1.500 ford./perc

Kerámia lap mérete:

300 × 300 mm

Fûtési felület:

Ø 140 mm

Méret:

300 × 365 × 105 mm

Súly:

7 kg

2.46 mágneses keverõbot

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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IKA RW 11 basic „Lab egg” pálcás keverõmotor
Kisméretû, divatos formatervezésû
készülék alacsony viszkozitású (vízszerû)
folyadékokhoz. A fordulatszám fokozatmentesen szabályozható. A keverõmotor
állványra rögzíthetõ.
Tartozék: standard keverõszár lapos
véggel (lásd tartozékok).
Kód: 56.2830004

Mûszaki adatok:

RW 11 basic

Teljesítmény:

1 Watt

Max. viszkózitás:

100 mPas

Max. nyomaték:

0,8 Ncm

Keverési térfogat:

2 liter

Fordulatszám:

0 – 2.200 ford./perc

Méretek:

86 × 175 × 89 mm

Súly:

0,39 kg

Tartozékok, opciók
Kód

Megnevezés

56.0527400

keverõszár lapos véggel (alapfelszerelés) 160 mm hosszú, lapátszélesség: 34 mm

56.0527500

keverõszár csavart véggel (opció) 140 mm, lapátszélesség: 12 mm

56.2972500

állvány (opció) rúdátmérõ: 10 mm, magasság: 360 mm, súly: 2 kg

IKA RW 14 basic pálcás keverõmotor
Csendes, egyszerû és kedvezõ árfekvésû laboratóriumi pálcás keverõ alacsony viszkozitású folyadékokhoz. A fordulatszám állandóságát az elektronika biztosítja, a sebesség
fokozatmentesen szabályozható. A készülékhez számos keverõpálca rendelhetõ (lásd
9.12 oldal), melyet kulcsos zárású tokmányba kell rögzíteni. A keverõmotor állványra
szerelendõ (lásd 9.13 oldal).
Kód: 56.3331400

9.10

Mûszaki adatok:

RW 14 basic

Teljesítmény:

17 Watt

Max. viszkózitás:

10.000 mPas

Max. nyomaték:

8 Ncm

Keverési térfogat:

8 liter

Fordulatszám:

100 – 2.200 ford./perc

Méretek:

70 × 176 × 197 mm

Súly:

2 kg
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IKA RW 16 basic pálcás keverõmotor
Csendes mûködésû laboratóriumi pálcás keverõ alacsony viszkozitású folyadékokhoz.
A fordulatszám állandóságát az elektronika biztosítja, a sebesség 10 fokozatban szabályozható. A motor hosszú élettartama érdekében a készüléket túlterhelés elleni védelemmel látták el. A készülékhez számos keverõpálca rendelhetõ (lásd 9.12 oldal), melyet kulcsos
zárású tokmányba kell rögzíteni. A keverõmotor állványra szerelendõ (lásd 9.13 oldal).
Kód: 56.2572100
Mûszaki adatok:

RW 16 basic

Teljesítmény:

53 Watt

Max. viszkózitás:

10.000 mPas

Max. nyomaték:

40 Ncm

Keverési térfogat:

10 liter

RW 16 basic

Fordulatszám:

40 – 1.200 ford./perc

Méretek:

80 × 190 × 222 mm

Súly:

2,8 kg

IKA EUROSTAR típusú pálcás keverõmotorok
Robosztus, de tetszetõs kivitelû, csendes mûködésû készülékek, az RW 16 típus
továbbfejlesztett változatai.
EUROSTAR digital típus: LCD kijelzõvel ellátott, mikroprocesszoros vezérlésû keverõmotor fokozatmentes sebességszabályozással. Alacsony viszkozitású folyadékokhoz keverésére alkalmas.
POWER basic típus: analóg kimenettel rendelkezõ, 10 sebességfokozatú készülék
közepes és nagy viszkozitású anyagok keverésére. Az analóg kimenet a sebesség
regisztrálására, mérésére (DZM control.o készülékkel, lásd 9.13 oldal) szolgál.
POWER control-visc típus: analóg ás RS232 kimenettel, valamint LCD kijelzõvel rendelkezik. Az LCD kijelzõrõl a sebesség és a forgatónyomaték olvasható le. Az analóg
kimenet a sebesség regisztrálására, mérésére (DZM control.o készülékkel), az RS232
adatkimenet számítógépes kapcsolathoz, dokumentálásra szolgál. A fordulatszám
fokozatmentesen szabályozható.
Mûszaki adatok:

EUROSTAR

EUROSTAR POWER

digital

basic / control-visc

Teljesítmény:

53 Watt

105 Watt

Max. viszkózitás:

10.000 mPas

50.000 mPas

Max. nyomaték:

30 Ncm

60 Ncm

Keverési térfogat:

20 liter

40 liter

Fordulatszám:

50 – 2.000 ford./perc

50 – 2.000 ford./perc

Méretek:

80 × 190 × 222 mm

80 × 190 × 253 mm

Súly:

2,8 kg

3,8 kg

Kód

Megnevezés

56.2482000

EUROSTAR digital pálcás keverõmotor

56.2572200

EUROSTAR POWER basic pálcás keverõmotor

56.2600000

EUROSTAR POWER control-visc pálcás keverõmotor

EUROSTAR digital

EUROSTAR POWER basic

EUROSTAR POWER control-visc

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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IKA EUROSTAR POWER control-visc pálcás keverõk áttétellel
A korábban bemutatott POWER control-visc készülék 4 vagy 7 hajtásos áttétellel készült
változatai a lehetõ legnagyobb maximális forgatónyomaték elérésének érdekében. Ezek a
pálcás keverõmotorok igen magas viszkozitású anyagok keverésére alkalmasak.
Mûszaki adatok:

EUROSTAR

EUROSTAR

POWER control-visc P4

POWER control-visc P7

Teljesítmény:

110 Watt

110 Watt

Max. viszkózitás:

100.000 mPas

150.000 mPas

Max. nyomaték:

200 Ncm

380 Ncm

Keverési térfogat:

40 liter

40 liter

Fordulatszám:

14 – 530 ford./perc

8 – 290 ford./perc

Méretek:

80 × 190 × 330 mm

80 × 190 × 330 mm

Súly:

4,9 kg

4,9 kg

Kód

Megnevezés

56.2850000

EUROSTAR POWER control-visc pálcás keverõmotor P4

56.2850700

EUROSTAR POWER control-visc pálcás keverõmotor P7

Keverõpálcák
Anyaguk rozsdamentes acél (AISI 316L), illetve teflon (PTFE).
Megnevezés

Keverési

Hossz

Sebesség

RW14/RW16

EUROSTAR

Ø (mm)

(mm)

(ford./perc)

basic

digital

56.0741000

50

350

2.000

56.0741300

100

550

800

56.1296000

45

350

2.000

56.1295900

55

350

2.000

56.0477700

140

550

800

56.0477800

140

800

400

75

350

800

56.2332900

30

350

2.000

56.2333000

50

350

2.000

56.2333100

70

400

800

350

2.000

Kód

EUROSTAR P.

basic/control-v. control-v. P4/P7

4 ágú propeller keverõ

3 ágú propeller keverõ

56.2343600 (PTFE)
turbina keverõ

szétválasztó (dissolver) keverõ
56.0513500

80

56.2387900

100

350

1.000

56.2746700

42

350

2.000

kétágú, kilendülõ lapos keverõ
56.0756900

15–60

350

2.000

56.1132700

24–100

550

800

lapátos keverõ, 6 lyukkal
56.0757600

70

350

1.000

56.0757700

70

550

800

56.0757800

150

550

800

56.2022300

45

350

1.000

56.2022400

90

350

1.000

56.2343700 (PTFE)

60

350

800

150

550

800

45

350

2.000

Anker, kétágú horgony

56.2747400
gyúró keverõ
56.2022500

9.12

EUROSTAR P.

w w w. l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
keverõ, rázókészülékek, centrifugák

IX

Állványok a keverõmotorokhoz
Ábra

Kód

Megnevezés

Rúd méret

A

56.3160000

négyszögletes talppal

16 × 560

A

56.3160100

négyszögletes talppal

16 × 800

Az alábbi

d × h (mm)

típusokhoz
RW14/16 basic,
EUROSTAR digital
RW14/16 basic,
EUROSTAR digital

A

56.3160200

négyszögletes talppal

16 × 1.000

RW14/16 basic,
EUROSTAR digital

B

56.1412000

„H” alakú talppal

34 × 1.010

EUROSTAR P.
basic/control-visc

C

56.1412100

teleszkópos, „H” alakú talp

34 × 620 – 1.010

EUROSTAR P.
basic/control-visc

A

B

C

Szorítódiók, rögzítõk az állványokhoz
Ábra

Kód

Megnevezés

Az alábbi
típusokhoz

D

56.2657700

szorítódió a keverõ felfogatásához

D

56.2664000

szorítódió a keverõ felfogatásához

E

56.3008600

rögzítõ Ø40 – 300 mm-es edényekhez

RW14/16 basic, EUROSTAR digital

F

56.3159000

rögzítõ Ø40 – 300 mm-es edényekhez

EUROSTAR P. basic/control-visc

D

RW14/16 basic, EUROSTAR digital
EUROSTAR P. basic/control-visc

E

F

soft program számítógépes kapcsolathoz
labworlds
Méréshez, ellenôrzéshez, paraméterváltoztatáshoz és dokumentáláshoz.
A szoftver Windows 95/98/2000/NT/ME/XP alatt fut.
Minimális konfigurációs szükségletek: Pentium I processzor,
16MB RAM, 4MB HDD, VGA kártya, egér.
Kód: 56.2970000

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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STUART SS10 és SS20 típusú pálcás keverõmotorok
Csendes mûködésû laboratóriumi pálcás keverõk gyorszárású (kulcs nélküli) zárással.
SS10 típus: alacsony viszkozitású folyadékokhoz.
SS20 típus: közepes viszkozitású anyagokhoz.
A fordulatszám állandóságát az elektronika biztosítja, a sebesség fokozatmentesen
szabályozható. A motor hosszú élettartama érdekében a készüléket túlterhelés elleni
védelemmel látták el. A készülékhez többféle keverõpálca rendelhetõ. A keverõmotor
állványra szerelendõ.
Kód: 45.SS10 és 45.SS20
SS10

Mûszaki adatok:

SS10

Teljesítmény:

50 Watt

SS20
80 Watt

Max. viszkózitás:

10.000 mPas

20.000 mPas

Max. nyomaték:

15 Ncm

27 Ncm

Keverési térfogat:

15 liter

25 liter

Fordulatszám:

100 – 2.000 ford./perc

100 – 2.000 ford./perc

Méretek:

85 × 175 × 230 mm

85 × 195 × 230 mm

Súly:

2,7 kg

3,2 kg

STUART SS30 típusú pálcás keverõ kétszeres áttétellel
SS20

SS30

Az SS20 típusú készülék 2 hajtásos áttétellel készült változata a lehetõ legnagyobb maximális forgatónyomaték elérésének érdekében. Az áttétel segítségével a pálcás keverõmotor nagy viszkozitású anyagok keverésére alkalmas. A hajtás kapcsolható: kikapcsolt
állapotban közepes viszkozitású anyagokhoz (mint SS20 típus), bekapcsolva nagy viszkozitású anyagok keverése lehetséges alacsony fordulatszám mellett.
Kód: 45.SS30
Mûszaki adatok:

SS30

Teljesítmény:

80 Watt

Max. viszkózitás:

40.000 mPas

Max. nyomaték:

90 / 27 Ncm

Keverési térfogat:

40 liter

Fordulatszám:

50 – 500 / 8 – 290 ford./perc

Méretek:

85 × 195 × 230 mm

Súly:

3,8 kg

Keverõpálcák
Anyaguk rozsdamentes acél. A keverõlapátot és a szárakat külön kell megrendelni, így az
eltérõ hosszúságú szárakhoz lehet variálni a lapátokat.
Kód

Megnevezés

keverõlapát

Keverési

Hossz

Rúd Ø

Ø (mm)

keverõszár

Kód

(mm)

(mm)

45.SS10/12

2 ágú propeller keverõ

80

45.SS10/5

350

8

45.SS10/13

4 ágú propeller keverõ

50

45.SS10/6

550

8

45.SS10/10

lapátos keverõ 2 lyukkal

60

45.SS10/11

lapátos keverõ 4 lyukkal

94

45.SS10/14

Anker (horony) keverõ

60

Állványok a keverõmotorokhoz
Kód

9.14

Megnevezés

Rúd méret

Az alábbi

d × h (mm)

típusokhoz

45.SS10/1

standard „H” talpú állvány szorítódióval

16 × 700

SS10, SS20

45.SS10/2

erõs kivitelû „H” talpú állvány szorítódióval

25 × 850

SS30
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STUART SRT6 és SRT9 billegetõs kémcsõkeverõ készülékek
Viszkózus anyagok, vérminták és folyékony-szilárd szuszpenziók kémcsövekben történõ
kíméletes, de alapos keverésére alkalmas készülékek. A folyadékok keverését két irányban
végzik: a 6 db (SRT6), illetve 9 db (SRT9) görgõsorra helyezett kémcsöveket, centrifugacsöveket forgatja, másrészt fel-le billegeti. A görgõsor alatt csepegtetõtálca gyûjti a
véletlenül kifolyó, lecseppenõ anyagokat.
Kód: 45.SRT6 és 45.SRT9
Mûszaki adatok:

45.SRT6

45.SRT9

Görgõk száma:

6 db

9 db

Görgetési sebesség:

33 billentés/perc

33 billentés/perc

Billentés mértéke:

16 mm

16 mm

Maximális terhelhetõség:

10 kg

10 kg

Görgõk mérete:

340 × 30 mm

340 × 30 mm

Méretek:

565 × 240 × 110 mm

565 × 360 × 110 mm

Súly:

5,1 kg

6,9 kg

STUART SB2 és SB3 típusú rotációs kémcsõkeverõ
Leginkább vérminták, sejtszuszpenziók keverésére, homogenizálására szolgáló készülék. Az
erõs szinkronmotor lassan forgatja a kör alakú kémcsõtartó feltétet, mely a kívánt forgatási szögbe állítható. A rozsdamentes acél kémcsõfeltétek könnyedén lecserélhetõk.
SB2 típus: fix forgási sebességû, analóg kezelõszervû modell.
SB3 típus: változtatható forgási sebességû, digitális kijelzõvel és idõzítõvel ellátott modell.
Kód: 45.SB2 és 45.SB3
Mûszaki adatok:

SB2

Forgási sebesség:

fix 20 ford./perc

SB3
2 – 40 ford./perc

Döntési szög:

90 – 270º

90 – 270º

Idõzítés:

-

1 – 999 perc

Méretek:

200 × 270 × 230 mm

200 × 270 × 230 mm

Súly:

3,2 kg

3,2 kg

SB2

2.2 centrifugacsõ
2.9 mikorcsõ

SB3

Kémcsõkeverõ feltétek a rotációs keverõre
Kód

Megnevezés

Csõtípus

Csõ Ø

Férõhely

(mm)
45.SB3/1

klipszes – sugárirányú forgatás

mikrocsõ (Eppendorf 1,5 ml)

45.SB3/2

klipszes – sugárirányú forgatás

kémcsõ

9 – 20

20

45.SB3/3

klipszes – sugárirányú forgatás

centrifugacsõ (Falcon 50 ml)

29

12

45.SB3/4

állványos – tengelyirányú forgatás

kémcsõ

12

63

45.SB3/5

állványos – tengelyirányú forgatás

kémcsõ

16

63

45.SB3/6

állványos – tengelyirányú forgatás

kémcsõ

26

30

45.SB3/DUAL

adapter két keverõfeltét együttes rögzítéséhez

Tel.: (1) 436-0790

11

Fax: (1) 250-1241
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IKA lab dancer kisméretû kémcsõrázó
Egyszerû, kompakt és kedvezõ árfekvésû kémcsõrázó fix rázási sebességgel. A gumikónuszba helyezett kémcsõ lenyomásával a rázás automatikusan elindul.
Kód: 56.3365000
Mûszaki adatok:

lab dancer

Rázási sebesség:

2.800 ford./perc

Max. csõ Ø:

30 mm

Kitérés mértéke:

4,5 mm

Méretek:

Ø 100 × 70 mm

Súly:

0,6 kg

IKA MS3 basic és MS3 digital típusú kisméretû rázókészülékek
MS3 basic: A rázási sebesség fokozatmentesen állítható. Két alapfunkció: folyamatos
rázás üzemmód, és automatikus indítás a gumikónuszba (alaptartozék) helyezett kémcsõ
lenyomásával. A készülék automatikus rázófeltétel felismeréssel rendelkezik: standard
gumikónusszal (kémcsõhöz) a maximális fordulatszámig, egyéb rázófeltéttel maximum
1.300 ford./perc-ig lehet a rázási sebességet beállítani.
MS3 digital: a basic típus digitális (LED) kijelzõvel és idõzítõvel (visszaszámlálási funkció)
ellátott változata. Az MS3 basic készülékhez három, az MS3 digital típushoz öt kiegészítõ elem alaptartozék.
Kód MS3 basic: 56.3617000
Kód MS3 digital: 56.3319000

MS3 basic

Mûszaki adatok:

MS3 basic

Rázási sebesség:

0 – 3.000 ford./perc

MS3 digital
0 – 3.000 ford./perc

Kitérés mértéke:

4,5 mm

4,5 mm

Méretek:

148 × 205 × 63 mm

148 × 205 × 63 mm

Tartozékok MS3 basic és MS3 digital készülékhez

MS3
digital

Ábra

Kód

Megnevezés

Az alábbi
típusokhoz

A

56.3426300

gumikónusz-kémcsõrázó feltét, Ø 30 mm-es kémcsõig

MS3 basic/digital

B

56.3426600

rázófeltét a szivacsbetétekhez

MS3 basic/digital

C

56.L001540

szivacsbetét max. 100 ml-es erlenmeyer lombikhoz

MS3 basic/digital

D

56.3426400

mikrotitráló (tenyésztõ) plate rázófeltét, 85 × 130 mm

MS3 digital

F

56.L001850

csõtartó szivacsbetét, 6 db 10 mm átmérõjû lyukkal

MS3 digital

B1

A

D

B2

C

E

G

F

Opciók MS3 basic és MS3 digital készülékhez

9.16

Ábra

Kód

Megnevezés

E

56.L001840

csõtartó szivacsbetét, 14 db 8 mm átmérõjû lyukkal

G

56.L001860

csõtartó szivacsbetét, 4 db 15 mm átmérõjû lyukkal

H

56.L001830

csõtartó szivacsbetét lyukak nélkül, tetszõlegesen fúrható
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STUART SA7 és SA8 típusú kisméretû rázókészülékek
SA7 típus: kémcsõrázó fix rázási sebességgel. A gumikónuszba helyezett kémcsõ lenyomásával a rázás automatikusan elindul.
SA8 típus: rázókészülék, mely opcionális kiegészítõ-elemekkel nem csak kémcsövek
rázására alkalmas. A rázási sebesség fokozatmentesen állítható. E típus alapfunkciója:
folyamatos rázás üzemmód, és automatikus indítás a gumikónuszba helyezett kémcsõ
lenyomásával.
Kód: 45.SA7 és 45.SA8
Mûszaki adatok:

SA7

SA8

Rázási sebesség:

fix 2.500 ford./perc

200 – 2.500 ford./perc

Kitérés mértéke:

4,2 mm

4,2 mm

Méretek:

135 × 215 × 78 mm

135 × 215 × 78 mm

Súly:

3,2 kg

3,2 kg

SA7

SA8

Kiegészítõ készlet SA8 típusú készülékhez
A készlet a következõket tartalmazza:
- feltét szivaccsal, max. 500 ml-es erlenmeyer lombikhoz
- mikrocsõtartó szivacs feltét (8 × 0,2 ml, 8 × 0,5 ml és 16 × 1,5 ml-es csõhöz)
- szivacs feltét lyukak nélkül (tetszõlegesen fúrható)
- mikrotitráló (tenyésztõ) plate rázófeltét
Kód: 45.SA8/1

VXR basic IKA-Vibrax rázókészülék
Optoelektronikával vezérelt kisméretû készülék tartós üzemre. A rázási sebesség
(vibráció) fokozatmentesen állítható között. A készülékhez az alábbiakban ismertetett
rázófeltétekbõl kell választani.
Kód: 56.2819000
Mûszaki adatok:

VXR basic

Maximális terhelhetõség:

2 kg

Rázási sebesség:

0 – 2.200 ford./perc

Kitérés mértéke:

4 mm

Méretek:

155 × 230 × 120 mm

Súly:

5,7 kg

Rázófeltétek VXR basic IKA-Vibrax rázókészülékre
Kód

Megnevezés

56.0607200

lapos, rögzítés nélküli feltét, 130 × 135 mm, lombikhoz, fõzõpohárhoz

56.0953300

rázótálca, 410 × 210 mm, petricsészéhez, tenyésztõedényhez

56.0568900

csõtartó-rázófeltét 36 db 16 mm átmérõjû centrifugacsövekhez

56.1618100

csõtartó-rázófeltét 64 db 1,5 ml-es (eppendorf) mikrocsõhöz

56.0910400

feltét gumírozott gyorsrögzítõvel, 265 × 136 mm, 2 db 500 ml-es lombikhoz

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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IKA KS 130 basic és control körkörös síkrázógépek

KS 130 basic

KS 130 control

Csendes készülékek változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel. A rázófeltétet külön
kell megrendelni.
Basic típusok: LED-soros kijelzõrõl olvashatjuk le az aktuális sebességet és a mûködésbõl hátralevõ idõt.
Control típusok: két digitális LCD kijelzõje az aktuális sebességet és a mûködésbõl
hátralevõ idõt mutatja. RS232 adatkimeneti portja révén számítógéppel (labworldsoft
programmal, lásd 9.13 oldal) is vezérelhetõk. E típusok rázási irányát is változtatni lehet.
Kód KS 130 basic: 56.2980000
Kód KS 130 control: 56.2980100
Mûszaki adatok:

KS 130 basic

KS 130 control

Maximális terhelhetõség:

2 kg

2 kg

Kitérésszám:

80 – 800/perc

0 – 800/perc

Kitérés hossza:

4 mm

4 mm

Idõzítés:

5 – 50 perc / folyamatos

0 – 9 óra 59 perc / folyamatos

Méret:

270 × 316 × 98 mm

270 × 316 × 98 mm

Súly:

7,7 kg

8,8 kg

IKA KS 260 basic és control körkörös síkrázógépek

KS 260 basic

KS 260 control

Laboratóriumi kivitelû, a KS 130 típusú készülékeknél nagyobb méretû és teherbírású
készülékek változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel. Számos rázófeltét közül lehet
választani.
Kétféle – KS 130 rázógépeknél ismertetett basic és control – vezérlõvel rendelhetõ
készülékek.
Kód KS 260 basic: 56.2980200
Kód KS 260 control: 56.2980300
Mûszaki adatok:

KS 260 basic

KS 260 control

Maximális terhelhetõség:

7,5 kg

7,5 kg

Kitérésszám:

20 – 500/perc

10 – 500/perc

Kitérés hossza:

10 mm

10 mm

Idõzítés:

5 – 50 perc / folyamatos

0 – 9 óra 59 perc / folyamatos

Méret:

360 × 420 × 98 mm

360 × 420 × 98 mm

Súly:

8,1 kg

8,8 kg

IKA KS 501 digital körkörös síkrázógép
Nagyméretû laboratóriumi síkrázógép változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel.
LED-es digitális kijelzõje pontosan mutatja a mûködésbõl hátralevõ idõt.
Mikroprocesszoros vezérlése biztosítja az állandó rázási sebességet nagy terhelés mellett is. A túloldalon található rázófeltétek közül kell a rázási célra legmegfelelõbbet
kiválasztani.
Kód: 56.2526400

9.18

Mûszaki adatok:

KS 501 digital

Maximális terhelhetõség:

15 kg

Kitérésszám:

0 – 300/perc

Kitérés hossza:

30 mm

Idõzítés:

0 – 56 perc / folyamatos

Méret:

505 × 585 × 120 mm

Súly:

24 kg
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IKA HS 260 basic és control irányváltós síkrázógépek
Laboratóriumi kivitelû készülékek változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel. A rázás
lineáris, jobb-bal irányú pályán történik. Számos rázófeltét közül lehet választani.
Kétféle – KS 130 körkörös síkrázógépeknél ismertetett basic és control – vezérlõvel
rendelhetõ készülékek.
Kód HS 260 basic: 56.3066600
Kód HS 260 control: 56.3066700
Mûszaki adatok:

HS 260 basic

HS 260 control

Maximális terhelhetõség:

7,5 kg

7,5 kg

Kitérésszám:

20 – 300/perc

10 – 300/perc

Kitérés hossza:

20 mm

20 mm

Idõzítés:

5 – 50 perc / folyamatos

0 – 9 óra 59 perc / folyamatos

Méret:

360 × 420 × 100 mm

360 × 420 × 100 mm

Súly:

8,1 kg

8,8 kg

HS 260 basic

HS 260 control

IKA HS 501 digital irányváltós síkrázógép
Nagyméretû laboratóriumi síkrázógép változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel.
LED-es digitális kijelzõje pontosan mutatja a mûködésbõl hátralevõ idõt. Mikroproceszszoros vezérlése biztosítja az állandó rázási sebességet nagy terhelés mellett is.
Az alább található rázófeltétek közül kell a rázási célra legmegfelelõbbet (ez a készülék
választótölcsérek rázására kiválóan alkalmas) kiválasztani.
Kód: 56.2527000
Mûszaki adatok:

HS 501 digital

Maximális terhelhetõség:

15 kg

Kitérésszám:

0 – 300/perc

Kitérés hossza:

30 mm

Idõzítés:

0 – 56 perc / folyamatos

Méret:

505 × 585 × 120 mm

Súly:

24 kg

Rázófeltétek a fenti készülékekre
Kód

Megnevezés

56.8017300

rögzítõrudas rázóasztal, 3 db rögzítõrúddal, 220 × 220 mm*

KS 130..

56.8017400

rögzítõrudas rázóasztal, 4 db rögzítõrúddal, 320 × 320 mm*

KS 260.., HS 260..

56.8000200

rögzítõrudas rázóasztal, 6 db rögzítõrúddal, 420 × 420 mm*

KS 501.., HS 501..

56.3120300

kémcsõrázó** feltét, 64 db min. 80 mm magas, Ø10 – 16 mm csövekhez

KS 130..

56.8000300

választótölcsér-rázóasztal*** (12 × 50 ml / 10 × 100 ml / 6 × 250 ml)

HS 501..

56.8000400

választótölcsér-rázóasztal*** (4 × 500 ml / 3 × 1.000 ml / 2 × 2.000 ml)

HS 501..

56.8000500

választótölcsér-rázóasztal csiszolatfogóval (4 × 1.000 ml) 480 × 505 mm

HS 501..

56.3120000

rázótálca petricsészéhez, tenyésztõedényhez, 220 × 340 mm*

KS 130..

56.3120600

rázótálca petricsészéhez, tenyésztõedényhez, 320 × 320 mm*

KS 260.., HS 260..

56.2339600

rázótálca petricsészéhez, tenyésztõedényhez, 420 × 420 mm*

KS 501.., HS 501..

56.3115000

perforált lemez lombikrögzítõ-körmök felszereléséhez, 230 × 230 mm

KS 130..

56.3115500

perforált lemez lombikrögzítõ-körmök felszereléséhez, 330 × 330 mm

KS 260.., HS 260..

56.2341100

perforált lemez lombikrögzítõ-körmök felszereléséhez, 475 × 460 mm

KS 501.., HS 501..

56.1234300

rögzítõköröm 25 ml térfogatú erlenmeyer lombikhoz

minden típus

56.1234400

rögzítõköröm 50 ml térfogatú erlenmeyer lombikhoz

minden típus

56.1234500

rögzítõköröm 100 ml térfogatú erlenmeyer lombikhoz

minden típus

56.1234600

rögzítõköröm 200 ml térfogatú erlenmeyer lombikhoz

minden típus

56.1234700

rögzítõköröm 500 ml térfogatú erlenmeyer lombikhoz

minden típus

*hasznos felület

**220 × 230 × 95 mm

Tel.: (1) 436-0790

Az alábbi típushoz

***480 × 505 × 225 mm

Fax: (1) 250-1241

9.19

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

keverõ, rázókészülékek, centrifugák

STUART SSM5 típusú vibrációs mikroplate rázógép
Körkörös mozgást kis ampiltudóval (kitéréssel) végzõ készülék négy mikrotitráló plate
rázatásához. Csúszásgátló szilikonlappal ellátott platformja két opcionális tartóállvánnyal
mikrocsövek rázására is alkalmas. A készülék csendes üzemû, a rázás sebessége és idõtartama változtatható. Digitális kijelzõje a rázási sebességet és a mûködésbõl hátralevõ
idõt mutatja.
Kód: 45.SSM5
Mûszaki adatok:

2.16 mikroplate

SSM5

Maximális terhelhetõség:

1 kg

Rázási frekvencia:

250 – 1.250/perc

Amplitudó:

1,5 mm

Idõzítés (üzemmódtól függõen):

1 mp – 999 perc / 1 perc – 999 óra / folyamatos

Rázóasztal mérete:

220 × 220 mm

Méretek:

240 × 300 × 160 mm

Súly:

5 kg

Mikrocsõtartó állványok az SSM5 rázógéphez
Anyaguk: átlátszó akril.
Kód

Megnevezés

45.SSM5/1

csõtartó 50 db (5 × 10) 1,5 ml-es mikröcsõhöz

45.SSM5/2

csõtartó 50 db (5 × 10) 0,5 ml-es mikröcsõhöz

45.SSM5/3

csõtartó 50 db (5 × 10) 0,2 ml-es mikröcsõhöz

STUART SSM1 és SSL1 típusú körkörös síkrázógép
SSM1

SSL1

Csendes készülékek változtatható rázási sebességgel és mûködési idõtartammal. Digitális
kijelzõjük a rázási sebességet és a mûködésbõl hátralevõ idõt mutatja.
SSM1 típus: kisméretû rázógép csúszásgátló szilikonlappal ellátott rázótálcával petricsészék, plate-ek (4 db) rázatásához. Opcionálisan rendelhetõ nagyobb tálca (8 plate) vagy
rögzítõrudas rázóasztal lombikokhoz, üvegekhez. A rögzítõrudak vízszintes és függõleges
irányban is állíthatóak, így a kisebb lombikoktól a nagyobb üvegekig számos edény befogható,
például.: 4 × 250 ml, 2 × 500 ml vagy 1 × 1.000 ml térfogatú erlenmeyer lombik.
SSL1 típus: laboratóriumi rázógép 335 × 335 mm-es rögzítõrudas rázóasztallal és négy
gumibevonatú rúddal. Kapacitás: 12 × 250 ml, 8 × 500 ml, 6 × 1.000 ml vagy 2 × 2.000
ml térfogatú erlenmeyer lombik. A készülék legnagyobb elõnye a piacon kapható hasonló
síkrázógépekkel szemben, hogy egészen nagyméretû 510 × 510 mm-es rázófeltét mozgatására is alkalmasak. Az opcionális rögztõrudas rázófeltéttel például: 30 × 250 ml,
16 × 500 ml, 9 × 1.000 ml vagy 4 × 2.000 ml térfogatú erlenmeyer lombik rázatható.
Kód: 45.SSM1 és 45.SSL1
Mûszaki adatok:

SSM1

SSL1

Maximális terhelhetõség:

3 kg

10 kg

Kitérésszám:

30 – 300/perc

30 – 300/perc
(30 – 150/perc nagy rázóasztallal)

Kitérés hossza:

9.20

16 mm

16 mm

Idõzítés:

1 – 999 perc / folyamatos

1 – 999 perc / folyamatos

Rázóasztal mérete:

220 × 220 mm

335 × 335 mm

Méretek:

240 × 300 × 140 mm

360 × 420 × 270 mm

Súly:

5 kg

11 kg
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STUART SSL2 típusú irányváltós síkrázógép
Az SSL1 típusú készülékkel (lásd fent) azonos kivitelû, de irányváltó mozgást végzõ
rázógép. Alapfelszereltsége az SSL1 típusnál ismertetett 335 × 335 mm-es rögzítõrudas rázóasztallal és négy gumibevonatú rúddal. Ideális extrakciókhoz.
Kód: 45.SSL2
Mûszaki adatok:

SSL2

Maximális terhelhetõség:

10 kg

Kitérésszám:

25 – 250/perc (25 – 120/perc nagy rázóasztallal)

Kitérés hossza:

20 mm

Idõzítés:

1 – 999 perc / folyamatos

Rázóasztal mérete:

335 × 335 mm

Méretek:

360 × 420 × 270 mm

Súly:

11 kg

Rázófeltétek SSM1/2, SM1/1 és SSL2 síkrázógépekhez
Kód

Megnevezés

45.SSM1/2

rázótálca csúszásgátló betéttel, 345 × 265 mm

Az alábbi típushoz

45.SSM1/1

rögzítõrudas rázóasztal, 4 rúddal, 220 × 220 mm

SSM1

45.SSL1/1

rögzítõrudas rázóasztal, 6 rúddal, 510 × 510 mm

SSL1, SSL2

SSM1

SSM4

STUART SSM4 és SSL4 típusú kibillenõs rázógép
Sejttenyészetek és egyéb biológiai minták, diagnosztikai anyagok lassú, kíméletes, de alapos rázására alkalmas készülékek csúszásgátló szilikonlappal ellátott rázótálcával.
Opcióként rendelhetõ „kétemeletes” feltéttel megháromszorozható a rázási felület.
A rázás sebessége és a kibillenés mértéke változtatható. Digitális kijelzõjük a rázási
sebességet és a mûködésbõl hátralevõ idõt mutatja.
Kód: 45.SSM4 és 45.SSL4
Mûszaki adatok:

SSM4

SSL4

SSL4

Maximális terhelhetõség:

3 kg

10 kg

Rázási sebesség:

5 – 70 billenés/perc

5 – 70 billenés/perc

Kibillenés mértéke:

7º

7º

Idõzítés:

1 – 999 perc / folyamatos

1 – 999 perc / folyamatos

Rázóasztal mérete:

235 × 235 mm

335 × 335 mm

Méretek:

240 × 300 × 150 mm

360 × 420 × 160 mm

Súly:

5 kg

10 kg

STUART SSM3 és SSL3 típusú háromdimenziós rázógép

SSM3

Ezek a készülékek egy körkörös síkrázó és egy kibillenõs rázógép mozgását egyesítik
három dimenzióban, rendkívül alapos rázást biztosítva sejttenyészetekkel és egyéb biológiai mintákkal, diagnosztikai anyagokkal való munkához. A rázás sebessége és a kibillenés
mértéke változtatható. Digitális kijelzõjük a rázási sebességet és a mûködésbõl hátralevõ
idõt mutatja. A rázótálcák csúszásgátló szilikonlappal vannak ellátva. Opcióként rendelhetõ „kétemeletes” feltéttel megháromszorozható a rázási felület – lásd köv. oldal.
Kód: 45.SSM3 és 45.SSL3
Mûszaki adatok:

SSM3

Maximális terhelhetõség:

3 kg

10 kg

Rázási sebesség:

5 – 70 billenés/perc

5 – 70 billenés/perc

Kibillenés mértéke:

3 – 12º

3 – 12º

Idõzítés:

1 – 999 perc / folyamatos

1 – 999 perc / folyamatos

Rázóasztal mérete:

235 × 235 mm

335 × 335 mm

Méretek:

240 × 300 × 150 mm

360 × 420 × 160 mm

Súly:

5 kg

10 kg

Tel.: (1) 436-0790

SSL3

Fax: (1) 250-1241

SSL3
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Felületnövelõ platform a kibillenõs és háromdimenziós rázógépekre
Kód

Megnevezés

Az alábbi

45.SSM3/1

„kétemeletes” feltét (2 platform és 8 tartóelem)

SSM3, SSM4

45.SSL3/1

„kétemeletes” feltét (2 platform és 8 tartóelem)

SSL3, SSL4

típushoz

STUART SI500 tálca SI505 mikroplate rázógépes inkubátor

SI500

SI505

Elsõsorban mikrobiológiai és molekuláris biológiai laboratóriumok számára kifejlesztett
készülék termosztáló és körkörös síkrázó rázófunkcióval.
Az SI500 fiókszerûen kihúzható/betolható rázóasztala rendkívül sokoldalú: a 4 gumírozott
rúddal a legtöbb erlenmeyer lombik befogható, illetve a rázóasztalra számos csõtartó
állvány egy mozdulattal rögzíthetõ.
A rázóasztal kapacitása erlenmeyer lombikok esetén: 12 × 250 ml, 9 × 500 ml,
6 × 1.000 ml. A külön rendelhetõ csõtartó állványok a szabadalmaztatott Magnalock rendszerben kapcsolódnak a platformhoz. Az 1,5 ml-es, 15 ml-es és 50 ml-es csöveket tartó
állványok különlegessége a dönthetõség, a csövek dõlési szögét 30°-ig lehet beállítani.
Az állványok rozsdamentes acélból készültek.
Az SI500-ból kifejlesztett SI505 inkubátorba négy mikrotiter lap vagy két mikrocsõtartó
állvány fér el. A mikrocsövek eredményes keveréséhez nagyobb forgási sebesség szükséges, ezért a rázótálca 1250 fordulat/perc értékre is beállítható. További fontos
jellemzõ, hogy a páratartalom egyenletesen 80%-on tartható, és ezáltal csökkenthetõ a
mintaveszteség az inkubálás során, ha a készülék aljában található tálcába víz kerül.
Mindkét A berendezés folyamatosan gyorsuló (nulláról a kívánt fordulatszámig) körkörös
rázást végez, melynek sebességét mikroprocesszor szabályozza. A rázási sebesség beállítását, a hõmérsékletet valamint az idõzítést a digitális (LED-es) vezérlõpanelen lehet
elvégezni. Az idõzítõvel 1 másodperctõl akár 9 napos rázási idõt lehet napos folyamatos
rázást is be lehet állítani. A program lejárta után a készülék hangjelzést ad. Amennyiben
a készülék ajtaját mûködés közben kinyitják, a rázás automatikusan leáll és a riasztó
berendezés hangjelzés mellett a kijelzõn a “door” hibaüzenetet jeleníti meg.
Az inkubátor ajtaját és oldalfalait füstszínû, átlátszó akril ablakkal láttál el, melyek kitûnõ
átláthatóságot biztosítanak, a vizsgálatok minden irányból szemmel követhetõk. A kamrán
belüli homogén hõmérséklet-eloszlást a beépített ventilátor biztosítja. A fûtést mikroprocesszor vezérli, a beállított és az aktuális hõmérsékletet LED kijelzõ mutatja. Az inkubátort állítható túlfûtés elleni védelemmel is felszerelték a maximális biztonság érdekében.
A berendezést USB-s számítógép csatlakozóval látták el, melyen keresztül a készülékhez
mellékelt szoftverrel lehetséges inkubátor hõmérsékletének hosszútávú ellenõrzése,
kijelzése, pl. hétvégék folyamán.
Kód: 45.SI500 rázógépes inkubátor
Kód: 45.SI505 mikroplate rázó inkubátor
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Mûszaki adatok:

SI500

Hõmérséklet tartomány:

k.h. + 5°C – 60 °C

SI505
k.h. + 7°C – 60 °C

Kijelzõ hõmérséklet felbontása:

0,5 °C

0,5 °C

Vezérlõ pontossága:

±0,5 °C

±0,5 °C

Inhomogenitás:

±0,5 °C

±0,5 °C

Fûtési teljesítmény:

250 Watt

200 W

Rázási sebesség:

30 – 300 ford./perc

250 – 1250 ford./perc

Kitérés mértéke:

16 mm

1,5 mm

Maximális terhelés:

10 kg

1 kg

Rázóasztal mérete:

335 × 335 mm

220 × 220 mm

Behelyezhetõ edény max, magassága:

250 mm

250 mm

Kamra méretei:

422 × 408 × 297 mm

307 × 300 × 190 mm

Külsõ méretek:

450 × 474 × 522 mm

361 × 405 × 403 mm

Súly:

30 kg

22,5 kg
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Csõtartó állványok az SI500 és SI505 rázógépes inkubátorhoz
Kód

Megnevezés

45.SI500/1* dönthetõ csõtartó 64 db 1,5 ml-es mikrocsõhöz
45.SI500/2* dönthetõ csõtartó 25 db 15 ml-es centrifuga (Falcon) csõhöz
45.SI500/3* dönthetõ csõtartó 12 db 50 ml-es centrifuga (Falcon) csõhöz
45.SI500/4* dönthetõ csõtartó 16 db 30 ml-es univerzális mintatartó csõhöz
45.SSM5/1 mikrocsõtartó adapter 1,5 ml csövekhez
45.SSM5/2 mikrocsõtartó, adapter 0,5 ml csövekhez
45.SSM5/3 mikrocsõtartó, adapter 0,2 ml csövekhez
*A rázóasztalra 4 db állvány helyezhetõ fel.

STUART STR4 típusú univerzális átfordulós keverõ
Az alapkészülékhez öt különbözõ forgódob-feltét rendelhetõ a
vizsgálatok jellegétõl függõen. A mikrocsövektõl kezdve a nagyobb
méretû üvegekig, számos edény fogható be a porok, folyadékok alapos
keverésére. A készülék fokozatmentes forgási sebesség-szabályozóval
és analóg idõzítõvel van ellátva.
Kód: 45.STR4
Mûszaki adatok:

STR4

Forgatási sebesség:

6 – 60 ford./perc

Idõzítés:

10 – 60 perc / folyamatos

Méretek:

650 × 250 × 250 mm

Súly:

6,4 kg

STR4 készülék 45.STR4/1
kódszámú fogródobbal

STR4 készülék 45.STR4/3
kódszámú fogródobbal

STR4 készülék 45.STR4/5
kódszámú fogródobbal

STR4 készülék 45.STR4/2
kódszámú fogródobbal

STR4 készülék 45.STR4/4
kódszámú fogródobbal

Forgódob-feltétek az átfordulós keverõre
Kód

Megnevezés

45.STR4/1

forgódob 9, 12, 16 vagy 24 mm átmérõjû kémcsövekhez*

45.STR4/2

forgódob 2 × 500 ml-es laboratóriumi üveghez

45.STR4/3

forgódob 8-ast leíró mozgással tépõzáras rögzítéssel120 mm átmérõig

45.STR4/4

forgódob 4 vízszintes férõhellyel, tépõzáras rögzítéssel 120 mm átmérõig

45.STR4/5

forgódob 4 × 60 db 1,5 ml-es Eppendorf-csõhöz

*Rendeléskor kérjük adja meg a kémcsövek átmérõjét!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Az ORTO ALRESA
A spanyol ORTO ALRESA cég több mint 50 éves tapasztalatával gyártja különbözõ laborkészülékeit. Az alábbiakban bemutatott laboratóriumi centrifugák és rotorok valamint
ahhoz való adapterek variációjával számos konfiguráció kiépítése lehetséges.

ORTO ALRESA laboratóriumi centrifugák
Korszerû, megbízható, napi rutin feladatokra alkalmas készülékek mikroprocesszoros vezérléssel. Digitális kijelzõvel ellátott, érintõgombos vezérlõfelületük ergonómiailag kialakított, könnyen
kezelhetõ és jól leolvasható. Karbantartásmentes és rendkívül csendes, indukciós motorral
szerelt centrifugák (LACTER C butirométer centrifuga kivételével). A rotorok autoklávozhatóak,
a készülékek forgástere rozsdamentes acélból készült. A centrifugákat a modern kor elvárásainak megfelelõ védelmi eszközökkel szerelték fel, melyek a rotor forgását és kiegyensúlyozottságságát, a fedél zárását, a kamra túlmelegedését felügyelik.

MICROCEN 21 kisméretû laborcentrifuga
Kisszámú mintákhoz, rutinfeladatokhoz ajánlott készülék. Kétféle, autoklávozható rotorral
rendelhetõ, melynek maximális kapacitása 8 × 15 ml, illetve 12 × 5 ml. Adapterekkel kisebb
centrifuga- és kémcsövek centrifugálhatók. A digitális (LED-es) kijelzõrõl az aktuális fordulatszámot és a mûködésbõl hátralevõ olvasható le. Rövidciklus mód: a gomb nyomva tartásáig
a centrifuga maximális vagy kiválasztott fordulatszámon üzemel. Az utolsó beállított
paraméterek eltárolódnak a memóriában. A nyitott fedelet, start, stop és rövid-ciklus
funkciót lámpák jelzik. A rotor gyorsulásának és fékezésének mértéke két üzemmód szerint,
a gyors vagy kíméletes üzemmód kiválasztásával változtatható. A centrifuga maximális
fordulatszámát a kiválasztott rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE122
Mûszaki adatok:

1.21 kapilláris csõ

MICROCEN 21

Teljesítmény:

140 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./perc-enként

Méretek:

280 × 330 × 260 mm

Súly:

14 kg

Rotor és adapter MICROCEN 21 centrifugába
Rotor típus: RT 156 szögrotor (45°)
Csõtípus

Férõhely

Adapter

Rotor kapacitás:

8 × 15 ml

(ml)

(mm)

(db)

típusa

Max fordulat:

6.000 /perc

15

16 × 100

8×1

-

Gyorsulás:

3,502 g

10 vákuum 16 × 107

8×1

-

10

13 × 100

8×1

RE371

7 vákuum

13 × 107

8×1

RE371

5 vákuum

13 × 82

8×1

RE377

5

13 × 75

8×1

RE377

Rotor típus: RT 188 szögrotor (30°)
Csõtípus

9.24

Férõhely

Adapter

Rotor kapacitás:

12 × 5 ml

(ml)

(mm)

(db)

típusa

Max fordulat:

6.000 /perc

15

16 × 100

-

-

Gyorsulás:

2,898 g

10 vákuum 16 × 107

-

-

10

13 × 100

-

-

7 vákuum

13 × 107

-

-

5 vákuum

13 × 82

12 × 1

-

5

13 × 75

12 × 1

-
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BIOCEN 21 kisméretû laborcentrifuga
Kisméretû készülék mikrobiológiai, genetikai és molekuláris biológiai laborok számára.
Háromféle rotorral rendelhetõ mikrocsövek, PCR csövek vagy kapillárisok
centrifugálásához. A laborcentrifuga kezelõpanelje megegyezik a MICROCEN 21 típuséval: a digitális (LED-es) kijelzõrõl az aktuális fordulatszámot és a mûködésbõl hátralevõ
olvasható le. A „rövidciklus” gomb nyomva tartásáig a centrifuga maximális vagy
kiválasztott fordulatszámon üzemel. Az utolsó beállított paraméterek eltárolódnak
a memóriában. A nyitott fedelet, start, stop és rövid-ciklus funkciót lámpák jelzik. Két
üzemmód szerint – gyors vagy kíméletes üzemmód kiválasztásával – változtatható a
rotor gyorsulásának és fékezésének mértéke. A centrifuga maximális fordulatszámát
a kiválasztott rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE123
Mûszaki adatok:

BIOCEN 21

Teljesítmény:

140 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./perc-enként

Méretek:

280 × 330 × 260 mm

Súly:

14 kg

2.9 mikrocsõ

Rotor és adapter BIOCEN 21 centrifugába
Rotor típus

RT 157

RT 185

RT 158

szögrotor (45°)

szögrotor (45°)

horizontális rotor

Rotor kapacitás:

24 db mikrocsõ

32 db PCR csõ

*24 db kapilláris

Max fordulat:

14.000 ford./perc

14.000 ford./perc

14.000 ford./perc

Gyorsulás:

18.078 g

12.700 g

19.174 g

Csõtípus
(ml)
1,5-2 mikro

Férõhely
(mm)

(db)

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

11 × 39

24 × 1

-

-

-

-

-

0,5-0,6 mikro 8 × 30

24 × 1

RE 305

-

-

-

-

0,2-0,4 PCR
kapilláris

6 × 21
1,5 × 75

24 × 1

RE 304

32 × 1*

-

-

-

-

-

-

-

24 × 1

-

*vagy 4 db 8 tagos PCR csõfüzér.

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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LACTER C butirométer centrifuga
Elsõsorban tejipari felhasználásra (zsírmeghatározás Gerber metódussal) készült alacsony
– 1.200 1/min – fordulatszámú, fûtéssel rendelkezõ készülék. Idõzítõjével 0-60 perces vagy
folyamatos mûködés állítható be. Digitális kijelzõjén az aktuális hõmérséklet olvasható le.
A program végét és egy esetleges hibajelenséget (kiegyensúlyozottlanság) hang és fényjelzés
kíséri. A fûtés ki-be kapcsolható a kezelõpanelen található érintõgomb segítségével. A centrifugához kétféle, egy 8 és egy 12 férõhelyes rotor rendelhetõ.
Kód: 41.CE019 (LACTER C)
Kód: 41.RT122 (8 férõhelyes rotor)
1.24 butirométer
Kód: 41.RT101 (12 férõhelyes rotor)
Mûszaki adatok:

LACTER C

Teljesítmény:

660 Watt

Idõzítés:

0 – 60 perc / folyamatos

Fordulatszám szabályozás:

nincs: fix 1.200 ford./perc

Fûtési tartomány:

környezeti hõm. (fûtés ki) / 65 °C (fûtés be)

Hõmérséklet kijelzés:

1 °C-onként

Méretek:

36,5 × 45,5 × 30 cm

Súly:

23 kg

UNICEN 21 asztali laborcentrifuga
Közepes méretû laborcentrifuga, mely nagy rotorválasztékával lehetõséget biztosít
mind az ipari kutató-fejlesztõ, mind a biológia laboratóriumok rutinfeladatainak
elvégzésére. A digitális (LED-es) kijelzõrõl az aktuális fordulatszámot és a mûködésbõl
hátralevõ olvasható le. Rövidciklus mód: a gomb nyomva tartásáig a centrifuga maximális vagy kiválasztott fordulatszámon üzemel. A motorizált fedélnyitás jelentõsen
megkönnyíti a készülék használatát. Az utolsó beállított paraméterek eltárolódnak a
memóriában. A nyitott fedelet, start, stop és rövid-ciklus funkciót lámpák jelzik.
A rotor gyorsulásának és fékezésének mértéke két üzemmód szerint, a gyors vagy
kíméletes üzemmód kiválasztásával változtatható. A centrifuga maximális fordulatszámát a kiválasztott rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE126
Mûszaki adatok:

UNICEN 21

Teljesítmény:

200 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./perc-enként

Méretek:

410 × 530 × 320 mm

Súly:

35 kg

1.18 és 2.5 centrifugacsõ

9.26
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Rotor és adapter UNICEN 21 centrifugába
Rotor típus

RT 173*

RT 167

RT 175

RT 163

lengõrotor

szögrotor (35°)

lengõrotor

szögrotor (35°)

Rotor kapacitás:

4 × 100 ml

6 × 50 ml

4 × 50 ml

24 × 15 ml

Max fordulat:

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

Gyorsulás:

2.860 g

2.603 g

2.860 g

2.603 g

Csõtípus
(ml)

(mm)

100
80

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

48 × 95

4×1

-

-

-

-

-

-

-

44 × 100

4×1

RE 338

-

-

-

-

-

-

50

35 × 100

4×1

RE 335

6×1

-

4×1

-

-

-

50 Falcon

29 × 117

4×1

RE 341

6×1

RE 365

4×1

RE 342

-

-

30

25 × 96

4×1

RE 332

6×1

RE 362

4×1

RE 333

-

-

15 Falcon

17 × 122

4×1

RE 339

6×1

RE 361

4×1

RE 329

24 × 1

-

15

16 × 100

4×4

RE 316

6×1

RE 361

4×1

RE 329

24 × 1

-

10 vákuum 16 × 107

4×4

RE 316

6×1

RE 361

4×1

RE 329

24 × 1

-

10

13 × 100

4×5

RE 320

6×3

RE 360

4×3

RE 313

24 × 1

RE 385

7 vákuum

13 × 100

4×5

RE 320

6×3

RE 364

4×1

RE 337

24 × 1

RE 385

5 vákuum

13 × 82

4×5

RE 320

6×1

RE 364

4×1

RE 337

24 × 1

RE 306

5

13 × 75

4×5

RE 320

6×3

RE 360

4×3

RE 313

24 × 1

RE 306

1,5-2 mikro

11 × 39

4×5

RE 408

-

-

-

-

-

-

*hermetikusan záró fedéllel.

Rotor típus

RT 161

RT 160

RT 177

RT 178

szögrotor (35°)

szögrotor (35°)

lengõrotor

szögrotor (35°)

Rotor kapacitás:

18 × 15 ml

12 × 15 ml

8 × 15 ml

8 × 15 ml

Max fordulat:

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

Gyorsulás:

2.603 g

2.090 g

2.860 g

2.071 g

Csõtípus
(ml)

Férõhely
(mm)

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

15 Falcon

17 × 122

18 × 1

-

12 × 1

-

-

-

-

-

15

16 × 100

18 × 1

-

12 × 1

-

8×1

-

8×1

-

10 vákuum 16 × 107

18 × 1

-

12 × 1

-

8×1

-

8×1

-

10

13 × 100

18 × 1

RE 359

12 × 1

RE 400

8×1

RE 371

8×1

RE 371

7 vákuum

13 × 100

18 × 1

RE 359

12 × 1

RE 400

8×1

RE 371

8×1

RE 371

5 vákuum

13 × 82

18 × 1

RE 303

12 × 1

RE 302

8×1

RE 377

8×1

RE 377

5

13 × 75

18 × 1

RE 303

12 × 1

RE 302

8×1

RE 377

8×1

RE 377

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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DIGICEN 21 és DIGICEN 21 R asztali laborcentrifuga
Közepes méretû normál és hûtött centrifuga a 13 féle
választható rotorral és számos adapterrel (vérvételi csövek,
mikrocsövek, mikroplate-ek stb.) kompromisszumok nélkül
szolgálja a laboratóriumok legkülönfélébb applikációit. A készülékek automatikus rotorfelismerõ rendszerrel rendelkezik,
így a behelyezett rotorhoz tartozó gyorsulás és fordulatszám
maximalizálva van, erre nem kell külön ügyelni. A motorizált fedélnyitás jelentõsen megkönnyíti a készülék használatát. A centrifugálási
sebességet és idõt, a fékezés mértékét, valamint a hõmérsékletet
(DIGICEN 21 R esetében) a készülék elõlapján, érintõgomb segítségével állíthatjuk be. A megvilágított
LCD kijelzõrõl az összes funkcionális paraméter és
hibaüzenet leolvasható. A készülékek 16 elmentett
programot tudnak tárolni. A CFC-mentes
hûtõrendszerû változat kamrahõmérséklét a
forgástérben elhelyezett szenzor méri. A centrifuga maximális fordulatszámát a kiválasztott
rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE110 (DIGICEN 21)
Kód: 41.CE113 (DIGICEN 21 R)

Mûszaki adatok:

DIGICEN 21

Teljesítmény:

280 Watt

DIGICEN 21 R
700 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./percenként

100 ford./percenként

Hûtési tartomány:

-

-20 – +40 °C

Hõmérséklet beállítás:

-

1 °C-onként

Méretek:

410 × 530 × 320 mm

590 × 680 × 320 mm

Súly:

35 kg

67 kg

1.18 és 2.5 centrifugacsõ
2.9 mikrocsõ

9.28
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Rotor és adapter DIGICEN 21 és DIGICEN 21 R centrifugába
Rotor típus

RT 138*

RT 121

RT 154*

RT 143

lengõrotor

szögrotor (45°)

szögrotor (28°)

lengõrotor

Rotor kapacitás:

4 × 100 ml

6 × 50 ml

6 × 50 ml

4 × 50 ml

Max fordulat:

5.000 ford./perc

6.000 ford./perc

9.000 ford./perc

5.300 ford./perc

Gyorsulás:

4.053 g

5.313 g

9.146 g

4.554 g

Csõtípus
(ml)

(mm)

100
80

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

48 × 95

4×1

-

-

-

-

-

-

-

44 × 100

4×1

RE 338

-

-

-

-

-

-

50

35 × 100

4×1

RE 335

6×1

-

-

-

4×1

-

50 Falcon

29 × 117

4×1

RE 341

6×1

RE 365

6×1

-

4×1

RE 342
RE 333

30

25 × 96

4×1

RE 332

6×1

RE 362

6×1

RE 393

4×1

15 Falcon

17 × 122

4×1

RE 339

6×1

RE 361

6×1

RE 394*

4×1

RE 329

15

16 × 100

4×4

RE 316

6×1

RE 361

6×1

RE 394

4×1

RE 329

10 vákuum 16 × 107

4×4

RE 316

6×1

RE 361

6×1

RE 394

4×1

RE 329

10

13 × 100

4×5

RE 320

6×3

RE 360

6×1

RE 396

4×3

RE 313

7 vákuum

13 × 100

4×5

RE 320

6×1

RE 364

6×1

RE 396

4×1

RE 337

5 vákuum

13 × 82

4×5

RE 320

6×1

RE 364

6×1

RE 397

4×1

RE 337

5

13 × 75

4×5

RE 320

6×3

RE 360

6×1

RE 397

4×3

RE 313

1,5-2 mikro

11 × 39

4×5

RE 408

-

-

6×3

RE 433

-

-

*hermetikusan záró fedéllel.
Rotor típus

RT 153*

RT 108

RT 106

RT 152*

szögrotor (35°)

szögrotor (35°)

szögrotor (35°)

szögrotor (35°)

Rotor kapacitás:

8 × 30 ml

24 × 15 ml

18 × 15 ml

12 × 10 ml

Max fordulat:

13.500 ford./perc

4.200 ford./perc

4.200 ford./perc

15.000 ford./perc

Gyorsulás:

18.746 g

2.603 g

2.603 g

19.621 g

Csõtípus
(ml)
30

(mm)
25 × 96

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

8×1

-

15 Falcon

17 × 122

-

-

24 × 1

-

18 × 1

-

-

15

16 × 100

8×1

RE 406

24 × 1

-

18 × 1

-

-

-

-

-

24 × 1

-

18 × 1

-

-

-

10 vákuum 16 × 107
10

13 × 100

8×1

RE 407

24 × 1

RE 385

18 × 1

RE 359

-

-

7 vákuum

13 × 100

-

-

24 × 1

RE 385

18 × 1

RE 359

-

-

5 vákuum

13 × 82

8×1

RE 390

24 × 1

RE 306

18 × 1

RE 303

12 × 1

RE 389

5

13 × 75

8×1

RE 390

24 × 1

RE 306

18 × 1

RE 303

12 × 1

RE 389

*hermetikusan záró fedéllel.

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Rotor és adapter DIGICEN 21 és DIGICEN 21 R centrifugába
Rotor típus

RT 151*

RT 183*

RT 150

RT 128

szögrotor (45°)

szögrotor (45°)

lengõrotor

horizontális rotor

Rotor kapacitás:

24 db mikrocsõ

32 db PCR csõ

**6 db mikroplate

24 db kapilláris

Max fordulat:

16.500 ford./perc

14.000 ford./perc

15.000 ford./perc

13.000 ford./perc

Gyorsulás:

24.959 g

12.700 g

19.621 g

16.249 g

Csõtípus
(ml)
1,5-2 mikro

(mm)
11 × 39

0,5-0,6 mikro 8 × 30

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

24 × 1

-

-

-

36 × 2

RE 401

-

-

-

RE 305

-

-

-

-

-

-

0,2-0,4 PCR

6 × 21

-

RE 304

32 × 1

-

-

-

-

-

mikroplate

h = 15

-

-

-

-

6×1

-

-

-

mikroplate

h = 21

-

-

-

-

4×1

-

-

-

mikroplate

h = 45

-

-

-

-

2×1

-

-

-

1,5 × 75

-

-

-

-

-

-

24 × 1

-

kapilláris

*hermetikusan záró fedéllel.
**vagy 4 db 8 tagos PCR csõfüzér.

CONSUL 21 és CONSUL 21 R asztali laborcentrifuga
Nagyméretû centrifuga normál és hûtött változatban. A készülékek a széles rotor és adapter
választékkal az ipari és környezetvédelmi laboratóriumok feladatai mellett, a biotechnológiai, mikrobiológiai és klinikai analízisek elvégzéshez nyújtanak biztos hátteret. Szolgáltatásaiban megegyeznek
a DIGICEN 21, illetve a DIGICEN 21 R típussal. A centrifuga maximális fordulatszámát a kiválasztott
rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE111 (CONSUL 21)
Kód: 41.CE114 (CONSUL 21R)
Mûszaki adatok:

9.30

CONSUL 21

CONSUL 21 R

Teljesítmény:

440 Watt

1.040 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./perc-enként

100 ford./perc-enként

Hûtési tartomány:

-

-20 – +40°C

Hõmérséklet beállítás:

-

1°C-onként

Méretek:

490 × 620 × 390 mm

670 × 770 × 390 mm

Súly:

47 kg

68 kg

w w w. l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u
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Rotor és adapter CONSUL 21 és CONSUL 21 R centrifugába
Rotor típus

RT 205*

RT 199

RT 203

RT 198

lengõrotor

szögrotor (30°)

lengõrotor

szögrotor (45°)

Rotor kapacitás:

4 × 400 ml

4 × 250 ml

4 × 200 ml

4 × 100 ml

Max fordulat:

3.700 ford./perc

4.700 ford./perc

4.000 ford./perc

5.000 ford./perc

Gyorsulás:

2.755 g

3.779 g

3.274 g

4.165 g

Csõtípus

Férõhely

(ml)

(mm)

350

76 × 120

250

60 × 129

200

60 × 120

100
80

RT 205

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

4×1

RE 423

-

-

-

-

-

-

-

-

4×1

-

-

-

-

-

4×1

RE 430

4×1

-

4×1

-

-

-

(db)

48 × 95

4×1

RE 412

4×1

RE 327

4×1

RE 327

4×1

-

44 × 100

4×1

RE 421

4×1

RE 422

4×1

RE 422

4×1

RE 338

50

35 × 100

4×2

RE 414

4×1

RE 334

4×1

RE 334

4×1

RE 335

50 Falcon

29 × 117

4×3

RE 413

4×1

RE 340

4×1

RE 340

4×1

RE 341

30

25 × 96

4×5

RE 415

4×3

RE 312

4×3

RE 312

4×1

RE 332

15 Falcon

17 × 122

4×7

RE 416

4×5

RE 321

4×5

RE 321

4×1

RE 339

15

RE 316

16 × 100

4 × 12

RE 417

4×7

RE 376

4×7

RE 376

4×4

10 vákuum 16 × 107

4 × 12

RE 417

4×7

RE 376

4×7

RE 376

4×4

RE 316

10

13 × 100

4 × 18

RE 418

4 × 10

RE 343

4 × 10

RE 343

4×5

RE 320

7 vákuum

13 × 100

4 × 12

RE 419

4×7

RE 324

4×7

RE 324

4×5

RE 320

5 vákuum

13 × 82

4 × 12

RE 419

4×7

RE 324

4×7

RE 324

4×5

RE 320

5

13 × 75

4 × 18

RE 418

4 × 10

RE 343

4 × 10

RE 343

4×5

RE 320

vérvételi csõ 10 × 100

4 × 19

RE 420

4 × 13

RE 346

4 × 13

RE 346

4×9

RE 326

1,5-2 mikro

4 × 12

RE 431

-

-

-

-

4×5

RE 408

11 × 39

RT 199

RT 203

RT 198

*hermetikusan záró fedéllel.
Rotor típus

RT 197

RT 206

szögrotor (45°)

szögrotor (45°)

Rotor kapacitás:

8 × 50 ml

30 db mikrocsõ

Max fordulat:

5.000 ford./perc

13.300 ford./perc

Gyorsulás:

4.165 g

18.985 g

Csõtípus
(ml)

(mm)

RT 197

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

50

35 × 100

8×1

-

-

-

50 Falcon

29 × 117

8×1

RE 375

-

-

30

25 × 96

8×1

RE 370

-

-

15 Falcon

17 × 122

8×1

RE 369

-

-

15

16 × 100

8×1

RE 369

-

-

10 vákuum 16 × 107

8×1

RE 369

-

-

10

13 × 100

8×3

RE 366

-

-

7 vákuum

13 × 100

8×1

RE 373

-

-

5 vákuum

13 × 82

8×1

RE 373

-

-

5

-

13 × 75

8×3

RE 366

-

vérvételi csõ 10 × 100

8×3

RE 367

-

-

1,5-2 mikro

11 × 39

-

-

30 × 1

-

0,5-0,6 mikro 8 × 30

-

-

30 × 1

RE 428

0,2-0,4 PCR

-

-

30 × 1

RE 427

6 × 21

RT 206

1.18 és 2.5 centrifugacsõ
2.9 mikrocsõ

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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DIGTOR 21 és DIGTOR 21 R asztali laborcentrifuga
A DIGTOR 21 és MAGNUS 21 (lásd késõbb) az Orto Alresa legnagyobb méretû
készülékei, nagy térfogatokhoz (4 × 650 ml), magasabb mintaszámok centrifugálására
tervezték. Vérzsákok centrifugálásra is alkalmasak. Szolgáltatásaiban megegyeznek a
CONSUL 21, illetve a CONSUL 21 R típussal. A centrifuga maximális fordulatszámát
a kiválasztott rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE112 (DIGTOR 21)
Kód: 41.CE115 (DIGTOR 21 R)
Mûszaki adatok:

DIGTOR 21

DIGTOR 21 R

Teljesítmény:

600 Watt

1.200 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./perc-enként

100 ford./perc-enként

Hûtési tartomány:

-

-20 – +40 °C

Hõmérséklet beállítás:

-

1 °C-onként

Méretek:

540 × 670 × 390 mm

720 × 820 × 390 mm

Súly:

50 kg

95 kg

MAGNUS 21 és MAGNUS 21 R álló laborcentrifuga
Stabil, robosztus állócentrifugák normál és hûtött változatban nagy térfogatú, illetve
sokszámú mintához. Szolgáltatásaik és kivitelük – a lábazatot leszámítva – megegyeznek
a DIGTOR 21 és DIGTOR 21 R készülékeivel. A centrifuga maximális fordulatszámát a
kiválasztott rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE128 (MAGNUS 21)
Kód: 41.CE129 (MAGNUS 21 R)
Mûszaki adatok:

MAGNUS 21

Teljesítmény:

600 Watt

MAGNUS 21 R
1.200 Watt

Idõzítés:

1 – 99 perc / folyamatos

1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás:

100 ford./perc-enként

100 ford./perc-enként

Hûtési tartomány:

-

-20 – +40 °C

Hõmérséklet beállítás:

-

1 °C-onként

Méretek:

540 × 625 × 940 mm

890 × 635 × 940 mm

Súly:

82 kg

105 kg

Rotor és adapter DIGTOR 21 (R) és MAGNUS 21 (R) centrifugába
Rotor típus

RT 202

RT 206

RT 202

szögrotor (45°)

lengõrotor

Rotor kapacitás:

30 db mikrocsõ

12 db mikroplate

Max fordulat:

13.300 ford./perc

3.500 ford./perc

Gyorsulás:

18.985 g

2.424 g

Csõtípus

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

típusa

(db)

típusa

11 × 39

30 × 1

-

-

-

0,5-0,6 mikro 8 × 30

30 × 1

RE 428

-

-

0,2-0,4 PCR

6 × 21

30 × 1

RE 427

-

-

mikroplate*

h = 15

-

-

4×3

-

mikroplate*

h = 21

-

-

4×2

-

mikroplate*

h = 45

-

-

4×1

-

(ml)
1,5-2 mikro
RT 206

(mm)

*128 × 86 × h

9.32
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Rotor és adapter DIGTOR 21 (R) és MAGNUS 21 (R) centrifugába
Rotor típus

RT 201*

RT 191*

RT 192

RT 199

lengõrotor

lengõrotor

lengõrotor

szögrotor (30°)

Rotor kapacitás:

4 db vérzsák

4 × 650 ml

4x 250 ml

4 × 250 ml

Max fordulat:

3.500 ford./perc

3.500 ford./perc

6.000 ford./perc

4.700 ford./perc

Gyorsulás:

2.794 g

2.630 g

5.313 g

3.779 g

Csõtípus

Férõhely Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

típusa

(db)

típusa

(db)

típusa

4×1

RE 310

-

-

-

-

4×1

RE 330

4×1

-

4×1

-

RE 409

4×1

RE 409

4×1

RE 327

4×1

RE 327

4×2

RE 352

4×2

RE 352

4×1

RE 422

4×1

RE 422

4×4

RE 317

4×4

RE 317

4×1

RE 334

4×1

RE 334

29 × 117

4×4

RE 318

4×4

RE 318

4×1

RE 340

4×1

RE 340

25 × 96

4×6

RE 322

4×6

RE 322

4×3

RE 312

4×3

RE 312

(ml)

(mm)

(db)

típusa

500
250

90 × 120

4×1

RE 310

60 × 129

4×1

RE 330

100

48 × 95

4×1

80

44 × 100

50

35 × 100

50 Falcon
30

Férõhely Adapter

RT 201

(db)

15 Falcon

17 × 122

4 × 13

RE 347

4 × 13

RE 347

4×5

RE 321

4×5

RE 321

15

16 × 100

4 × 18

RE 348

4 × 18

RE 348

4×7

RE 376

4×7

RE 376

10 vákuum 16 × 107

4 × 18

RE 348

4 × 18

RE 348

4×7

RE 376

4×7

RE 376

10

13 × 100

4 × 21

RE 354

4 × 21

RE 354

4 × 10

RE 343

4 × 10

RE 343

7 vákuum

13 × 100

4 × 18

RE 349

4 × 18

RE 349

4×7

RE 324

4×7

RE 324

5 vákuum

13 × 82

4 × 18

RE 349

4 × 18

RE 349

4×7

RE 324

4×7

RE 324

5

13 × 75

4 × 21

RE 354

4 × 21

RE 354

4 × 10

RE 343

4 × 10

RE 343

vérvételi csõ 10 × 100

4 × 36

RE 315

4 × 36

RE 315

4 × 13

RE 346

4 × 13

RE 346

1,5-2 mikro

4 × 18

RE 426

4 × 18

RE 426

-

-

-

-

11 × 39

RT 191

RT 192

RT 199

*hermetikusan záró fedéllel.
Rotor típus

RT 198

RT 197

RT 196

RT 195

szögrotor (45°)

szögrotor (45°)

szögrotor (35°)

lengõrotor

Rotor kapacitás:

4 × 100 ml

8 × 50 ml

8 × 30 ml

104 × 10 ml

Max fordulat:

5.200 ford./perc

5.000 ford./perc

7.000 ford./perc

3.500 ford./perc

Gyorsulás:

4.172 g

4.165 g

5.588 g

2.095 g

Csõtípus
(ml)
100
80

(mm)

Férõhely Adapter

Férõhely Adapter

Férõhely

Adapter

Férõhely

Adapter

(db)

(db)

(db)

típusa

(db)

típusa

típusa

típusa

48 × 95

4×1

-

-

-

-

-

-

-

44 × 100

4×1

RE 338

-

-

-

-

-

-

50

35 × 100

4×1

RE 335

8×1

-

-

-

-

-

50 Falcon

29 × 117

4×1

RE 341

8×1

RE 375

-

-

-

-

30

25 × 96

4×1

RE 332

8×1

RE 370

8×1

-

-

-

15 Falcon

17 × 122

4×1

RE 339

8×1

RE 369

8×1

RE 368

-

-

15

16 × 100

4×4

RE 316

8×1

RE 369

8×1

RE 368

-

-

10 vákuum 16 × 107

4×4

RE 316

8×1

RE 369

8×1

RE 368

-

10

13 × 100

4×5

RE 320

8×3

RE 366

8×1

RE 372

104 × 1 RE 309

7 vákuum

13 × 100

4×5

RE 320

8×1

RE 373

8×1

RE 372

104 × 1 RE 309

5 vákuum

13 × 82

4×5

RE 320

8×1

RE 373

8×1

RE 372

104 × 1 RE 388

5

13 × 75

4×5

RE 320

8×3

RE 366

8×1

RE 372

104 × 1 RE 388

vérvételi csõ 10 × 100

4×9

RE 326

8×3

RE 367

8×1

RE 374

-

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

RT 198

RT 197

RT 196

RT 195

-
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IKA C-MAG HP fûtõlapok
Túlfûtés elleni áramkörrel ellátott szabályozható fûtõlap korrózióálló üvegkerámiából
háromféle kivitelben. A digitálisan kijelzett hõmérséklet 50 – 500 °C közötti tartományban állítható. A két nagyobb modellnél lehetõség van külsõ szenzoros (ETS-D5 ± 0,5)
hõmérséklet szabályozásra is. A fûtõlap forróságára lámpa figyelmeztet.

C-MAG HP 10

Mûszaki adatok:

C-MAG HP 4

C-MAG HP 7

C-MAG HP 10

Teljesítmény

250 W

1.000 W

1.500 W

Fûtõfelület:

100 x 100 mm

180 x 180 mm

260 x 260 mm

Méret:

150 x 260 x 105 mm

220 x 330 x 105 mm

300 x 415 x 105 mm

Súly:

3 kg

5 kg

6 kg

Kód

Megnevezés

56. 3581600

C-MAG HP 4

56. 3581800

C-MAG HP 7

56. 3582000

C-MAG HP 10

Hõmérsékletszenzorok HCT basic IKATHERM fûtõlaphoz
Kód

Típus

Megnevezés

Hossz

56.3516800

PT 1000.60

hõmérsékletszenzor, rozsdamentes acél (tartalék)

230

56.3736000

PT 1000.70

hõmérsékletszenzor üvegbevonattal (savakhoz/lúgokhoz)

230

(mm)

STUART SB160 és CB160 típusú fûtõlap
Szilumin és kerámia fûtõfelülettel egyaránt rendelhetõ készülékek. Ez utóbbi elõnyei közé
tartozik a nagy vegyszer-ellenállóság és a könnyû tisztítás. A fûtõlap forróságára villogó
lámpa figyelmeztet.
Kód: 45.SB160 és 45.CB160

SB160

Mûszaki adatok:

SB160

CB160

Teljesítmény:

700 W

500 W

Max. hõmérséklet:

325 ºC

450 ºC

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

kerámia

Fûtõfelület mérete:

160 × 160 mm

160 × 160 mm

Méretek:

190 × 300 × 110 mm

190 × 300 × 110 mm

Súly:

2,5 kg

2,5 kg

STUART SD160 típusú fûtõlap
Az SB160 típusú szilumin fûtõfelületû készülék továbbfejlesztett változata digitális
kijelzõvel. A beállított és a mért hõmérsékletek a grafikus kijelzõrõl könnyedén
leolvashatók. A fûtõlap hõmérsékletstabilitása – a mikroprocesszoros vezérlésnek
köszönhetõen – igen jó: ±0,25°C. A fûtõlap forróságára villogó lámpa figyelmeztet.
Kód: 45.SD160

9.34

Mûszaki adatok:

SD160

Teljesítmény:

700 W

Max. hõmérséklet:

325 ºC

Fûtõfelület mérete:

160 × 160 mm

Méretek:

190 × 300 × 110 mm

Súly:

2,5 kg
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STUART SB500 és CB500 típusú nagyméretû fûtõlapok
Nagy fûtõfelületû és nagyteljesítményû készülékek. A fûtõlap forróságára villogó lámpa
figyelmeztet. Szilumin és kerámia fûtõfelülettel egyaránt rendelhetõk. Ez utóbbi elõnyei
közé tartozik a nagy vegyszer-ellenállóság és a könnyû tisztítás.
Kód: 45.SB500 és 45.CB500
Mûszaki adatok:

SB 500

CB 500

Teljesítmény:

1.500 W

2.250 W

Max. hõmérséklet:

300 ºC

375 °C

Fûtõfelület anyaga:

alumínium ötvözet

kerámia

Fûtõfelület mérete:

500 × 300 mm

500 × 300 mm

Méretek:

520 × 360 × 130 mm

520 × 360 × 130 mm

Súly:

12 kg

12 kg

SB500

CB500

STUART SD300 és SD500 típusú nagyméretû fûtõlapok
Nagy fûtõfelületû és nagyteljesítményû, digitális kezelõszervvel ellátott készülékek. A digitális kijelzõ az aktuális, illetve a beállított hõmérsékletet mutatja 1 ºC-os felbontással.
A fûtõlap forróságára villogó lámpa figyelmeztet. Fûtõfelületük anyaga szilikon-alumínium
ötvözet (szilumin).
Kód: 45.SD300 és 45.SD500
Mûszaki adatok:

SD300

SD500

Teljesítmény:

1.200

1.500 W

Max. hõmérséklet:

300 ºC

300 ºC

Fûtõfelület mérete:

300 × 300 mm

500 × 300 mm

Méretek:

320 × 365 × 105 mm

520 × 360 × 130 mm

Súly:

6 kg

12 kg

SD300

SD500

Kiegészítõk STUART gyártmányú fûtõlapokhoz
A 160 × 160 mm fûtõfelületû készülékhez az alábbi kiegészítõk rendelhetõk:
Porvédõ takaró, olajfürdõ, vízfürdõ, homokfürdõ és alumínium lombiktartó feltétek.
Érdeklõdjön munkatársainknál!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

9.35

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

fûtõ, termosztáló készülékek

STUART blokkfûtõk
SBH130

SBH130D

A blokkfûtõk (más néven termoblokkok) mikrocsövek, PCR csövek, tenyésztõ plate-ek,
kémcsövek stb. termosztálására – blokkoktól függõen – alkalmasak. Felfûtésük gyors:
kevesebb, mint 12 perc alatt elérik a 100 ºC-ot. A hõmérséklet értékek pontosságáról
és stabilitásáról a precíz elektronika gondoskodik.
SBH130 típus: analóg kivitel két blokk fûtésére. A fûtést és magas hõmérsékletet lámpák (LED-ek) jelzik.
SBH130D típus: digitális kivitel két blokk fûtésére. A kijelzõrõl a beállított és az aktuális
hõmérséklet olvasható le.
SBH200D és SBH200D/3 típus: digitális kivitel két és három blokk fûtésére 200 ºC-on.
SBH130DC és SBH200DC típus: kettõs vezérlésû, digitális blokkfûtõ. Gyakorlatilag két
SBH130D illetve SBH200D típusból áll: a két blokkban lévõ csövek, palte-ek stb. két
egymástól eltérõ hõmérsékleten is termosztálhatók.
Kód

Blokkok

Telj.

Fûtési

Felbontás

Stabilitás

száma

(W)

tartomány (°C)

(°C)

(°C)

Méretek
(mm)

45.SBH130

2

300

k.h.+8 – 130

nincs kijelzõ

±0,1

235 × 280 × 115

45.SBH130D

2

300

k.h.+8 – 130

0,1

±0,1

310 × 280 × 115

45.SBH130DC

2

2 × 150

k.h.+8 – 130

0,1

±0,1

235 × 280 × 115

45.SBH200D

2

300

k.h.+8 – 200

0,1

±0,1

310 × 280 × 115

45.SBH200D/3

3

450

k.h.+8 – 200

0,1

±0,1

310 × 280 × 115

45.SBH200DC

2

2 × 150

k.h.+8 – 200

0,1

±0,1

235 × 280 × 115

Alumínium blokkok
SBH130DC

Kód

Megnevezés

Férõhely

Lyukméret (Ø

45.SHT1/0

lyuk nélküli sima blokk

-

-

45.SHT1/10

Ø10 mm-es csõhöz

20

10,5 × 47

45.SHT1/12

Ø12 mm-es csõhöz

20

12,6 × 47

45.SHT1/12/33

Ø12 mm-es csõhöz

20

12,6 × 33

45.SHT1/13

Ø13 mm-es csõhöz

20

13,5 × 47

45.SHT1/16

Ø16 mm-es csõhöz

12

16,5 × 47

45.SHT1/19

Ø19 mm-es csõhöz

8

19,5 × 47

45.SHT1/25

Ø25 mm-es csõhöz

6

25,5 × 47

45.SHT1/28

Ø28 mm-es csõhöz

6

28,0 × 47

45.SHT1/30/1

Ø30 mm-es csõhöz

4

30,1 × 47

45.SHT1/33

Ø33 mm-es csõhöz

4

33,2 × 47

45.SHT1/80

0,2 ml-es PCR csõfüzérhez

45.SHT1/48

10 × 8

-

0,2 ml-es PCR csõhöz

48

6,1 × 18

45.SHT1/30

0,5 ml-es PCR csõhöz

30

7,8 × 26

45.SHT1/22

1,5 ml-es mikrocsõhöz

20

10,7 × 14

45.SHT1/20

2 ml-es mikrocsõhöz

20

10,5 × 33

45.SHT1/22

1,5 ml-es mikrocsõhöz

20

10,7 × 14

45.SHT1/96

96 lyukas mikroplate-hez

-

-

45.SHT1/384

384 lyukas mikroplate-hez

-

-

45.SHT1/21

spektrofotométer küvettákhoz

3…15*

-

*küvetta méretétõl függõen.

Biztonsági fedél a blokkfûtõkre

9.36

h)

Kód

Megnevezés

45.SBH/2

átlátszó fedél SBH130, SBH130D, SBH200D blokkfûtõre

45.SBH/3

átlátszó fedél SBH130DC, SBH200DC és SBH200D/3 blokkfûtõre
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LABTECH DIGIBLOCK blokkroncsolók
A LABTECH DigiBlock típusú blokkroncsolóit napi rutinban lehet használni környezetvédelmi-, élelmiszer-, gyógyszeripari, vagy biokémiai minták gyors és egyszerû roncsolására.
A blokkroncsolók digitális kijelzésû, elektronikus vezérlésû készülékek, melyek a maximális
fûtési hõmérsékletet és a méretet tekintetében többféle kivitelben készülnek. A blokkroncsolók PID vezérlése pontos roncsolási hõmérséklet biztosít. Az RS232 adatátviteli
kimenet külsõ vezérlésre ad lehetõséget opcionális szoftver segítségével.
Az egyes roncsolókra különféle méretû és darabszámú csövek befogadására szolgáló
tartók helyezhetõk. Ezek – az alábbi táblázat szerint – készülhetnek rozsdamentes
acélból, vagy teflonbevonatú acélból. A tartókba üveg, kvarc, polipropilén, vagy teflon
edényeket lehet behelyezni.
Igény szerint csõszûkítõ betétek is kaphatók kisebb átmérõjû csöveket használatához.
Kód

Típus

Telj.

Max. hõm.

Pontosság

Fûtõblokk

Férõhelyek

(W)

(°C)

(°C)

anyaga

száma

Méretek
(mm)

18.7013

ED16

1.100

210

±0,2

alumínium

16 (100 ml)

390 × 380 × 197

18.7010

ED36

2.000

210

±0,2

alumínium

36 (50 ml)

455 × 445 × 197

18.7012

ED54

3.000

240

±1,0

grafit

54 (50 ml)

536 × 398 × 290

18.7011

EHD20

2.800

450

±1,0

grafit

20 (100 ml)

408 × 353 × 290

18.7011

EHD36

2.800

450

±1,0

grafit

36 (50 ml)

398 × 398 × 290

2.5 centrifugacsõ

Roncsoló csövek a blokkroncsolókba
Kód

Térfogat

Csõméret

(ml)

(mm)

(°C)

üveg

100

Ø 42 × 120

450

18.GC020

üveg

100

Ø 42 × 170

450

18.GC36L

üveg

50

Ø 30 × 180

450

18.GC016

18.GC36S

Csõ anyaga

Max. hõmérséklet

üveg

50

Ø 30 × 120

450

18.SC36

polipropilén

50

Ø 30 × 105

130

18.TF36

teflon

50

Ø 30 × 125

210

Tartók a roncsoló csövekhez
Kód

Tartó anyaga

Furat Ø

Férõhely

Készülék típusa

(mm)
18.BKS16

rozsdamentes acél

44

16

ED16

18.BKS20

rozsdamentes acél

44

20

EHD20

18.BKT36

teflon borítású acél

32

36

ED54

18.BKS36

rozsdamentes acél

32

36

EHD20

18.BKS36

rozsdamentes acél

32

36

ED54, EHD36

Tel.: (1) 436-0790
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STUART RE300, RE301 és RE302 rotációs vákuumbepárló készülék
Mindennapos laboratóriumi applikációk – desztillálás, oldószer visszanyerés vagy
koncentrálás, folyadék-gáztalanítás, porszárítás – vákuum alatti elvégzéséhez alkalmazható készülék.
A berendezés egy vízfürdõbõl, az alapkészülékbõl és egy – a háromféle üvegfeltét
közül kiválasztott – bepárló-feltétbõl áll.
Az alapkészülék rendkívül stabil állványzata, kiegyensúlyozott lift-mechanizmusa,
valamint egyszerû kezelõszervei révén könnyû munkavégzést tesz lehetõvé. Erõs
indukciós motorja és az elektronikus vezérlése fokozatmentes forgási sebességet
és folyamatos mûködést eredményez akár huzamosabb ideig is.
Az RE300B típusú vízfürdõ szerves, de nem kizárólagos része a rendszernek. A fürdõ közvetlenül nem csatlakozik az állványzathoz így megkönnyíti a tisztítást, de akár
önálló készülékként is használható. A kád belsõ felülete rozsdamentes acélból
készült. A vízfürdõbe túlfûtés elleni védelem van beépítve.

RE300 + RE300B

RE301

RE302

Az alapkészülék háromféle üvegfeltéttel rendelhetõ az applikációnak és helyigénynek megfelelõen.
RE300 típus: diagonális helyzetû vízhûtéses üvegfeltéttel általános desztilláláshoz.
RE301 típus: függõleges helyzetû vízhûtéses üvegfeltéttel magasabb forráspontú oldószer
desztilláláshoz és kisebb helyigényhez.
RE302 típus: függõleges helyzetû (száraz)jeges hûtõs üvegfeltéttel illékony vagy alacsony forráspontú oldószerekhez. Az 1 literes jégtartály a leeresztõcsappal könnyen leüríthetõ.
Mindhárom típusnál lehetséges a mûködés közbeni utántöltés egy szelep és a hozzá csatlakozó
tefloncsõ segítségével. A tömítések anyaga teflon grafitbevonattal.
Extra biztonság érdelében az üveg elemek (feltét és lombikok) mûanyag bevonatos változatban is
rendelhetõk.
A vákuum legegyszerûbben és legolcsóbban vízcsapról mûködtethetõ vízsugárszivattyúval (lásd
2.45 oldal) biztosítható. Ennél precízebb megoldást nyújt a vákuumszivattyú (lásd 9.79 oldal).
A rotációs bepárlókat 1 literes bepárló lombikkal, 1 literes gyûjtõlombikkal, és csiszolat
összefogó klipsszel szállítjuk.
Mûszaki adatok
Sebesség:
Hõmérséklet tartomány:
Térfogat:
Fûtési teljesítmény:
Külsõ méretek:

RE300 /301 /302 bepárló
20 – 190 1 ford./perc
385 × 335 × 470 – 610 mm

RE300B vízfürdõ
k.h. – 95 ºC
3,5 liter
1.300 Watt
260 × 280 × 200 mm

Kód

Megnevezés

45.RE300

rotációs bepárló diagonális üvegfeltéttel

45.RE301

rotációs bepárló függõleges üvegfeltéttel

45.RE302

rotációs bepárló (száraz)jeges hûtõs üvegfeltéttel

45.RE300P

rotációs bepárló diagonális, mûanyag bevonatos üvegfeltéttel

45.RE301P

rotációs bepárló függõleges, mûanyag bevonatos üvegfeltéttel

45.RE302P

rotációs bepárló (száraz)jeges hûtõs, mûanyag bevonatos üvegfeltéttel

45.RE300B

vízfürdõ a rotációs bepárlóhoz

RE300B

Lombik a rotációs vákuumbepárlókra (opció)

9.38

Kód

Kód

Kód bevonatos

Kód bevonatos

bepárló lombik

gyûjtõlombik

bepárló lombik

gyûjtõlombik

45.FD50/4RE

45.RE100/RF/50

-

-

50

45.FD100/4RE

45.RE100/RF/100

-

-

100

45.FD250/4RE

45.RE100/RF/250

-

-

250

45.FD500/4RE

45.RE100/RF/500

45.FD500/4REP

45.RE100/RF/500P

500

45.FD1L/4RE

45.RE100/RF/1L

45.FD1L/4RE

45.RE100/RF/1L

1.000

45.FD2L/4RE

-

45.FD2L/4REP

-

2.000
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Egyéb kiegészítõk (opciók)
Kód

Megnevezés

45.RE200/SA

fröccsenés elleni adapter

45.RE100/EA

összekötõ adapter 50 és 100 ml-es lombikhoz

A berendezések egyes elemei külön-külön, tartalék alkatrészként is rendelhetõek.

IKA RV 10 Digital rotációs bepárló készülék
A design díjas IKA RV 10 Digitál rotációs bepárlója a megbízhatóság és a sokoldalúság
kombinációja. A felhasználó számára a precizitást a pontos, digitális hõmérséklet-vezérlés biztosítja. Az adatátvitel tökéletesen összehangolt az olaj- vízfürdõ és a bepárló
készülék között. Továbbá lehetõség van RS232 porton keresztül távvezérléssel
mûködtetni a PC-n futtatott IKA® labworldsoft szoftverrel, így bármely munka kifogástalanul reprodukálható.
Kód

Típus

Megnevezés

56.8022500

RV 10 Digital V

Vízfürdõ+függõleges helyzetû üvegedény RV 10.1

56.8023100

RV 10 Digital V-C

Vízfürdõ+függõleges helyzetû üvegedény bevonattal
RV 10.10

56.8031500

RV 10 Digital FLEX

Vízfürdõ+Woulff flaskával

IKA RV 10 Control rotációs bepárló készülék
Az IKA legújabb fejlesztése az RV 10 Control. Az összes funkciót tudja, amelyet az RV
10 Digital típusnál már megszokhattunk, így precíz vezérlést tesz lehetõvé ezúttal már
USB porton keresztül PC-vel, az IKA® labworldsoft szoftverrel. Ideális megoldást nyújt az
automatikus mûködtetésre. De ez nem minden! A vákuumvezérlés funkciónak köszönhetõen teljesen automatikus a desztillálás mind a térfogatalapú, mind pedig a teljes
bepárlás eljárások során. A bõvíthetõ oldószerkönyvtár lehetõséget biztosít, hogy újabb
és újabb folyamatokat építsünk be.
Kód

Típus

Megnevezés

56.8022700

RV 10 Control V

Vízfürdõ+függõleges helyzetû üvegedény RV 10.1

56.8023300

RV 10 Control V-C

Vízfürdõ+függõleges helyzetû üvegedény bevonattal
RV 10.10

56.8031600

RV 10 Control FLEX

Vízfürdõ+Woulff flaskával

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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bepárló, vízdesztilláló készülékek
A folyadékok gyors és biztonságos desztillálása mellett mindkét típus alkalmas:
- oldatok és szuszpenziók elpárologtatására,
- kristályosításra, finomvegyszerek elõállítására vagy tisztítására,
- porok és szemcsés anyagok szárítására,
- vagy oldószerek visszanyerésére.
Minden IKA rotációs bepárló motoros lifttel van felszerelve, amely kiemeli a bepárló lombikot a
vízfürdõbõl, akármilyen okból kifolyólag teljesítmény zavar lépne fel például: áramszünet.
Beépített intervallum mûvelet elõsegíti a biztonságos üzemeltetést. A “smooth start” funkció
egyenletesen növeli a forgatás sebességét, illetve az “end position” beállításával meg lehet elõzni
az üvegtörést. Ezen kívül úgynevezett “idõ funkció” is a teljes körû és biztonságos üzemeltetést
szolgálja. Már a digitális változat is rendelkezik digitális hõmérsékletkijelzéssel és egy RS 232
porttal. A Control változat integrált vákuum szabályzóval van ellátva, USB porttal és nagy,
grafikus LCD kijelzõvel rendelkezik, amelyen nyomon követhetõ a teljesen automatizált mûvelet.
Mûszaki adatok
Szettek:
Hûtõ típusok:

Végálláskapcsoló:
Dõlésszög állítható:
Magasság-állítás:
Hûtõ felülete:
Vákuumszabályozás:
Motor típusa:
Sebesség:
Sebesség kijelzése:
Jobbra-balra
intervallum mûködés:
Sima start:
Vízfürdõ:
Hõmérséklet kijelzés:
Hõm. Pontossága:
Méret (üvegáru nélkül):
Környezeti Hõmérséklet:
Teljesítmény felvétel:

RV 10 Digital
RV 10 Control
RV 10 digital V; RV 10 digital V-C
RV 10 control VRV 10 control V-C
V-vertikális; V-C-vertikális, bevonatos; D-diagonális;
D-C-diagonális, bevonatos
V-vertikális; V-C-vertikális,bevonatos; D-diagonális;
D-C-diagonális, bevonatos
60 mm, kontaktusmentes
60 mm, kontaktusmentes
0 - 45°
0 - 45°
140 mm, motorizált
140 mm, motorizált
1200 cm²
1200 cm²
nincs
automatikus
DC motor, 50 W
DC motor, 50 W
20 - 280 fordulat/perc
20 - 280 fordulat/perc
Digitális
Digitális
Igen
Igen
HB 10 digital, környezet - 180°C
digitális
±1K
530 x 410 x 570 mm
5 - 40 °C
1.350 W

Igen
Igen
HB 10 control, környezet - 180°C
digitális
±1K
530 x 410 x 570 mm
5 - 40 °C
1.400 W

A gyártó mindkét termékére 10 év garanciát biztosít, amely nem vonatkozik az üveg- és
kopóalkatrészekre.
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NÜVE vízdesztilláló készülékek
A NÜVE vízdesztillálók kompakt, kis helyet foglaló, rozsdamentes acélból készített forralótartállyal rendelkezõ készülékek, melyeket a falra kell felszerelni. Zárt acélburkolatuk és
kezelõszerveik révén megjelenésük teljesen eltér a megszokott bonyolult – üvegbõl készített
– szerkezetektõl. A készülékek választékában mind az általános laboratóriumok, mind a
kutatással/fejlesztéssel foglalkozó intézmények is találnak céljaiknak megfelelõt.
A készülékek egyszeres desztillálást végeznek. A forralótartályok hasznos térfogata 6 liter.
A vízben oldott kalcium a forralótartályban és a fûtõtesteken való kiválását a beépített mágneses vízkondicionáló készülék jelentõsen csökkenti. A forraló-, a kondenzáló tartály és a
fûtõtestek is rozsdamentes acélból készülnek. Vízellátási probléma esetén a készülék
automatikusan biztonsági üzemmódba kapcsol át.
NS 100-as sorozat: normál csapvizet használnak desztillált víz elõállításához. A teljes vízfogyasztás a termelt desztillált víz kb. tízszerese.
NS 200-as sorozat: készülékei két vízbetáplálási lehetõséggel készülnek. Ezeknél a desztillálóknál a forralótartályt elõtisztított (pl. ERO) vízzel lehet táplálni, míg a hûtést továbbra
is a csapvíz végzi el. Az ERO vizes táplálás jóvoltából a forralótartályt gyakorlatilag nem kell
tisztítani. A készülékek tisztavíz fogyasztása takarékos, mert az csak a forraláshoz lesz felhasználva. Az ERO vizet egy pontos magasságra szerelt ejtõtartályból (opció) kell biztosítani a készülék számára.
A készülékek – a külsõ burkolatot kivéve – minden fém alkatrésze rozsdamentes acélból
készül. A külsõ burkolatot elektrosztatikus porszórással felvitt bevonat védi a korróziótól.
Igény szerint a készülékek szállíthatók rozsdamentes lemezbõl készített külsõ burkolattal is.

Kód*

Vízbetáplálás

Desztillátum

Vízfogyasztás

Elektromos

száma

(liter/óra)

max. (liter/óra)

fogyasztás (kW)

Méret
(mm)

35.NS104

1

4

50

3

600 × 260 × 800

35.NS204

2

4

50

3

600 × 260 × 800

35.NS108

1

8

90

6

600 × 260 × 800

35.NS208

2

8

90

6

600 × 260 × 800

35.NS112

1

12

130

9

600 × 260 × 800

35.NS212

2

12

130

9

600 × 260 × 800

*rozsdamentes burkolattal való megrendelés esetén a kódszámot az ST betûkkel kell kiegészíteni
(pl. 35.NS104ST).

Tel.: (1) 436-0790
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A MEDINGEN
A drezdai központú MEDINGEN már több mint 50 év óta gyárt magas minõségi
színvonalat képviselõ laboratóriumi készülékeket – a katalógusban bemutatott keringetõ
termosztátokon kívül vízfürdõket, viszkozimétereket, cirkulációs hûtõket. Mûszereit
a percíz mûködés, funkcionalitás és kiváló ár-érték arány jellemzi. A MEDINGEN cég a
német P-D (Preiss-Daimler Group, Németország) csoport tagja.

i

Egyéb MEDINGEN gyártmányú készülékkel
kapcsolatban érdeklõdjön munkatársainknál

MEDINGEN keringetõ termosztátok
E 5 és E 5s típusú keringetõ termosztátok általános jellemzõi
Kisméretû, keskeny és csendes, de nagy teljesítményû készülékek két változatban készülnek. A keringetõ termosztátok mikroprocesszoros vezérlésû, digitális (LED szegmenses)
kijelzõvel, beépített idõzítõvel és érintõgombos kezelõfelülettel ellátott készülékek.
Állítható a túlfûtés elleni védelem, az esetleges hibajelenséget riasztás kíséri. Az E 5s
típusú változat megnövelt hõmérséklet-tartománnyal, azaz nagyobb fûtési teljesítménnyel
rendelkezik.
C 5 típusú keringetõ termosztát általános jellemzõi
Vezérlése, kezelõszerve megegyezik az E 5s típuséval, de ezt a készüléket kettõs pumparendszerrel – két keringetõ szivattyúval – szerelték fel a nagyobb vízszállítási teljesítmény érdekében. A két szivattyú miatt a termosztátfejek szélességi mérete nagyobb lett.
E 20 típusú keringetõ termosztát általános jellemzõi
A MEDINGEN legkorszerûbb készülékei PID (önszabályozó) vezérlésû és érintõképernyõs,
háttér-megvilágítású grafikus kijelzõs keringetõ termosztátok, melyek minden laboratóriumi feladathoz kényelmes és kompromisszumok nélküli termosztálást biztosít. A vezérlés
rendkívül pontos hõmérsékletszabályozást (±0,01 K) tesz lehetõvé, akár külsõ Pt100-as
hõmérsékletszenzor alkalmazásával is. A készülékben 2 db 10 lépéses program tárolható
el. A korszerû termosztát minden hibajelenséget egyértelmûen jelez. Az RS232 csatlakozó külsõ szoftveres mûködtetésre ad lehetõséget. Az E 20K típus jellemzõje az energiatakarékos krio-hûtésvezérlés.
C 20 típusú keringetõ termosztát általános jellemzõi
Vezérlése, érintõképernyõs kezelõszerve megegyezik az E 20 típuséval, de ezt a
készüléket kettõs pumparendszerrel – két keringetõ szivattyúval – szerelték fel a nagyobb
vízszállítási teljesítmény érdekében. A két szivattyú miatt a termosztátfej szélességi
mérete nagyobb lett. A C 20K típus jellemzõje az energiatakarékos krio-hûtésvezérlés.
E20

Speciális folyadékok a keringetõ termosztátokhoz
A speciális felhasználási hõmérséklettartományú folyadékokkal lehetséges a víz
fagyáspontja alatt és forráspontja feletti temperálás. hõmérsékletet. Használatuk
vízfürdõkhöz is ajánlatosak. Más gyártmányú keringetõ termosztátokhoz való rendelése
elõtt kérjük, tájékozódjon munkatársainknál a felhasználhatóságról.
Kiszerelés: 5 liter/kanna
Kód

Hõmérséklet

Kód

tartomány (°C)

9.42

Hõmérséklet
tartomány (°C)

37.M11807

-30 – +85

37.M11810

0 – 140

37.M11809

-60 – +5

37.M11812

-30 – 250

37.M11808

-40 – +100
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MEDINGEN E sorozatú bemerülõ keringetõ termosztátok
Az egyszerûbb és a rutin feladatokhoz az E 5 és E 5s típusokat, míg
a magasabb pontosságot és a szélesebb hõmérséklettartományt
igénylõ munkához az E 20-as termosztátot javasoljuk (általános leírás
az 9.40 oldalon). Az E 20K típus jellemzõje az energiatakarékos kriohûtésvezérlés.
Maximum 50 liter kádtérfogatig ajánlott készülékek. A 100 °C-ig termosztáló készülék vízzel, 100 °C felett termosztáló készülékek szilikonolajjal is használhatók. Rögzítõ elemmel (37.33702056) mûanyag
és rozsdamentes acél kádra is felszerelhetõk.
Kiegészítõk (lásd. 9.52 oldal) széles választéka áll rendelkezésre, pl.
külsõ hûtés és külsõ termosztálás megoldására.
Típus:

E5

E 5s

E 20

E 20K

Kód:

37.337101

37.337102

37.337201

37.337205

Hõmérséklet tartomány (°C):

25 – 100

25 – 150

30 – 200

30 – 200

külsõ hûtéssel (°C):

-30 – 100

-50 – 150

-60 – 200

-60 – 200

Pontosság (±K):

0,05

0,05

0,01

0,01

Fûtési teljesítmény (W):

1.000

1.800

1.800

1.800

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

120 / 5

120 / 5

200 / 8

200 / 8

Méretek (mm):

120 × 130 × 330

120 × 130 × 330

120 × 130 × 335

120 × 130 × 335

Súly (kg):

3

3

3

3

MEDINGEN C sorozatú bemerülõ keringetõ termosztátok
Az egyszerûbb és a rutin feladatokhoz a C 5, míg a magasabb pontosságot igénylõ munkához a C 20-as termosztátot javasoljuk
(általános leírás az 9.40 oldalon). A C 20K típus jellemzõje az energiatakarékos krio-hûtésvezérlés.
Maximum 50 liter kádtérfogatig ajánlott készülékek, melyekkel külsõ
egység is termosztálható.
A termosztátok rögzítõhíddal (33.33602175) felszerelve rozsdamentes kádra helyezhetõk. A rögzítõhíd változtatható szélességû
(átfogású) így különbözõ méretû kádakra helyezhetõk fel.
A készülékeket elõkészítették bemerülõ-hûtõvel való hûtésre.
Négylábú állványra szerelve a készülékek szabadon álló egységként is
alkalmazhatók, bármilyen kádban tetszõlegesen elhelyezhetõk.
A C sorozatú keringetõ termosztátokat hûtõspirállal és külsõ
keringetésre szolgáló csatlakozókkal szállítjuk.
Kiegészítõk (lásd 9.52 oldal) széles választéka áll rendelkezésre,
pl. külsõ hõmérsékletszenzor (C 20) és szoftver (C 20).
Típus:

C5

C 20

C 20K

Kód:

37.336501

37.336620

37.336621

Hõmérséklet tartomány (°C):

30 – 150

30 – 250

30 – 250

külsõ hûtéssel (°C):

-50 – 150

-60 – 250

-60 – 250

Pontosság (±K):

0,05

0,01

0,01

Fûtési teljesítmény (W):

1.800

1.800

1.800

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

300 / 20

300 / 20

300 / 20

Méretek (cm):

26 × 13 × 31

26 × 13 × 31

26 × 13 × 31

Súly (kg):

5

5

5
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MEDINGEN nyitott tartályú keringetõ termosztátok, E sorozat
Polikarbonát (PC) káddal
A készülékek mûanyagból készített kádjaiban
hõközvetítõ közegként vizet maximum 100 °Cig lehet használni. A kád átlátszó, így a benne
lévõ objektumok könnyedén szemmel figyelhetõek. A készülékek belsõ és külsõ keringetésre (külsõ egység, pl. refraktométer termosztálására) egyaránt alkalmasak: alapkiépítésben tartalmazzák a külsõ keringetés
és a beépített hûtõspirál csatlakozó csõvégeit. A termosztátfejek a kádakon elõrehátra csúsztathatók, pozícionálhatók.
Az E típussorozatú termosztátok általános
ismertetése az elõzõ oldalakon található.

Rozsdamentes acélkáddal
A készülékek rozsdamentes acélkádjában
hõközvetítõ közegként vizet maximum 100 °Cig lehet használni. Magasabb temperálási
hõmérséklet igénye esetén a kádba megfelelõ
olajat kell tölteni. Ilyenkor maximum 200 °C
hõmérséklet (típustól függõen) érhetõ el.
A rozsdamentes kád és a párolgás megakadályozására szolgáló tartozék fedél könnyen
tisztítható. A 2 literes tartállyal egybeépített
termosztátok külsõ, a többi készülékek belsõ
és külsõ keringetésre (külsõ egység, pl. refraktométer termosztálására) egyaránt alkalmasak. Mindegyik termosztát alapkiépítésben
tartalmazza a külsõ keringetés és a beépített
hûtõspirál csatlakozó csõvégeit. A kádakra
leresztõ csap (12-22 literig) rendelhetõ.
További kiegészítõk a 9.52 oldalon találhatók.
Az E típussorozatú termosztátok általános
ismertetése az elõzõ oldalakon található.

9.54 vízfürdõ

9.44

Típus:

P5 E5

Kód:

37.337110

Hõmérséklet tartomány (°C):

25 – 100

külsõ hûtéssel (°C):

-30 – 100

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.000

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

120 / 5

Kád térfogata (liter):

5

Kád mérete (cm):

32 × 28 × 25

Kád nyílása (cm):

30 × 13 × 20

Típus:

P13 E5

Kód:

37.337116

Hõmérséklet tartomány (°C):

25 – 100

külsõ hûtéssel (°C):

-30 – 100

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.000

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

120 / 5

Kád térfogata (liter):

13

Kád mérete (cm):

32 × 38 × 30

Kád nyílása (cm):

30 × 23 × 25

Típus:

B2 E5*

Kód:

37.337130

Hõmérséklet tartomány (°C):

25 – 100

külsõ hûtéssel (°C):

-30 – 100

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.000

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

120 / 5

Kád térfogata (liter):

2

Kád mérete (cm):

21 × 19 × 20

Kád nyílása / mélysége (cm):

17 × 7,5 × 25

*csak külsõ keringetésre
Típus:

B6 E5

Kód:

37.337134

Hõmérséklet tartomány (°C):

25 – 100

külsõ hûtéssel (°C):

-30 – 100

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.000

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

120 / 5

Kád térfogata (liter):

6

Kád mérete (cm):

31 × 27 × 20,5

Kád nyílása / mélysége (cm):

23 × 7,5 / 15

Típus:

B16 E5

Kód:

37.337138

Hõmérséklet tartomány (°C):

25 – 100

külsõ hûtéssel (°C):

-30 – 100

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.000

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

120 / 5

Kád térfogata (liter):

16

Kád mérete (cm):

31 × 47 × 24,5

Kád nyílása / mélysége (cm):

23 × 27 / 20
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P5 E20

P6 E5

P6 E20

P8 E5

37.337260

37.337112

37.337255

37.337114

37.337250

30 – 200

25 – 100

30 – 200

25 – 100

30 – 200

-60 – 200

-30 – 100

-60 – 200

-30 – 100

-60 – 200

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

1.800

1.000

1.800

1.000

1.800

200 / 8

120 / 5

200 / 8

120 / 5

200 / 8

P8 E20

5

6

6

8

8

32 × 28 × 25

32 × 34 × 25

32 × 34 × 25

32 × 34 × 30

32 × 34 × 30

30 × 13 × 20

30 × 19 × 20

30 × 19 × 20

30 × 19 × 25

30 × 19 × 25

P13 E20

P20 E5

P20 E5s

P20 E20

37.337245

37.337118

37.337150

37.337240

30 – 200

25 – 100

25 – 150

30 – 200

-60 – 200

-30 – 100

-50 – 150

-60 – 200

0,01

0,05

0,05

0,01

1.800

1.000

1.800

1.800

200 / 8

120 / 5

120 / 5

200 / 8

P5 E20

13

20

20

20

32 × 38 × 30

40 × 38 × 30

40 × 38 × 30

40 × 38 × 30

30 × 25 × 25

38 × 25 × 25

38 × 25 × 25

38 × 25 × 25

B2 E5s*

B2 E20*

B4 E5

B4 E5s

37.337160

37.337160

37.33732

37.337162

37.337162

25 – 150

30 – 200

25 – 100

25 – 150

30 – 200

-50 – 150

-60 – 200

-30 – 100

-50 – 150

-60 – 200

0,05

0,01

0,05

0,05

0,01

1.800

1.800

1.000

1.800

1.800

120 / 5

200 / 8

120 / 5

120 / 5

200 / 8

2

2

4

4

4

21 × 19 × 20

21 × 19 × 20

34 × 17,5 × 20

34 × 17,5 × 20

34×17,5×20

17 × 7,5 × 14

17 × 7,5 × 14

11,5 × 11,5 × 15 11,5 × 11,5 × 15 11,5×11,5×15

B6 E5s

B6 E20

B12 E5

B12 E5s

37.337164

37.337164

37.337136

37.337166

37.337166

25 – 150

30 – 200

25 – 100

25 – 150

30 – 200

-50 – 150

-60 – 200

-30 – 100

-50 – 150

-60 – 200

0,05

0,01

0,05

0,05

0,01

1.800

1.800

1.000

1.800

1.800

120 / 5

200 / 8

120 / 5

120 / 5

200 / 8

6

6

12

12

12

31 × 27 × 20,5

31 × 27 × 20,5

31 × 47 × 20,5

31 × 47 × 20,5

31 × 47 × 20,5

23 × 7,5 / 15

23 × 7,5 / 15

23 × 27 /15

23 × 27 /15

23 × 27 /15

B16 E5s

B16 E20

B22 E5

B22 E5s

B22 E20

37.337168

37.337168

37.337140

37.337170

37.337170

25 – 150

30 – 200

25 – 100

25 – 150

30 – 200

-50 – 150

-60 – 200

-30 – 100

-50 – 150

-60 – 200

0,05

0,01

0,05

0,05

0,01

1.800

1.800

1.000

1.800

1.800

120 / 5

200 / 8

120 / 5

120 / 5

200 / 8

16

16

22

22

22

31 × 47 × 24,5

31 × 47 × 24,5

31 × 47 × 30

31 × 47 × 30

31 × 47 × 30

23 × 27 / 20

23 × 27 / 20

23 × 27 / 25

23 × 27 / 25

23 × 27 / 25

Tel.: (1) 436-0790
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MEDINGEN nyitott tartályú keringetõ termosztátok, C sorozat
A nagyteljesítményû, kettõs pumparendszerrel – két keringetõ szivattyúval – rendelkezõ
termosztátfejek rozsdamentes kádakkal egybeépítve belsõ keringetésre, és külsõ
egységek temperálására egyaránt alkalmasak. A készülékek rozsdamentes acélkádjában hõközvetítõ közegként vizet, maximum
100 °C–ig lehet használni. Magasabb temperálási hõmérséklet igénye esetén a kádba
megfelelõ olajat kell tölteni. Ilyenkor maximum 200 °C hõmérséklet (típustól függõen)
érhetõ el.
A rozsdamentes kád és a párolgás
megakadályozására szolgáló tartozék fedél
könnyen tisztítható. Mindegyik termosztát
alapkiépítésben tartalmazza a külsõ keringetés és a beépített hûtõspirál csatlakozó
csõvégeit. A kádakra leresztõ csap (12-22
literig) rendelhetõ.
További kiegészítõk a 9.52 oldalon találhatók.
A C típussorozatú termosztátok általános
ismertetése az elõzõ oldalakon található.

Típus:

B6 C5

Kód:

37.336506

Hõmérséklet tartomány (°C):

30 – 150

külsõ hûtéssel (°C):

-50 – 150

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.800

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

300 / 20

Kád térfogata (liter):

6

Kád mérete (cm):

31 × 27 × 20,5

Kád nyílása / mélysége (cm):

23 × 7,5 / 15

Típus:

B16 C5

Kód:

37.336529

Hõmérséklet tartomány (°C):

30 – 150

külsõ hûtéssel (°C):

-50 – 150

Pontosság (±K):

0,05

Fûtési teljesítmény (W):

1.800

Nyomás (mbar) / sebesség (l/min):

300 / 20

Kád térfogata (liter):

16

Kád mérete (cm):

31 × 47 × 24,5

Kád nyílása / mélysége (cm):

23 × 27 / 20

Polikarbonát kádak választéka
A fent feltüntetett komplett termosztátok kádjai külön is rendelhetõk, igény esetén
egyéb gyártmányú termosztátfejekkel is felszerelhetõk. A mûanyagból készített (polikarbonát) kádjakban hõközvetítõ folyadékként vizet maximum 100 °C–ig lehet használni. Ezek
a kádak elsõsorban belsõ keringetésre alkalmasak. A termosztátfejek a kádakon elõrehátra csúsztathatók, pozícionálhatók.
Kód

Típus

Térfogat

Alkalmas MEDINGEN

(liter)

termosztát

37.M09826

P5

5

összes E típus

37.M11974

P6

6

összes E típus

37.M11975

P8

8

összes E típus

37.M11976

P13

13

összes E típus

37.M11681

P20

20

összes E típus

Rozsdamentes acél kádak választéka
A fent feltüntetett komplett termosztátok kádjai külön is rendelhetõk, igény esetén egyéb
gyártmányú termosztátfejekkel is felszerelhetõk. A kádak fedél nélkül szállítjuk. A fedelek az
9.52 oldalon, a kiegészítõk között találhatók.
Kód

9.46

Jelölés

Térfogat

Külsõ méret

Belsõ méret

Alkalmas MEDINGEN

(liter)

(cm)

(cm)

termosztát

37.33702260

B2

2

210 × 190 × 200

-

összes E típus

37.33702280

B4

4

340 × 175 × 200

115 × 115 × 150

összes E típus

37.33602001

B6

6

310 × 270 × 205

230 × 75 × 150

összes E és C típus

37.33602051

B12

12

310 × 470 × 205

230 × 270 × 150

összes E és C típus

37.33602071

B16

16

310 × 470 × 245

230 × 270 × 200

összes E és C típus

37.33602091

B22

22

310 × 470 × 300

230 × 270 × 250

összes E és C típus
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B6 C20

B12 C5

37.336630

37.336507

37.336635

30 – 250

30 – 150

30 – 250

-60 – 250

-50 – 150

-60 – 250

0,01

0,05

0,01

1.800

1.800

1.800

300 / 20

300 / 20

300 / 20

IX

B12 C20

6

12

12

31 × 27 × 20,5

31 × 47 × 20,5

31 × 47 × 20,5

23 × 7,5 / 15

23 × 27 /15

23 × 27 /15

B16 C20

B22 C5

B22 C20

37.336640

37.336540

37.336645

30 – 250

30 – 150

30 – 250

-60 – 250

-50 – 150

-60 – 250

0,01

0,05

0,01

1.800

1.800

1.800

300 / 20

300 / 20

300 / 20

16

22

22

31 × 47 × 24,5

31 × 47 × 30

31 × 47 × 30

23 × 27 / 20

23 × 27 / 25

23 × 27 / 25

B16 C20

9.55 vízfürdõ
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Asztali kivitelû, hûtött keringetõ termosztátok -30 °C-ig
Rozsdamentes acélkáddal és kompresszoros
hûtõrendszerrel kombinált termosztátok. A
víz forráspontja feletti, illetve fagyáspontja
alatti hõmérsékleten hõközvetítõ folyadékként speciális folyadékot kell használni (lásd
9.40 oldal). A készülékek belsõ és külsõ
keringetésre egyaránt alkalmasak, tehát
külsõ egység is termosztálható.
Az E5 és C5 jelzésû vezérlõk (a jelzést a
típusszám második része tartalmazza) LEDes kijelzõvel, az E20 és C20 jelzésû termosztátfejek érintõképernyõvel rendelkeznek. Az E20K és C20K termosztáttal szerelt
berendezések energiatakarékos krio-hûtésvezérlésre képesek.
A termosztátfejek részletesebb ismertetése, valamint mûszaki adatai (pontosság,
fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon találhatók.

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -10 °C-ig, 3 literes káddal
Kód

Típus

Hõmérséklet
tartomány (°C)

37.334701

K10 E5

-10 – +100

37.334704

K10 E20

-10 – +100

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -20 °C-ig, 8 literes káddal
Kód

Típus

Hõmérséklet

37.334711

K21 E5

-20 – +100

37.334718

K21 E20

-20 – +100

37.334750

K21 E20K

-20 – +200

37.334716

K21 C5

-20 – +100

37.334719

K21 C20

-20 – +100

37.334752

K21 C20K

-20 – +200

tartomány (°C)

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -20 °C-ig, 10 literes káddal
Kód

Típus

Hõmérséklet
tartomány (°C)

37.334721

K22 E5

-20 – +100

37.334727

K22 E20

-20 – +100

37.334754

K22 E20K

-20 – +200

37.334726

K22 C5

-20 – +100

37.334728

K22 C20

-20 – +100

37.334756

K22 C20K

-20 – +200

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -30 °C-ig, 11 literes káddal
Kód

Típus

Hõmérséklet

37.334731

K31 E5

-30 – +100

37.334737

K31 E20

-30 – +100

37.334758

K31 E20K

-30 – +200

37.334736

K31 C5

-30 – +100

37.334738

K31 C20

-30 – +100

37.334760

K31 C20K

-30 – +200

tartomány (°C)

K10 E5

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -30 °C-ig, 15 literes káddal
Kód

Típus

Hõmérséklet

37.334741

K32 E5

-30 – +100

37.334747

K32 E20

-30 – +100

37.334762

K32 E20K

-30 – +200

37.334746

K32 C5

-30 – +100

37.334748

K32 C20

-30 – +100

37.334764

K32 C20K

-30 – +200

tartomány (°C)

K21 E20

9.48
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Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

Hûtési teljesítmény (W)
0 °C

+20 °C

(liter/perc)

Pumpa teljesítmény
(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

-

130

200

5

100

135 × 105 / 130

205 × 335 × 540

-

130

200

5

100

135 × 105 / 130

205 × 335 × 540

Kád nyílása /

Méretek

Hûtési teljesítmény (W)

Pumpa teljesítmény

-10 °C

0 °C

+20 °C

(liter/perc)

(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

100

425

700

5

100

235 × 165 / 150

350 × 450 × 600

100

425

700

8

200

235 × 165 / 150

350 × 450 × 600

100

425

700

20

300

235 × 165 / 150

350 × 450 × 600

100

425

700

22

300

235 × 165 / 150

350 × 450 × 600

100

425

700

22

300

235 × 165 / 150

350 × 450 × 600

100

425

700

22

300

235 × 165 / 150

350 × 450 × 600

Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

Hûtési teljesítmény (W)
0 °C

+20 °C

(liter/perc)

Pumpa teljesítmény
(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

100

425

700

5

100

235 × 165 / 200

350 × 450 × 700

100

425

700

8

200

235 × 165 / 200

350 × 450 × 700

100

425

700

20

300

235 × 165 / 200

350 × 450 × 700

100

425

700

22

300

235 × 165 / 200

350 × 450 × 700

100

425

700

22

300

235 × 165 / 200

350 × 450 × 700

100

425

700

22

300

235 × 165 / 200

350 × 450 × 700

Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

Hûtési teljesítmény (W)
0 °C

+20 °C

(liter/perc)

Pumpa teljesítmény
(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

200

500

750

5

100

300 × 190 / 150

400 × 480 × 710

200

500

750

8

200

300 × 190 / 150

400 × 480 × 710

200

500

750

20

300

300 × 190 / 150

400 × 480 × 680

200

500

750

22

300

300 × 190 / 150

400 × 480 × 680

200

500

750

22

300

300 × 190 / 150

400 × 480 × 680

200

500

750

22

300

300 × 190 / 150

400 × 480 × 680

Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

Hûtési teljesítmény (W)
0 °C

+20 °C

(liter/perc)

Pumpa teljesítmény
(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

200

500

750

5

100

300 × 190 / 200

400 × 480 × 710

200

500

750

8

200

300 × 190 / 200

400 × 480 × 710

200

500

750

20

300

300 × 190 / 200

400 × 480 × 680

200

500

750

22

300

300 × 190 / 200

400 × 480 × 680

200

500

750

22

300

300 × 190 / 200

400 × 480 × 680

200

500

750

22

300

300 × 190 / 200

400 × 480 × 680
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Asztali kivitelû, hûtött keringetõ termosztátok -40 °C-ig
Rozsdamentes acélkáddal és kompresszoros
hûtõrendszerrel kombinált termosztátok
nyolc méréstartományban -40 és +200 °C
között. Minden kád azonos méretû. A víz forráspontja feletti, illetve fagyáspontja alatti
hõmérsékleten hõközvetítõ folyadékként
speciális folyadékot kell használni (lásd 9.40
oldal). A belsõ és külsõ keringetésre
egyaránt alkalmasak készülékkel külsõ egység
is termosztálható.
A hûtõ-fûtõ berendezések összesen hatféle
vezérlõvel – E5, C5, E20, C20 és E20K,
C20K – rendelhetõk. A K jelzésû vezérlõk
(energiatakarékos krio-hûtésvezérlésre képesek.
A termosztátfejek részletesebb ismertetése, valamint mûszaki adatai (pontosság,
fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon találhatók.

Asztali kivitelû hûtött termosztátok 0 – -40 °C-ig, 14 literes káddal
Kód

Típus

tartomány (°C)
37.3348105

KT E5

0 – +100

37.3348130

KT E20

0 – +100

37.3348135

KT E20K

0 – +200

37.3348108

KT C5

0 – +100

37.3348140

KT C20

0 – +100

37.3348145

KT C20K

0 – +200

37.3348111

KT10 E5

-10 – +100

37.3348131

KT10 E20

-10 – +100

37.3348136

KT10 E20K

-10 – +200

37.3348114

KT10 C5

-10 – +100

37.3348141

KT10 C20

-10 – +100

37.3348146

KT10 C20K

-10 – +200

37.3348160

KT30 E5s

-30 – +100

37.3348132

KT30 E20

-30 – +100

37.3348137

KT30 E20K

-30 – +200

37.3348120

KT30 C5

-30 – +100

37.3348142

KT30 C20

-30 – +100

37.3348147

KT30 C20K

-30 – +200

37.3348161

KT40 E5s

-40 – +100

37.3348133

KT40 E20

-40 – +100

37.3348138

KT40 E20K

-40 – +200

37.3348126

KT40 C5

-40 – +100

37.3348143

KT40 C20

-40 – +100

37.3348148

KT40 C20K

-40 – +200

KT10 E20

9.50
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Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

Hûtési teljesítmény (W)
0 °C

+20 °C

(liter/perc)

Pumpa teljesítmény
(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

-

250

500

5

100

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

250

500

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

250

500

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

250

500

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

250

500

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

250

500

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

300

500

5

100

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

300

500

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

300

500

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

300

500

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

300

500

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

-

300

500

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

250

450

600

5

100

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

250

450

600

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

250

450

600

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

250

450

600

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

250

450

600

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

250

450

600

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

400

550

750

5

100

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

400

550

750

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

400

550

750

8

200

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

400

550

750

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

400

550

750

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

400

550

750

20

300

210 × 270 / 190

400 × 450 × 730

IX
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Álló kivitelû, hûtött keringetõ termosztátok -55 °C-ig
Nagyméretû és nagyteljesítményû padlón
álló, rozsdamentes acélkáddal és kompresszoros hûtõrendszerrel kombinált termosztátok nyolc méréstartományban -55 és +200
°C között. A víz forráspontja feletti, illetve
fagyáspontja alatti hõmérsékleten hõközvetítõ folyadékként speciális folyadékot kell
használni (lásd 9.40 oldal). A készülékek
belsõ és külsû keringetésre egyaránt alkalmasak, tehát külsõ egység is termosztálható.
Minden kád azonos méretû. A berendezéseket – a mozgatás megkönnyítésére –
görgõkkel szerelték fel.
Az E5 és C5 jelzésû vezérlõk (a jelzést a
típusszám második része tartalmazza) LEDes kijelzõvel, az E20 és C20 jelzésû termosztátfejek érintõképernyõvel rendelkeznek. Az E20K és C20K termosztáttal szerelt
berendezések energiatakarékos krio-hûtésvezérlésre képesek.
A termosztátfejek részletesebb ismertetése, valamint mûszaki adatai (pontosság,
fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon találhatók.

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -15 – -55 °C-ig, 22 literes káddal
Kód

Típus

Hõmérséklet
tartomány (°C)

37.3349150

KB10 E5s

-10 – +100

37.3349139

KB10 E20

-10 – +100

37.3349160

KB10 E20K

-10 – +200

37.3349122

KB10 C5

-10 – +100

37.3349145

KB10 C20

-10 – +100

37.3349165

KB10 C20K

-10 – +200

37.3349151

KB30 E5s

-30 – +100

37.3349140

KB30 E20

-30 – +100

37.3349161

KB30 E20K

-30 – +200

37.3349124

KB30 C5

-30 – +100

37.3349146

KB30 C20

-30 – +100

37.3349166

KB30 C20K

-30 – +200

37.3349152

KB40 E5s

-40 – +100

37.3349141

KB40 E20

-40 – +100

37.3349162

KB40 E20K

-40 – +200

37.3349125

KB40 C5

-40 – +100

37.3349147

KB40 C20

-40 – +100

37.3349167

KB40 C20K

-40 – +200

37.3349153

KB55 E5s

-55 – +100

37.3349142

KB55 E20

-55 – +100

37.3349163

KB55 E20K

-55 – +200

37.3349126

KB55 C5

-55 – +100

37.3349148

KB55 C20

-55 – +100

37.3349168

KB55 C20K

-55 – +200

KB10 E20

Ultramélyhûtött keringetõ termosztátok (Kriosztát)
Az álló kivitelû berendezések extrém alacsony Asztali kivitelû hûtött termosztátok -75 °C-ig, 12 literes káddal
hõmérsékleten fõként külsõ egységek ter- Kód
Típus
Hõmérséklet
mosztálására ajánlott, de belsõ tartályába
tartomány (°C)
edények is helyezhetõk. A nagyteljesítményû 37.3349154
KB75 E5s
-75 – +100
kompresszoros hûtõrendszer akár -75 °C-os 37.3349143
KB75 E20
-75 – +100
folyadékhõmérséklet elérésére képes.
37.3349164
KB75 E20K
-75 – +200
A berendezéseket – a mozgatás megköny- 37.3349135
KB75 C5
-75 – +100
nyítésére – görgõkkel szerelték fel. Minden 37.3349149
KB75 C20
-75 – +100
kád azonos méretû, 12 liter térfogatú.
37.3349169
KB75 C20K
-75 – +200
A hûtõ-fûtõ berendezések összesen hatféle
vezérlõvel – E5s, C5, E20, C20 és E20K, C20K – rendelhetõk. A K jelzésû vezérlõk
(energiatakarékos krio-hûtésvezérlésre képesek. A termosztátfejek részletesebb
ismertetése, valamint mûszaki adatai (pontosság, fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon
találhatók.
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Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

Hûtési teljesítmény (W)
0 °C

+20 °C

(liter/perc)

Pumpa teljesítmény
(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

200

400

750

5

120

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

200

400

750

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

200

400

750

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

200

400

750

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

200

400

750

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

200

400

750

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

350

500

750

5

120

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

350

500

750

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

350

500

750

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

350

500

750

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

350

500

750

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

350

500

750

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 102

600

700

1.000

5

1200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

600

700

1.000

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

600

700

1.000

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

600

700

1.000

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

600

700

1.000

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

600

700

1.000

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

800

950

1.000

5

120

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

800

950

1.000

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

800

950

1.000

8

200

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

800

950

1.000

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

800

950

1.000

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

800

950

1.000

20

300

23 × 27 / 25

53,5 × 57 × 99

IX

9.76 ultramélyhûtõ
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Hûtési teljesítmény (W)

Pumpa teljesítmény

Kád nyílása /

Méretek

-10 °C

0 °C

+20 °C

(liter/perc)

(mbar)

mélysége (cm)

(cm)

500

800

900

5

120

23 × 18 / 15

55 × 65,5 × 102

500

800

900

8

200

23 × 18 / 15

55 × 65,5 × 102

500

800

900

8

200

23 × 18 / 15

55 × 65,5 × 102

500

800

900

20

300

23 × 18 / 15

55 × 65,5 × 99

500

800

900

22

300

23 × 18 / 15

55 × 65,5 × 99

500

800

900

22

300

23 × 18 / 15

55 × 65,5 × 99
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Kiegészítõk, opciók a keringetõ termosztátokhoz
Az elõzõekben felsorolt MEDINGEN készülékhez az alábbi opcionális tartozékok
választhatók. A rozsdamentes és mûanyag kádak külön is rendelhetõk.
Kód

Megnevezés

37.33602856

kádleeresztõ csap

Készülék típus

37.33702262

rozsdamentes acél kádfedél

B2…

37.33702286

rozsdamentes acél kádfedél

B4…

37.34902107

rozsdamentes acél kádfedél

B5…

37.33602006

rozsdamentes acél kádfedél

B6…

37.33602056

rozsdamentes acél kádfedél

B12… – B22

37.33702055

hûtõspirál

E5, E5s, E20

37.33702056

rögzítõelem a kád oldalához

37.33602175

állítható rögzítõhíd a kád tetejére

37.33652100

állítható termosztát-állvány a kádba

37.33702230

süllyeszthetõ platform (kádalj)

37.33703378

Pt100 hõmérsékletszenzor

E20, C20

37.33701006

PC szoftver

E10, C10

37.33661001

PC szoftver

E20, C20

B2... – B22... (összes B típus)

E1 – E20
C1, C10, C11
C1, C10, C11
B12… – B22…

A kádak külön (termosztát nélkül) is rendelhetõk.
Érdeklõdjön munkatársainknál.

Rozsdamentes csõtartó állványok a termosztátokhoz
Zárójelben tüntettük fel a termosztátok kádjába vagy kádjára – kialakítástól függõen –
helyezhetõ állványok számát.
Függesztett típusú csõtartó állványok: mûanyag káddal szerelt készülékekhez rendelhetõk.
Álló típusú csõtartó: rozsdamentes káddal összeállított készülékekhez rendelhetõk.
Kód

Kialakítás

Férõhely

Lyuk Ø

Készülék típus

(mm)

9.54

37.34902084

függesztett

27

10,5

P5… (2)

37.34902083

függesztett

27

11,5

P5… (2)

37.34902085

függesztett

21

14,5

P5… (2)

37.34902086

függesztett

12

18,5

P5… (2)

37.33702203

függesztett

36

11,5

P6… (2), P8… (3), P13… (4)

37.33702202

függesztett

36

13,5

P6… (2), P8… (3), P13… (4)

37.33702200

függesztett

25

14,5

P6… (2), P8… (3), P13… (4)

37.33702201

függesztett

20

18,5

P6… (2), P8… (3), P13… (4)

37.33702204

függesztett

5

32

P6… (2), P8… (3), P13… (4)

37.33602800

álló

56

10,5

B6… (1), B12… (4)

37.33602801

álló

56

11,5

B6… (1), B12… (4)

37.33602802

álló

33

14,5

B6… (1), B12… (4)

37.33602803

álló

18

18,5

B6… (1), B12… (4)

37.33602804

álló

6

32

B6… (1), B12… (4)

37.33602805

álló

56

10,5

B16… (4)

37.33602806

álló

56

11,5

B16… (4)

37.33602807

álló

33

14,5

B16… (4)

37.33602808

álló

18

18,5

B16… (4)

37.33602809

álló

6

32

B16… (4)
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STUART SBS40 típusú rázó-vízfürdõ
Professzionális, speciálisan kialakított rázó-vízfürdõ, mely a kiválasztott – külön rendelendõ – rázótálcától függõen körkörös vagy lineáris mozgást végez.
A rázótálca és a készülék között mágneses kapcsolat van, nincs szükség semmilyen
összekötésre, rögzítésre – a tálca egy mozdulattal ki- és behelyezhetõ, a készülék azonnal indítható. A vízfürdõ rázótálca nélkül normál vízfürdõként használható.
A rázótálcához 10 db erõs rögzítõrugót mellékelünk, mely – a rázandó lombikoktól függõen – számos variációban elhelyezhetõk a perforált lemezen. Tipikus elhelyezési módok:
8 × 250 ml, 6 × 500 ml, 4 × 1.000 ml (Erlenmeyer lombik esetén).
A rázótálcához a laboratóriumban használatos legtöbb csõhöz tartóállványok is rendelhetõk széles választékban, az 1,5 ml-es mikrocsövektõl az 50 ml-es centrifugacsövekig.
A rázótálca, a tartók és a fürdõ anyaga rozsdamentes acél.
A rázási sebesség és a vízfürdõ-hõmérséklet digitálisan állítható be, melyek beállítási és
aktuális értékei az LCD kijelzõrõl leolvashatók.
Az alacsonyvízszint érzékelõ szenzor révén a készülék fényjelzéssel figyelmeztet a nem
elegendõ vízmennyiségre és automatikusan lekapcsolja a fûtést, hogy megakadályozza a
szárazfûtést.
Túlfûtés elleni védelme – applikációtól függõen – állítható.
A rázó-vízfürdõhöz fedelek is rendelhetõk a párolgás megakadályozására, levehetõ rozsdamentes acél, vagy felhajtható, átlátszó mûanyag (polikarbonát) kivitelben.
Kód: 45.SBS40
Mûszaki adatok:

SBS40

Térfogat:

24 liter

Hõmérséklet tartomány:

k.h. + 5 °C – 100 °C

Hõmérséklet stabilitás:

±0,5 °C

Rázási sebesség:

20 – 200 kitérés / perc

Kitérés mértéke:

20 mm

Belsõ méretek:

300 × 500 × 200 mm

Külsõ méretek:

335 × 540 × 325 mm

Súly:

17 kg

Kiegészítõk, opciók SBS40 típusú rázó-vízfürdõhöz
Kód

Megnevezés

45.SBS40/1

rázótálca 10 db rögzítõ rugóval, lineáris mozgatáshoz

45.SBS40/2

rázótálca 10 db rögzítõ rugóval, körkörös mozgatáshoz

45.SBS30/1

tartalék rögzítõrugó (10 db)

45.SBS40/3

perforált lemez statikus üzemmódra

45.SBS40/5

tartóállvány 143 db 1,5 ml-es mikrocsõhöz

45.SBS40/6

tartóállvány 120 db 13 mm-es kémcsõhöz

45.SBS40/7

tartóállvány 72 db 16 mm-es kémcsõhöz

45.SBS40/8

tartóállvány 56 db 15 ml-es kémcsõhöz

45.SBS40/9

tartóállvány 30 db 26 mm-es kémcsõhöz

45.SBS40/10

tartóállvány 25 db 50 ml-es kémcsõhöz

45.SWB/1

rozsdamentes fedél a párolgás megakadályozására

45.SBS40/4

polikarbonát fedél a vízfürdõre

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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A MEMMERT
Sok évtizedes gyártási tapasztalat és a legkorszerûbb technológia összhangja garantálja a német MEMMERT készülékek kiváló minõségét, precizitását. A kitûnõ alapanyagból
készült és a legfejlettebb elektronikával felszerelt víz- és olajfürdõk, szárítószekrények,
inkubátorok, hõlégsterilizátorok a modern laboratóriumok nélkülözhetetlen eszközei.
Mivel a MEMMERT berendezések kívül-belül rozsdamentes acélból készülnek, idõtállóak
és esztétikusak.

MEMMERT víz- és olajfürdõk

WNE 14

EXCELLENT
vezérlõ

A MEMMERT víz- és olajfürdõk kétféle mikroprocesszoros hõmérsékletvezérlõvel és digitális
kijelzõvel rendelhetõk: B – BASIC, E – EXCELLENT.
WNB vízfürdõk BASIC vezérlõvel: standard alkalmazásokhoz ajánlott készülékek kettõs
túlfûtés elleni védelemmel. A termosztálási hõmérséklet és az idõzítési funkciók egy
forgatógomb és egy választógomb (SET) segítségével könnyedén beállíthatóak.
Funkciók: aktuális és beállított hõmérséklet kijelzése, idõzített bekapcsolás,
beállítható hõntartási idõ, vizuális hibaüzenet.
Memmert víz- és olajfürdõk/ WNE víz- és ONE olajfürdõk EXCELLENT vezérlõvel: nagy
precizitást és biztonságot igénylõ alkalmazásokhoz kifejlesztett berendezések hármas
túlfûtés elleni védelemmel.
Többletfunkciók BASIC-hez képest: elektronikus, állítható túlfûtés elleni védelem, vízszintellenõrzõ elektronika, hangjelzés (program vége, hiba). Az idõzítés (hõntartás) a beállított
hõfok elérésekor aktivizálódik.
A legnagyobb térfogatú (45 literes) vízfürdõ rendelhetõ keringetõ szivattyúval is WPE 45
típusszám alatt.
Mûszaki adatok:

WNB

WNE

ONE

Fûtési tartomány:

10 – 100 °C

10 – 100 °C

20 – 200 °C

Vezérlõ pontossága:

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

Hõmérséklet inhomogenitás:

±0.5 °C

±0.25 °C

±0.25 °C

Kód

Kód

Típus

vízfürdõ „B”

vízfürdõ „E"

olajfürdõ

Térfogat

Kád méret

Külsõ méret

Telj.

(liter)

(mm)

(mm)

(W)

23.WNB7

23.WNE7

23.ONE 7

23.WNB10

23.WNE10

23.ONE10

7

240 × 210 × 140

468 × 356 × 238

1.200

10

350 × 210 × 140

578 × 356 × 238

23.WNB14

23.WNE14

23.ONE14

1.200

14

350 × 290 × 140

578 × 436 × 238

23.WNB22

23.WNE22

1.800

23.ONE22

22

350 × 290 × 220

578 × 436 × 296

23.WNB29

2.000

23.WNE29

23.ONE29

29

590 × 350 × 140

818 × 516 × 238

2.400

23.WNB45

23.WNE45

23.ONE45

45

590 × 350 × 220

818 × 516 × 296

2.800

-

23.WPE45*

-

45

590 × 350 × 220

818 × 516 × 296

2.800

*keringetõ szivattyúval.

Lapos tetõ kör alakú nyílásokkal, koncentrikus gyûrûkkel
Használatával lehetséges a minták kíméletes, gõzzel történõ melegítése, bepárlása.
Az edények átmérõjének megfelelõen, a koncentrikus gyûrûk számának csökkentésével/
növelésével változtatható a nyílás nagysága.
Kód

9.56

Megnevezés

Nyílások

Max. Ø

száma (db)

(mm)

23.L00700

WNB 7 / WNE 7 típushoz

1

187

23.L01000

WNB 10 / WNE 10 típushoz

3

107

23.L01422

WNB 14 / WNE 14 és WNB 22 / WNE 22 típushoz

6

87

23.L02945

WNB 29 / WNE 29 és WNB 45 / WNE 45 típushoz

8

107

23.L22945

WNB 29 / WNE 29 és WNB 45 / WNE 45 típushoz

4

187
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Domború fedél a párolgás megakadályozására
Használata révén a víz nem tud elpárologni, mert a fedélen csapódik le. A kondenzált víz
a fedél domborúsága miatt nem csöpög a mintába, hanem oldalt folyik vissza a kádba.
Bármely típushoz rendelhetõk, utólag is felszerelhetõk (kérjük, ilyenkor tüntessék fel a
készülék típusát).
Kód: 23.L10000

Kémcsõállványok 10 – 45 literes vízfürdõkbe
Memmert WNB 10 / WNE 10 – WNB 45 / WNE 45 típusokhoz.
Anyaga: rozsdamentes acél.
Kód

Hossz

Szél.

Férõhely

Lyuk Ø

N / S*

(mm)

23.x20

345

(mm)

(db)

(mm)

40

2 × 20

10

23.x21

345

40

2 × 20

23.x22

345

43

23.x23

345

Kód

Hossz

Szél.

Férõhely

Lyuk Ø

N / S*

(mm)

23.x32

345

(mm)

(db)

(mm)

60

3 × 12

12

23.x33

14,5

345

70

3 × 12

2 × 12

14,5

18

23.x34

345

80

3 × 10

21

50

2 × 12

18

23.x40

345

64

4 × 20

10

23.x24

345

55

2 × 10

21

23.x41

345

75

4 × 20

12

23.x25

345

80

2×6

32

23.x42

345

85

4 × 12

14,5

23.x30

345

50

3 × 20

10

23.x43

345

95

4 × 12

18

23.x31

345

55

3 × 20

12

23.x44

345

110

4 × 10

21

*a kémcsövek hosszúságának megfelelõen kétféle alaptípus közül lehet választani.
Az × helyére a kívánt kémcsõtípus kódját – N vagy S – kell beírni.
N típus: hosszabb csövekhez, 100 mm-es hosszúságtól.
S típus: rövidebb csövekhez, 75 mm-es hosszúságtól.

Kémcsõállvány WNB 7 és WNE 7 vízfürdõbe
Anyaga: rozsdamentes acél.
A kémcsõ állvány 56 db 18 mm átmérõjû lyukat tartalmaz.
Kód: 23.N07000

Rázóegység elektronikus szabályozóval a vízfürdõkre
Minták lombikokban (100-500 ml) és kémcsövekben – termosztálás közben – történõ
keverésére szolgál. A rázófeltét könnyedén ki- és beemelhetõ a két rögzítõcsavar
meglazítása után. A rázási frekvencia fokozatmentesen szabályozható 10-150 löket/perc
intervallumban. A kitérés hosszúsága 15 mm. A készülékhez többféle kiegészítõ tartozék
rendelhetõ. Kérje részletes tájékoztatónkat.
Kód

Megnevezés

23.M00014

rázóegység WNB 14 / WNE 14 vízfürdõkhöz

23.M00022

rázóegység WNB 22 / WNE 22 vízfürdõkhöz

23.M01029

rázóegység WNB 29 / WNE 29 vízfürdõkhöz

23.M01045

rázóegység WNB 45 / WNE 45 / WPE 45 vízfürdõkhöz

Beépíthetõ opciók a vízfürdõkhöz
Kód

Megnevezés

23.L70000

beépített hûtõspirál vízhûtéshez, hidegvíz-keringetéshez (kivéve 7 literes vízfürdõ)

23.L30000

vízszintszabályozó egység az elpárlogott víz folyamatos utánpótlására
A Memmert vízfürdõkhöz számos egyéb kiegészítõ elem is rendelhetõ.
Érdeklõdön munkatársainknál!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

9.57

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

fûtõ, termosztáló készülékek

MEMMERT szárítószekrények, hõlégsterilizátorok (U és S sorozat)
A MEMMERT szárítószekrények széles körben alkalmazhatók a precíz termosztálás
területén. A készülékek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak és biztonsági elõírásoknak felelnek meg. A burkolatuk és szerkezeti elemeik anyaga rozsdamentes acél.
A négy oldalon elhelyezett fûtõszálak egyenletes hõmérséklet-eloszlást eredményeznek a
belsõ térben. A készülékek alján beáramló levegõ végighalad a fûtõszálak oldalán, így az a
belsõ térbe érve már a bentivel közel azonos hõmérsékletû lesz. A szárítószekrények – az
intenzívebb légkeverés és a lehetõ legjobb hõmérséklet-eloszlás érdekében – ventilátoros
kivitelben (F-jelzésû készülékek) is kaphatóak. A berendezések szabályozható szellõzéssel
rendelkeznek. A fûtõszálak bordái egyben polctartóként is szolgálnak. A kisebb méretû
készülékekhez 1 db, míg a nagyobbakhoz (a 400-as típustól kezdõdõen) 2 db rozsdamentes polc alapfelszerelésként jár. A masszív és két ponton záródó ajtó kitûnõen
szigetelt, ennek ellenére speciális zárszerkezetével könnyen nyitható, zárható. A berendezések igény esetén üvegablakos ajtóval is rendelhetõk.
A készülékek kalibrálási bizonyítvánnyal (160ºC) kerülnek forgalomba.
Vezérlésük történhet elektronikus szabályozóval (B modell), programozható szabályozóval
(E modell) vagy programozható, chip-kártyás szabályozóegységgel
(P modell).
BASIC (B) elektronikus szabályozó: egy termosztálási hõmérséklet és
idõ állítható be, melyek aktuális értékeit digitális kijelzõ mutatja. Kettõs
túlfûtés elleni védelem: elektronikus (OPR) és mechanikus (TB). Az ilyen
szabályozóval ellátott berendezések a legegyszerûbb és legkedvezõbb
árfekvést képviselik a készülékcsaládban minõségi kompromisszumok
nélkül.
EXCELLENT (E) programozható szabályozó: a kijelzõ alaphelyzetben az
aktuális hõmérsékletet és mûködési funkciót mutatja. Beállítható
paraméterek: hõmérséklet, késleltetés, mûködési idõ, hõntartási idõ és
ventiláció sebessége (F jelzésû készülékeknél). E paraméterek variálható
beillesztésével ciklusszervezés (ismétlés, szakaszos vezérlés) is lehetséges. A beépített valósidejû óra segítségével a hét minden napjára,
különbözõ idõpontokra is beütemezhetõk a programok. Kettõs túlfûtés
elleni védelem: elektronikus (TWW vagy TWB) és mechanikus (TB). RS
232 kimenet a számítógépes feldolgozás, adatgyûjtés és kiértékelés
céljából. Ehhez nyújt segítséget a CELSIUS 2005 kiértékelõ program.
PERFECT (P) programozható szabályozó kártyaíró/olvasóval: a programozás történhet közvetlenül a készüléken (40 lépcsõs program), a
memóriakártyával (40 lépcsõs program), a számítógéppel pedig közel
végtelen számú hõmérsékleti lépcsõ állítható be. Egyes lépcsõkhöz a
légkeverés, illetve a szellõzés mértéke programozható. Számítógéppel
összekapcsolva a CELSIUS 2005 programmal a folyamatosan mért adatok táblázatban vagy grafikusan megjeleníthetõk. Az adatgyûjtés akár 6
napon keresztül is történhet (memória 1.024 kB). Opcióként rendelhetõ
kártyaíró/olvasó egységgel – melyet a PC-hez csatlakoztatunk – az adatok hordozhatóak lesznek, valamint új programot a komputeren is
írhatunk. Csatlakozók: RS 232 és nyomtatókimenet. Hármas túlfûtés
elleni védelem: elektronikus (TWW vagy TWB) és mechanikus (TB),
valamint egy állítható tolerancia limiter. Túlfûtés esetén a készülék hangjelzést ad. A gyári CELSIUS 2005 kiértékelõ program és egy memóriakártya alaptartozék.
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Mûszaki adatok:

B vezérlõvel

E és P vezérlõvel

Termosztálási tartomány:

30 – 220 °C

30 – 250 °C (30 – 300 °C, opció)

Vezérlõ pontossága:

±0.5 °C

±0,25 °C

Hõmérséklet inhomogenitás: ±2,7 °C*
Hálózati feszültség:

IX

±2,2 °C*

230 V 100 – 600-as típusnál
400 V, 3 fázis 700 és 800 típusnál

UNB 300

*középérték: függ a készülék méretétõl, ventillációjától.

Szárítószekrények (U sorozat)
Rendelési kód kialakítása*

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Ajtó

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

(db)

100

14

600

32 × 18 × 24

47 × 33 × 52

1

1/2

B/E/P

200

32

1.100

40 × 25 × 32

55 × 40 × 60

1

1/3

B/E/P

300

39

1.200

48 × 25 × 32

63 × 40 × 60

1

1/3

N/F

B/E/P

400

53

1.400

40 × 33 × 40

55 × 48 × 68

1

2/4

23.U

N/F

B/E/P

500

108

2.000

56 × 40 × 48

71 × 55 × 76

1

2/5

23.U

N/F

E/P

550

153

2.200

48 × 50 × 64

63 × 65 × 92

1

2/7

23.U

N/F

E/P

600

256

2.400

80 × 50 × 64

95 × 65 × 92

2

2/7

23.U

N/F

E/P

700

416

4.000

104 × 50 × 80

119 × 65 × 108

2

2/9

23.U

N/F

E/P

800

749

4.800

104 × 60 × 120

119 × 75 × 162

2

2 / 14

Kivitel

Szellõzés

Vezérlõ

Típus

23.U

N

B

23.U

N

23.U

N

23.U

Polc/hely

A kódszámok kialakítása
23.U (szellõztetés módja: N vagy F) (vezérlõ típusa: B, E vagy P) (készüléktípus: 100-800)
Szellõztetés módja: N = természetes, F = ventilátoros.
Vezérlõ típusa: B = Basic, E =Excellent, P = Perfect (lásd. vezérlõk ismertetése 9.56 oldal).
Példák a rendelési kódra:
23.UNE400: 53 literes szárítószekrény ventilátor nélkül, Excellent vezérlõvel.
23.UFP700: 416 literes szárítószekrény ventilátorral Perfect vezérlõvel.
A készülékek üvegablakos ajtóval is rendelhetõk.
Érdeklõdjön munkatársainkál.

Pozícionálható Pt100-as szenzorokkal a minta hõmérséklete

SFE 600

alapján történhet a sterilizálás (csak PERFECT vezérlõs típusoknál).

Hõlégsterilizátorok (S sorozat)
Rendelési kód kialakítása*

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Ajtó

Polc/hely

Kivitel

Szellõzés

Vezérlõ

Típus

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

(db)

23.S

N

B

100

14

600

32 × 18 × 24

47 × 33 × 52

1

1/2

23.S

N

B/E

200

32

1.100

40 × 25 × 32

55 × 40 × 60

1

1/3

23.S

N

B/E

300

39

1.200

48 × 25 × 32

63 × 40 × 60

1

1/3

23.S

N/F

B/E/P

400

53

1.400

40 × 33 × 40

55 × 48 × 68

1

2/4

23.S

F

B/E/P

500

108

2.000

56 × 40 × 48

71 × 55 × 76

1

2/5

23.S

F

E/P

550

153

2.200

48 × 50 × 64

63 × 65 × 92

1

2/7

23.S

F

E/P

600

256

2.400

80 × 50 × 64

95 × 65 × 92

2

2/7

23.S

F

E/P

700

416

4.000

104 × 50 × 80

119 × 65 × 108

2

2/9

23.S

F

E/P

800

749

4.800

104 × 60 × 120

119 × 75 × 162

2

2 / 14

A kódszámok kialakítása
23.S (szellõztetés módja: N vagy F) (vezérlõ típusa: B, E vagy P) (készüléktípus: 100-800)
Szellõztetés módja: N = természetes, F = ventilátoros.
Vezérlõ típusa: B = Basic, E =Excellent, P = Perfect (lásd. vezérlõk ismertetése 9.56 oldal).
Példák a rendelési kódra:
23.SNB100: 14 literes hõlégsterilizátor ventilátor nélkül Basic vezérlõvel.
23.SFE700: 416 literes szárítószekrény ventilátorral Excellent vezérlõvel.

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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NÜVE szárítószekrények (FN és KD sorozat)

FN 400

A NÜVE szárítószekrényei (hõlégsterilizátorai) széles mérettartományban, jó teljesítmény/ár arányban kaphatóak.
FN sorozat: nyolc méretben, 22-120 literes változatban készülnek, szárítási, hõlégsetrilizálási feladatokra. Programozható, mikroprocesszoros (PID) vezérléssel és felhasználóbarát kezelõszervvel épített berendezések. A kezelõpanelen digitálisan beállítható a
hõmérséklet, a mûködési idõ és a késleltetett indítás (Delay) és a hõntartás (Hold).
Belsõ terük típustól függõen eloxált alumínium vagy rozsdamentes acél. A tripla
hõszigetelés és a légköpenyes fûtési rendszer stabil és homogén hõmérsékletet biztosít
a kamrában. Egyes típusok ventillátoros légkeveréssel rendelkeznek az intenzívebb szellõztetés és a lehetõ legjobb hõmérséklet-eloszlás érdekében. A készülékek túlfûtés elleni
védelemmel vannak ellátva.
FN 032/055/120 típus: a rozsdamentes acélból készült belsõ tér könnyen tisztítható
és ellenáll a legtöbb vegyszernek.
FN 300/400/500 típus: eloxált alumínium burkolatú belsõ térrel rendelkeznek.
FN 300P/400P/500P típus: rozsdamentes belsõvel és ventilátoros légkeveréssel
készült berendezések.
KD 200 és 400 típus: nagyméretû, 193 és 375 literes szárítószekrények mikroproceszszoros (PID) vezérléssel, felhasználóbarát kezelõfelülettel és digitális kijelzõvel.
Beállítható paraméterek: hõmérséklet, mûködési idõ, hõntartási és késleltetési idõ. Belsõ
terük rozsdamentes acélból készült, melynek egyenletes hõmérséklet eloszlását a
nagyteljesítményû ventilátor biztosítja. Túlfûtés elleni védelemmel vannak ellátva.
Mûszaki adatok:

FN sorozat

KD 200 / KD 400

Termosztálási tartomány:

k.h.+5 – 250 °C

70 – 250 °C

Vezérlõ pontossága*:

±1 °C

±2 °C

Inhomogenitás*:

±2 °C

±4 °C

Hálózati feszültség:

220 V

400 V, 3 fázis

*középérték: függ a készülék méretétõl és ventilációjától.
Típus

Térfogat

Teljesítmény

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc/hely

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

35.FN300

22

500

30 × 24 × 30

56 × 38 × 46

2/6

35.FN032

32

600

33 × 30 × 33

56 × 48 × 68

2/6

35.FN400

44

800

42 × 37 × 36

70 × 58 × 54

2/7

35.FN400P

42

800

42 × 33 × 36

78 × 63 × 68

2/7

35.FN055

55

1.000

41 × 39 × 44

65 × 55 × 72

2/7

35.FN120

120

1.600

50 × 50 × 48

73 × 66 × 85

2/10

35.FN500

120

1.600

49 × 49 × 50

79 × 62 × 67

2/10

35.FN500P

110

1.600

50 × 45 × 50

79 × 66 × 67

2/10

35.KD200

193

3.000

50 × 46 × 85

65 × 68 × 114

2/10

35.KD400

375

4.000

50 × 56 × 135

65 × 78 × 164

2/10

MEMMERT inkubátorok (I sorozat)

INE 400

9.60

Felépítésük hasonló (kívül-belül rozsdamentes acél) a MEMMERT szárítószekrényekéhez
(lásd 9.57 oldal). Az inkubátorok a külsõ acélajtó mellett, egy belsõ üvegajtóval is rendelkeznek. A kisebb fûtési teljesítmény miatt hõmérséklet-szabályzásuk pontosabb, a
hõmérséklet-eloszlásuk pedig jobb, mint a szárítószekrényeké. Mivel a készülékekben
nincs ventilátor, a légmozgás csekély, így a keresztszennyezõdés lehetõsége is minimális.
Vezérlésük történhet – a szárítószekrényeknél említett – BASIC (B), EXCELLENT (E) vagy
PERFECT (P) szabályozóval. Az E és P vezérlõvel szerelt inkubátorok számítógépes feldolgozás, adatgyûjtés és kiértékelés céljából RS 232 kimenettel vannak ellátva (a P modell
nyomtató-kimenettel is rendelkezik).
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IX

Ezekhez a készülékekhez a gyári CELSIUS 2005 számítógépes dokumentáló / kiértékelõ program alaptartozék. A P jelzésû inkubátorokhoz opcionálisan a kamra sterilizálására szolgáló memóriakártya (SteriCard) is
rendelhetõ, mellyel a készülék egy 4 óra idõtartamú, sterilizáló ciklust hajt végre 160°C-on.
Az inkubátorok állítható túlfûtés elleni védelemmel vannak ellátva (lásd vezérlõk leírása az 9.56 oldalon).
A MEMMERT készülékei kalibrálási bizonyítvánnyal (37 ºC) kerülnek forgalomba.
Mûszaki adatok:

B vezérlõvel

E és P vezérlõvel

Termosztálási tartomány:

30 – 70 °C

30 – 70 °C (160 °C, opció P vezérlõnél)

Vezérlõ pontossága:

±0,2 °C

±0,05 °C

Hõmérséklet inhomogenitás:

±0,7 °C*

±0,7 °C*

Hálózati feszültség:

230 V, típustól függetlenül

Rendelési kód kialakítása*

Térfogat

Kivitel és vezérlõ

Teljesítmény

Belsõ méret

Külsõ méret

Ajtó

Polc/hely

Típus

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

(db)

23.IN

B/E/P

200

32

440

40 × 25 × 32

55 × 40 × 60

1

1/3

23.IN

B/E/P

300

39

500

48 × 25 × 32

63 × 40 × 60

1

1/3

23.IN

B/E/P

400

53

800

40 × 33 × 40

55 × 48 × 68

1

2/4

23.IN

B/E/P

500

108

900

56 × 40 × 48

71 × 55 × 76

1

2/5

23.IN

E/P

550

153

1.200

48 × 50 × 64

63 × 65 × 92

1

2/7

23.IN

E/P

600

256

1.600

80 × 50 × 64

95 × 65 × 92

2

2/7

23.IN

E/P

700

416

1.800

104 × 50 × 80

119 × 65 × 108

2

2/9

23.IN

E/P

800

749

2.000

104 × 60 × 120

119 × 75 × 162

2

2 / 14

*Kivitel és vezérlõ: INB – inkubátor Basic vezérlõvel, INE – inkubátor Excellent vezérlõvel,
INP – inkubátor Perfect vezérlõvel (lásd: vezérlõk ismertetése).
Példa: INE 400 – 53 literes inkubátor Excellent vezérlõvel.

MEMMERT hûtött inkubátorok, (IPP és ICP sorozat)
A MEMMERT hûtött inkubátorok – mûködésüket tekintve – két változatban kaphatóak.
IPP modellek: kompresszor nélküli, ún. PELTIER elemes hûtött inkubátorok kisebb térfogatokban (32, 39, 53 és 108 liter). Legfõbb elõnyeik közé tartoznak a kis méret, a zajmentes mûködés, az energiatakarékosság és a jégmentesség. A PELTIER elemek élettartama gyakorlatilag korlátlan. Az ilyen készülékek egyetlen hátránya, hogy a minimális
hõmérséklet 5ºC.
ICP modellek: hagyományos kompresszoros, nagyobb térfogatokat (53 – 749 liter) átfogó
készülékek akár -12°C-os hûtési hõmérséklettel (csak ICP6-800).
Mindkét típus rendkívül pontos hõmérsékletvezérlõvel és minimális inhomogenitással
rendelkezik. A készülékek a programozható, chip-kártyás vezérlõvel (PERFECT)
vannak szerelve. Beépített 1024 kByte-os memóriája kb. 6 hónap hõmérséklet adatait
regisztrálja. Számítógépes feldolgozás, adatgyûjtés és kiértékelés céljából RS 232 és
nyomtató kimenettel vannak ellátva. A készülékek állítható digitális túlfûtés elleni
védelemmel rendelkeznek (lásd vezérlõk leírása az 9.56 oldalon). A gyári CELSIUS 2005
kiértékelõ program és egy memóriakártya alaptartozék.
Mûszaki adatok:

IPP

ICP

Termosztálási tartomány:

5-70 °C

0-60 °C (4-500);

Vezérlõ pontossága:

±0,07 °C

±0,07 °C

Hõmérséklet inhomogenitás:

maximum ±0,3 °C

maximum ±0,3 °C

Hálózati feszültség:

230 V, típustól függetlenül

IPP 500

-12 - 60 °C (6-800)

ICP 400

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Típus

Térfogat

Belsõ méret

Külsõ méret

Ajtó

(liter)

(cm)

(cm)

(db)

Polc/hely
(db)

23.IPP200

32

40 × 25 × 32

55 × 49 × 60

1

1/3

23.IPP300

39

48 × 25 × 32

63 × 49 × 60

1

1/3

23.IPP400

53

40 × 33 × 40

55 × 57 × 68

1

2/4

23.IPP500

108

56 × 40 × 48

71 × 64 × 76

1

2/5

23.ICP800

749

104 x 120 x 60

119 x 162 x 82

2

2 / 14

23.ICP400

53

40 × 33 × 40

56 × 49 × 97

1

2/4

23.ICP500

108

56 × 40 × 48

72 × 56 × 105

1

2/5

23.ICP600

256

80 × 50 × 64

96 × 66 × 134

2

2/7

23.ICP700

416

104 × 50 × 80

120 × 66 × 150

2

2/9

23.ICP800

749

104 × 60 × 120

120 × 76 × 190

2

2 / 14

MEMMERT IPS 749 inkubált mintatároló szekrény
A MEMMERT új IPS szekrénye költség- és energia hatékony megoldást kínál kozmetikai,
élelmiszer- és gyógyszeripari valamint egészségügyi minták hosszútávú biztonságos
tárolására. A PELTIER elemes hûtõrendszerû készülék rendkívüli pontossággal és megbízhatósággal mûködik, alacsony energia felhasználású, és gyakorlatilag zajmentes.
A kamra belsõ tere tökéletesen szigetelt, amely csökkenti a minták elpárolgásának
kockázatát. A készülék vezérlése csak biztonsági azonosító kártyával lehetséges, így
megakadályozható a beállítások illetéktelen megváltoztatása. A belsõ memória a készülék
mûködési adatait közel hat hónapig képes tárolni, de a vezérlés és dokumentálás történhet a mellékelt számítógépes szoftver segítségével is.
Kód: 23.IPS749
Mûszaki adatok:

IPS 749

Térfogat:

749 liter

Belsõ méretek:

104 × 120 × 60 cm

Termosztálási tartomány:

+14 - +45 °C

Vezérlõ pontossága:

± 0,1 °C

Hõmérséklet inhomogenitás:

maximum ± 0,4 °C

Tömeg:

200 kg

Terhelhetõség:

60 kg

NÜVE hûtött inkubátorok
A dekoratív megjelenésû, mikroprocesszoros (PID) vezérlésû készülékek kiváló minõségû
anyagok beépítésének köszönhetõen megbízható mûködésûek. A belsõ üvegajtó tökéletes
rálátást biztosít a kamrára a hõmérséklet megváltoztatása nélkül.
A memóriában kilenc programot lehet eltárolni. Minden program kilenc lépést tartalmazhat. Lehetõség van a program megismétlésére vagy késleltetett indítására is.
A hûtõrendszerük 100%-ban CFC-mentes. A képzõdõ jeget a készülékek automatikusan
leolvasztják. Az egyenletes hõmérséklet eloszlás érdekében belsõ légkeveréssel rendelkeznek. A belsõ világítást egy külsõ kapcsolóval lehet mûködtetni. Opcionális kiegészítõ
az RS 232 adatkimenet és a NüveTherm-C szoftver, melyek segítségével a készülékek
külsõ számítógépen keresztül történõ monitorozása lehetséges.

ES 120

9.62

Mûszaki adatok:

ES 120

ES 252

Termosztálási tartomány:

-10 – +60 °C

-10 – +60 °C

Vezérlõ pontossága*:

±0,1 °C

±0,1 °C

Inhomogenitás*:

±0,5 °C

±1 °C

Hálózati feszültség:

230 V

230 V
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Típus

Térfogat

Teljesítmény

Belsõ méret

Külsõ méret

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

35.EN120

120

800

47 × 54 × 47

65 × 74 × 101

2/10

35.EN252

252

1.250

47 × 54 × 97

65 × 74 × 185

3/10

IX

Polc/hely

MEMMERT vákuum-szárítószekrények (VO sorozat)
A VO-sorozatú vákuum-szárítószekrényekkel lehetõvé válik a minták, gyors, energiatakarékos, és a hagyományos berendezésekhez képest reprodukálhatóbb szárítása a
lehetõ legnagyobb biztonság mellett.
A vákuum szabályozását teljesen automatikusan végzik a mikroprocesszoros vezérlésû
mágnesszelepek. A hõmérséklet, a nyomás és az inertgáz-öblítés több lépcsõben programozható be. Minden tálca speciális fûtõszállal rendelkezik, így lokális fûtés és tálcánkénti hõmérsékletmérés/vezérlés valósítható meg. Ez az elrendezés a fali fûtéshez
(oldalt elhelyezett fûtõszálak) képest 75%-al gyorsabb felfûtést eredményez.
A MEMMERT a vákuum-szárítószekrényeibe a korábban ismertetett PERFECT típusú
szabályozóegységet építette be (lásd 9.56 oldal).
Számítógépes feldolgozás, adatgyûjtés és kiértékelés céljából a készülékek RS 232 és
nyomtató kimenettel vannak ellátva. A gyári CELSIUS 2000 kiértékelõ program alaptartozék.
A készülékek rendelhetõek gyári vákuumszivattyúval, amelyek a szárítószekrénnyel azonos
kivitelben (szekrényben), azok alá helyezhetõk el. A berendezések más típusú, megfelelõ
teljesítményû vákuumszivattyúval vagy központi vákuumról is üzemeltethetõk.
Mûszaki adatok:

VO sorozat

Hõmérséklet tartomány:

20 – 200 °C

Névleges nyomás:

10 – 1.100 mbar

Hálózati feszültség:

230 V

Típus

Térfogat

Teljesítmény

Belsõ méret

Külsõ méret

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

29

1.200

39 × 25 × 31

55 × 40 × 60

1/3

23.VO400

49

2.000

39 × 33 × 39

55 × 48 × 68

2/4

23.VO500

101

2.400

55 × 40 × 47

71 × 55 × 76

2/4

23.VO200

VO 400

Polc/hely

Vákuumszivattyú szekrények VO sorozathoz
Hangtalan vákuumszivattyú-modul integrált szivattyúval (kémiailag ellenálló, membrán
vákuumszivattyú, korrózió és vegyszerálló teflon (PTFE) alkatrészekkel, lásd KNF
membránszivattyúk 9.79 oldal). A vákuumszivattyú rezgéselnyelõ szerkezetre van építve.
Tartozékok, foglalat és csatlakozótömlõ a vákuum-szárítószekrényhez. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében a szárítószekrény vezérlése leállítja a szivattyút, ha
annak mûködése nem szükséges. A szekrények kaphatóak szivattyú nélküli kivitelben is.
Külsõ méreteikben megegyeznek a vákuumszivattyúéval.
Kód

Megnevezés

Légszállítás
(liter/perc)

(m3/óra)

23.PMP200

szekrény szivattyúval VO 200-hoz

34

2,04

23.PMP400

szekrény szivattyúval VO 400-hoz

60

3,6

23.PMP500

szekrény szivattyúval VO 500-hoz

60

3,6

23.PM200

szekrény szivattyú nélkül VO 200-hoz

-

-

23.PM400

szekrény szivattyú nélkül VO 400-hoz

-

-

23.PM500

szekrény szivattyú nélkül VO 500-hoz

-

-

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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NÜVE EV 018 típusú vákuum-szárítószekrény
Kisméretû, kedvezõ árú készülék rozsdamentes belsõ térrel és biztonsági üvegablakkal.
A vákuummérõ (manométer) a vezérlõpanelen található. A készüléket egy vákuumszeleppel
és egy inertgáz/levegõ szeleppel szerelték fel.
A vákuum-szárítószekrény vezérlését programozható PID elektronika végzi. A könnyen kezelhetõ kezelõpanelrõl digitálisan leolvasható a hõmérséklet és a mûködésbõl hátralévõ idõ.
Opcionálisan rendelhetõ számítógépes kiegészítõ kit: RS232 csatlakozó és NüveTherm
szoftver.
Kód: 35.EV018
Mûszaki adatok:

EV 018

Térfogat:

15 liter

Teljesítmény:

950 W

Hõmérséklet tartomány:

70 – 200 °C

Polcok száma (mellékelt/elhelyezhetõ):

2/3

Belsõ méretek:

300 × 250 × 200 mm

Külsõ mértek:

510 × 440 × 530 mm

Hálózati feszültség:

230 V

MEMMERT CO2 inkubátorok (INCO sorozat)
Direkt fûtésû inkubátorok kívül-belül rozsdamentes felülettel. A fûtés hatékonyságát a
négy oldalon elhelyezett fûtõelemek biztosítják. A túlfûtés elleni védelem független a
vezérlõrendszertõl, védelmet biztosítva annak estleges meghibásodása esetén. A maximális CO2 stabilitást az infravörös szenzorok biztosítják. A hõmérséklet és páratartalom
a mikroprocesszoros vezérlõn könnyedén beállítható. Mindegyik típus programozható,
RS 232 kimenettel van ellátva, és mellékelve van a gyári Celsius 2005 kiértékelõ
programmal.
A belsõ terük könnyen tisztítható, polírozott rozsdamentes acélból készült, a sarkok
lekerekítettek. A belsõ üvegajtó betekintést tesz lehetõvé a készülékek belsejébe anélkül,
hogy a paraméterek megváltoznának.
A ventilátor mellõzése megakadályozza a szennyezõdések belsõ térbe való jutását, és
vibrációmentességet eredményez. Az optimális hõmérséklet-eloszlást a perforált polcok
is elõsegítik.
INCO 2/153

Mûszaki adatok*:

INCO 2/108

INCO 2/153

INCO 2/246

Térfogat:

108 liter

153 liter

246 liter

Teljesítmény:

1.000 Watt

1.500 Watt

2.000 Watt

Hõmérséklet tartomány:

20 – 50 ºC

20 – 50 ºC

20 – 50 ºC

Hõmérséklet beállítás:

0,1 ºC-onként

0,1 ºC-onként

0,1 ºC-onként

Hõmérséklet pontosság:

0,5 ºC

0,5 ºC

0,5 ºC
0 – 20%

CO2 tartomány:

0 – 20%

0 – 20%

O2 tartomány (újdonság!):

1 - 20%

1 - 20%

1 - 20%

Páratartalom tartomány:

40 – 97%

40 – 97%

40 – 97%

Vízgyûjtõ tartályok száma:

1 db

1 db

2 db

Mellékelt polcok száma:

3 db

3 db

6 db

Belsõ méret:

56 × 40 × 48 cm

48 × 50 × 64 cm

64 × 64 × 60 cm

Külsõ méret:

71 × 55 × 78 cm

63 × 65 × 94 cm

79 × 75 × 94 cm

Súly:

70 kg

82 kg

110 kg

*A fent megadott mûszaki paraméterek függnek a készülék felszereltségétõl. Kérje részletes
ismertetõnket!
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Kód

Megnevezés

23.INCO2108

MEMMERT INCO 2/108 típusú CO2 inkubátor

23.INCO2153

MEMMERT INCO 2/153 típusú CO2 inkubátor

23.INCO2246

MEMMERT INCO 2/246 típusú CO2 inkubátor
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MEMMERT konstans klíma és nedveskamrák (HPP és HCP sorozat)
A PELTIER elemes hûtõrendszerrel szerelt MEMMERT HPP klíma kamrával a hagyományos
kompresszoros technológiával szemben sokkal energia- és költséghatékonyabban
hajthatók végre az olyan hosszú vizsgálati idõt igénylõ folyamatok, mint például a gyógyszerkészítmények stabilitásvizsgálata (ICH).
A HCP sorozat páratartalom kontrollált kamráját az építõipari szerkezet és korrózióvizsgálatok mellett egyes biológiai tesztek során is sikeresen alkalmazzák. A HCP készülékek
a HPP sorozat kamráinál magasabb hõmérséklet elérésére képesek.
Mûszaki adatok:

HPP

HCP

Hõmérséklet tartomány páraszabályozás nélkül:

+5°C - +70°C

+20°C - +160°C*

Hõmérséklet tartomány páraszabályozással:

+5°C - +70°C

+20°C - +90°C*

Páratartalom:

10 - 90%

20 - 95%

Vezérlõ pontossága:

±0,1°C

±0,1°C

Hõmérséklet inhomogenitás:

±0,4°C

±0,4°C

Hálózati feszültség:

230 V, típustól függetlenül

*környezeti hõmérséklet +8°C
Típus

Térfogat

Teljesítmény

Belsõ méret

Külsõ méret

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(kg)

108

350

56 × 48 × 40

71 × 76 × 62

66 / 70
218 / 278

23.HPP108

Tömeg ne./br.

23.HPP749

749

1050

104 × 120 × 60

119 × 162 × 82

23.HCP108

108

1000

56 × 48 × 40

71 × 77 × 55

70 / 78

23.HCP153

153

1500

48 × 64 × 50

63 × 93 × 65

82 / 114

23.HCP246

246

2000

64 × 64 × 60

79 × 93 × 75

110 / 160

HCP 108

MEMMERT CTC klíma és TTC hõmérséklet tesztkamrák
A MEMMERT tesztkamráit tökéletes szimulációs teret biztosítanak anyag- és öregedési
vizsgálatokhoz, funkcionális tesztekhez. Mindkét kamra képes alig 20 perc alatt az
egészen zord sarkvidéki hidegtõl elérni a +180°C-ot (A folyamat visszafelé 80 percet
vesz igénybe). Összesen 40 tetszõleges hõmérsékleti programlépcsõ állítható be a
vezérlõbe. A CTC 256 klimatikus tesztkamra ezen felül páratartalom szabályzóval is rendelkezik, amellyel 10 - 98% relatív páratartalom között hidratálható illetve dehidratálható
a készülék belsõ tere +10°C és +95°C hõmérsékleti tartományban. A számítógép
összeköttetés USB csatlakozón keresztül történik, azonban opcionálisan a tesztkamrák
a helyi számítógépes hálózatra is ráköthetõek.
Mûszaki adatok:

CTC 256

TTC 256

Térfogat:

256 liter

256 liter

Teljesítmény:

7.000 W

7.000 W

Hõmérséklet tartomány páraszabályozás nélkül:

-42°C - +190°C

-42°C - +190°C

Hõmérséklet tartomány páraszabályozással:

+10°C - +95°C

-

Fûtési sebesség:

10 K / perc

10 K / perc

Hûtési sebesség:

6 K / perc

6 K / perc

Páratartalom:

10 - 98%

-

Vezérlõ pontossága:

±0,1°C

±0,1°C

Hõmérséklet inhomogenitás:

±0,3°C

±0,4°C

Belsõ méretek:

CTC 256

640 × 670 × 597 mm

Külsõ méretek:

898 × 1730 × 1100 mm

Tömeg (nettó, bruttó):

260 / 420 kg

260 / 420 kg

Hálózati feszültség:

400 V, 3 fázis

400 V, 3 fázis

Kód

Megnevezés

23.CTC256

MEMMERT CTC klimatikus tesztkamra

23.TTC256

MEMMERT TTC hõmérséklet tesztkamra

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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NÜVE GC 400 növénynevelõ kamra
A növénynevelõ klímakamrában (fitotron) a növények növekedéséhez és fejlõdéséhez szükséges fõbb
környezeti tényezõket, a hõmérsékletet, a fényt és a levegõ páratartalmát idõjárástól függetlenül, az év minden szakában programozni és reprodukálni lehet. A különbözõ növényfajták környezeti igényeihez igazodva a
Föld bármely részének idõjárási körülményei a -20°C-os hidegtõl a +60°C-os forróságig elõállíthatók. A kamrában tanulmányozható a szabályozott tényezõk hatása a növények egyedfejlõdésére, a genetikailag
meghatározott tulajdonságokra és az élettani folyamatokra. A mikroprocesszoros, LCD kijelzõs (128 × 64
pixel) vezérlõpanelt az ajtóba építették. A kísérlet céljának megfelelõen 10 db kilenclépéses program készíthetõ, melyek eltárolhatók, reprodukálhatók. A kellõ fényviszonyokat a programozható, három oldalon
(kétoldalt és felül) beépített világítás biztosítja. A kamra oldalfalai könnyen tisztítható rozsdamentes acélból
és üveglapokból állnak. A nedvességet a beépített páragenerátor állítja elõ, melynek szabályozása a beállítható tengerszint feletti magasság és a pszihrometrikus diagram alapján történik. A hûtõrendszer és
szigetelés CFC-mentes. Az hibamentes mûködést öndiagnosztizáló rendszer szolgálja. A berendezés
állítható túlfûtés elleni védelemmel van ellátva. Beépített interfészén keresztül a futó és eltárolt programok
kinyomtathatóak. Opcionális NüveGrowth szoftver segítségével a készülék külsõ számítógépen keresztül
történõ programozása, monitorozása is lehetséges.
Kód: 35.GC400
Mûszaki adatok:

GC 400

Térfogat:

400 liter

Teljesítmény:

6.000 W

Hõmérséklet tartomány párásítás nélkül:

-20 °C – + 60 °C (kikapcsolt fénynél)

Hõmérséklet tartomány párásítással:

10 °C – + 60 °C

Páratartalom:

20 – 95 %rH

Vezérlõ pontossága:

0,1 °C / 1 %rH

Megvilágítás:

max. 20.000 lux

Polcok száma (melléklet/elhelyezhetõ):

2 db / 16 db

Belsõ méretek:

630 × 630 × 1.010 mm

Külsõ méretek:

870 × 1.250 × 1.745 mm

Hálózati feszültség:

400 V, 3 fázis

NÜVE TK 120 és TK 252 tesztkamrák
Gazdaságos megoldás a valós környezeti feltételeket szimulálására a hõmérséklet, páratartalom és
nappal/éjszaka ciklusok feladatszerinti programozásával. A NÜVE GC 400 növénynevelõ kamrától a méreteikben
(120 és 252 liter térfogat) és megvilágítás módjában különböznek. Ezeknél a készülékeknél a mesterséges fényt
kizárólag az ajtóba épített fénycsövek szolgáltatják, természetesen kevesebb megvilágítási értéket biztosítva,
mint a három oldalon elhelyezett fényforrások. Egyéb tulajdonságaik megegyeznek a növénynevelõ kamráéval.
A készülékek külsõ számítógépen keresztül történõ programozása, monitorozása a
NüveClimate szoftver segítségével lehetséges.
Kód: 35.TK120 és 35.TK252
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Mûszaki adatok:

TK 120

TK 252

Térfogat:

120 liter

252 liter

Teljesítmény:

1.800 W

2.000 W

Hõmérséklet tartomány párásítás nélkül:

-10 °C – + 60 °C

-10 °C – + 60 °C

(kikapcsolt fénynél)

(kikapcsolt fénynél)

Hõmérséklet tartomány párásítással:

0 °C – + 60 °C

0 °C – + 60 °C

Páratartalom:

20 – 95 %rH

20 – 95 %rH

Vezérlõ pontossága:

0,1 °C / 1 %rH

0,1 °C / 1 %rH

Megvilágítás:

6.000 lux

12.000 lux

Polcok száma (melléklet/elhelyezhetõ):

2 db / 16 db

2 db / 21 db

Belsõ méretek:

475 × 540 × 485 mm

475 × 540 × 985 mm

Külsõ méretek:

675 × 785 × 1.150 mm

675x 785 × 1.845 mm

Hálózati feszültség:

230 V

230 V
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NÜVE ID 300 klímakamra
A mesterséges fény nélküli klímakamra a stabilitási vizsgálatokhoz, öregedési tesztekhez nyújt professzionális
hátteret autóipari, gyógyszerészeti, elektronikai, textilipari stb. területen. A vizsgálatokhoz szükséges fõbb
környezeti tényezõket, a hõmérsékletet és a levegõ páratartalmát a külsõ körülményektõl függetlenül lehet
programozni és reprodukálni. A mikroprocesszoros, LCD kijelzõs (128 × 64 pixel) vezérlõpanelt az ajtóba építették. A kísérlet céljának megfelelõen 10 db kilenclépéses program készíthetõ, melyek eltárolhatók, megismételhetõk. A kamra oldalfalai könnyen tisztítható rozsdamentes acélból állnak, melyek a legtöbb vegyszernek ellenállnak. A nedvességet a párologtató rendszer biztosítja, melynek szabályozása a beállítható tengerszint feletti
magasság és a pszihrometrikus diagram alapján történik. Lehetõsége van további 4 db Pt100-as hõmérsékletszenzor csatlakoztatására, a kamra különbözõ pontjainak mérésére. A hûtõrendszer és szigetelés CFC-mentes.
A tökéletes hõntartásért az elektronika mellett a háromszoros szigetelésû burkolat és a fûtött, ötrétegû üvegbõl készült ajtóablak felel. Az hibamentes mûködést öndiagnosztizáló rendszer szolgálja. A berendezés állítható
túlfûtés elleni védelemmel van ellátva. Beépített interfészén keresztül a futó és eltárolt programok kinyomtathatóak. Opcionális NüveClimate szoftver segítségével a készülék külsõ számítógépen keresztül történõ
programozása, monitorozása is lehetséges.
Kód: 35.ID300
Mûszaki adatok:

ID 300

Térfogat:

290 liter

Teljesítmény:

6.800 W

Hõmérséklet tartomány párásítás nélkül:

-40 °C – + 150 °C

Hõmérséklet tartomány párásítással:

+10 °C – + 90 °C

Páratartalom:

15 – 98 %rH

Vezérlõ pontossága:

0,1 °C / 1 %rH

Polcok száma (melléklet/elhelyezhetõ):

2 db / 16 db

Belsõ méretek:

600 × 620 × 780 mm

Külsõ méretek:

940 × 1.450 × 1.660 mm

Hálózati feszültség:

400 V, 3 fázis

TK 120
GC 400

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

9.67

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

fûtõ, termosztáló készülékek

A NABERTHERM
A brémai központú Nabertherm cég kiváló minõségben gyárt magas hõmérsékletû
kemencéket a legkülönfélébb felhasználási területre. A széles palettából kiragadva, az
alábbiakban a laborcélokra kifejlesztett kemencéiket ismertetjük.

NABERTHERM izzítókemencék és hamvasztó készülékek

L5 11

Az izzítókemencéket gyors felfûtés (lásd táblázat) mellett a kitûnõ hõmérséklet homogenitás jellemzi. Szigetelése azbesztmentes, többrétegû, a készülék külsõ burkolata ellenálló bevonatú rozsdamentes acél. A LABOTHERM típusok mindegyike hátsó elszívónyílással
rendelkezik, ahová az opcionálisan rendelhetõ szellõzõkémények bármelyike csatlakozhat.
NABERTHERM kompakt izzítókemencék: a készülékcsalád legegyszerûbb, legkisebb és
egyben legkedvezõbb árú tagjai. Mérettõl függõen kétféle digitális vezérlõvel készülnek.
Az R6 típusú vezérlõvel szerelt kisebb modellek feladata a beállított hõmérsékletet
gyorsan elérni, majd tartani adott ideig, mellõzve minden egyéb funkciót.
B150 vezérlõvel (6 és 14 literes változat) beállítható a felfûtési idõ meredeksége, az
izzítási idõ és a hõmérséklet.
NABERTHERM professzionális izzítókemencék: kétféle szabályozóegységgel készülnek.
Mindkét vezérlõegység könnyen kezelhetõ, digitális kijelzésû, fólia-tasztatúrával van ellátva, melyeket a kemence alsó részébe építettek.
A B180 típusú vezérlõvel beállítható a felfûtési idõ meredeksége, az izzítási idõ és a
hõmérséklet.
A P330 típusú mikroprocesszoros vezérlõ kilenc programot képes tárolni. Programonként
négy felfûtési és négy hõntartási idõ állítható be. Három program tetszõlegesen kombinálható, összekapcsolható. A beépített valósidejû óra segítségével az indítási idõ
(nap/óra/perc) programozható.
A professzionális kemencék 1.300°C-os izzítási hõmérsékletû változatai minden laboratóriumi igényt maximálisan teljesítnek.
Az 5, 9 és 15 literes térfogatú ventilátoros kemencék rendkívül homogén kamrahõmérsékletet biztosítanak még alacsony hõmérséklet esetén is.
NABERTHERM hamvasztó kemencék: a speciális légáramlási rendszer lehetõvé teszi a
teljes légcserét több mint hatszor egy percben. A beáramló levegõt a készülék elõfûti, így
biztosítva a homogén kamrahõmérsékletet.
A táblázatban felsorolt professzionális izzítókemencék és hamvasztó készülékek ajtói lefelé nyílnak, de
rendelhetõk liftszerûen, felfelé mozgó ajtóval is. Ebben az esetben a 26.L után egy T betût kell beszúrni
a kódszámba (lásd ventilátoros izzítókemencék).

mikrohullámú

8.23 hamvaszókemence

B180

P320

Opcionális kiegészítõk az izzítókemencékhez

26.LV001

9.68

Kód

Megnevezés

26.L0001

szellõzõkémény*

26.LV001

szellõzõkémény ventilátorral*

26.LVK01

szellõzõkémény katalizátorral*

26.LA1150

acéltálca, 1.150 °C-ig hõálló, egy megjelölt típushoz

26.LK1200

kerámiatálca, 1.200 °C-ig hõálló, egy megjelölt típushoz

26.LB1200

bordázott kerámialap, 1.200 °C-ig hõálló, egy megjelölt típushoz

26.LOT001

elektronikus túlfûtés elleni védelem, digitális kijelzõvel

*hamvasztó kemencéhez nem rendelhetõ.
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Kód

Térf.

Vezérlõ

(liter)

Tmax

Tmax

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

(°C)

(perc)

(kW)

(mm)

(mm)

Kompakt izzítókemencék
26.L200011

2

R6

1.100

25

1,8

110 × 180 × 110

275 × 380 × 350

26.L400011

4

R6

1.100

35

1,8

170 × 200 × 170

335 × 400 × 410

26.L615011

6

B180

1.100

35

1,8

170 × 200 × 170

510 × 400 × 320

14

B180

1.100

40

2,9

220 × 300 × 220

555 × 500 × 370

26.L1415011

Professzionális izzítókemencék
26.L317011

3

B180

1.100

60

1,2

160 × 140 × 100

380 × 370 × 420

26.L517011

5

B180

1.100

60

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L917011

9

B180

1.100

75

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

26.L1517011

15

B180

1.100

90

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.L2417011

24

B180

1.100

95

4,5

280 × 340 × 250

560 × 660 × 650

26.L4017011

40

B180

1.100

95

6,0

320 × 490 × 250

600 × 790 × 650

26.L332011

3

P330

1.100

60

1,2

160 × 140 × 100

380 × 370 × 420

26.L532011

5

P330

1.100

60

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L932011

9

P330

1.100

75

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

26.L1532011

15

P330

1.100

90

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.L2432011

24

P330

1.100

95

4,5

280 × 340 × 250

560 × 660 × 650

26.L4032011

40

P330

1.100

95

6,0

320 × 490 × 250

600 × 790 × 650

26.L317012

3

B180

1.200

75

1,2

160 × 140 × 100

380 × 370 × 420

26.L517012

5

B180

1.200

75

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L917012

9

B180

1.200

90

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

26.L1517012

15

B180

1.200

105

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.L2417012

24

B180

1.200

110

4,5

280 × 340 × 250

560 × 660 × 650

26.L4017012

40

B180

1.200

110

6,0

320 × 490 × 250

600 × 790 × 650

26.L332012

3

P330

1.200

75

1,2

160 × 140 × 100

380 × 370 × 420

26.L532012

5

P330

1.200

75

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L932012

9

P330

1.200

90

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

26.L1532012

15

P330

1.200

105

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.L2432012

24

P330

1.200

110

4,5

280 × 340 × 250

560 × 660 × 650

26.L4032012

40

P330

1.200

110

6,0

320 × 490 × 250

600 × 790 × 650

5

B180

1.300

45

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L517013
26.L917013

9

B180

1.300

50

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

15

B180

1.300

60

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.L532013

5

P330

1.300

45

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L932013

9

P330

1.300

50

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

15

P330

1.300

60

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.L1517013

26.L1532013

LE6

LT3-13

Professzionális izzítókemencék integrált ventilátorral
26.LT517011HA

5

26.LT917011HA

B180

1.100

45

9

B180

1.100

50

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

15

B180

1.100

60

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.LT532011HA

5

P330

1.100

45

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 520

26.LT932011HA

9

P330

1.100

50

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 570

15

P330

1.100

60

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 570

26.LT1517011HA

26.LT1532011HA

Hamvasztó kemencék
26.LV317011

3

B180

1.100

60

1,2

160 × 140 × 100

380 × 370 × 750

26.LV517011

5

B180

1.100

60

2,4

200 × 170 × 130

440 × 470 × 850

26.LV917011

9

B180

1.100

75

3,0

230 × 240 × 170

480 × 550 × 900

15

B180

1.100

90

3,6

230 × 340 × 170

480 × 650 × 900

3

P330

1.100

60

1,2

160 × 140 × 100

380 × 370 × 750

26.LV1517011
26.LV332011

További típusokról felvilágosítást kaphat munkatársainktól

i

LT3

1.27 porcelán és kvarc eszközök

További tartozékokról és egyéb készüléktípusokról érdeklõdjön munkatársainknál

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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LIEBHERR hûtõszekrények és mélyhûtõszekrények
A LIEBHERR Profi line és professzionális kivitelû laboratóriumi hûtõ- és mélyhûtõszekrényei a könnyû kezelhetõség, maximális helykihasználás, minimális karbantartási
igény és az energiatakarékosság jegyében készülnek. A katalógusban bemutatott
készülékek többsége automatikus leolvasztású, változtatható nyitási irányú, zárható
tele- vagy üvegajtós, univerzális vagy laboratóriumi kialakítású hûtõk és mélyhûtõk.

LIEBHERR univerzális hûtõszekrények

FKUv 1660

Az univerzális hûtõszekrények belsõ burkolata kimondottan nagy kopásállóságú,
polisztirol (környezetbarát) mûanyagból készül, melyet rendkívül könnyû tisztán tartani.
Az erõs, mûanyag bevonatú acél rácspolcok bármilyen magasságban behelyezhetõk,
hogy pontosan igazodjanak a tárolási igényekhez, és a rendelkezésre álló teret maximálisan kihasználják. Mindegyik készülékhez padlórácsot is mellékelünk.
A készülékek automatikus leolvasztást végeznek, a felgyülemlett vizet a kompresszor
hõje párologtatja el. A hõmérséklet fokozatmentesen állítható. A beállított érték
állandó, függetlenül a külsõ környezeti hatások változásaitól.
FKUv típusok: kisméretû, pult alá helyezhetõ tele- vagy üvegajtós kivitelõ hûtõszekrények.
A visszaáramoltatott légkeveréses hûtési rendszerük egyenletes belsõ hõmérsékletet biztosít. A hûtõszekrények beépített digitális hõmérsékletkijelzõvel rendelkeznek. A berendezések fehér és rozsdamentes (inox) burkolattal is rendelhetõk.
FKS típusok: statikus hûtésû, hõmérsékletkijelzés nélküli, tele- vagy üvegajtós kivitelû,
hûtõszekrények. Ez utóbbiak külön kapcsolható belsõ világítással rendelkeznek.
FKV típusok: visszaáramoltatott légkeveréses rendszerû, tele- vagy üvegajtós kivitelû
hûtõszekrények. A belsõ hõmérséklet értéke egyetlen pillanat alatt könnyen leolvasható
a digitális kijelzõrõl.
Mûszaki adatok:

FKUv

FKS

Hûtõrendszer:

légkeveréses

statikus

légkeveréses

Hûtési tartomány:

+1 – +15 °C

+2 – +10 °C

0 – +15 °C

Környezeti hõmérséklet:

+16 – +38°C

+10 – +32°C

+10 – +43°C

Polconkénti terhelhetõség:

45 kg

50 kg

50 kg

Kód

Kivitel

FKV

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)
3+1

Pult alá helyezhetõ, légkeveréses hûtõszekrények
94.FKUV1610

teleajtós

142

100

42 × 36 × 69

60 × 62 × 83

94.FKUV1660

teleajtós, inox

142

100

42 × 36 × 69

60 × 62 × 83

3+1

94.FKUV1612

üvegajtós

142

100

42 × 36 × 69

60 × 62 × 83

3+1

94.FKUV1662

üvegajtós, inox 142

100

42 × 36 × 69

60 × 62 × 83

3+1

51 × 43 × 73

60 × 60 × 85

3+1

Statikus hûtõrendszerû hûtõszekrények

FKS 5002

94.FKS1800

teleajtós

180

90

94.FKS1802

üvegajtós

180

130

51 × 43 × 73

60 × 60 × 89

3+1

94.FKS3600

teleajtós

360

100

51 × 43 × 142

60 × 60 × 159

5+1

94.FKS3602

üvegajtós

360

150

51 × 43 × 142

60 × 60 × 159

5+1

94.FKS5000

teleajtós

360

130

65 × 52 × 134

75 × 71 × 152

5+1

94.FKS5002

üvegajtós

360

160

65 × 52 × 134

75 × 71 × 152

5+1
3+1

Légkeveréses hûtõrendszerû hûtõszekrények

9.70

94.FKV2610

teleajtós

236

120

47 × 44 × 106

60 × 61 × 125

94.FKV2612

üvegajtós

236

150

47 × 44 × 106

60 × 61 × 125

3+1

94.FKV3610

teleajtós

335

130

47 × 44 × 145

60 × 61 × 164

5+1

94.FKV3612

üvegajtós

335

160

47 × 44 × 145

60 × 61 × 164

5+1

94.FKV5410

teleajtós

520

150

60 × 56 × 145

75 × 73 × 164

5+1

94.FKV5412

üvegajtós

520

200

60 × 56 × 145

75 × 73 × 164

5+1
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LIEBHERR laboratóriumi hûtõszekrények
Speciálisan laboratóriumi célokra tervezett hûtõszekrények széles választékát kínáljuk az
egyszerû kivitelûektõl a legkorszerûbb felszereltséggel rendelkezõkig. Egyes típusok
szikramentes belsõ burkolattal készülnek, melyekkel robbanásveszélyes anyagok biztonsággal tárolhatók az ATEX 94/9/EC zone II. direktíva szerint, melyet az ajtóra ragasztott
címke is tanúsít. A korábban ismertetett univerzális hûtõszekrényekhez hasonlóan az ajtók
ezeknél a készülékeknél is zárhatóak, a külsõ burkolat fehér porszórt acél.
FKEX típusok: a laboratóriumi sorozat legegyszerûbb tagjai statikus hûtési rendszerrel, kívül
elhelyezett termosztáttal automatikus leolvasztás nélkül. A belsõ tér szikramentesített
(robbanásbiztos), a tárolásra üvegpolcok szolgálnak. Teleajtós kivitelben rendelhetõek.
LKv, LKUv típusok: modern, elektronikus vezérlésû és digitális kezelõszervû, légkeveréses
hûtési rendszerrel szerelt hûtõszekrények. A készülékek automatikus leolvasztást
végeznek, a felgyülemlett vizet a kompresszor hõje párologtatja el. A berendezésekben
számos biztonsági megoldás található: biztonsági termosztát (túlhûtés ellen), önzáró
ajtó, nyitott ajtóra figyelmeztetõ riasztás (1 perc elteltével aktiválódik), maximális és minimális hõmérsékletek eltárolása, valamint riasztás extrém hõmérséklet esetén. A hûtõszekrények RS 485 csatlakozóval és szünetmentes elektromos kapcsolati lehetõséggel is
rendelkeznek. Az erõs, mûanyag bevonatú acél rácspolcokkal szállítjuk. A legkisebb (LKUv)
típusok pult alá helyezhetõk köszönhetõen az alacsony kialakításuknak. Tele-ajtós és üvegajtós kivitelben egyaránt rendelhetõek.
LKexv, LKUexv típusok: az elõzõ típusok szikramentes burkolattal és üvegpolcokkal szerelt
változatai tele- vagy üvegajtóval.
Mûszaki adatok:

FKEX

LKv/LKUv

Hûtõrendszer:

statikus

légkeveréses

légkeveréses

Hûtési tartomány:

2 – +15 °C

+3 – +8 °C

+3 – +8 °C

Környezeti hõmérséklet:

+10°C – +32°C

+10°C – +38°C

+10°C – +38°C

Polconkénti terhelhetõség:

40 kg üvegpolc

50 kg fémrács

50 kg fémrács

Kód

Kivitel

FKEX 2600

LKexv/LKUexv

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

Pult alá helyezhetõ, légkeveréses laborhûtõszekrények
94.LKUV1610

teleajtós

142

100

42 × 36 × 69

60 × 60 × 82

3

94.LKUV1612

üvegajtós

142

100

42 × 36 × 69

60 × 60 × 82

3

FKEX 3600

Pult alá helyezhetõ, robbanásbiztos, légkeveréses laborhûtõszekrények
94.LKUEXV1610 teleajtós

142

100

42 × 36 × 69

60 × 60 × 82

3

94.LKUEXV1612 üvegajtós

142

100

42 × 36 × 69

60 × 60 × 82

3

Statikus hûtõrendszerû, robbanásbiztos laborhûtõszekrények
94.FKEX1800

teleajtós

180

90

51 × 44 × 73

60 × 60 × 89

3

94.FKEX2600

teleajtós

260

100

51 × 44 × 105

60 × 60 × 122

4

94.FKEX3600

teleajtós

360

130

51 × 44 × 142

60 × 60 × 159

5

94 FKEX5000

teleajtós

500

130

65 × 54 × 134

75 × 71 × 152

5

Légkeveréses hûtõrendszerû laborhûtõszekrények
94.LKV3910

teleajtós

360

130

45 × 43 × 165

60 × 60 × 180

5

94.LKV3912

üvegajtós

360

130

45 × 43 × 165

60 × 60 × 180

5

Légkeveréses hûtõrendszerû, robbanásbiztos laborhûtõszekrények
94.LKEXV3910

teleajtós

360

130

45 × 43 × 165

60 × 60 × 180

5

94.LKEXV3912

üvegajtós

360

130

45 × 43 × 165

60 × 60 × 180

5

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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LIEBHERR professzionális laboratóriumi hûtõszekrények
A LIEBHERR cég professzionális laboratóriumi hûtõszekrényeit a laborszektor legszigorúbb
üzemeltetési és biztonsági sztenderdjei szerint gyártja.
A nagyteljesítményû, kettõs légkeveréses hûtõrendszerrel szerelt készülékek, a kiemelkedõ
minõségi tulajdonságaiknak köszönhetõen a legerõsebb igénybevételeket is képesek elviselni.
A nagyméretû (600 és 1.400 literes) berendezéseket zárható, egyajtós vagy dupla ajtós
kivitelben gyártják. Mérettõl függetlenül rendelhetõk teleajtós és üvegajtós változatban is.
Az ajtók nyitásirányát meg lehet változtatni. Az üvegajtós változatok külön kapcsolható
világítással rendelkeznek.
Burkolatuk fehér porszórt acél, melyet 83 mm vastag szigetelés választ el a krómnikkel-acél
lemezbõl készült belsõ tárolótértõl. A rozsdamentes belsõ tér speciális légcsatornái biztosítják a hõmérséklet optimális eloszlását és a gyors hõmérséklet-beállást.
A hûtõszekrény méretétõl függõen 4 vagy 8 db mûanyag bevonatú acél rácspolcot nagy
teherbírású, U-profilú rozsdamentes acél polctartó sínek pozícionálják.
A hûtõszekrény aljára a mozdíthatóság érdekében négy kereket szereltek, melybõl kettõ
fékezhetõ.
A hûtés szabályozását az elektronikus vezérlés biztosítja, a dupla befújó ventilátor,
automatikus leolvasztás és elpárologtatás, felül elhelyezett aggregát közremûködésével.
A jól látható, szöveges megjelenítésre is képes digitális kijelzõn az aktuális és beállított
hõmérséklet, a pontos idõ jelenik meg. A vezérlõvel egy elõ-hûtés program definiálható.
A beállított hõmérséklet elérése (túllépése) esetén optikai és akusztikus figyelmeztetés
(riasztás) történik. A hûtõszekrények szünetmentes elektromos kapcsolati és riasztási
lehetõséggel rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a készülékek a 12 Voltos, nagyteljesítményû akkumulátorra kapcsolhatnak át és a hõmérséklet értékeket akár 72 órán keresztül
gyûjtik. Az elektronika normális mûködési feltételek alatt a mért eredményeket és riasztási
üzeneteket 4 napos ciklusban naplózza. Az adatok RS 485 vagy opcionális infravörös kommunikációs porton keresztül, a mellékelt szoftver segítségével számítógépen elemezhetõ.
Mûszaki adatok:

LKPv 6520

LKPv 6522

LKPv 1420

Hûtõrendszer:

légkeveréses

légkeveréses

légkeveréses

légkeveréses

Hûtési tartomány:

-2/+16 °C

0/+16 °C

-2/+16 °C

0/+16 °C

Környezeti hõmérséklet:

+10/+43°C

+16/+32°C

+18/+43°C

+16/+32°C

Polconkénti terhelhetõség:

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

Kód

Kivitel

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)
4

94.LKPV6520

teleajtós

601

250

62 × 67 × 144

70×83×210

94.LKPV6522

üvegajtós

601

300

62 × 67 × 144

70×83×215

4

94.LKPV1420

dupla teleajtós

1.427

350

(2 × 62) × 67 × 144

143×83×215

8

94.LKPV1422

dupla üvegajtós

1.427

400

(2 × 62) × 67 × 144

143×83×215

8

LKPv 6520 hûtõ

9.72

LKPv 1422

GG 5210

GG 5260
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LIEBHERR univerzális mélyhûtõszekrények
Univerzális mélyhûtõ készülékek statikus hûtõrendszerrel és széles teljesítmény tartalékokkal a polconkénti hûtésnek köszönhetõen. Az energiatakarékosságot a 65 mm vastag CFC és HFC mentes hõszigetelés,
illetve az ajtókeret fûtésére felhasznált hulladékhõ biztosítja. Az ajtó felfüggesztés jobb és baloldalra
egyaránt felszerelhetõ, ezért a készülék helyének megváltoztatása nem jelent problémát. Az ajtózár standard tartozék. Karbantartásmentes hûtõrendszer, statikus hûtésû kondenzátor a hátsó falon. Manuális
leolvasztás, a felgyülemlett víz elpárologtatása nélkül. Szabályozó és kijelzõ (LCD kijelzõ) egységek beépítve
a felsõ élvédõ burkolatba. Kényelmes használat: a fûtött légbeeresztõ szelep alkalmazása jelentõsen
megkönnyíti a készülék ajtajának nyitását.
GGU típusok: kisméretû, pult alá helyezhetõ (a felsõ munkalap levehetõ) elõre szellõzõs kivitelû
hûtõszekrények fehér vagy rozsdamentes (inox) burkolattal, 3 db fix hûtött polccal és 1 db felsõ elpárologtató ráccsal.
Tartozékok: 3 db mûanyag tároló fiók és 1 db mûanyag bevonatos tároló kosár.
GG típusok: polconként statikus hûtési rendszerrel, fehér és inox burkolattal rendelhetõ hûtõszekrények
szintezhetõ rozsdamentes lábakkal, 6 db fix hûtött polccal és 1 db felsõ elpárologtató ráccsal. A mélyhûtõszekrényeket 14 db mûanyag bevonatú kosárral szállítjuk.
Mûszaki adatok:

GGU

Hûtõrendszer:

statikus

GG
statikus

Hûtési tartomány:

-9 – -26 °C

-14 – -28 °C

Környezeti hõmérséklet:

+10 – +43°C

+10 – +38°C

Polconkénti terhelhetõség:

40 kg

60 kg

Kód

Kivitel

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

Kosár
(db)

94.GGU1500

fehér porszórt

120

141

42 × 36 × 68

60 × 62 × 83

3

3+1

94.GGU1550

inox

120

141

42 × 36 × 68

60 × 62 × 83

3

3+1

94.GG5260

fehér porszórt

150

513

61 × 56 × 151

75 × 76 × 187

6

14

94.GG5210

inox

150

513

61 × 56 × 151

75 × 76 × 187

6

14

9.76 ultramélyhûtõ szekrény

LIEBHERR laboratóriumi mélyhûtõszekrények
Speciális mélyhûtõszekrények laboratóriumi célra, szikramentes belsõ burkolattal, robbanásveszélyes anyagok
biztonságos hûtésére ATEX 94/9/EC zone II. direktíva szerint (melyet az ajtóra ragasztott címke is tanúsít).
A készülékek ajtaja zárható, a külsõ burkolatuk fehér porszórt acél.
LGUex 1500 típus: alacsony kialakítású, pult alá helyezhetõ mélyhûtõszekrény modern, elektronikus vezérléssel és digitális kezelõszervvel, statikus hûtési rendszerrel, automatikus leolvasztással. A berendezés biztonsági eszközei: nyitott ajtóra figyelmeztetõ riasztás (1 perc elteltével aktiválódik), maximális és minimális
hõmérsékletek eltárolása, valamint riasztás extrém hõmérséklet esetén. A hûtõszekrény RS 485 csatlakozóval és szünetmentes elektromos kapcsolati lehetõséggel is rendelkezik. 3 db átlátszó elõlapú mûanyag fiókkal
és 1 db alsó kosárral szállítjuk.
LGex 3410 típus: az elõzõ típus nagykapacitású (310 literes), önzáródó ajtóval szerelt változata. 8 db átlátszó elõlapú mûanyag fiókkal szállítjuk.
Mûszaki adatok:

LGUex 1500

Hûtõrendszer:

statikus

statikus

Hûtési tartomány:

-9 – -26 °C

-9 – -30 °C

Környezeti hõmérséklet:

+10 – +38 °C

+10 – +38 °C

Polconkénti terhelhetõség:

40 kg

40 kg

Kód

Kivitel

Térfogat
(liter)

LGex 3410

Fogyasztás

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc

(W/24 óra)

(cm)

(cm)

(db)

94.LGUEX1500

pult alá helyezhetõ

139

800

45 × 45 × 66

60 × 60 × 82

3

94.LGEX3410

normál, álló kivitel

310

1.000

42 × 40 × 159

60 × 60 × 180

8

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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LIEBHERR professzionális laboratóriumi mélyhûtüszekrények
A LIEBHERR cég professzionális sorozatú mélyhûtõszekrényei nagyteljesítményû,
légkeveréses hûtõrendszerrel szerelt készülékbõl állnak, melyek kiemelkedõ minõségi
tulajdonságaiknak köszönhetõen a legerõsebb igénybevételeket is képesek elviselni.
A nagyméretû (601 és 1.427 literes) berendezéseket zárható, egyajtós vagy dupla
ajtós kivitelben gyártják. A hûtõaggregát csúcsteljesítményre van méretezve és elegendõ tartalékkal rendelkezik szélsõséges mûködési körülmények között is.
Burkolatuk fehér porszórt acél, melyet 83 mm vastag szigetelés választ el a krómnikkelacél lemezbõl készült belsõ tárolótértõl. A rozsdamentes belsõ tér speciális légcsatornái biztosítják a hõmérséklet optimális eloszlását és a gyors hõmérséklet-beállást. A hûtõszekrény méretétõl függõen 4 vagy 8 db mûanyag bevonatú acél rácspolcot
nagy teherbírású, U-profilú rozsdamentes acél polctartó sínek pozícionálják.
A hûtõszekrény aljára a mozdíthatóság érdekében négy kereket szereltek, melybõl kettõ
fékezhetõ.
A hûtés szabályozását az elektronikus vezérlés biztosítja, a dupla befújó ventilátor,
automatikus leolvasztás és elpárologtatás, felül elhelyezett aggregát közremûködésével. A jól látható, szöveges megjelenítésre is képes digitális kijelzõn az aktuális és beállított hõmérséklet, a pontos idõ jelenik meg. A vezérlõvel egy elõ-hûtés program definiálható. A beállított hõmérséklet elérése (túllépése) esetén optikai és akusztikus
figyelmeztetés (riasztás) történik. A hûtõszekrények szünetmentes elektromos kapcsolati és riasztási lehetõséggel rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a készülékek a 12
Voltos, nagyteljesítményû akkumulátorra kapcsolnak át és a hõmérséklet értékeket akár
72 órán keresztül gyûjtik. Az elektronika normális mûködési feltételek alatt a mért eredményeket és riasztási üzeneteket 4 napos ciklusban naplózza. Az adatok RS 485 vagy
opcionális infravörös kommunikációs porton keresztül, a mellékelt szoftver segítségével
számítógépen elemezhetõ.
Mûszaki adatok:

LGPv 6520

Hûtõrendszer:

légkeveréses

légkeveréses

Hûtési tartomány:

-10 – -35 °C

-10 – -26 °C

Környezeti hõmérséklet:

+18 – +43°C

+18 – +43°C

Polconkénti terhelhetõség:

60 kg

60 kg

Kód

Kivitel

94.LGPV6520

teleajtós

94.LGPV1420

dupla telajtós

LKPv 6520 freezer

9.74

LGPv 1420

Térfogat

Telj.

Belsõ méret

Külsõ méret

Polc

(liter)

(W)

(cm)

(cm)

(db)

601

600

62 × 67 × 144

70 × 83 × 215

4

1.427

700

(2 × 62) × 67 × 144

143 × 83 × 215

8

LKPv 1420 freezer
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Az ARCTIKO
A Dairei hûtõket gyártó vállalat korábban a japán cég európai leányvállalataként mûködött.
2010 második félévétõl a független dán ARCTIKO saját márkanéven kínálja a megszokott
dán designt, a kimagasló technológiát, valamint a DAIREI egykompresszoros világszabadalmát felvonultató ultramélyhûtõket. A gyártásnál az egyszerû kezelhetõségre és
a maximális szolgáltatási funkciókra összpontosítanak.

ARCTIKO mély- és ultramélyhûtõ szekrények és ládák
A biológiai minták túlnyomó többségének évekig történõ tárolásához elegendõ a
hõmérsékletet a jég újrakristályosodási hõmérséklete (-75 °C) alatt tartani.
Az ARCTIKO (Dánia) gyártmányú ultramélyhûtõk használatával – sok minta esetén –
lehetõség van a folyékony nitrogénes tárolók kiváltására. A -85 °C-os berendezések
üzemeltetése elõnyökkel jár a folyékony nitrogénes tárolókkal szemben: könnyebb kezelhetõség, kevésbé balesetveszélyes, rövidtávon is gazdaságosabb.
Az ARCTIKO készülékei környezetbarát technológiával készülnek és CFC-/HCFC-mentes,
nem tûzveszélyes hûtõközeget (R404a / EP88) használnak.
Az ARCTIKO technológiájának (felsõ kompresszor, jó szigetelés) jelentõs elektromos energia-megtakarítás köszönhetõ, valamint a kompresszor ritkább bekapcsolása miatt annak
élettartalma is hosszabb lesz. A különleges egykompresszoros hûtõrendszer alacsony
fogyasztás akár 38 – 52%-os energia-megtakarítást jelenthet a piacon lévõ egyéb gyártmányokhoz képest. (A táblázatban mindig a hasonló méretû készülékekre adjuk meg a
megtakarítás mértékét).
Az álló-rendszerû hûtõk szélessége, illetve a mélyhûtõládák mélysége kisebb 73 illetve 70
centiméternél, ezért a standard tartozékként járó görgõkön azok könnyedén mozgathatóak a laboron belül, illetve a 75 cm-es ajtón is átférnek!
Az ajtók csukása / nyitása egy egyszerû fogantyúval történik. Az ajtókat kulccsal is lehet
zárni. A különleges nyomáskiegyenlítõ rendszer a fûtött vákuumszelep segítségével
lehetõvé teszi az ajtók ismételt – a bezárást követõ azonnali – kinyitását is.
A hûtõk vezérlése mikroprocesszoros, és a készülékek standard felszereltségéhez tartozik: kulcsos ajtózár, görgõk, és a fény és hang vészjelzések, kontaktus külsõ eszközhöz,
számítógépes kimenet.
A vezérlõt 48 vagy 72 órás telepes védelem szolgálja ki. RS458 és USB kimenetek az
alapkiépítéshez járnak. A vezérlõ elõ van készítve GSM-riasztás beépítéséhez, valamint
data-loggerek kiszolgálásához.

Tel.: (1) 436-0790
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ARCTIKO ULUF típusú mélyhûtõ és ultramélyhûtõ szekrények

ULUF 450

A berendezések külsõ burkolata fehér porszórt acél, belsõ terük könnyen tisztítható rozsdamentes acél. A 4 db nagyátmérõjû, nagy teherbírású görgõkön a berendezések könnyen
mozgathatók.
A felhasználóbarát menürendszerû, mikroprocesszoros vezérlõ kényelmes kezelést tesz
lehetõvé. A megvilágított grafikus kijelzõ jól látható, nagyméretû karaktereket jelenít meg.
A szünetmentes tápegység 48 órán keresztül biztosítja a minták védelmét.
Vizuális és akusztikai riasztás figyelmeztet áramkimaradás, szenzorhiba, ajtónyitás
valamint a beállított csúcspont/alacsony hõmérséklet túllépése esetén. Külsõ riasztó
csatlakoztatási lehetõsége adott, valamint a berendezéseket elõkészítették GSM
riasztásra is.
További jellemzõk: integrált adatgyûjtõ berendezés (szoftver mellékelve), RS485 és USB
interfész.
A tároló kamrákban fiókos dobozok, rekeszek helyezhetõk el (lásd opciók). Ezek nélkül a
fagyasztódoboz az alábbiakban megadott méretek és mennyiség szerint helyezhetõk el:
Kriocsõ doboz

ULUF 400 / 450

ULUF 850

méret (mm)

(db)

(db)

130 × 130 × 50

252

504

130 × 130 × 75

180

360

130 × 130 × 96

132

264

Kód

Típus

Hûtési tart.

Térfogat

Kamrák

Külsõ méret

(°C)

(liter)

száma

(cm)

Fogyasztás
(kW/óra)

16.1407

ULUF 400

-20 – -40

390

5

72 × 76 × 208

0,54 (41%)*

16.1408

ULUF 450

-40 – -85

390

5

72 × 76 × 208

0,64 (44%)*

16.1411

ULUF 850

-40 – -85

780

5+5

150 × 76 × 209

0,83 (39%)*

*energia-megtakarítás más gyártmányú készülékekhez képest.

ULUF 850

ARCTIKO UPUL típusú mélyhûtõ és ultramélyhûtõ szekrények
A berendezések külsõ burkolata és belsõ terük könnyen tisztítható rozsdamentes acél.
A szekrények görgõvel szereltek.
A berendezések egyszerû mikroprocesszoros, menürendszerû vezérlõvel rendelkeznek.
A szünetmentes tápegység 72 órán keresztül biztosítja a vezérlõ tápellátását. Vizuális és
akusztikai riasztás, valamint GSM riasztás elõkészítés a fenti típusokhoz hasonlóan.
További jellemzõk: integrált adatgyûjtõ berendezés (szoftver mellékelve), RS232 interfész.
A tároló kamrákban fiókos dobozok, rekeszek helyezhetõk el (lásd opciók). Ezek nélkül a
fagyasztódoboz az alábbiakban megadott méretek és mennyiség szerint helyezhetõk el:

UPUL 580

Kriocsõ doboz

UPUL 540 / UPUL 580

méret (mm)

(db)

130 × 130 × 50

264

130 × 130 × 75

204

130 × 130 × 96

144

Kód

Típus

Hûtési tart.

Térfogat

Kamrák

Külsõ méret

(°C)

(liter)

száma

(cm)

(kW/óra)

16.1406

UPUL 540

-20 – -40

450

5

68 × 79 × 216

0,54 (41%)*

16.1404

UPUL 580

-40 – -85

450

5

68 × 79 × 216

0,72 (44%)*

*energia-megtakarítás más gyártmányú készülékekhez képest.

9.76
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Opciók az UPUL és UPLTF (ultra)mélyhûtõkhöz
Kód

Megnevezés

Leírás

16.920

CO2 back-up rendszer

CO2-t injektáló rendszer áramkimaradás esetére

16.933

hõmérséklet regisztráló, -10 – +40 °C

7 napos rögzítés tárcsára áramkimaradás esetén is

16.934

hõmérséklet regisztráló, -100 – +0 °C

7 napos rögzítés tárcsára áramkimaradás esetén is

16.935

tartalék regiszter papír, -10 – +40 °C

100 db/csomag

16.936

tartalék regiszter papír, -100 – +0 °C

100 db/csomag

16.940

külsõ adatgyûjtõ, -30 – +40 °C

-

16.985

5 évre kompresszor garancia

kiterjesztett garancia

Fiókos tárolóelemek az ultramélyhûtõk kamráiba
Anyaga: rozsdamentes acél.
Fagyasztócsövek dobozban, rendezett tárolására szolgáló, kihúzható fiókos elemek.
Kamránként maximálisan 3 db fiókos tárolóelem helyezhetõ el az ULUF és UPUL
készülékben.
Kód

Méretek
(mm)

Férõhely

Fiókok

(kriocsõ doboz)

száma

Cryocsõ doboz
mérete (mm)

16.SE5044FMS

140 × 567 × 245

16

4

130 × 130 × 50

16.SE5045FMS

140 × 567 × 306

20

5

130 × 130 × 50

16.SE7543FMS

140 × 567 × 254

12

3

130 × 130 × 75

16.SE9642FMS

140 × 567 × 223

8

2

130 × 130 × 96

16.SE9643FMS

140 × 567 × 316

12

3

130 × 130 × 96

2.6 fagyasztócsõ

Rekeszes tárolóelemek az ultramélyhûtõk kamráiba
Anyaga: rozsdamentes acél.
Fagyasztócsövek dobozban, rendezett tárolására szolgáló, rekeszes elemek.
Kamránként maximálisan 3 db rekeszes tárolóelem helyezhetõ el az ULUF és UPUL
készülékben.
Kód

Méretek
(mm)

Férõhely

Rekeszek

Kriocsõ doboz

(kriocsõ doboz)

száma

mérete (mm)

16.SE5044N

139 × 549 × 224

16

4×4

130 × 130 × 50

16.SE5045N

139 × 549 × 279

20

5×4

130 × 130 × 50

16.SE7543N

139 × 549 × 239

12

3×4

130 × 130 × 75

16.SE7544N

139 × 549 × 239

16

4×4

130 × 130 × 75

16.SE9642N

139 × 549 × 202

8

2×1

130 × 130 × 96

16.SE9643N

139 × 549 × 301

12

3×4

130 × 130 × 96

2.52 kriocsõ doboz

ARCTIKO UPLTF típusú mélyhûtõ szekrények
A fenti típusoknál egyszerûbb vezérlõvel (korlátozott riasztási lehetõséggel és
számítógépes kapcsolat nélkül) rendelkezõ berendezések kényelmes mintatárolásra
készültek. A 4 vagy 7 átlátszó elõlapos fiókrekesz biztosítja a fagyasztott minták
áttekinthetõségét. Mindegyik fiók közvetlen hûtéssel rendelkezik, így ajtónyitás esetén
is stabil marad a hõmérséklet. A fiókok hõszigetelõ tömítése megakadályozza a hideg
kiszivárgását, amíg nyitva van az ajtó.
A berendezések külsõ burkolata fehér porszórt acél, belsõ terük alumínium
lemez. A szekrényeket 2 görgõvel és 2 állítható lábbal szerelték fel. Az ajtózár
opcionálisan rendelhetõ.
Kód

Típus

Hûtési tart.

Térfogat

Fiókok

(°C)

(liter)

száma

Külsõ méret
(cm)

16.370

UPLTF 90

-20 – -40

90

4

62 × 54 × 84

16.375

UPLTF 275

-20 – -40

270

7

57 × 56 × 176

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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ARCTIKO mélyhûtõ- és ultramélyhûtõ ládák
Hasonlóan a szekrény elrendezésû (ultra)mélyhûtõ készülékekhez, a ARCTIKO rendelkezik
ezek fekvõ változataival is. Természetesen hasonló színvonalú technológia ugyanazon jó
tulajdonságokat eredményezi. A berendezések külsõ burkolata fehér porszórt acél, belsõ
terük alumínium lemez.
Az összes láda mélységi mérete kisebb 70 cm-nél, így a készülékek könnyedén bevihetõek
(a nagyobbak guríthatóak) a laboratóriumba.
A hûtõk vezérlése mikroprocesszoros, és a készülékek standard felszereltségéhez
tartozik: kulcsos ajtózár, görgõk (a nagyobbakhoz), és a fény és hang vészjelzések, kontaktus külsõ eszközhöz: magas/alacsony hõmérséklet, nyitott ajtó stb.
A vezérlõt 48 órás telepes védelem szolgálja ki.
A ládákban fiókos dobozok, rekeszek helyezhetõk el (lásd opciók). Ezek nélkül a fagyasztók
az alábbiakban megadott méretek és mennyiség szerint helyezhetõk el:
Kriocsõ doboz

ULTF 80

LTF 85 / ULTF 80

LTF 325 / ULTF 320

LTF 425 / ULTF 420

méret (mm)

(db)

(db)

(db)

130 × 130 × 50

40

216

282

130 × 130 × 75

25

138

180

130 × 130 × 96

20

117

144

Kód

Típus

Hûtési tart.

Térfogat

Külsõ méret

Fogyasztás

(°C)

(liter)

(mm)

(kW/óra)

Mélyhûtõládák -45 °C-ig

ULTF 320

16.1600

LTFE 140

-10 – -45

130

73 × 66 × 87

0,16

16.1605

LTFE 290

-10 – -45

284

106 × 66 × 87

0,29

16.1610

LTFE 370

-10 – -45

368

131 × 61 × 87

0,31

Mélyhûtõládák -60 °C-ig
16.101

LFT 85

-30 – -60

71

55 × 65 × 85

0,26 (42%)*

16.111

LFT 325

-30 – -60

284

126 × 70 × 89

0,32 (52%)*

16.116

LFT 425

-30 – -60

386

156 × 70 × 89

0,32 (38%)*

16.121

LFT 535

-30 – -60

504

171 × 66 × 89

0,48 (30%)*

Ultramélyhûtõ ládák -85 °C-ig

ULTF 420

16.200

ULTF 80

-40 – -85

71

55 × 65 × 85

0,32 (42%)*

16.205

ULTF 320

-40 – -85

284

126 × 70 × 85

0,32 (52%)

16.210

ULTF 420

-40 – -85

368

156 × 70 × 85

0,45 (38%)

*energia-megtakarítás más gyártmányú készülékekhez képest.

Tárolórekszek az ultramélyhûtõ ládákba
Anyaga: rozsdamentes acél.
Vertikális elhelyezés a fagyasztócsõ dobozok számára a -60 és -85 °C-os (LFT, ULTF)
készülékekben.
Kód

Méretek
(mm)

Férõhely

Kriocsõ doboz

(doboz)

mérete (mm)

Készüléktípus

rek. száma

16.TE5008

138 × 138 × 446

8×1

130 × 130 × 50

LTF 85, ULTF 80

5

16.TE7505

138 × 138 × 399

5×1

130 × 130 × 75

LTF 85, ULTF 80

5

16.TE9604

138 × 138 × 402

4×1

130 × 130 × 96

LTF 85, ULTF 80

5

16.TE5011

138 × 138 × 611

11 × 1

130 × 130 × 50

LTF 325, ULTF 320

18

16.TE7507

138 × 138 × 556

7×1

130 × 130 × 75

LTF 325, ULTF 320

18

16.TE9606

138 × 138 × 600

6×1

130 × 130 × 96

LTF 325, ULTF 320

18

16.TE5011

138 × 138 × 611

11 × 1

130 × 130 × 50

LTF 425, ULTF 420

24

16.TE7507

138 × 138 × 556

7×1

130 × 130 × 75

LTF 425, ULTF 420

24

16.TE9606

138 × 138 × 600

6×1

130 × 130 × 96

LTF 425, ULTF 420

24

2.52 kriocsõ doboz

9.78

Elhelyezhetõ

w w w. l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
hûtõ és fagyasztó készülékek

IX

ARCTIKO MUF 40 asztali kivitelû, kisméretû ultramélyhûtõ
A 33 literes készülék elhelyezése akár a laborasztalon, akár pult alatt lehetséges és
kisszámú minták -80 °C-on való tárolása biztonságosan megoldható. A hûtõben 20 db
130 × 130 × 50 mm-es fagyasztódoboz helyezhetõ el ideálisan. A kisfogyasztású,
csendes, egykompresszoros készülék digitális vezérlõvel és riasztási funkciókkal
(hõmérséklet, áramkimaradás, szenzorhiba, távriasztás) rendelkezik. Áramszünet esetén
elem biztosítja a vezérlõ mûködését (48 óra). Az ajtó kulccsal zárható. A belsõ burkolat
rozsdamentes acélból készült.
Kód: 16.1410
Mûszaki adatok:

MUF 40

Hûtési tartomány:

-40 – 80 °C

Térfogat:

33 liter

Belsõ méret:

330 × 335 × 300 mm

Külsõ méret:

580 × 740 × 890 mm

Elektromos fogyasztás:

0,15 kW/óra

Fiókos és rekeszes tárolóelemek a MUF 40 ultramélyhûtõbe
Anyaga: rozsdamentes acél.
Kivitelük hasonló az 9.75 oldalon találhatókkal.
Kód

Kivitel

Méretek

Férõhely

(mm)

(kriocsõ doboz)

Kriocsõ doboz
mérete (mm)

16.SE5024FMS

fiókos

140 × 301 × 245

4×2

130 × 130 × 50

16.SE5025N

rekeszes

139 × 278 × 279

5×2

130 × 130 × 50

2.52 fagyasztódoboz

ARCTIKO DP-80 hordozható ultramélyhûtõ (CRYO PORTER)
A kompresszort és hûtõközeget nélkülözõ technológiával gyártott kompakt készülékkel
kis darabszámú minta akár -80 °C-on is tárolható. A minták tárolása alumínium tömbbõl készített, az alábbi táblázatban megadott blokkokban lehetséges. Az egyszerûen
kezelhetõ digitális vezérlõ a hõmérséklet határértékek túllépésekor riasztással
figyelmeztet. A készülék hordozható, asztalra helyezhetõ és könnyen elérhetõ. A mobilitást elõsegíti, hogy a készülék 230V (AC) és 12V (DC) feszültségrõl is üzemeltethetõ.
Kód: 16.1420
Mûszaki adatok:

DP-80 (CRYO PORTER)

Hûtési tartomány:

0 – 80 °C

Belsõ méret:

136 × 136 × 54 mm

Külsõ méret:

230 × 262 × 390 mm

Súly:

10 kg

Alumínium blokkok a hordozható ultramélyhûtõbe
Kód

Megnevezés

16.1421

96 lyukú alumínium blokk, 0,2 ml-es PCR-csövekhez

16.1422

48 lyukú alumínium blokk, 0,5 ml-es PCR-csövekhez

16.1423

48 lyukú alumínium blokk, 1,5 ml-es Eppendorf csövekhez

16.1424

40 lyukú alumínium blokk, 1,8 ml-es fagyasztócsövekhez

16.1425

40 lyukú alumínium blokk, 2,0 ml-es fagyasztócsövekhez

2.6 fagyasztócsõ

Tel.: (1) 436-0790

2.9 mikrocsõ

Fax: (1) 250-1241
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EVERMED PRF digitális hordozható mélyhûtõ ládák
A hordozható 12/24 voltos szivargyújtó adapterrel ellátott hordozható mélyhûtõ láda ideális eszköz húmérséklet
érzékeny minták hosszútávú szállítására. A beállítható húmérséklet tartomány: -18 és + 10 °C között van.
A húmérséklet kijelzés és beállítás digitális és 1 °C felbontású. A 35 mm-es szigetelésnek köszönhetõen a
készülék gazdaságos üzemeltetésû, és feszültség kiesés esetén is sokáig tartja a beállított
hõmérsékletet. Elégtelen feszültségre LED lámpa figyelmeztet. A legtöbb modell hálózati, 230V
feszültségrõl is üzemeltethetõ.
Mûszaki adatok:

PRF 25

PRF 35

PRF 40

PRF 50

PRF 80

Hõmérséklet tartomány:

-18 - + 10 °C

-18 - + 10 °C

-18 - + 10 °C

-18 - + 10 °C

-18 - + 10 °C

Tároló kapacitás (l):

25

35

40

50

80

Külsõ méretek:

55 × 26 × 43

58 × 36 × 39

58 × 36 × 45

63 × 36 × 48

79 × 50 × 46

Kosár (db):

1

0

1

1

1

Belsõ világítás:

igen

igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

igen

Hálózati feszültségrõl
is üzemeltethetõ:

PRF 35

PRF 40

PRF 80

EVERMED jégkása és jégkocka készítõ gépek
A rozsdamentes acélból gyártott készülékek napi 90 és 250 Kg jégkása, illetve 18 és 80 kg jégkocka
készítésére alkalmasak. Teljesen automata mikroprocesszoros vezérlésûek és hibás mûködésjelzõvel vannak
ellátva, így minimális felhasználói beavatkozást igényelnek. A megbízható és halk mûködésû berendezések
levegõ és vízhûtéses rendszerrel is választhatóak. A levegõ hûtéses gépek körül megfelelõ helyet kell biztosítani, a vízhûtéssel szerelt készülékek viszont szûk helyekre, így bútorzatba is beépíthetõek.
Mûszaki adatok:

FIM 90

FIM 95

FIM 140

FIM 150

FIM 250

Jégkása készítés (Kg / 24 h):

90

90

150

150

250

Tároló kapacitás (Kg):

20

30

40

55

-*

Hûtõrendszer:

levegõ- vagy

levegõ- vagy

levegõ- vagy

levegõ- vagy

levegõ- vagy

vízhûtés

vízhûtés

vízhûtés

vízhûtés

vízhûtés

Külsõ méretek (mm):

50 × 60 × 82

50 × 66 × 93

74 × 69 × 105

74 × 69 × 115

64 × 47 × 69

Készülék tömeg (Kg):

59

67

85

94

150

Teljesítmény (W):

550

550

650

650

1050

*külsõ jégkocka tárolóval használható (BIN 200)

FIM 90

9.80

FIM 140

FIM 250
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Mûszaki adatok:

CIM 20

CIM 24

CIM 28

CIM 33

Jégkocka készítés (Kg / 24 h):

20

24

28

33

Tároló kapacitás (Kg):

4

6

9

16

Hûtõrendszer:

levegõ

levegõ- vagy

levegõ- vagy

levegõ- vagy

vízhûtés

vízhûtés

vízhûtés

Külsõ méretek (mm):

35 × 40 × 59

39 × 46 × 61

39 × 46 × 69

50 × 58 × 82

Készülék tömeg (Kg):

34

28

35

37

Teljesítmény (W):

320

320

350

370

CIM 42

CIM 46

CIM 65

CIM 80

Jégkocka készítés (Kg / 24 h):

42

46

65

80

Tároló kapacitás (Kg):

16

25

40

40

Hûtõrendszer:

levegõ- vagy

levegõ- vagy

levegõ- vagy

levegõ- vagy

vízhûtés

vízhûtés

vízhûtés

vízhûtés

Külsõ méretek (mm):

50 × 58 × 82

50 × 58 × 93

74 × 60 × 105 74 × 60 × 105

Készülék tömeg (Kg):

48

52

56

77

Teljesítmény (W):

370

450

500

650

CIM 42

CIM 46

Méret

IX

CIM 65

Hûtés típusa

Megnevezés

303.CBA18

0

CIM 18 jégkása készítõ

303.CBA20

0/1

CIM 20 jégkása készítõ

303.CBA24

0/1

CIM 24 jégkása készítõ

303.CBA28

0/1

CIM 28 jégkása készítõ

303.CBA33

0/1

CIM 33 jégkása készítõ

303.CBA42

0/1

CIM 42 jégkása készítõ

303.CBA46

0/1

CIM 46 jégkása készítõ

303.CBA65

0/1

CIM 65 jégkása készítõ

303.CBA80

0/1

CIM 80 jégkása készítõ

303.CAA90

0/1

FIM 90 jégkocka készítõ

303.CAA95

0/1

FIM 95 jégkocka készítõ

303.CAB40

0/1

FIM 140 jégkocka készítõ

303.CAB50

0/1

FIM 150 jégkocka készítõ

303.CAC50

0/1

FIM 250 jégkocka készítõ

Jégkása készítõ gépek

Jégkocka készítõ gépek

A kódszámok kialakítása:
Hûtés típusa 0 = léghûtés, 1 = vízhûtés
Jégkocka tároló
303.CCC00

BIN 200 jégkocka tároló (200 kg)

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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LabTech recirkulációs hûtõk
A recirkulációs hûtõkkel a hõtermelõ laboratóriumi eszközök visszahûtését lehet elvégezni, vagy ezek túlzott
felmelegedését lehet megakadályozni. Tipikus alkalmazási példák a rotációs bepárlók üvegedényeinek hûtése,
vagy atomabszorpciós készülékek grafitkemencéjének gyors visszahûtése. A LabTech hûtõk széles teljesítménytartományban kaphatóak, hûtési teljesítményük a 350 W-tól a 9 kW-ig terjed. A mikroprocesszoros (PID) vezérlés révén pontos és állandó hûtési feltételeket biztosítnak még kedvezõtlen környezeti körülmények között is.
Mûködésük közben minimális zajt keltenek.
Környezetvédelem: annak ellenére, hogy a víz az egyik legértékesebb természeti erõforrások közül, még mindig
a leggyakrabban használt hûtõfolyadék a laboratóriumban, melyeket nem hasznosítanak újra. Az elpocsékolt víz
nem csak környezetkárosító, hanem jelentõs költségnövelõ tényezõvel is bír. A LabTech recirkulációs hûtõivel
mindez kiküszöbölhetõ. A hûtõrendszer CFC-mentes hûtõközeggel van feltöltve.
Mûszaki adatok:

H50 típusok

H150 típusok

Hûtési tartomány:

+5 – 35 °C

+8 – 35 °C

Hõmérséklet stabilitás:

± 0,3 °C

± 0,1 °C

Alkalmazási példák:

rotációs vákuumbepárlók,

AA-ICP (H150-1000)

Kjeldahl, Soxlet desztillálók

ICP (H150-1500)
ICP-MS (H150-2100, H150-3000)
XRD (H150-5000)
XRF (H150-7000)

Kód

9.82

Típus

Hûtési telj.

Folyadékszállítás

Szivattyú telj.

Méret

Súly

(W)

(liter/perc)

(W)

(mm)

(kg)

18.10350

H50-350

350

4,5

60

210 × 490 × 490

25

18.20500

H50-500

500

4,5

60

210 × 490 × 490

25

18.21000

H150-1000

1.000

6,4

135

526 × 360 × 555

58

18.21500

H150-1500

1.500

6,4

545

635 × 384 × 625

76

18.22100

H150-2100

2.100

12,1

545

390 × 650 × 620

95

18.23000

H150-3000

3.000

12,1

545

460 × 700 × 710

95

18.25000

H150-5000

5.000

17,1

545

750 × 460 × 680

220

18.29000

H150-7000

9.000

17,1

545

750 × 460 × 680

230
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A KNF Neuberger
A KNF 1962 óta gyárt kiváló ár/teljesítmény arányú membránszivattyúkat különbözõ
laboratóriumi applikációkra vákuumszivattyú és vákuumszivattyú/kompresszor kivitelben.
A KNF olajmentes, membrános vákuumszivattyúi – egyszerû felépítésüknek köszönhetõen – megbízható mûködésûek és csekély karbantartást igényelnek.

Vákuumszivattyú általános célra
A pumpafej alumíniumból készült, a membrán anyaga teflon (PTFE).
Felhasználás: általános laboratóriumi vákuumos applikációkhoz, vákuumos szûréshez.
Kód

Légszállítás
(liter/perc) (m /óra)

Vákuum

Súly

Méret

(mbar)

(kg)

(mm)

33.N0263AN18

22

1,3

20

5,8

243 × 192 × 185

33.N0353AN18

30

1,8

13

11,6

250 × 294 × 222

3

Vákuumszivattyú, közepesen vegyszerálló
A pumpafej alumíniumból készült, a membrán anyaga teflon (PTFE).
Felhasználás: általános laboratóriumi vákuumos applikációkhoz, vákuumos szûréshez.
Kód

Légszállítás
(liter/perc) (m /óra)

Vákuum

Súly

Méret

(mbar)

(kg)

(mm)

33.N0263 AT18

18

1,1

25

5,8

243 × 192 × 185

33.N0353 AT18

27

1,6

20

11,6

250 × 294 × 222

3

Vákuumszivattyú és kompresszor általános célra
A pumpafej alumíniumból készült, a membrán anyaga Kapton® CR.
Felhasználás: általános laboratóriumi vákuumos és nyomásigényû applikációkhoz, nyomásos szûréshez.
Kód

Vákuum

Nyomás

Súly

(liter/perc)

Légszállítás
(m3/óra)

(mbar)

(bar)

(kg)

Méret
(mm)

33.N022AN18

15

0,9

100

4,0

4,0

145 × 203 × 194

33.N035AN18

30

1,8

100

4,0

8,2

143 × 265 × 254

33.N145AN18

30

1,8

100

7,0

12,0

210 × 325 × 286

33.N02612AN18

39

2,3

100

2,0

5,8

243 × 192 × 185

33.N03512AN18

55

3,3

100

4,0

11,6

250 × 349 × 222

33.N14512AN18

55

3,3

100

7,0

15,0

250 × 350 × 261

Vákuumszivattyú és kompresszor, közepesen vegyszerálló
A pumpafej alumíniumból készült, a membrán anyaga Kapton® CR.
Felhasználás: általános laboratóriumi vákuumos és nyomásigényû applikációkhoz, nyomásos szûréshez.
Kód

Légszállítás

Vákuum

Nyomás

Súly

Méret

(liter/perc)

(m /óra)

(mbar)

(bar)

(kg)

(mm)

33.N022AT18

13

0,8

100

4,0

4,0

145 × 203 × 194

33.N035AT18

27

1,6

100

4,0

8,2

143 × 265 × 254

33.N145AT18

27

1,6

100

7,0

12,0

210 × 325 × 286

33.N02612AT18

31

1,9

100

2,0

5,8

243 × 192 × 185

33.N03512AT18

50

3,0

100

4,0

11,6

250 × 349 × 222

33.N14512AT18

50

3,0

100

7,0

15,0

250 × 350 × 261

3
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KNF LABOPORT membrán-vákuumszivattyúk és kompresszorok
Kisméretû, kompakt, rendkívül csendes mûködésû olajmentes membrán-vákuumszivattyúk
többféle felhasználásra kivitelüktõl függõen. Mindegyik készülék kompresszorként is funkcionál.

LABOPORT vákuumszivattyú és kompresszor általános célokra
KN jelzésû készülékek: speciális mûanyag (EPDM, PPS) membrán és pumpafej.
AN jelzésû készülékek: neoprén membrán és alumínium pumpafej.
Felhasználás: vákuumos szûrésekhez, vízpumpa kiváltásához, illetve – 33.N8383KN18
és 33.N83812KN18 készülék esetén – kiszárításhoz, gél szárításhoz.
Kód

Vákuum

Nyomás

Súly

(liter/perc)

Légszállítás
(m3/óra)

(mbar)

(bar)

(kg)

(mm)

6

0,36

100

2,4

1,9

90 × 164 × 141

33.N86KN18
*a szivattyúhoz finomszabályozó
szeleppel és manométerrel is
rendelhetõ.
Rendelése estén a kódszám
után a .45 jelzést kérjük beírni.

33.N811KN18

Méret

11,5

0,69

240

2,0

2,5

90 × 187 × 157

33.N8163KN18*

16

0,96

15

0,5

4,0

90 × 361 × 141

33.N820AN18

22

1,32

100

1,0

7,1

110 × 261 × 204

33.N8383KN18*

22

1,32

12

0,5

6,8

110 × 404 × 210

33.N8203AN18

22

1,32

8

1,0

9,3

110 × 304 × 204

33.N81612KN18*

30

1,8

100

0,5

4,0

90 × 361 × 141

33.N83812KN18*

37

2,22

100

0,5

6,8

110 × 404 × 210

LABOPORT vákuumszivattyú és kompresszor, közepesen vegyszerálló
KT jelzésû készülékek: teflon-bevonatú membrán és speciális mûanyag (PPS) pumpafej.
AT jelzésû készülékek: teflon-bevonatú membrán és alumínium pumpafej.
Felhasználás: vákuumos szûrésekhez, vízpumpa kiváltásához, illetve – 33.N8383KT18
és 33.N83812KT18 készülék esetén – kiszárításhoz, gél szárításhoz.
Kód

Vákuum

Nyomás

Súly

(liter/perc)

Légszállítás
(m3/óra)

(mbar)

(bar)

(kg)

(mm)

5,5

0,33

160

2,5

1,9

90 × 164 × 141

33.N86KT18
33.N811KT18

Méret

11,5

0,69

290

2,0

2,5

90 × 187 × 157

33.N8163KT18

16

0,96

20

0,5

4,0

90 × 361 × 141

33.N81612KT18

30

1,8

160

0,5

4,0

90 × 361 × 141

33.N8383KT18*

22

1,32

15

0,5

6,8

110 × 404 × 210

33.N83812KT18*

37

2,22

150

0,5

6,8

110 × 404 × 210

33.N820AT18

20

1,20

100

1,0

7,1

110 × 261 × 204

33.N8203AT18

20

1,20

8

1,0

9,3

110 × 304 × 204

LABOPORT vákuumszivattyú, korrózió és vegyszerálló, önszárító is
A membrán és a pumpafej egyaránt teflonból készült.
Felhasználás: vákuumos szûrésekhez, bepárláshoz, vízpumpa kiváltására valamint kiszárításhoz, gél szárításhoz. Az önszárító szivattyúk két utolsó tagja 4 mbar végvákuumú.
Kód

9.84

Légszállítás

Vákuum

Kód

Súly

önszárító

(kg)

(mm)

100

-

5,9

146 × 256 × 187

1,2

100

-

7,1

159 × 268 × 207

34

2,0

100

-

10,3

171 × 297 × 171

10

0,6

8

-

6,9

141 × 275 × 183

33.N8203FT18

20

1,2

8

33.N8203FT40

9,3

157 × 310 × 202

33.N8403FT18

34

2,0

8

33.N8403FT40

12,6

170 × 334 × 221

33.N8423FT18

34

2,0

2

33.N8423FT40

13,4

167 × 341 × 223

33.N84012FT18

60

3,6

90

33.N8603FT40

12,6

160 × 341 × 226

(liter/perc)

(m3/óra)

(mbar)

33.N810FT18

10

0,6

33.N820FT18

20

33.N840FT18
33.N8103FT18
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Különleges vákuumszivattyú, N 920
Az N 920 a KNF forradalmian új, 3 membrános, folyamatosan szabályozható fordulatszámú vákuumszivattyúja. A készülékben két jelentõs újdonság van: az egyik a stabilizált
elsõ membrán (szabadalom); a második pedig az egyenáramú motor, amely szükségszerint akár egyetlen-egy fordulatot is tehet.
A membrán stabilizálása megszünteti a nyomáskülönbséget a membrán teteje és alja
között, ezáltal a szivattyú mûködése jelentõsen halkabbá válik, a szállítási kapacitás
pedig megnõ. A membrán stabilizálását a táblázat alatti két színes ábra illusztrálja (lásd
a honlapunkon!). Az elsõ ábrán egy „hagyományos” membrán deformálódását, míg a
másodikon a stabilizált membránt láthatjuk. Itt a membrán feszültségmentesnek
látszik; ezért lesz csendes a szivattyú.
A szivattyú fordulatszámát egy forgatógombbal lehet szabályozni. A KNF ezt a
szivattyút építi be a különleges, SC 920 típusú vákuumrendszerébe.
Kód

Légszállítás

Végvákuum Tömeg

(liter/perc)

(mbar)

(kg)

Alkalmazás

Méret

Csõcsonk

(mm)

(mm)

33.N920AP.29.18

20

1,5

9,1

általános

340 × 160 × 235

9

33.N920KT.29.18

20

2

9,1

agresszív gázok

340 × 160 × 235

9

Nyomás: 0,5 bar.

KNF vákuumrendszerek
A fenti készülékekkel és különbözõ kiegészítõkkel komplett vákuumrendszerek alakíthatók
ki. Ezeknek három fõ típusa létezik: a manuális vákuumszabályozóval (LABOXACT), a digitális vákuumszabályozóval felszerelt (LABOBASE), valamint a hordozható távvezérlõs SC
920 típusú vákuumrendszer.
A manuális vákuumszabályozásnál a vákuum értékét egy digitális kijelzõn látjuk,
a vákuum beállítását egy szelep nyitásával / fojtásával érjük el.
A digitális szabályozás mindezt automatikusan végzi el, de itt egy hiszterézissel kell
számolni.
Az SC 920 egyedülálló szolgáltatásokat nyújtó készülék. Hordozható távvezérlõje 40
méteres távolságról is kommunikál a vákuumrendszerrel. Az SC 920 a KNF új,
N920KT.29.18 típusú, 3 membrános, folyamatosan szabályozható fordulatszámú
vákuumszivattyúját tartalmazza. A kívánt vákuumot a készülék automatikusan állítja be
a motor fordulatszámának változtatásával. A rendszer automatikusan megtalálja a
bepárlandó oldószer optimális gõznyomását és a megfelelõ nyomáson tartja a bepárló
készüléket. Külsõ PC-vel egy USB-porton át tartja a kapcsolatot (a PC-szoftver jár a
készülékhez).
Kód

Megnevezés Szállítás Végvákuum

Kód

Megnevezés
LABOBASE 840

Szállítás Végvákuum

(l/perc)

(mbar)

33.SEM810 Laboxact 810

10

>8

33.SBC840

33.SEM820 Laboxact 820

20

>8

33.SBC84040 LABOBASE 8404

33.SEM840 Laboxact 840

34

>8

33.SBC844

40

>2

33.SEM842 Laboxact 842

34

>2

33.SBC84440 LABOBASE 84440

40

>4

33.SC920

20

>2

33.SBC86040 LABOBASE 86040

60

>4

SC 920 vákuumr.

(l/perc)

LABOBASE 844

(mbar)

34

>8

34

> 10

9.38 rotációs vákuumbepárló
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ELMA ultrahangos vízfürdõk
Az ELMA ultrahangos vízfürdõk különféle anyagú, bonyolult geometriájú tárgyak gondos tisztítására, az
oldódás gyorsítására, folyadékok gáztalanítására készülnek különbözõ kivitelben és méretben. A kád és a
burkolat anyaga minden esetben nemesacél. Kaphatóak fûtés nélküli és fûtéssel rendelkezõ változatban is.

ELMASONIC S ultrahangos vízfürdõ sorozat
Az S jelzésû készülékcsalád 13 különbözõ méretû ultrahangos fürdõt foglal magába.
Kaphatóak fûtés nélküli és fûtéssel rendelkezõ változatban is. Az utóbbiak – a „H" betûvel
jelölt típusok – fûtési tartománya: 30–80 °C. Az aktuális és a kívánt hõmérsékletet együttesen jelzi a készülékek kezelõpanelján elhelyezett LED-sor (kivétel: S10H). Mindegyik vízfürdõ
idõzítõvel rendelkezik (0–30 perc), de mûködhetnek folyamatos üzemmódban is. A mûködésbõl
hátralévõ idõt szintén egy LED-sor mutatja (kivétel: S10, S10H).
Az S sorozat valamennyi tagja két különleges funkcióval bír: az Elma által kifejlesztett
“SWEEP” funkció egyenletesebbé teszi az ultrahang teljesít- SWEEP
DEGAS
ményét, a “DEGAS” funkció az oldószerek és minták gáztalanítására szolgál. Frekvencia: 37 kHz.
A legtöbb készülék leeresztõ csappal vannak szerelve.
Opciók: mûanyag fedelek és kosarak.
Kód

Típus

fûtés nélkül

Telj.
(W)

Kód

Típus

fûtéssel

Telj.

Térf.

Kád méret

(W)

(liter)

(mm)

Csap

25.1005507

S10*

30

25.1001214

S10H*

90

0,8

190 × 85 × 60

nincs

25.1004626

S15

35

25.1002060

S15H

95

1,75

151 × 137 × 100

nincs

25.1004631

S30

75

25.1001955

S30H

260

2,75

240 × 137 × 100

van

25.1004635

S40

140

25.1002006

S40H

320

4,25

240 × 137 × 150

van

25.1004643

S60

150

25.1002238

S60H

550

5,75

300 × 151 × 150

van

25.1004650

S70

150

25.1002140

S70H

750

6,9

505 × 137 × 100

van

25.1004652

S80

150

25.1002170

S80H

750

9,4

505 × 137 × 150

van

25.1004655

S100

150

25.1002279

S100H

550

9,5

300 × 240 × 150

van

25.1004658

S120

200

25.1002825

S120H

1.000

12,75

300 × 240 × 200

van

25.1004662

S180

200

25.1002877

S180H

1.000

18

327 × 300 × 200

van

25.1004669

S300

300

25.1003033

S300H

1.500

28

505 × 300 × 200

van

-

-

-

25.1003908

S450H

2.000

45

500 × 300 × 300

van

-

-

-

25.1003946

S900H

2.800

90

600 × 500 × 300

van

*az S 10 és S 10 H típusokat fedõvel együtt szállítjuk.

ELMASONIC P digitális precíziós ultrahangos vízfürdõk
A digitális kijelzõvel ellátott ultrahangos vízfürdõk 37 kHz és 80 kHz ultrahang frekvenciával is
mûködtethetõek. Az alacsonyabb frekvencia nagyobb tisztítóhatást igénylõ gyors folyamatok
esetén valamint elegyítéshez-oldáshoz és gáztalanításhoz ajánlott, míg a magasabb frekvenciával olyan idõigényes mûveleteket lehet kisebb zajjal elvégezni, mint például a kapillárisok
tisztítása. Az Eltrasonic S típusnál megismert “SWEEP” és “DEGAS” funkciók mellett rendelkezésre áll a “PULSE” alkalmazás, amely megnövelt energia impulzusokkal
gyorsítja a tisztítást. A készüléket emellett hõmérséklet és ultrahang teljesítmény paraméterezett vezérlést is lehetõvé tesz.
Kód

9.86

Típus

Teljesítmény

Térfogat

(W)

(liter)

(mm)

25.1013737

P 30 H

320

2,75

240 x 137 x 100

25.1013761

P 60 H

580

5,75

300 x 151 x 150

25.1013735

P 70 H

820

6,9

505 x 137 x 100

25.1013777

P 120 H

1130

12,75

300 x 240 x 200

25.1013804

P 180 H

1130

18,0

327 x 300 x 200

25.1013810

P 300 H

1580

28,0

505 x 300 x 200

w w w. l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u
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ELMA TRANSSONIC TIH multifrekvenciás, ipari ultrahangos vízfürdõk
Nagy tisztítóerejû, robosztus kivitelû, de ergonómiai szempontok szerint kialakított, hosszútávra gyártott
készülékek. Két külön kapcsolható frekvencia az intenzív vagy a kíméletes tisztítás érdekében.
MF2 jelzésû készülékek: 25 kHz vagy 45 kHz frekvencia elõállítására képesek. A kisebb frekvencia tisztításra, bevonatok és fényezõanyagok eltávolítására, a nagyobb frekvencia olajok és zsírok alapos eltávolítására
alkalmas.
MF3 jelzésû készülékek: 35 kHz vagy 130 kHz frekvencia elõállítására képesek.
A kisebb frekvencia olajok és zsírok eltávolítására alkalmas kemény felületekrõl (fém,
üveg, drágakövek), a nagyobb frekvencia pedig érzékeny felületek tisztítására elegendõ, pl. az elektronikai és ékszeripari területen.
Fûtési tartomány: 30–80 °C. A hõmérsékletet egy analóg forgatógombbal lehet beállítani (nincs külön hõmérséklet kijelzés!). A beállítható leghosszabb mûködési idõ 15
perc (illetve végtelen folyamatos üzemmódban). A kád és a burkolat egyaránt rozsdamentes acél. Minden készülék leeresztõ csappal van szerelve.
Kiegészítõ funkciók: a korábbi típusoknál ismertetett DEGAS és SWEEP funkció.
Opciók: rozsdamentes fedelek és kosarak.
Kód

Típus

25/45 kHz

Kód

Típus

35/130 kHz

Telj.

Térf.

(W)

(liter)

Kád méret
(mm)

25.2390100020

TI-H5 MF2

25.2390100010

TI-H5 MF3

400

3,5

240 × 130 × 150

25.2390200020

TI-H10 MF2

25.2390200010

TI-H10 MF3

800

8,6

300 × 240 × 150

25.2390300020

TI-H15 MF2

25.2390300010

TI-H15 MF3

1.000

12,2

300 × 240 × 200

25.2390400020

TI-H20 MF2

25.2390400010

TI-H20 MF3

1.000

16,8

330 × 300 × 200

*3 fázis, 400 V.

ELMASONIC X-TRA BASIC multifrekvenciás, ipari ultrahangos vízfürdõk
A robosztus felépítésû, két frekvenciával (25 és 45 kHz) is mûködhetõ készülékek fokozott
igénybevételnek is megfelelnek, így hosszútávon problémamentesen használhatóak iparitermelési vagy szervízelési eljárásokhoz. PULSE és SWEEP és különbözõ extra biztonsági
funkcióval felvértezett vízfürdõk fûtési tartománya 30-80°C terjed. Minden típust görgõkkel és
leeresztõ csappal láttak el. A kiváló minõségû rozsdamentes acélra a gyártó három év átrozsdásodás elleni garanciát vállal.
Kód:

Típus

Térfogat

Kád méret

Telj. (fûtés)

Telj. (ultrahang)

(l)

(mm)

(W)

(W)

Feszültség
(V)

25.1027023

X-tra 300

30

330 × 300 × 300

1 x 1.700

600

230

25.1026060

X-tra 550

45

500 × 330 × 350

1 x 2.900

1.000

400, 3 fázis

25.1026979

X-tra 800

70

500 × 330 × 500

2 x 2.900

1.000

400, 3 fázis

25.1027047

X-tra 1200

97

600 × 600 × 350

2 x 2.900

1.800

400, 3 fázis

25.1027732

X-tra 1600

133

600 × 600 × 450

3 x 2.500

2.000

400, 3 fázis

25.1027776

X-tra 2500

211

750 × 650 × 520

3 x 2.500

2.000

400, 3 fázis

Kiegészítõk ELMA ultrahangos vízfürdõkhöz
Kód

Megnevezés

25.207x

fedél egy megjelölt típusra (típustól függõen mûanyag vagy acél)

25.208x

hang- és hõszigetelõ fedél TI-H5, TI-H10, TI-H15 és TI-H20 ipari típusokra

25.213x

szögletes merítõkosár rozsdamentes acélból egy megjelölt típushoz

25.214x

szögletes merítõkosár mûanyagból 5 liternél kisebb térfogatú típusokhoz

25.207038

Ø74 × 50 mm-es mûanyag merítõkosár bármely típushoz

25.207054

Ø59 × 60 mm-es rozsdamentes acél merítõkosár bármely típushoz

25.1007545

Ø78 × 60 mm-es rozsdamentes acél merítõkosár bármely típushoz

25.216x

kivehetõ saválló kád átlátszó fedéllel 2 liternél nagyobb térfogatú típusokhoz

Rendeléskor kérjük az × helyére beírni a vízfürdõ típusát!
A fentieken kívül sok egyéb tartozék rendelhetõ. Kérje részletes ismertetõnket!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

9.87

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

digitális mérlegek

A SHIMADZU
A SHIMADZU 1918-óta gyárt mérlegeket, így napjainkra Japán legnagyobb mérleggyártója lett. Jelentõs innovációt tudhat maga mögött: a jelenleg legkorszerûbbnek tartott – egy darabból álló – mérõcellát is õk fejlesztették ki, amely az UniBloc nevet viseli.

SHIMADZU digitális mérlegek
A SHIMADZU mérlegek a legmagasabb minõségi követelményeket is kielégítik, stabil, megbízható felépítésük pontos laboratóriumi méréseket eredményeznek. A bemutatásra kerülõ
mérlegek választéka professzionális félmikro mérlegektõl, az analóg és táramérlegeken
keresztül a nagy mérõplatformú tömegellenõrzõ mérlegekig terjed.
A mérlegek számos kivitelben – hagyományos elektromágneses vagy UniBloc mérõcellával,
külsõ kalibrációs lehetõséggel vagy belsõ kalibrációs automatikával (lásd a részletezésben),
illetve eltérõ szolgáltatásokkal, kényelmi funkciókkal – készülnek. A beépített szolgáltatások
széleskörû és hatékony alkalmazást tesznek lehetõvé.
A SHIMADZU mérlegekre általánosan jellemzõ a gyors beállás, a kompakt felépítés, a nagy
stabilitás és a felhasznált japán alkatrészek kiváló minõsége. A kényelmes nyomógombokkal
és nagyméretû LDC kijelzõvel szerelt kezelõpanellel a mérés könnyen végrehajtható.
Az egyes típusok adatátviteli lehetõségei számítógépes feldolgozást, nyomtatást tesznek
lehetõvé a legszigorúbb laboratóriumi szabványoknak megfelelõen.
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Mérlegek jellemzõi és szolgáltatásai
A katalógusban található mérlegek jellemzõit és szolgáltatásait a készülékek mellet látható,
alább felsorolt piktogramok jelzik.
UniBloc technológia
A SHIMADZU fejlesztésû UniBloc
technológiával készített mérlegeket
páratlanul gyors beállás, kiemelkedõ stabilitás és megbízhatóság jellemzi. A hagyományos elektromágneses mérõcella-egységet a
SHIMADZU egyetlen darabból álló ún.
UniBloc modullal váltotta fel.
Fémburkolat
A készülékház minden alkatrésze
nagytartósságú, precíziós alumíniumöntvénybõl készült.
Belsõ kalibrálás
Szükség esetén a kalibráció egyetlen gombnyomással elvégezhetõ.
A beépített kalibráló súlyt gombnyomásra a
mérleg motorja „teszi fel”. Nincs szükség
hitelesített külsõ kalibráló súlyok alkalmazására.
Automatikus önkalibráció
Amennyiben a mérleg pontosságot
befolyásoló hõmérsékletingadozást
érzékel automatikusan elindítja a belsõ kalibrációt. Így drasztikus hõmérsékletváltozások
ellenére is pontos marad a mérleg. A mérést
a kalibráció nem szakítja meg.
Programozott önkalibráció
Meghatározott intervallumonként a
mérleg önkalibrációt hajthat végre.
Az önkalibráció a felhasználó által meghatározott idõközönként (akár naponta háromszor) megy végbe. A mérést a kalibráció nem
szakítja meg.
Beépített óra
Mérleghez csatlakoztatott, opcionális nyomtatóval pontos idõvel és
dátummal ellátott kalibrálási jegyzõkönyvek
nyomtathatók a GLP, GMP és ISO9000
követelményei szerint. Dátum és az idõ a
kijelzõn készenléti (stand by) állapotban
látszik.

Tel.: (1) 436-0790

Terhelés kijelzés analóg skálán
Az oszlopdiagram segítségével
könnyen ellenõrizhetõ a mérleg
aktuális terhelése a mérleg megengedett
legnagyobb terheléséhez képest.
Darabszámlás
Elõre megmért minta átlagsúlya
alapján jelzi ki a mérlegtányérra
helyezett minta darabszámát.
Fajsúly meghatározás
Szoftveres elõkészítés fajsúly meghatározásra az opcionális fajsúly
meghatározó feltét segítségével.
Kisállatmérés
A mérleg a minta tömegét az elõre
beállított idõtartam alatt mért
értékek átlagaként jelzi ki. Ezzel a funkcióval
kiküszöbölhetõk az állatok mozgásából származó mérési hibák.
Függesztett mérés
A mérleg alján elhelyezett horog
segítségével függesztett tárgyak is
mérhetõk.
Automatikus nyomtatás
Az adatok önmûködõen megjelennek
a mérleg nyomtató kimenetén valahányszor egy új mérés történik.
Idõzített mintavétel
A mérési adatok mintavételezése,
RS 232 kimentre küldése számítógépes feldolgozás céljából elõre beállított
idõközönként is történhet.
Közvetlen Windows kapcsolat
A mérési eredmények könnyedén
szoftver nélkül emelhetõk Windows
alkalmazásokba RS 232 kábelen keresztül.
RS 232 csatlakozás számítógéphez
A mérleg és a számítógép közötti
adatátviteli kapcsolathoz.

Fax: (1) 250-1241
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SHIMADZU digitális félmikro mérlegek, AUW-D sorozat
A SHIMADZU öttizedes (0,00001 g) pontosságú, váltóskálás (dual-range) kivitelû
félmikro digitális mérlegei a legmagasabb minõségi követelményeket is kielégítik.
Alkalmazásuk milligramm és mikrogramm méréstartományban ajánlott.
Stabil, megbízható felépítésük, UniBloc technológiájuk pontos laboratóriumi méréseket
eredményez. Jól látható kijelzõvel és fólia-nyomógombokkal szerelt kezelõfelületük révén
a mérés kényelmesen végezhetõ el. A könnyû bemérés érdekében a szélvédõkamra mindkét oldalablaka és a teteje is nyitható.
Intelligens szoftverük több felhasználói program végrehajtását, valamint mérési
jegyzõkönyvek készítését (PC keresztül) teszik lehetõvé. Minden modell automatikus
(hõmérséklet és idõvezérelt) belsõ kalibrálással rendelkezik.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (szilárd, folyadék).
Hitelesíthetõ változatban is rendelhetõk.
Kód

Kód

hitelesíthetõ

nem hitelesíthetõ

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(mg)

(g)

7.AUW120DV

(mm)

7.AUW120D

0,1 / 0,01

120 / 42

7.AUW220DV

Ø 80

7.AUW220D

0,1 / 0,01

220 / 82

Ø 80

SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AUW sorozat
A SHIMADZU AUW sorozatú digitális analitikai mérlegei felépítésében és szolgáltatásaiban megegyezik a félmikro (AUW-D, lásd fent) mérleggel. Az LCD kijelzõ ezeknél a
típusoknál (csak AUW) háttér-megvilágítást kapott.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (szilárd, folyadék).
Hitelesíthetõ változatban is rendelhetõk.

9.90

Kód

Kód

hitelesíthetõ

nem hitelesíthetõ

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(g)

(g)

(mm)

7.AUW120V
7.AUW220V

7.AUW120

0,0001

120

Ø 80

7.AUW220

0,0001

220

7.AUW320V

Ø 80

7.AUW320

0,0001

320

Ø 80
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SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AUX, AUY sorozat
A SHIMADZU AUX és AUY sorozatú digitális analitikai mérlegei készülhetnek belsõ kalibrációval, vagy külsõ kalibrációs kivitelben. A mérlegek UniBloc mérõcellát tartalmaznak.
Külsõ megjelenésük, felépítésük és szolgáltatási körük azonos a fentiekben említett
félmikro/dual-range és analitikai mérlegekkel.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (szilárd, folyadék).
Hitelesíthetõ változatban is rendelhetõk.
Kód

Kód

hitelesíthetõ

nem hitelesíthetõ

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(g)

(g)

(mm)

Belsõ kalibrációs mérlegek
7.AUX120V

7.AUX120

0,0001

120

Ø 80

7.AUX220V

7.AUX220

0,0001

220

Ø 80

7.AUX320V

7.AUX320

0,0001

320

Ø 80

Külsõ kalibrációs mérlegek
7.AUY120V

7.AUY120

0,0001

120

Ø 80

7.AUY220V

7.AUY220

0,0001

220

Ø 80

7.AUY320V

7.AUY320

0,0001

320

Ø 80

kivéve AUY

SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AW sorozat
Az alábbi SHIMADZU gyártmányú digitális analitikai mérlegei hagyományos elektromágneses mérõcellával készülnek. A teljesen digitális vezérlésnek köszönhetõen a
mérlegek rendkívül jó rezgéselnyomással és gyors beállással rendelkeznek.
Szolgáltatásaik választéka kevésbé széles, mint az AUW, AUX és AUY modelleké,
viszont az áruk kedvezõbb.
Általános jellemzõk: három oldalról nyitható üvegszekrény, fóliatasztatúra, több felhasználói program, végrehajtását, valamint mérési jegyzõkönyvek készítésének
lehetõsége. Minden mérleg automatikus (hõmérséklet és idõvezérelt) belsõ kalibrálással
rendelkezik.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (szilárd, folyadék).
Hitelesíthetõ változatban is rendelhetõk.
Kód

Kód

hitelesíthetõ

nem hitelesíthetõ

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(g)

(g)

7.AW120M

(mm)

7.AW120

0,0001

120

Ø 80

7.AW220M

7.AW220

0,0001

220

Ø 80

7.AW320M

7.AW320

0,0001

320

Ø 80

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

9.91

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

digitális mérlegek

SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AX, AY sorozat
A SHIMADZU AX és AY sorozatú digitális analitikai mérlegei belsõ kalibrációval, vagy külsõ
kalibrációs kivitelben készülnek. A mérlegek hagyományos mérõcellát tartalmaznak.
Külsõ megjelenésük, felépítésük azonos, szolgáltatási körük némileg szûkebb a fentiekben említett AW sorozatú analitikai mérlegeknél. Ez a sorozat képviseli a SHIMADZU
legalacsonyabb árú analitikai mérlegeit.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (szilárd, folyadék).
Hitelesíthetõ változatban is kaphatók.
Kód

Kód

hitelesíthetõ

nem hitelesíthetõ

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(g)

(g)

(mm)

Belsõ kalibrációs mérlegek
7.AX80M

-

0,0001

80

Ø 80

7.AX120M

7.AX120

0,0001

120

Ø 80

7.AX200M

7.AX200

0,0001

200

Ø 80

Külsõ kalibrációs mérlegek
7.AY120M

7.AY120

0,0001

120

Ø 80

7.AY220M

7.AY220

0,0001

220

Ø 80

SHIMADZU digitális táramérlegek, UW sorozat
A SHIMADZU UW sorozatú digitális táramérlegei korszerû, fémházas, középkategóriás
készülékek, melyek a rutin tömegmérésekhez használatosak.
A mérlegek technológiájukat tekintve kaphatók hagyományos mérõcellás és UniBloc
mérõblokkos kivitelben, mindegyik belsõ, automatikus kalibrálási funkcióval.
A nagyméretû, megvilágított LCD kijelzõn megjelenõ diagram jelzi a mérleg terhelési
kapacitását, és az elõre maghatározott töltési súlyhoz képesti eltérést.
A mért tömeg 22 mértékegységben jeleníthetõ meg. Lehetõség van fajsúly
meghatározásra, kisállat mérésre vagy darabszámlálásra az igények szerint.
A táramérlegekhez opcionális szélvédõbúra rendelhetõ.
Hitelesíthetõ változatban is rendelhetõk.
Kód

Kód

hitelesíthetõ

nem hitelesíthetõ

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(g)

(g)

(mm)

UniBloc mérõcellás mérlegek
7.UW220HV

7.UW220H

0,001

220

108 × 105

7.UW420HV

7.UW420H

0,001

420

108 × 105

7.UW620HV

7.UW620H

0,001

620

108 × 105

7.UW2200HV

7.UW2200H

0,01

2.200

170 × 180

7.UW4200HV

7.UW4200H

0,01

4.200

170 × 180

7.UW6200HV

7.UW6200H

0,01

6.200

170 × 180
108 × 105

Hagyományos mérõcellás mérlegek
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-

7.UW420S

0,01

420

7.UW820SV

7.UW820S

0,01

820

108 × 105

-

7.UW4200S

0,1

4.200

170 × 180

7.UW8200SV

7.UW8200S

0,1

8.200

170 × 180
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SHIMADZU digitális táramérlegek, UX sorozat
Az UX sorozat a fenti táramérleg sorozat (UW) külsõ kalibrációs és nem hitelesíthetõ
modelljei.
Technológiájukat tekintve kaphatók hagyományos mérõcellás és UniBloc mérõblokkos
kivitelben.
Kalibrációs szolgáltatásaiktól eltekintve megegyeznek a fenti típusokkal.
Kód

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

(g)

(g)

(mm)

7.UX220H

0,001

220

108 × 105

7.UX420H

0,001

420

108 × 105

7.UX620H

UniBloc mérõcellás mérlegek

0,001

620

108 × 105

7.UX2200H

0,01

2.200

170 × 180

7.UX4200H

0,01

4.200

170 × 180

7.UX6200H

0,01

6.200

170 × 180

7.UX420S

0,01

420

108 × 105

7.UX820S

0,01

820

108 × 105

7.UX4200S

0,1

4.200

170 × 180

7.UX8200S

0,1

8.200

170 × 180

Hagyományos mérõcellás mérlegek

SHIMADZU digitális táramérlegek, TX, TW sorozat
Korszerû digitális sorozat UniBloc technológiával, külsõ (TX) vagy belsõ (TW) kalibrálási
lehetõséggel az egyszerû laboratóriumi és üzemi mérésekhez.
Bár felhasználói programjaik, szolgáltatásaik száma lényegesen kevesebb az eddig
bemutatott típusoknál, a pontos és kényelmes mérést számos továbbfejlesztett
funkció és jellemzõ biztosítja.
A mérlegek egyszerûsített kezelõszervvel rendelkeznek, a funkciógomboktól elkülönített
menü navigációs gombok könnyû kezelést tesznek lehetõvé. Az alfanumerikus menükijelzés jól érvényesül a megvilágított, nagyméretû LCD kijelzõn.
A mérleg stabilitása a mérési feladatokhoz megfelelõen digitálisan állítható akár a
mérés közben is.
A TX sorozat tagjai továbbfejlesztett darabszámlálási funkciót tartalmaznak: akár 5
különbözõ minta egységsúlyát lehet tárolni és mérés elõtt elõhívni.
Az 1 mg-os kijelzésû (háromtizedes) mérlegeket szélvédõ szekrénnyel szerelik fel,
melynek felsõ kerete (élei) áttetszõek, ezzel is hozzájárulva az optimális fényviszonyokhoz. Az üvegszekrény három ajtaja teljesen elcsúsztatható.
Kijelzés a grammon (g) kívül: tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), kg, lb, oz, TTI
stb., vagy átváltással több mint 20 mértékegységbe.
A mérlegek nem hitelesíthetõek.
Kód

Kód

Felbontás

Terhelhetõség

(g)

(g)

(mm)

Belsõ kal.

Tányérméret

7.TX223L

7.TW223L

0,001

220

Ø 110

7.TX323L

7.TW323L

0,001

320

Ø 110

7.TX423L

7.TW423L

0,001

420

Ø110

7.TX2202L

-

0,01

2.200

167 × 181

7.TX3202L

-

0,01

3.200

167 × 181

7.TX4202L

-

0,01

4.200

167 x 181

Tel.: (1) 436-0790
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SHIMADZU digitális táramérlegek, BL sorozat
A SHIMADZU BL sorozatú kedvezõ árú digitális táramérlegek hagyományos mérõcellával, külsõ kalibrációs kivitelben készülnek az egyszerû laboratóriumi és üzemi
mérésekhez.
A szokásos mértékegység kijelzésen, átváltáson kívül darabszámlálási funkcióval
rendelkeznek.
Opcionálisan RS232 csatlakozóval is rendelhetõk.
A mérlegek nagyméretû kijelzõjén (BL3200H típusnál megvilágított) a terhelési
kapacitás oszlopdiagram formájában ellenõrizhetõ.
A háromtizedes felbontású (BL220H, BL320H) mérlegeket szélfogó búrával szállítjuk.
A többi típusra a szélfogó külön rendelhetõ.
A mérlegek nem hitelesíthetõek.
Kód

Felbontás

Terhelhetõség

(g)

(g)

Tányérméret
(mm)

7.BL220H

0,001

220

100 × 100

7.BL320H

0,001

320

100 × 100

7.BL320S

0,01

320

100 × 100

7.BL620S

0,01

320

100 × 100

7.BL2200H

0,01

2.200

164 × 124

7.BL3200H

0,01

3.200

164 × 124

7.BL3200S

0,1

3.200

164 × 124

SHIMADZU digitális gyorsmérlegek, ELB sorozat
Egyszerû, külsõ súllyal kalibrálható mérlegek hagyományos mérõtechnológiával.
Opcionálisan RS232 csatlakozóval is rendelhetõk.
EL típusok: hálózati adapterrõl üzemelõ gyorsmérlegek.
ELB típusok: elemrõl vagy hálózati adapterrõl (tartozék) üzemelõ mérlegek. Az elemes
tápellátással ezek a mérlegek ideálisak terepmunkára.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (szilárd, folyadék), valamint a terhelési diagram.
A 120, 200 és 300 gramm terhelhetõségû mérlegek elõkészítéssel rendelkeznek
opcionális fajsúlymérésre.
Kód

9.94

Felbontás

Terhelhetõség

ELB típus

(g)

(g)

Tányérméret
(mm)

7.EBL120

0,01

120

Ø 110

7.EBL200

0,01

200

Ø 110

7.EBL300

0,01

300

Ø 110

7.EBL600

0,05

600

170 × 130
170 × 130

7.EBL600S

0,1

600

7.EBL1200

0,1

1.200

170 × 130

7.EBL2000a

0,1

2.000

170 × 130

7.EBL3000

0,1

3.000

170 × 130

7.EBL6000S

1

6.000

170 × 130

7.EBL12K

1

12.000

170 × 130
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SHIMADZU digitális gyorsmérlegek, TXB sorozat
Korszerû digitális sorozat hagyományos mérõcellás technológiával, külsõ kalibrálási
lehetõséggel az egyszerû laboratóriumi és terepi mérésekhez egyaránt. A mérlegek
elemrõl vagy hálózati adapterrõl (tartozék) üzemeltethetõk.
A pontos és kényelmes mérést számos továbbfejlesztett funkció és jellemzõ biztosítja.
A mérlegek egyszerûsített kezelõszervvel rendelkeznek, a funkciógomboktól elkülönített
menü navigációs gombok könnyû kezelést tesznek lehetõvé. Az alfanumerikus menükijelzés jól érvényesül a megvilágított, nagyméretû LCD kijelzõn.
A mérleg stabilitása a mérési feladatokhoz megfelelõen digitálisan állítható akár a
mérés közben is.
Kijelzés a grammon (g) kívül: tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), kg, lb, oz, TTI
stb., vagy átváltással több, mint 20 mértékegységbe.
A mérlegek nem hitelesíthetõek.
Kód

Felbontás

Terhelhetõség

(g)

(g)

(mm)

7.TXB222L

0,01

220

Ø 110

7.TXB422L

0,01

420

Ø 110

7.TXB622L

0,01

620

Ø 110

7.TXB621L

0,1

620

Ø 110

7.TXB2201L

0,1

2.200

Ø 160

7.TXB4201L

0,1

4.200

Ø 160

7.TXB6201L

0,1

6.200

Ø 160

7.TXB6200L

1

6.200

Ø 160

EL típus

Tányérméret

SHIMADZU digitális tömegellenõrzõ mérlegek, BW, BX sorozat
A SHIMADZU digitális tömegellenõrzõ, más néven platformmérlegei korszerû,
fémházas, készülékek, melyek a rutin tömegmérésekhez használatosak. Széles tartományban (32 kg-ig) mérnek 0,1 g pontossággal. Nagyméretû platformjuk kényelmes
minta elhelyezést tesz lehetõvé.
A korszerû UniBloc mérõblokkos mérlegek kaphatók belsõ, automatikus kalibrálási
funkcióval vagy külsõ súllyal kalibrálható kivitelben.
A nagyméretû LCD kijelzõn megjelenõ diagram jelzi a mérleg terhelési kapacitását, és
az elõre maghatározott töltési súlyhoz képesti eltérést.
Kijelzett egységek: g, mg, tömeg %-ban, darabszám (pcs), karát (ct), mom, lb, Oz, Ozt,
Tael, dwt, GN, t, d. Lehetõség van fajsúly meghatározásra, kisállat mérésre vagy darabszámlálásra az igények szerint.
A táramérlegekhez opcionális szélvédõbúra rendelhetõ.
A mérlegek nem hitelesíthetõek.
Kód

Kód

Felbontás

Terhelhetõség

Tányérméret

belsõ kalibrációval

külsõ kalibrációval

(g)

(kg)

(mm)

7.BW12KH

7.BX12KH

0, 1

12

345 × 250

7.BW22KH

7.BX22KH

0, 1

22

345 × 250

7.BW32KH

7.BX32KH

0, 1

32

345 × 250

7.BW32KS

7.BX32KS

1

32

345 × 250

7.BW52KS

7.BX52KS

1

52

345 × 250
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Kiegészítõk, opciók a SHIMADZU digitális mérlegekhez
A digitális mérlegekhez számos opcionális kiegészítõt kínálunk.
Minden mérleghez csatlakoztatható gyorsnyomtató, egyszerûbb vagy GLP/GMP/ISO
jegyzõkönyv nyomtatására alkalmas kivitelben, valamint külsõ akkumulátoros tápegység
áramszünet vagy terepi mérés esetére.
További, készülék-specifikus opciók az alábbi táblázat szerint.
A részeltetekrõl érdeklõdjön munkatársainknál.
Típus

AUW-D

AW

UW

TX

AUW

AX

UX

TXB

AUX

AY

BL

BW

EL

BX

ELB

AUY
Opció
Fajsúlymeghatározó feltét

•

Lábkapcsoló

•

Külsõ billenytûzet

•

Kosár szett kisállatméréshez

•

•

•

•
•

•

•

•

•

RS 232 kimenet

•

Szélfogó búra
Védõtakaró

9.96

•
•

•

•

•
•

•
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Gyorsnedvesség-meghatározók, OHAUS és SHIMADZU
MB-45 típusú OHAUS gyors nedvesség-meghatározó vagy szárító mérleg
Gyors és precíz eredmény biztosításával új távlatokat nyit a nedvességtartalom
mérésének területén. A halogén lámpás fûtés kb. 40%-kal gyorsabb, mint a régebbi
infravörös megoldás. A készülék 30 másodperc alatt fût fel 200°C-ra. A készülék megfelel
a GLP protokollnak, a mérleg és a hõmérséklet is kalibrálható. A nagyméretû grafikus
kijelzõn nyomon követhetõ a szárítási, mérési folyamat. Az 50 férõhelyes memóriában
tárolhatóak el a beállított vizsgálati módszerek.
MB-35 típusú OHAUS gyors nedvesség-meghatározó vagy szárító mérleg
Ez a készülék az MB-45 egyszerûsített változata. A mérleg csak 35 g méréshatárú, a
fûtése is csak standard módon állítható 160°C-ig, 5°C-os lépésekben. A fûtés leállítása
elõre beállított idõzítés vagy tömegállandóság alapján történhet. A módszer tárolására
és hõmérséklet/tömeg grafikonos megjelenítésére nincs lehetõség. A további specifikációk megfelelnek az MB-45 típusnál leírtaknak.
MOC-120H típusú SHIMADZU gyors nedvesség-meghatározó vagy szárító mérleg
A készülék szolgáltatásai hasonlóak az MB-45-ös szárító mérlegéhez, de különlegesen
nagy – közel háromszoros – terhelhetõségû, és a mintatartó tálkája is 130 mm átmérõjû
(80 mm helyett). Természetes, hogy különösen a kisebb nedvességtartományban hasznos
lehet a nagyobb mennyiségû bemérés. A készülék a legkorszerûbb UniBloc technológiával
készül (lásd SHIMADZU mérlegek).
Mûszaki adatok:

MB-35

MB-45

Terhelhetõség:

35 g

45 g

120 g

Felbontás:

0,005 g (0,05%)

0,001 g (0,01%)

0,001 g (0,01%)

Mérési tartomány:

0,01 – 100%

0,01 – 100%

0,01 – 100%

Tányérméret:

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 130 mm

MB-35

MOC-120H

Idõzítés:

0 – 120 perc

0 – 120 perc

0 – 120 perc

Fûtési hõmérséklet:

50 – 160 °C

50 – 200 °C

30 – 200 °C

(lépték 5 °C)

(lépték 1 °C)

(lépték 1 °C)

normál

normál, gyors,

normál, gyors, lassú,

emelkedõ,

lépcsõzetes,

lépcsõzetes

következetes

Hõmérsékletprofil:

MOC-120H

Grafikon megjelenítése:

-

kijelzõn

kijelzõn

Adatok tárolása:

-

memóriában

memóriában

Kód

Megnevezés

54.MB350000

OHAUS MB-35 típusú gyorsnedvesség-meghatározó mérleg

54.MB450000

OHAUS MB-45 típusú gyorsnedvesség-meghatározó mérleg

7.MOC120H

SHIMADZU MOC-120H típusú gyorsnedvesség-meghatározó mérleg

Kiegészítõk, opciók
Kód

Megnevezés

Kiszerelés

52.511438035

alumínium tálka, Ø80 mm, az OHAUS mérlegekbe

500

7.6332002

alumínium tálka, Ø130 mm, a SHIMADZU mérlegekbe

500

39.GF501080

üvegszálas szûrõlap, Ø80 mm, az OHAUS mérlegekbe

100

39.GF501125

üvegszálas szûrõlap, Ø125 mm, az SHIMADZU mérlegekbe

100

54.111113857

hõmérséklet kalibráló készlet

(db/doboz)

54.112101507

nyomtató OHAUS mérleghez

7.6330502

nyomtató SHIMADZU mérleghez

54.121253677

nyomtatókábel

54.100410024

RS 232 kábel számítógéphez
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LABSYS-4 mérlegasztal kettõs rezgéscsillapítással
Kettõs rezgéscsillapítással rendelkezõ mérlegasztalunk minimálisra csökkenti a
környezeti rezgéseket, megfelelõen stabil felületet biztosítva az analitikai (0,00001 g
pontosságú) mérlegek optimális üzemeltetéséhez.
A mérlegasztalt a körültekintõ tervezés, gondos kivitel és dekoratív megjelenés jellemzi.
Az elsõ rezgésmentesítés már az önbeálló talpaknál megtörténik, ugyanakkor az állítható
magasságú talpak segítségével ki lehet küszöbölni a padló egyenetlenségeibõl származó
instabilitást, és egyben az asztal munkalapja is vízszintbe helyezhetõ.
A márványtömböt ettõl függetlenül lehet szintbe állítani. A második rezgésmentesítést
a márványtömböt tartó szerkezet végzi, amely független az asztal vázszerkezetétõl, így
nem veszi át annak rezgéseit. Ez saját ötlet (sajnos már sokan lemásolták).
A márványt egy acélkeret négy sarkán elhelyezett többrétegû (parafa/gumi/parafa)
rezgéscsillapító lapok tartják a megfelelõ magasságban.
A munkalap 30 mm vastag, elülsõ élén lekerekített FORMICA-borítású bútorlap, melynek
közepén eloxált alumínium profillal szegélyezett kivágás van a kõtömb számára.
A takarólemezek 19 mm vastag bútorlapból készültek. Az asztallap és a takarólemezek
élfóliázottak, rejtett rögzítésûek. Az asztalváz 40 × 40 mm-es zártszelvénybõl
hegesztett, sarkokon merevített acélszerkezet. Felületét homokfúvásos tisztítás után
elektrosztatikus technológiával felvitt festékréteg 200 °C-os beégetésével kezeljük.
A mérlegasztalokat igény szerint több munkahelyesre, tetszés szerinti méretre és különbözõ színû bútorlapokkal, illetve festéssel gyárthatunk. Más speciális asztalt, mûszerállványt is megegyezés szerint elkészítünk.
Kód: 55.100100
Mûszaki adatok:

LABSYS-4

Külsõ méret:

900 × 600 × 800 mm (állítható magasság)

Kõtömb mérete:

400 × 400 × 95 mm

Kõtömb anyaga:

tiszta márvány

Kõtömb súlya:

41 kg

Teljes súly:

kb. 80 kg
Egyedi elképzelésivel kapcsolatban
hívja fel munkatársainkat!

9.98
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Digitális idõzítõ órák
Kisméretû, egyszerûen kezelhetõ LCD kijelzõs idõzítõ órák pontos idõmérést igénylõ laboratóriumi feladatok elvégzéséhez.
Funkciók: vissza- és elõreszámlálás (táblázat szerint), elletve órafunkció (3-as és 4-es
típus kivételével).
A visszaszámlálási idõzítés percekben és másodpercekben egyszerûen beállítható.
Hangos elektronikus riasztás a beállított idõ elérésekor (elõre számláláskor), illetve
00:00 elérésekor (visszaszámláláskor). Az idõzítés egy gombnyomással bármikor leállítható, folytatható vagy törölhetõ. A beállított idõ a készülék memóriájában eltárolódik,
rendszeresen méréseknél így a beállításra fordított idõ megtakarítható.
Különösen nagy, 17 mm digitmagasságú kijelzõvel rendelkezik a 3-as és 4-es típusú
idõzítõ a könnyebb leolvashatóság érdekében.
A készülékek a hátoldalon található praktikus mágneses csiptetõvel zsebre, fémes felületre, illetve a csiptetõ kitámasztásával asztalra is rögzíthetõk.
A kis készülékek 1 db AAA gombelemmel (tartozék) mûködnek.
Típus

Kód

Számláló

Maximális idõzítés

kijelzés

fel

le

Óra

Méretek

kijelzés

(mm)

1

22.900400

óra/perc/másodperc

24:00:00

23:59:59

12 / 24 óra 67 × 12 × 52

2

22.900600

óra/perc/másodperc

24:00:00

23:59:59

12 / 24 óra 64 × 14 × 81

3

49.91510

perc/másodperc

99:59

99:59

- 62 × 62 × 26

4

49.91511

óra/perc

19:59

19:59

- 62 × 62 × 26

5

49.91512

óra/perc/másodperc

24:00:00

23:59:59

12 / 24 óra 70 × 51 × 14

2

3

4

1

5

Négycsatornás digitális idõzítõ óra
Ez a digitális idõzítõ négy egymástól független idõzítõ és óra funkcióval, illetve
nagyméretû LCD kijelzõvel rendelkezik. Egy példa a mûködésre: az egyik kijelzõn az aktuális
idõ látható (12 / 24 óra), egy másikon pereg a számláló. Ha az elérte a beállított idõt,
hangjelzést ad, majd a harmadik kijelzõ tovább számlál elõre, jelezve az idõzítés végpontja óta eltelt idõt. Az idõzítõ 0,1 másodperc pontosságú stopperként is használható.
Maximális idõzítés (fel/le): 99 óra 59 perc 59 másodperc.
Méretek: 80 × 80 × 25 mm.
Kód: 49.91513

Mechanikus idõzítõ, 60 perces
Egyszerû mechanikus idõzítõ, csörgõ funkcióval. A beállítás rendkívül egyszerû: a beállítótárcsát végállásig kell tekerni (felhúzni a belsõ rugót), majd a kívánt visszaszámlálási
idõre – az ellentétes irányban forgatva – állítani a tárcsát.
Méretek: 73 × 30 mm.
Kód: 22.19901

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Digitális tolómérõk
Kiváló minõségû, precíz digitális tolómérõink edzett rozsdamentes acél kivitelben, mélységmérõvel és könnyen leolvasható, kontrasztos karaktereket megjelenítõ folyadékkristályos
(LCD) kijelzõvel.
Mindegyik tolómérõ AG13 típusú gombelememmel mûködik, mely helyettesíthetõ a
kereskedelemben kapható 357A, CX44, LR44, SR44, A76 típusú elemek valamelyikével is.
A tolómérõk kezelõinek közös jellemzõi: ki/bekapcsoló gomb, mértékegységet (mm/inch)
átváltó gomb, ABS (abszolút érték) gomb, adatkimenet, rögzítõ csavar, továbbító kerék.
A tolómérõk kezelõjének hátlapján a menetvágáshoz használható táblázatok találhatók.
A mérõeszközöket tokban – típustól függõen, mûanyag vagy fa – és elemmel szállítjuk.

Standard digitális tolómérõ
A tolómérõk kijelzõjének karakterei 7 mm magasak. A kezelõn három gomb van:
ON/ZERO, OFF, mm/inch.
Kód

Mérési

Mérõpofák mérete

Felbontás

Pontosság

tartomány (mm)

alsó/felsõ (mm)

(mm)

(mm)

20.111101

0 – 150

40/16,5

0,01

±0,03

20.111102

0 – 200

50/19,5

0,01

±0,03

20.111103

0 – 300

60/20,5

0,01

±0,04

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Nagy precizitású digitális tolómérõ
A tolómérõk kijelzõjének karakterei 7 mm magasak. A kezelõn három gomb van:
ON/OFF/0, ABS, mm/inch.
Kód

Mérési

Mérõpofák mérete

Felbontás

Pontosság

tartomány (mm)

alsó/felsõ (mm)

(mm)

(mm)

20.111051

0 – 150

40/16,5

0,005

±0,015

20.111052

0 – 200

50/19,5

0,005

±0,02

20.111053

0 – 300

60/20,5

0,005

±0,025

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Vízálló digitális tolómérõ (IP54)
A tolómérõk kijelzõjének karakterei 7 mm magasak. A kezelõn két gomb van: ZERO,
mm/inch. A használaton kívüli készülék kb. 5 percen belül kikapcsol.
Kód

Mérési

Mérõpofák mérete

Felbontás

tartomány (mm)

alsó/felsõ (mm)

(mm)

(mm)

20.111261

0 – 150

40/21

0,01

±0,03

20.111262

0 – 200

50/24

0,01

±0,03

20.111263

0 – 300

60/25

0,01

±0,04

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!
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Balkezes digitális tolómérõ
A tolómérõk kijelzõjének karakterei 11 mm magasak. A kezelõn négy gomb van: ON/OFF,
ABS, ZERO, mm/inch.
Kód

Mérési

Mérõpofák mérete

Felbontás

tartomány (mm)

alsó/felsõ (mm)

(mm)

Pontosság
(mm)

20.111221

0 – 150

40/16,5

0,01

±0,03

20.111222

0 – 200

50/19,5

0,01

±0,03

20.111223

0 – 300

60/20,5

0,01

±0,04

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Nib-féle digitális tolómérõ, finombeállító kocsival
A típus: Nib mérõpofával és felsõ mérõpofával egyaránt.
B típus: Nib-féle tolómérõ felsõ mérõpofa nélkül.
A tolómérõk kijelzõjének karakterei 10 mm magasak. A kezelõn 6 gomb van: ON/OFF,
SET, mm/inch, ABS/ZERO, Fel, Le.
Típus

Kód

Mérési

Mérõpofák mérete*

Felbontás

tartomány (mm)

Nib/felsõ (mm)

(mm)

Pontosság
(mm)

A

20.111302

0 – 200

60/38

0,01

±0,03

A

20.111303

0 – 300

60/38

0,01

±0,04

A

20.111305

0 – 500

100/56

0,01

±0,05

A

20.111306

0 – 600

100/56

0,01

±0,08

A

20.111310

0 – 1.000

150/67

0,01

±0,10

B

20.11170310

0 – 200

60/-

0,01

±0,03

B

20.11170311

0 – 300

150/-

0,01

±0,04

B

20.11170312

0 – 500

100/-

0,01

±0,05

B

20.11170313

0 – 600

100/-

0,01

±0,08

B

20.11170314

0 – 1.000

150/-

0,01

±0,10

A

*A mérõpofák mélysége lehet: 60, 100, vagy 150 mm. Ajánlatkéréskor jelölje meg a pofák méreteit.

B

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Gumiabroncs borda-mélységmérõ
Gépjármûvek gumiabroncsainak kopottságát lehet gyorsan és pontosan meghatározni a
digitális kijelzésû, kis méréstartományú mélységmérõkkel.
Ezek a kopottság mérõk leginkább egy „fejnélküli” tolómérõre hasonlítanak, melyek
hossza a szükséges méretre lett szabva.
A mélységmérõk kényelmesen elférnek a kerékdob alatt, így a futófelület bordáinak
ellenõrzéshez a kerekeket nem kell sem levenni, sem pedig „lefeküdni” a gépkocsi mellé.
Kód

Megnevezés

Mérési

Felbontás

tartomány (mm)

(mm)

Pontosság
(mm)

20. 125103

jobbkezes gumikopás mérõ

0 – 25

0,01

±0,02

20. 125104

balkezes gumikopás mérõ

0 – 25

0,01

±0,02

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk!
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Hõmérõk hûtõszekrényekbe, fagyasztókba
Speciálisan e területekre gyártott és beskálázott hõmérõk. A folyadékkristályos (LCD)
hõmérõk számjegyei a mért hõmérsékletnek megfelelõen színezõdnek el, jelezve az ideális
vagy kritikus tartományokat.
Típus

Kód

Megnevezés

A

49.9160012

LCD hûtõ hõmérõ, öntapadós

B

49.9162403

LCD fagyasztó hõmérõ, öntapadós

Tartomány

Osztás

Méretek

(°C)

(°C)

(mm)

0 – +12

2

20 × 2 × 130

-24 – +3

3

20 × 2 × 130

9.70 hûtõszekrény
9.70 mélyhûtõszekrény

Hõmérõk szárítószekrényekbe, hûtõszekrényekbe
Rozsdamentes acél burkolatuk egyben két rögzítési lehetõséget is kínál: akasztóhoroggal
rácsra, polcra akasztható, vagy a talp segítségével bárhova állíthatók. A hõmérõk üveglapja karcmentes, felülete gond nélkül tisztítható.
Kód

Megnevezés

49.718CAD

szárítószekrény hõmérõ

49.720300

hûtõ/fagyasztó hõmérõ

Tartomány

Osztás

(°C)

(°C)

Méretek
(mm)

+50 – +300

10

Ø60 × 40

-30...+30

1

60 × 30 × 85

9.58 szárítószekrény

THERMOTEMP hõmérséklet indikátor fagyasztóba és hûtõszekrényekbe
1

2

3

9.102

Az elõírt hõmérsékletnél magasabb hõmérséklet károsodást okozhat a hõre érzékeny termékekben. A hûtõ berendezés mûszaki hibája, áramkimaradás, vagy a külsõ hõmérséklet
magasra szökése veszélyezteti a tárolt minta épségét. Az indikátor alkalmazása lehetõvé
teszi az elõfordult, megengedettnél magasabb hõmérséklet rögzítését. A hõmérséklet
indikátor informál a magasabb hõmérséklet fennállásának idõtartamáról is.
A THERMOTEMP elem nélküli, az információ közlése visszafordíthatatlan színváltozáson
(kémiai reakció) alapul. Az indikátor egy gombnyomásra aktiválódik. Aktiválás után 1 évig
érvényes, használható. Az aktiválás dátumát a „készülék” hátuljára fel lehet írni.
A THERMOTEMP kis kampóval akasztható a hûtõ/fagyasztó polcaira.
A hûtõ indikátor +6 C°-ra, fagyasztó indikátor -17°C-ra van kalibrálva.
Jelzési fázisok:
1. Ha a skála teljesen fehér marad, a tárolási hõmérséklet stabil és megfelelõ volt.
2. Ha a fekete skála feltûnése a hõmérséklet emelkedésére utal. Ha a hõmérséklet emelkedése folyamatos a skálából egyre több rész fog megjelenni, míg
feltûnik a zöld zóna. A zöld zóna a helyes hõmérséklet elérését/túllépését jelzi –
a hûtött mintát fokozottan kell felügyelni.
3. A hõmérséklet tartós emelkedésekor a már teljesen megjelent skála eléri a piros
zónát. A piros zóna a +6°C illetve -17°C feletti hõmérsékletre utal.
A hûtõindikátor 5 óra 30 perc alatt, a fagyasztóindikátor 12 óra 30 perc alatt
éri el a piros zónát. A piros zóna megjelenésekor a tárolt mintát károsodottnak
kell tekinteni.
Kiszerelés: 2 db +6 °C és 2 db -17°C indikátor egy csomagban.
Kód: 49.9171PLST
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Digitális hõmérõ hûtõszekrénybe és fagyasztóba
Praktikus, kétcsatornás digitális hõmérõ a hûtési és fagyasztási hõmérséklet egyidejû mérésére a két
1 méteres szenzorral. A mûszer csatornánként programozható: a megengedett legkisebb és legnagyobb
hõmérsékletértékek (határértékek) elérése esetén a készülék riaszt, majd 30 perc után a beépített számláló aktiválódik. A hõmérséklet normalizálódása után is figyelmeztetõ ikon látható a kijelzõn, valamint a számláló továbbra is mutatja a riasztás óta letelt idõt, így távollét esetén is jól ellenõrizhetõ a hûtõberendezés
mûködése. A számláló segítségével pontosan megtudható, hogy mikor történt hõmérsékletváltozás
(pl. üzemzavar esetén) a hûtõ-, fagyasztótérben. A digitális hõmérõ memóriájában csatornánként a maximális
és minimális értékek is eltárolódnak. A flexibilis érzékelõk tapadókorongokkal rögzíthetõk a kamra felületére.
Kód: 49.91028CHP
Mûszaki adatok:
Mérési tartomány:

-40 – +70 °C

Felbontás:

0,1 °C

Pontosság:

± 1 °C

Hûtõtér riasztási tartomány:

0 – +8 °C

Fagyasztótér riasztási tartomány:

-40 – -18 °C

Érzékelõ:

(2 x) 1 m

Méretek:

135 × 23 × 45 mm

Súly:

104 g

Digitális hõmérõ hûtõ/fagyasztó és helyiséglevegõ mérésére
Kétcsatornás digitális hõmérõ a hûtési vagy fagyasztási hõmérséklet, illetve a laborhelyiség levegõhõmérsékletének egyidejû mérésére. Az integrált (belsõ) szenzor a levegõhõmérsékletet a 3 méteres szenzor a
hûtõkamra hõmérsékletét méri. A mûszer programozható: a megengedett legkisebb és legnagyobb hõmérsékletértékek (határértékek) elérése esetén a készülék riaszt, amíg a felhasználó ezt nem nyugtázza egy
gombnyomással. A digitális hõmérõ memóriájában a maximális és minimális értékek is eltárolódnak. A mûszer
hátlapja mágneses, így könnyedén elhelyezhetõk a hûtõszekrény vagy fagyasztó ajtaján. A flexibilis érzékelõk
tépõzárral is rögzíthetõk a kamra polcaira.
Kód: 49.9109CHP
Mûszaki adatok:
Mérési tartomány (hûtõtér):

-50 – +70 °C

Mérési tartomány (helyiség):

-10 – +50 °C

Felbontás:

0,1 °C

Pontosság:

± 1 °C

Érzékelõ:

3m

Méretek:

67 × 15 × 39 mm

Súly:

62 g

Digitális hõmérõ hûtõ/fagyasztó és helyiséglevegõ mérésére
Kétcsatornás digitális hõmérõ a hûtési vagy fagyasztási hõmérséklet, illetve a laborhelyiség levegõhõmérsékletének egyidejû mérésére. Speciális, „hõmérséklet-pufferelt” érzékelõje hõtároló palackkal szerelt, melynek
szerepe, hogy szigetelje a szenzort a gyakori – pl. ajtónyitásnak köszönhetõ – hõmérsékletváltozásoktól,
ingadozásoktól. A szenzor kábelhossza 1 méter. Egyéb jellemzõiben megegyezik a fenti típussal.
Kód: 49.9109RCHP
Mûszaki adatok:
Mérési tartomány (hûtõtér):

-50 – +70 °C

Mérési tartomány (helyiség):

-10 – +50 °C

Felbontás:

0,1 °C

Pontosság:

± 1 °C

Érzékelõ:

1m

Méretek:

67 × 15 × 39 mm

Súly:

62 g

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Digitális, vízálló maghõmérõ
Kisméretû digitális hõmérõ, mely széles- Mûszaki adatok:
körûen használható félszilárd anyagok Mérési tartomány:
-50 – +200 °C
maghõmérsékletének mérésére. Jellemzõk: Felbontás:
0,1 °C
rozsdamentes acél beszúró szenzor, Pontosság:
± 1 °C (+20 – 150 °C)
nagyméretû kijelzõ, érintõgomb, egyszerû Érzékelõ:
Ø3,5 × 125 mm
kezelhetõség, gyors reakció idõ, maximális Méretek:
19 × 16 × 175 mm
és minimális hõmérsékletértékek tárolása, Súly:
20 g
automatikus kikapcsolás. Vízálló kialakítása
(IP65) miatt vizes környezetben is használható. Tartozék: csíptethetõ védõcsõ az
érzékelõhöz.
Kód: 49.9100150E

Digitális beszúró és befúró maghõmérõ
T formájú digitális maghõmérõk, melyek félszilárd, illetve kemény (pl. fagyasztott) minták
maghõmérsékletének mérésére használható széleskörûen. Jellemzõk: rozsdamentes acél
beszúró vagy befúró szenzor, nagyméretû kijelzõ, érintõgomb, egyszerû kezelhetõség,
gyors reakció idõ, maximális és minimális hõmérsékletértékek tárolása, aktuális érték
rögzítése (Hold), automatikus kikapcsolás. Tartozék: csíptethetõ védõcsõ az érzékelõhöz.
Kód: 49.91023CHP (beszúró hõmérõ)
Kód: 49.91024CHP (befúró hõmérõ)
Mûszaki adatok:

beszúró hõmérõ

befúró hõmérõ

Mérési tartomány:

-50 – +200 °C

-50 – +200 °C

Felbontás:

0,1 °C

0,1 °C

Pontosság:

± 1 °C (-20 – +120 °C)

± 1 °C (-20 – +120 °C)

Érzékelõ:

Ø3,5 × 125 mm

Ø8 × 105 mm

Méretek:

57 × 20 × 155 mm

57 × 20 × 135 mm

Súly:

45 g

70 g

Digitális hõmérõ behajtható beszúró érzékelõvel
Kompakt, praktikus és könnyen kezelhetõ
mûszer, mely behajtható rozsdamentes
érzékelõje miatt, zsebben is kényelmesen
hordható. Jellemzõk: minimális és maximális hõmérsékletértékek tárolása, aktuális
érték rögzítése a kijelzõn (Hold), vészjelzés
határérték túllépésekor.
Kód: 49.91022CHP

Mûszaki adatok:
Mérési tartomány:

-50 – +300 °C

Felbontás:

0,1 °C

Pontosság:

± 1 °C (-50 – +150 °C)

Érzékelõ:

Ø3,5 × 115 mm

Méretek:

52 × 21 × 160 mm

Súly:

112 g

Digitális, vízálló hõmérõ mobil érzékelõvel
Könnyen kezelhetõ kompakt mûszer, mely a Mûszaki adatok:
következõ funkciókat tartalmazza: min/max Mérési tartomány:
-50 – +200 °C
értékek rögzítése, határértékek beállítása, Felbontás:
0,1 °C
riasztás kritikus érték elérésekor, a pil- Pontosság:
± 1 °C (-20 – +150 °C)
lanatnyi érték rögzítése a kijelzõn (Hold), Érzékelõ:
Ø4 × 125 mm (kábel 1 m)
automatikus kikapcsolás. Az 1 méteres Méretek:
83 × 17 × 157 mm
kábellel szerelt érzékelõ egy mozdulattal a Súly:
177 g
mûszer oldalára felszerelhetõ (ilyenkor a
kábelt a hõmérõ hátuljába el lehet rejteni). A készülék kitámasztható, asztalra állítható.
Vízálló kialakítása (IP65) miatt vizes környezetben is használható.
Kód: 49.91012CHP

9.104
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A TESTO
A német TESTO több mint 70 éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, és világszerte
kínálja csúcsminõségû termékeit a méréstechnika szinte minden területén. A bemutatott
mûszerek csak ízelítõ a TESTO palettájáról, egyéb készülékekkel kapcsolatban készséggel
állunk a rendelkezésükre.

TESTO 106 típusú digitális maghõmérõ
A kicsi és kézreálló maghõmérõ, vékony robusztus mérõcsúcsa kiválóan alkalmas – elsõsorban élelmiszeripari területen – a gyors maghõmérsékletek ellenõrzésére. Mélyhûtött áruk
méréséhez kézi elõfúró szerszám (84.05540826) rendelhetõ. TopSafe védõtok szennyezõdés és ütés elleni védelmet biztosít (IP67). Jellemzõi: akusztikus és optikai riasztás a
beállított felsõ és alsó határértékek átlépésekor, gyors mérés (2 mérés/mp), minimális roncsolás speciális érzékelõje révén, automatikus végérték felismerés (Auto-Hold). Tartozék:
TopSafe, érzékelõ védõtok, övcsipesz.
Kód: 05631063
Mûszaki adatok:

106

Mérési tartomány:

-50 – +270 °C

Felbontás:

0,1 °C

Pontosság:

± 0,5 °C (-30 – +99,9 °C)

Érzékelõ:

Ø3 × 55 mm

Méretek:

34 × 19 × 215 mm

Súly:

80 g

1.22 üveghõmérõ

TESTO 905-T1 és 905-T2 mini beszúró és felületi hõmérsékletmérõ
Felsõkategóriás hõmérsékletmérõk elérhetõ árkategóriában. Jellemzõik: rendkívül gyors
mérés, könnyû kezelhetõség, automatikus kikapcsolás funkció. A megvilágított kijelzõ 180
fokban elfordítható.
905-T1 típus: beszúró hõmérõ széles méréstartományával és nagy pontossággal a
professzionális ipari-szenzornak köszönhetõen.
905-T2 típus: felületi hõmérõ melynek rugalmas, széles keresztszálas felületi érzékelõje
gyors beállási idõt és nagy pontosságot garantál, akár sima, akár érdes, göröngyös
felületeken.
Tartozék: övcsipesz, elem.
Kód 905-T1: 84.05609055
Kód 905-T2: 84.05609056
Mûszaki adatok:
Mérési tartomány:

905-T1

905-T2
-50 – +350 °C (+500 °C rövid ideig)

Felbontás:
Pontosság:

905-T1

0,1 °C
±1 % (maradék tartományban)

Érzékelõ:

K-típusú (Ø3 × 200 mm

Méretek:

37 × 36 × 230 mm

Súly:

K-típusú (Ø12 × 150 mm)

905-T2

37 × 36 × 230 mm
80 g

Tel.: (1) 436-0790
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TESTO 110 típusú digitális hõmérõ
Nagypontosságú hõmérséklet Mûszaki adatok:
110
ellenõrzõ mûszer mostoha körül- Mérési tartomány:
-50 – +275 °C
mények között végzett méré- Felbontás:
0,1 °C
sekre is a TopSafe védõtokkal Pontosság:
±0,2 °C (-20 – +80 °C)
kiegészítve. Az alkalmazott tech±0,3 °C (egyéb tartományban)
nikát kifejezetten hûtõkamrák- Érzékelõ:
NTC (méretek a táblázatban)
ban, hûtõházakban és kültéri Méretek:
64 × 182 × 40 mm
alkalmazásra fejlesztették ki. A Súly:
171 g
kétsoros, megvilágítható kijelzõ a
minimális és maximális értékeket áttekinthetõen jeleníti meg. Ezeket igény esetén a TESTO
jegyzõkönyvnyomtatóval a helyszínen ki lehet nyomtatni. A felhasználó által beállított
alsó/felsõ határértékek túllépése esetén a mûszer optikai és akusztikus jelzést ad. AUTOHOLD funkció automatikusan felismeri és rögzíti a végértéket. A klasszikus kézi érzékelõk
széles palettája mellett, egyidejûleg vezeték nélküli rádiófrekvenciás érzékelõ csatlakoztatása is lehetséges. A készülékhez opcionálisan rendelhetõ kiegészítõk a következõ oldali
táblázatban találhatók.
Kód: 84.05601108

TESTO 720 típusú digitális hõmérõ
Laboratóriumokban és az iparban végzett precíz mérések céljára kifejlesztett mûszer.
A különbözõ mérési feladatok esetén a hõmérsékletmérõ mûszerhez levegõ-, beszúró- és
felületi érzékelõk csatlakoztathatók -100 – +800 °C mérési tartományban. A készülékhez
Pt100 és NTC típusú szenzorokat lehet választani. Funkció is kiegészítõi tekintetében
megegyezik a TESTO 110-es típussal, azzal a kivétellel, hogy ehhez a típushoz nem rendelhetõ rádiófrekvenciás modul és érzékelõ.
Kód: 84.05607207
Mûszaki adatok:

720 Pt100 szenzorral

720 NTC szenzorral

Mérési tartomány:

-100 – +800 °C

-50 – +150 °C

Felbontás:

0,1 °C

0,1 °C

Pontosság:

±0,2 % (+200 – +800 °C)

±0,2 °C (-25 – +40 °C)

±0,2 °C (maradék tartományban)

±0,3 °C (+40,1 – +80 °C)

±0,4 °C (+80,1 – +125 °C)

±0,5 °C (maradék tartományban)

Méretek:

64 × 182 × 40 mm

64 × 182 × 40 mm

Súly:

171 g

171 g

Szenzorok markolattal a TESTO 110 és 720 típusú hõmérõhöz
A felsorolt szenzorok jelzésértékûek, ízelítõ a széles érzékelõ választékból.
Kód

Megnevezés

Érzékelõ

Mérési

Méret

típusa

tartomány (ºC)

d × h (mm)

NTC

-50 – +150

5 × 115

84.06131712

levegõ érzékelõ

84.06091773

levegõ érzékelõ*

Pt100

-50 – +400

4 × 114

84.06131912

felületi érzékelõ

NTC

-50 – +150

6 × 115

84.06091973

felületi érzékelõ*

Pt100

50 – +400

9 × 114

84.06097072

merülõ érzékelõ savakhoz, lúgokhoz*

Pt100

-50 – +400

6 × 200

84.06131212

beszúró érzékelõ

NTC

-50 – +150

5 × 115

84.06091273

beszúró érzékelõ*

Pt100

-50 – +400

5 × 114

84.06132211

élelmiszer érzékelõ, nemesacél

NTC

-50 – +150

4 × 125

84.06132311

élelmiszer érzékelõ, nemesacél

NTC

0 – +275

4 × 125

84.06092272

élelmiszer érzékelõ, nemesacél*

Pt100

-50 – +400

4 × 125

84.06132411

robosztus élelmiszer érzékelõ

NTC

-50 – +150

5 × 115

84.06133211

dugóhúzós érzékelõ mélyhûtött áruhoz

NTC

-50 – +140

8 × 110

*csak a TESTO 720 hõmérõhöz.
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TESTO 922 és 925 típusú digitális hõmérõk
A TESTO 922 és 925 típusú hõmérõi gyors hõmérsékletmérést biztosítanak nagy tartományban.
922 típus: többcsatornás hõmérsékletmérõ mûszer, hõmérsékletkülönbség mérési
funkcióval. Két hõmérsékletérték egyidejû kijelzése, a hõmérséklet csatornák (két
vezetékes, egy rádiófrekvenciás) szabadon választhatók. A kiválasztott két csatorna
közötti hõmérséklet különbség közvetlenül leolvasható a kijelzõn. Az aktuálisan mért
érték, valamint a max/min értékek a TESTO jegyzõkönyvnyomtatón kinyomtathatók.
Ciklikus nyomtatás választása esetén az adatok elõre beállított idõközönként történõ
automatikus nyomtatására van lehetõség.
925 típus: egycsatornás hõmérsékletmérõ mûszer, csatlakoztatható gyors hõelemes
érzékelõkkel. Vezeték nélküli rádiófrekvenciás érzékelõvel bõvíthetõ. Az aktuálisan mért
érték, valamint a max/min értékek a TESTO jegyzõkönyvnyomtatón kinyomtathatók.
Határérték túllépés esetén akusztikus riasztás történik.
Mindkét készülék rendelkezik HOLD funkcióval gomb a mért értékek rögzítése céljára.
A kijelzõ megvilágítás a leolvasást könnyíti meg. Az opcionális TopSafe védõtok szenynyezõdés és ütés elleni védelmet biztosít.
Kód 922: 84.05609221
Kód 925: 84.05609250
Mûszaki adatok:

922 / 925

Mérési tartomány:

-50 – +1.000 °C

Felbontás:

0,1 °C (-50 – +199,9 °C)

Pontosság:

±0,5 °C (-40 – +200 °C)

1 °C (maradék méréstartományban)
±0,7 °C (maradék méréstartományban)
Érzékelõ:

K-típusú (méretek a táblázatban)

Méretek:

64 × 182 × 40 mm

Súly:

171 g

Szenzorok markolattal TESTO 922 és 925 típusú hõmérõhöz
A felsorolt szenzorok jelzésértékûek, ízelítõ a széles érzékelõ választékból.
Kód

Megnevezés

Mérési

Méret

tartomány (ºC)

d × h (mm)

84.06021793

levegõ érzékelõ

-60 – +400

4 × 115

84.06020393

felületi érzékelõ

-60 – +300

6 × 115

84.06020693

felületi érzékelõ

-60 – +1.000

4 × 150

84.06020593

beszúró érzékelõ, hajlítható

-60 – +1.000

1,5 × 300

84.06022693

beszúró érzékelõ

-60 – +800

5 × 60

84.06020644

élelmiszer érzékelõ, nemesacél

-60 – +400

4 × 125

84.06022492

robosztus élelmiszer érzékelõ

-60 – +400

5 × 115

84.06023292

dugóhúzós érzékelõ mélyhûtött áruhoz

-60 – +400

8 × 110

84.06131001

rádiófrekvenciás beszúró érzékelõ

-50 – +275

5 × 76

Kiegészítõk a TESTO 110, 720, 922 és 925 típusú hõmérõhöz
A felsorolt kiegészítõk jelzésértékûek, ízelítõ a széles érzékelõ választékból.
Kód

Megnevezés

84.05540547

jegyzõkönyvnyomtató IrDA-infra csatlakozással

84.05160221

TopSafe védõtok ütés és szennyezõdés ellen

84.05160210

mûszertáska a hõmérõ és a szenzor számára

84.05160200

mûszerbõrönd a hõmérõ, 3 szenzor és tartozékok számára

84.05540188

rádiófrekvenciás modul a hõmérõhöz (vezeték nélküli kapcsolat)

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Digitális kétcsatornás hõmérõ és páratartalom/hõmérõ
Azonos kivitelû, de funkcionálisan különbözõ készülékek. A külsõ és belsõ hõmérséklet
egyidejû mérésére alkalmas mûszer egy integrált (belsõ) és egy külsõ érzékelõvel rendelkezik. A páratartalom- és hõmérsékletmérõ szintén kétcsatornás, két érzékelõvel van
ellátva. Belsõ szenzorja a pártartalmat és a belsõ hõmérsékletet, a külsõ a „kinti”
hõmérsékletet méri. Mindkét készülék alkalmas a maximális és minimális értékek regisztrálására. A beállítható alsó és felsõ hõmérséklethatár elérésekor hangjelzéssel riasztanak. A mûszerek falra akaszthatók vagy asztalra állíthatók.
Kód: 49.9106CHP (külsõ/belsõ hõmérõ)
Kód: 49.9107CHP (páratartalom/hõmérõ)
Mûszaki adatok:

Külsõ/belsõ hõmérõ

Mérési tartomány (belsõ):

-10 – +70 °C

Páratartalom/hõmérõ
-10 – +70 °C / 20 – 99 %rH

Mérési tartomány (külsõ):

-50 – +70 °C

-50 – +70 °C

Felbontás:

0,1 °C

0,1 °C / 1 %rH

Pontosság:

± 1 °C

± 1 °C / ± 5 %rH

Érzékelõ:

3m

3m

Méretek:

65 × 20 × 97 mm

65 × 20 × 97 mm

Súly:

100 g

100 g

TESTO 608-H1 és 608-H2 típusú páratartalom- és hõmérsékletmérõ
A helységklíma és a harmatpont felügyelete laborban, raktárban a kompakt mûszerek segítségével. A nagyméretû LCD kijelzõn a hõmérséklet és páratatartalom, és ezek MAX/MIN
értékei láthatók.
608-H1 típus: a nedvesség, a hõmérséklet és a harmatpont folyamatos mérését szolgálja.
608-H2 típus: precíz 2 %-os pontosságú, riasztási funkciójú (LED) higrométer megbízhatóan riaszt a határértékek túllépése esetén.
A készülékekhez gyári mûbizonylatot mellékelünk.
Kód 608-H1: 84.05606081
Kód 608-H2: 84.05606082
Mûszaki adatok:

608-H1

Mérési tartomány:

10 – 95 %rH

608-H2
2 – 98 %rH

0 – +50 °C / -20 – +50 °C td

-10 – +70 °C / -40 – +70 °C td

Felbontás:

0,1 %rH / 0,1 °C

0,1 %rH / 0,1 °C

Pontosság:

±3 %rH / ±0,5 °C

±2 %rH / ±0,5 °C

Érzékelõ:

NTC

NTC

Méretek:

120 × 89 × 40 mm

120 × 89 × 40 mm

Súly:

168 g

168 g

TESTO 610 típusú levegõ páratartalom és hõmérsékletmérõ mûszer
Gyors reakcióidejû, zsebben hordozható mérõ- Mûszaki adatok: 610
mûszer. A legmagasabb felhasználói igényeknek Mérési tartomány: -10 – +50 °C
megfelelõ érzékelõ rendszerrel rendelkezik, sza0 – 100 %rH
badalmaztatott páraszenzora megbízható és Felbontás:
0,1 °C
stabil mérési eredményeket garantál. A mûsz0,1 %rH
er kézreálló és könnyen kezelhetõ. A készülék a Pontosság:
± 0,5 °C
levegõ hõmérsékletének és páratartalmának
± 2,5 %rH (5 – 95 %rH)
mérésén túl számolja a harmatpontot és a Méretek:
46 × 25 × 119 mm
nedveshõmérsékletet. A megvilágítható kijelzõ Súly:
90 g
és az Auto-Off, Hold és Max/Min funkciók teszik
teljessé a mûszert.
Tartozék: a védõfedél, a csuklópánt és az övtáska, gyári mûbizonylat.
Kód: 84.05600610

9.108

w w w. l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
digitális hõmérõk, páratartalom mérõk

IX

Mini infra hõmérsékletmérõ
A mûszer érintés nélkül méri a hõmérsék- Mûszaki adatok:
letet. Mérete csak 68 mm, így minden Mérési tartomány:
-33 – +220 °C
zsebben elfér, és állandóan kéznél lehet. Felbontás:
0,1 °C
A méréstartomány széles, a mérendõ Pontosság:
± 1,5 °C (0 – 50 °C)
felület és a mérési távolság aránya 1:1. Emisszió:
0,95
A mini infrahõmérõ univerzálisan alkal- Méretek:
37 × 18 × 68 mm
mazható bárhol, ahol a hõmérséklet gyors Súly:
32 g
ellenõrzésére szükség lehet. További jellemzõk: minimum- és maximumérték kijelzés, folyamatos (pásztázó) mérés.
Kód: 49.9100220

TESTO 810 típusú levegõ- és felületi infrahõmérõ mûszer
Gyors reakcióidejû, zsebben hordozható, Mûszaki adatok:
kézreálló és könnyen kezelhetõ mérõ- Mérési tartomány (felület): -33 – +300 °C
mûszer. A készülék a levegõ hõmérsék- Mérési tartomány (levegõ): -10 – +50 °C
letét (beépített NTC szenzorral) és a Felbontás:
0,1 °C
kiválaszozott felület hõmérsékletét méri Pontosság (felület):
± 2 °C vagy ± 2 %
(infravörös szenzorral). A készülék opti- Pontosság (levegõ):
± 0,5 °C
kája 6:1 arányú, az emissziós tényezõ Emisszió:
0 – 1,00
teljes skálán állítható. A lézeres meg- Méretek:
46 × 25 × 119 mm
könnyíti a mérést: a vörös pont a mérõ- Súly:
90 g
kör középpontját mutatja.
A mûszer hõmérsékletkülönbség számítási funkciója megmutatja, hogy mennyi a különbség
a mérendõ felület és környezeti levegõ hõmérséklete között. A megvilágítható kijelzõ és az
Auto-Off, Hold és Max/Min funkciók teszik teljessé a mûszert.
Tartozék: a védõfedél, a csuklópánt és az övtáska, gyári mûbizonylat.
Kód: 84.05600810

Infra hõmérsékletmérõ lézerjelöléssel
A mûszerek érintés nélkül mérik a hõmérsékletet olyan felületen, melynek kontaktusos
mérése nem lehetséges. A lézeres jelölés hatékonyan járul hozzá a pontos méréshez: a
vörös pont a mérõkör középpontját mutatja. A markolat kézreálló, a kijelzõ megvilágított.
A mûszerek kétféle kivitelben, 6:1 vagy 10:1 arányú optikával rendelhetõk. A nagyobb
arányú optikával szerelt mûszer hõmérséklet méréstartománya is szélesebb, illetve az
emissziós tényezõt is lehet állítani.
Tartozék: csuklópánt és övtáska.
Kód: 49.9100260 (6:1 optikával)
Kód: 49.9100500 (10:1 optikával)
Mûszaki adatok:

6:1 optikával

10:1 optikával

Mérési tartomány:

-20 – 260 °C

-40 – +500 °C

Felbontás:

0,1 °C (<100 °C)

0,1 °C (<100 °C)

1 °C (>100 °C)

1 °C (>100 °C)

± 2 °C vagy ± 2 %

± 2 °C vagy ± 2 %

Pontosság:
Emisszió:

0,95

0,85; 0,90; 0,95

Méretek:

44 × 40 × 170 mm

44 × 40 × 170 mm

Súly:

150 g

150 g

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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TESTO 830-T1 és 830-T2 típusú infra hõmérsékletmérõ lézerjelöléssel
A mûszerek érintés nélkül mérik a hõmérsékletet. A lézeres jelölés hatékonyan járul hozzá
a pontos méréshez. A markolat kézreálló, a kijelzõ megvilágított.
Fõbb jellemzõk: állítható riasztási küszöbök, akusztikus riasztás határérték túllépés
esetén.
830-T1 típus: egypontos lézerjelölésû mûszer, standard 10:1 arányú optikával.
830-T2 típus: kétpontos lézerjelölésû mûszer, pontos 12:1 arányú optikával.
A készülékhez külsõ hõmérsékletszenzor csatlakoztatható felületi mérésekhez.
Mûszaki adatok:

830-T1 / 830-T2

Mérési tartomány:

-30 – +400 °C

Felbontás:

0,5 °C

Pontosság:

±1,5 °C vagy 1,5%

830-T2 külsõ szenzorral
-50 – +500 °C
0,1 °C
±0,5 °C vagy 0,5 %

(+0,1 – +400 °C)
±2 °C vagy 2% (-30 – 0 °C)
Emisszió:

beállítható 0,2 – 1,00

Érzékelõ:

beépített infravörös szenzor

Méretek:

K-típusú szenzor

31 × 80 × 19 mm

Súly:

28 g

Kód

Megnevezés

84.05608301

830-T1 infrahõmérõ

84.05608302

830-T2 infrahõmérõ

84.05638302

830-T2 infrahõmérõ szett, felületi érzékelõvel, bõrtokban

830-T1

830-T2

Kiegészítõk
Kód

9.110

Megnevezés

84.05540051

E=0,93 fix emissziós öntapadós csík (10 m × 25 mm)

84.05168302

bõrtok

84.06021292

beszúró érzékelõ (csak 803-T2 típushoz)

84.06020392

felületi érzékelõ (csak 803-T2 típushoz)

84.06021792

robosztus levegõérzékelõ (csak 803-T2 típushoz)
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TESTO 174 típusú mini hõmérséklet adatgyûjtõ
A korszerû készülék a mérendõ területre helyezve beállított idõközönként méri és menti
memóriájába a hõmérséklet értékeket. A több ezer férõhelyes memória – a mintavételezés
sûrûségének függvényében – akár több év eredményeit is tárolhatja, ill. végtelen mérési
üzemmódban, a memória megtelése után felülírja a legrégebbi adatokat. A memória az
elem lemerülése esetén is megtartja a tárolt adatokat.
A kisméretû készülék nagy LCD kijelzõvel rendelkezik, mely mutatja a mért értéket, a
max./min. értékeket, a programozott határértékeket és az elem élettartamát napokban.
A programozás könnyû a ComSoft 3 Basic szoftverrel és az adatátviteli (soros vagy
infravörös) interfésszel. A szoftver az eredményeket táblázatos és grafikus formában dolgozza fel.
Az adatgyûjtés indítható gombnyomással, beállított idû szerint (a mûszerbe valós idejû óra
van beépítve) vagy számítógéprõl. Funkciók: programozható alsó és felsõ hõmérsékletek
riasztáshoz, késleltetett indítás, programozható mintavételezési intervallum.
A mûszert lezárható falitartóval szállítjuk.
Mûszaki adatok:

174

Csatornák száma:

1 (belsõ)

Érzékelõ típusa:

NTC

Méréstartomány:

-30 – +70 ºC

Felbontás:

0,1 ºC

Pontosság:

±0,5 ºC (-20 – +40 ºC)

Memória:

3.900 mért érték

Ciklusidõ:

1 perc – 4 óra

±0,8 ºC (maradék tart.)

Kód

Megnevezés

84.05631741

174 mini hõmérséklet adatgyûjtõ falitartóval

84.05631742

174 mini hõmérséklet adatgyûjtõ kezdõ szett, tartalma: adatgyûjtõ,
ComSoft 3 Basic program, falitartó és interfész PC csatlakózó kábellel

További tartozékok igény szerint rendelhetõk.

i

További adatgyûjtõk hõmérséklet-, páratartalom- vagy feszültségellenõrzésre, akár
többcsatornás kivitelben igény szerint beszerezhetõk. Kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

TESTO 175 és 177 típusú adatgyûjtõk

175-H2

175-H1

páratartalom/hõmérséklet adatgyûjtõk:

Tel.: (1) 436-0790

175-T3

áram/feszültség adatgyûjtõ:

175-S1

175-T2

175-T1

hõmérséklet adatgyûjtõk:

Fax: (1) 250-1241
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TESTO 206 típusú zseb pH mérõ cserélhetõ mérõszondával
Új technológia:
A hagyományos pH mérõk elektródáinak hátrányai:
· az elektróda rövid élettartama, amit pl. üvegtörés és bepiszkolódás okoz
· az elektróda érzékenyen reagál a bepiszkolódásra: ebbõl erednek a hibás mérések
· a megõrzésre szolgáló oldat kiöntése
· nehéz a használat a kalibrálásnál
· hiányzó félkezes beszúró elektróda folyékony és erõsen képlékeny közegek számára
· a hõfok- és pH-mérés kombinációs lehetõségének hiánya
A TESTO pH-szondák folyékony elektrolit helyett gél-elektrolitot tartalmaznak a pH-mérés
normál közegeként. Ez megengedi a lyukdiafragma felhasználását a mérõszonda és a tok
között. Eredmény: pH-szondák nemcsak kifolyásbiztosak, hanem szinte karbantartás
mentesek, robusztusok és alig hajlamosak a bepiszkolódásra.
Egyedülálló a pH beszúró hegy és a hõmérõ félkezes mûszerben levõ kombinációja, ami a
pontos és gyors hõmérséklet kompenzációt teszi lehetõvé.
Új az is, hogy a megõrzésre szolgáló oldat nem lehet kiönteni: a kálium-klorid oldatot a
tartály gél formában õrzi.
A TESTO 206 típusú pH mérõhöz három érzékelõ
közül lehet választani:
pH1 szondafej folyékony közegekhez

pH2 szondafej félszilárd közegekhez
(zselé, krém, hús, sajt, lekvár, és
gyümölcsök)

pH3 szondafej BNC hüvellyel
(tetszõleges BNC csatlakozóval ellátott elektródához)
A készülék jellemzõi: automata és kézi hõmérséklet kompenzáció, kétsoros kijelzõ a
hõmérséklet és a PH érték együttes megjelenítésére, automatikus végérték felismerés,
1,2 vagy 3 pontos kalibrálás lehetõsége. Övre és falra rögzíthetõ. TopSafe védõburkolat
tartozék.
Mûszaki adatok:
Méréstartomány:

206
0 – 14 pH
0 – 70 °C

Felbontás:

0,01 pH / 0,1 °C

Pontosság:

±0,02 pH / ±0,4 °C

Kalibráció:

1, 2 v. 3 pontos / automatikus

Hõmérséklet-kompenzáció:

automatikus (egyes BNC-s elektródáknál manuális)

Méretek:

33 × 197 × 20 mm

Súly:

69 g

5.14 pH indikátor papír

9.112
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Kód:

Megnevezés

84.05632061

TESTO 206 mérõmûszer pH1 szondával, gél megõrzõ sapka, TopSafe és fali tartó

84.05632065

IX

TESTO 206 pH1 készlet: mérõmûszer pH1 szondával, gél megõrzõ sapka,
TopSafe, fali tartó, pH 4 puffer (250 ml), pH 7 puffer (250 ml) alumínium táskában

84.05632062
84.05632066

Testo 206 mérõmûszer pH2 szondával, gél megõrzõ sapka, TopSafe és fali tartó
TESTO 206 pH2 készlet: mérõmûszer pH2 szondával, gél megõrzõ sapka,
TopSafe, fali tartó, pH 4 puffer (250 ml), pH 7 puffer (250 ml) alumínium táskában

84.05632063

TESTO 206 mérõmûszer BNC csatlakozó hüvellyel, TopSafe és fali tartó

84.05632067

TESTO 206 pH3 készlet: mérõmûszer BNC hüvellyel, elektróda*, gél megõrzõ sapka,

84.05632068

TESTO 206 pH3 készlet: mérõmûszer BNC hüvellyel, elektróda**, gél megõrzõ sapka,

TopSafe, fali tartó, pH 4 puffer (250 ml), pH 7 puffer (250 ml) alumínium táskában
TopSafe, fali tartó, pH 4 puffer (250 ml), pH 7 puffer (250 ml) alumínium táskában
*01-es típusú epoxy test. pH elektróda.
**04-es típusú epoxy test. Kombinált pH/°C elektróda.

Fogyóanyagok, pufferek
Kód:

Megnevezés

84.06502061

tartalék pH-szonda pH1 testo 206 -hoz gél megõrzõ sapkával együtt

84.06502062

tartalék pH-szonda pH2 testo 206 -hoz gél megõrzõ sapkával együtt

84.06502063

pótszonda 01-es típus testo 206 pH3 -hoz gél megõrzõ sapkával együtt*

84.06502064

pótszonda 04-es típus testo 206 pH3 -hoz gél megõrzõ sapkával együtt**

84.05542067

megõrzõ sapka testo 206 -hoz KCI-géltöltéssel

84.05542061

pH 4,01 pufferoldat adagoló üvegben (250 ml)

84.05542063

pH 7,00 pufferoldat adagoló üvegben (250 ml)

84.05542065

pH 10,01 pufferoldat adagoló üvegben (250 ml)

*01-es típusú epoxy test. pH elektróda.
**04-es típusú epoxy test. Kombinált pH/°C elektróda.

206 pH1

206 pH2

Tel.: (1) 436-0790

206 pH3

Fax: (1) 250-1241
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JENWAY ENTERPRISE hordozható pH mérõk
Digitális kijelzésû, elemrõl üzemelõ, 500 üzemórás, hordozható pH mérõk epoxy testû,
gél töltésû kombinált elektródával rutin felhasználásra. Speciális elektródákkal más
alkalmazások is lehetségesek. A készülékek megfelelnek az IP 67 szabványnak.

M 350 hordozható pH mérõ
Általános felhasználású hordozható készülék, 1 vagy két pontos kalibrációval és
automatikus puffer felismeréssel. A folyadékkristályos kijelzõ folyamatosan megjeleníti a
mért pH értéket, valamint a manuálisan beállított (M350) ill. mért hõmérséklet értéket,
vagy a mért elektróda potenciált (M370). Tartozékok: epoxy testû kombinált elektróda
(73.924001), pH 4, 7 és 10 puffer.
Kód: 73.350201

M 370 hordozható pH / mV / ºC mérõ
Általános használatú készülék folyadék kristályos kijelzõvel. Üzemmód váltás gombnyomásra történik. A mért értékek hõmérséklet kompenzáltak 0-100 °C-ig. Közvetlen
hõmérsékletmérésre a hõmérõ szondával van lehetõség –10 és +105 °C között.
Az M 370-es használható ionszelektív és redoxpotenciál (ORP) mérésekhez is.
Tartozékok: epoxy testû kombinált elektróda (73.924001), hõmérõ /ATC szonda
(73.027020), pH 4, 7 és 10 puffer.
Kód: 73.370201

Mûszaki adatok:

M 350

Méréstartomány:

-2,00 – 16,00 pH

M 370
-2,00 – 16,00 pH

-

-1.999 – +1.999 mV

-10 – +105 °C
Felbontás:

-10 – +105 °C

0,01 pH

0,01 pH / 1 mV / 0,1 °C

Pontosság:

±0,02 pH

Kalibráció:

1 v. 2 pontos / automatikus puffer felismeréssel, 4, 7, 9,22 és 10,05

Hõmérséklet-kompenzáció:

±0,02 pH / ± 1 mV / ±0,5 °C
kézi: 0 – 100 °C / automatikus: -10 – 105 °C

Izopotenciál:

6 – 8 pH

Méretek:

175 × 75 × 35 mm

Tömeg:

140 g

5.14 pH indikátor papír

Opcionális tartozékok, pufferek

9.114

Kód

Megnevezés

73.033267

hordtáska az M 350 típushoz

73.033268

hordtáska az M 370 típushoz

73.025179

pH 4 egyszer használatos (10 db)

73.025180

pH 7 egyszer használatos (10 db)

73.025181

pH 10 egyszer használatos (10 db)
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JENWAY ENTERPRISE kézi vezetõképesség/TDS mérõ (M 470)
Az M 470 típusú készülék a vezetõképesség és az összes oldott só (TDS)
meghatározására képes ipari és környezeti mintákból. Az elõre kalibrált cella és az egyszerû kezelhetõség gyors és megbízható mérést eredményez. Digitális LCD kijelzõ.
Ki/bekapcsolás és üzemeltetés nyomógombokkal.
Az M 470 hat méréstartománya biztosítja a megfelelõ felbontást a vizsgált mintánál.
A méréstartomány tovább bõvíthetõ opcionális 10x-es és 0,1x-es koefficiensû cellák
alkalmazásával. A mért eredmények 25°C referencia hõmérsékletre kompenzáltak, de
hõmérõ szondával (73.027020) közvetlen hõmérsékletmérés is lehetséges -10 és
+105 °C között. A cellákon jelzett cellaállandó egyszerû beállítása biztosítja a mért
értékek pontosságát.
Lehetõség van az összes oldott sótartalom (TDS) közvetlen meghatározására. Hat TDS
tartomány áll rendelkezésre. Tartozékok: automatikusan hõkompenzált cella
/K=1/ (73.027011).
Kód: 73.470201
Mûszaki adatok:

M 470
Vezetõképesség

TDS

Hõmérséklet

0 – 19,99 μS / 0,01 μS

0 – 19,99 mg/l / 0,01 mg/l

-10 – +60 °C / 0,1 °C

0 – 199,9 μS / 0,1 μS

0 – 199,9 mg/l / 0,1 mg/l

Méréstartomány /
felbontás:

0 – 1.999 μS / 1 μS

Pontosság:

±0,5%, ±2 digit

0 – 1.999 mg/l / 1 mg/l

0 – 19,99 mS / 0,01 mS

0 – 19,99 g/l / 0,01 g/l

0 – 199,9 mS / 0,1 mS

0 – 199,99 g/l / 0,1 g/l

0 – 1.999 mS / 1 mS

0 – 1.999 g/l / 1 g/l

±0,5%, ±2 digit

±0,5 °C

Hõmérséklet koefficiens:

2%/°C

Hõmérséklet-kompenzáció:

manuális vagy automatikus (ATC): 0 – 100 °C

Cella konstans:

0,75 – 1,5 állítható

Referencia hõmérséklet:

25 °C

Méretek:

175 × 75 × 35 mm

Tömeg:

370 g

Opcionális tartozékok
Kód

Megnevezés

73.027020

ATC / hõmérõszonda

73.027802

vezetõképesség mérõcella: K=10

73.027801

vezetõképesség mérõcella: K=0,1

73.027298

vezetõképesség mérõcella: K=1

73.025139

vezetõképesség standard: 10 μS

73.025164

vezetõképesség standard: 84 μS

73.025172

vezetõképesség standard: 1330 μS

73.025138

vezetõképesség standard: 1413 μS

73.025156

vezetõképesség standard: 12,88 mS

73.033269

hordtáska

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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JENWAY M 970 hordozható oldott oxigénmérõ készülék
Az M 970 oldott oxigénmérõben alkalmazott Clark-féle polarográfiás érzékelõ stabil,
pontos, reprodukálható eredményeket ad. Elõfeszített membránjai, menetes modulok
formájában cserélhetõk.
A 0 és 60 °C között a mérések teljes hõmérséklet-kompenzálással történnek, az eredmény %-ban vagy mg/l-ben jeleníthetõ meg. A 73.027020 kódszámú szondával
–10 és +105 °C között végezhetõ a hõmérsékletmérés. A készülék jellemzõi: kémiailag
ellenálló mûanyag slim-line készülékház, IP67 megfelelõsség, nagy LCD kijelzõ.
A ki/bekapcsolás, üzemmód választás, a nullázás és a meredekség beállítása membránbillentyûzettel történik. Tartozékok: DO2/ATC szonda (73.522023), hõmérsékletmérõ
szonda (73.027020), tartalék membrán, KCl és nullázó por.
Kód: 73.970201
Mûszaki adatok:

M 970

DO2 tartomány:

-5 – 199% / -5 – 25% / -5 – 19,99 mg/l

Hõmérséklet tartomány:

-10 – +105 °C

Felbontás:

1 % / 0,1% / 0,01 mg/l0,1 °C

Pontosság:

± 2% a kalibrálás hõmérsékletétõl számított 10 °C-on belül
±0,5 °C

Hõmérséklet-kompenzáció:

manuális vagy automatikus (ATC): 0 – 60 °C

Méret:

175 × 75 × 35 mm

Tömeg:

370 g

Opcionális tartozékok
Kód

Megnevezés

73.033270

hordtáska

73.983030

VAK (nullázó) por

73.522019

membrán kit és KCl

JENWAY laboratóriumi elektrokémiai berendezések
Modern formatervezésû készülékek melyek asztali használatra és falra való rögzítésre –
kis hely esetén – is alkalmasak.
A termékcsoport tagjai: pH mérõk (3505, 3510, 3520), vezetõképesség mérõk (4510,
4520), pH/vezetõképesség mérõ (4330), oldottoxigén mérõ (9500).
Jellemzõik: korszerû, ergonómikus konstrukció, könnyû kezelhetõség, robosztus elektródatartó, GLP megfelelõség (a mérési és kalibrálási adatokhoz a dátum és az idõpont
hozzáfûzése automatikusan megtörténik), csatlakoztatási lehetõségek (infra port,
RS 232 kimenet nyomtatóhoz, ill. PC-hez).
Teljes körû ISO 9001 tanúsítás, CE megfelelõség. A tápegység modulok valamennyi fõbb
európai és észak-amerikai biztonsági elõírásnak (TÜV, GS, UL, CSA) megfelelnek.

M 3505 laboratóriumi pH / mV / ºC mérõ
Korszerû technikával rendelkezõ, hagyományos kezelésmódú készülék. Különösen oktatási
célra, ill. analitikai laboratóriumokba ajánlott. Az üzemmód választás, beállítás forgatható
szabályzókkal történik. A leolvasást a nagy, 25 mm-es LCD kijelzõ könnyíti meg. Voltmérõ
üzemmódban redox potenciál mérésre, ill. ionszelektív mérésre is alkalmazható.
Automatikus hõmérséklet-kompenzációval (ATC) és analóg pufferelt elektróda (BNC)
kimenettel rendelkezik. A készülék 9 voltos elemrõl mûködik. Tartozékok: epoxy-gyantába
ágyazott kombinált pH mérõ elektród (73.924001), elektródállvány (73.903300), ATC
hõmérséklet-érzékelõ (73.027500), pH 4 és pH 7 puffer kapszula, elem.
Kód: 73.350501
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M 3510 laboratóriumi pH / mV / ºC mérõ
Az egyszerû nyomógombos vezérlõpanel és a nagyméretû, megvilágított grafikus LCD
kijelzõ segítségével könnyen kezelhetõ. Az üzemmód, pH/mV és hõmérséklet egyidejûleg
jelenik meg a kijelzõn. A készülék rutinelemzéshez ideális. Kézi, ill. automatikus
hõmérsékletkompenzációval valamint automatikus puffer felismeréssel is rendelkezik.
Teljes körû interfész lehetõség: analóg – regisztráló vagy mérésadatgyûjtõ, RS 232 –
nyomtató vagy PC. Tartozékok: üvegtestû kombinált pH mérõ elektród (73.924005),
elektródállvány (73.903300), ATC hõmérséklet-érzékelõ (73.027500), pH 4 és pH 7
puffer kapszula, tápegység.
Kód: 73.351201

M 3520 laboratóriumi pH / mV / ºC mérõ
Nagyméretû grafikus LCD monitorral ellátott pH mérõ. A kalibráló puffer felismerése
(pH 2,00; 4,00; 7,00; 9,22 és 10,05) automatikus. Manuálisan úton más – a
felhasználó által meghatározott – kalibráló puffer érték is beírható. 1, 2 ill. 3-pontos
kalibráció lehetséges. GLP megfelelõség: a készülék teljesítménye folyamatos ellenõrzés
alatt áll, az ellenõrzés eredménye a kijelzõn látható. A mérési és kalibrálási adatokhoz
a dátum és az idõpont hozzáfûzése automatikusan megtörténik. A Jenway e modellnél
bevezette az új felügyeleti biztonsági kód funkciót, mellyel a Set Up menü összes beállítása rögzíthetõ (a beállítások nem változtathatóak, 500 férõhelyes memóriájából nem
lehet eredményeket törölni). Egyéb tulajdonságok: „alarm” jelzõ kimenetek, on-line
„HELP” (súgó) menük, kézi, ill. automatikus hõmérsékletkompenzáció (ATC), Karl-Fischer
kimenet, opcionális keverõ közvetlen vezérlése, teljes interface kapacitás (analóg,
RS 232). Infravörös (IrDA) kimenete kábelnélküli kapcsolatot biztosít az opcionális
nyomtatóval. Tartozékok: üvegtestû kombinált pH mérõ elektród (73.924005), elektródállvány (73.903300), ATC hõmérséklet-érzékelõ (73.027500), pH 4 és pH 7 puffer
kapszula, tápegység.
Kód: 73.352201
9.117 pH pufferek
Mûszaki adatok:

M 3505

Méréstartomány:

-2,00 – 16,00 pH

M 3510

M 3520
-2,000 – 19,999 pH

-1.999 – +1.999 mV

-1.999,9 – +1.999,9 mV

-10 – +105 °C

-10 – +105 °C

Felbontás:

0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C

0,001/0,01/0,1 pH, 0,1 mV, 0,1 °C

Pontosság:

±0,02 pH, ±1 mV, ±0,5 °C

Hõmérséklet-

manuális vagy automatikus (ATC)

kompenzáció:

-10 – +105 °C

Automatikus puffer-

-

±0,003 pH, ±0,2 mV, ±0,5 °C
manuális vagy automatikus (ATC)
0 – 100 °C
Jenway: 2,00, 4,00, 7,00, 9,20, 10,00

felismerés:

DIN: 3,06, 4,65, 6,79, 9,25, 12,75

kalibrálás:

manuális

Kimenet:

analóg (pufferelt)

analóg / RS 232

1, 2 v. 3 pont, választható

Óra:

-

-

analóg / RS 232 / IrDA
24 órás (h/min/sec)
nap/hónap/év
szökõév korrekció

Adatgyûjtés:

-

32 eredmény

GLP:

-

-

500 eredmény
kalibrálás emlékeztetõ
biztonsági kód, riasztás

Kijelzõ:

25 mm LCD

Méretek:

grafikus LCD

grafikus LCD (VGA)

210 × 250 × 55 mm

Tömeg:

850 g

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241

9.117

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
IX

digitális pH, vezetõképesség és oldott oxigénmérõk

M 4510 laboratóriumi vezetõképesség / TDS mérõ
Egyszerû nyomógombos kezelésû, rutin analitikai feladatokra. Nagy, 25 mm-es,
megvilágított LCD kijelzõjén, a vezetõképesség és hõmérséklet egyidejû jelenik meg. 32
mérési eredmény tárolása lehetséges.
Választható a referencia hõmérséklet, az automatikus hõmérséklet-kompenzáció (ATC)
és a standardfelismerés. Automatikus sávválasztást tartalmaz. RS 232 kimenetéhez
opcionális adatrögzítõ is csatlakoztatható. Tartozékok: beépített ATC érzékelõ, K=1
üveg vezetõképesség mérõcella (73.027013), elektródatartó (73.903300), hálózati
tápegység.
Kód: 73.451201

M 4520 laboratóriumi vezetõképesség / TDS mérõ
Többpontos kalibrálású, grafikus LCD monitoros készülék automatikus hõmérsékletkompenzációval (ATC). Választható referencia-hõmérséklet: 18, 20, 25 °C.
Jellemzõi: GLP megfelelõség, teljes körû interface lehetõség, on-line „HELP” menük,
alacsony vezetõképesség mérési lehetõség (5 -18 Mohm), opcionális keverõ közvetlen
vezérlése, kalibrálás emlékeztetõ, biztonsági kód stb. A mûszer 500 mérési eredmény
tárolására alkalmas, a kijelzés Siemens-, Mohm- vagy TDS-ben (összsó: ppm NaCl)
történhet. Teljes interface kapacitás: analóg, RS 232 és infravörös (IrDA). Tartozékok:
beépített ATC érzékelõ, K=1 üveg vezetõképesség mérõcella (73.027013), elektródatartó (73.903300), hálózati tápegység.
Kód: 73.452201

Mûszaki adatok:

M 4510

Vezetõképesség tartomány:

M 4520

0 – 1.999 mS, 19,999 S (x10 mérõcellával)

TDS tartomány:

0 – 1.999 g/l

Hõmérséklet tartomány:

-10 – 105 °C

Felbontás:

0,01 μS – 1 mS

Pontosság:

±0,5% ±2 digit, 0,5 °C

Hõmérséklet-kompenzáció:

manuális vagy automatikus (ATC): 0 – 100 °C

Kalibrálás:

10 μS, 1413 μS és 12,88 mS standardokkal,
1, 2 vagy 3 pontos kalibráció vagy cellaállandó beállítás

Referencia hõmérséklet:

18 / 20 / 25 °C

Riasztás tartomány:

0,010 – 19,999 S, 0 – 1.999 g/l

Kimenet:

analóg / RS 232

Óra:

-

analóg / RS 232 / IrDA
24 órás (h/min/sec)
nap/hónap/év
szökõév korrekció

Adatgyûjtés:

32 eredmény

GLP:

-

500 eredmény
kalibrálás emlékeztetõ
biztonsági kód, riasztás

Kijelzõ:
Méretek:
Tömeg:

9.118

grafikus LCD

grafikus LCD (VGA)
210 × 250 × 55 mm
850 g
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M 3540 kombinált vezetõképesség / pH / mV / TDS mérõ
Kettõs mérõrendszerû pH mérõ 3 tizedes felbontással, grafikus LCD kijelzõvel.
Egymástól függetlenül és kombináltan is használható, az érzékelõk mentesek az egymás
közti interferenciától. Választható referencia-hõmérséklet: 18, 20, 25 °C. A memória
250 mérési eredmény tárolására alkalmas. A készülék RS 232 kimenettel rendelkezik.
GLP megfelelõség: a készülék teljesítménye folyamatos ellenõrzés alatt áll, az ellenõrzés
eredménye a kijelzõn látható. A mérési és kalibrálási adatokhoz a dátum és az idõpont
hozzáfûzése automatikusan megtörténik. Tartozékok: ATC, K=1 üveg vezetõképesség
mérõcella (73.027013), üveg pH elektród (73.924005), pH 4 és pH 7 puffer kapszula,
lengõkaros elektróda tartó (73.903200).
Kód: 73.354201
Mûszaki adatok:
Vezetõképesség
Méréstartomány:

pH / mV

0,01 μS – 1,999 S -2,000 – 20,000 pH
0,1 μS – 19,99 S*

Hõmérséklet

TDS

-10 – +105 °C 0 – 1.999 g/l

-1.999,9 – +1.999,9 mV

*x10 mérõcellával
Felbontás:

0,01 μS – 1 mS

Pontosság:

±0,5% ±2 digit

0,1 / 0,01 / 0,001 pH

0,1 °C

0,1 g/l

0,1 mV

Riasztás tartomány: 0 – 19,99 S

±0,003 pH

±0,5 °C

0 – 35 g/l: ±1

±0,2 mV

35 – 99 g/l: ±3

-2 – 19,999 pH

0 – 1.999 g/l

-1.999,9 – +1.999,9 mV
Hõmérséklet-

manuális vagy automatikus (ATC)

kompenzáció:

0 – 100 °C

Kalibrálás:

1, 2 vagy 3 pontos

Kimenet:

analóg / kétirányú RS232

Adatgyûjtés:

250 eredmény

GLP:

figyelmeztetés kalibrálásra: 1 – 999 óra közötti intervallumban,
idõpont nyomtatás az eredményekkel együtt, 1 mp – 1 nap intervallummal,
végpont elnyomás 0 mp – 1 óra

Kijelzõ:

grafikus LCD

Méretek:

210 × 250 × 55 mm

Tömeg:

850 g

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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pH és vezetõképesség mérõ elektródok
Az alább felsorolt pH elektródok az M 3505, M 3510, M 3520, M 3540 és az
Enterprise M 350 és M 370 típusokhoz használhatók. Valamennyi elektród csak
atmoszférikus nyomáson alkalmazható. Valamennyi elektród kombinált elektród,
beépített referencia elektróddal 0-14 pH tartományban üzemel és alapfelszereltségben
1 m-es kábellel van ellátva. Kívánságra ettõl eltérõ kábelhosszal is szállítható.
Kód

Típus

Applikáció

Hõm. tart.
(ºC)

Szár méret
d

Anyaga

h (mm)

73.924001

általános

folyadékok

0…60

12 × 120

epoxy

73.924002

lándzsa

talaj, iszap, zagy

0...80

12 × 120

üveg

73.924003

Redox

folyadékok

0…80

12 × 120

üveg

73.924004

mikro

folyadékok

0…80

4,5 × 40

üveg

73.924005

általános

folyadékok

0...80

12 × 120

üveg

73.924006

lapos fejû

felületek

0...80

12 × 120

üveg

73.924007

félmikro

folyadékok

0…80

4,5 × 90

üveg

73.924010

lándzsa

talaj, iszap, zagy

0...80

6 × 40

üveg

73.924011

lándzsa

talaj, iszap, zagy

0...80

4 × 40

üveg

73.924030

Tris puffer

biológiai folyadékok

0…50

6 × 90

üveg

73.924070

3-in-1 kombinált

folyadékok

0...80

12 × 120

epoxy

73.924049

élettani

folyadékok

0...80

6 × 150

üveg

73.924050

környezetvédelmi

talaj, vizek

0...50

12 × 120

üveg

73.924051

élelmiszeripari

élelmiszer minták

0...50

12 × 120

epoxy

Vezetõképességmérõ cellák
Az alább felsorolt vezetõképességmérõ cellák az M 4510, M 4520, M 4330 típusokhoz
használhatók.

9.120

Kód

Megnevezés

73.027013

mérõcella, üvegtestû ATC, K=1

73.027113

mérõcella, üvegtestû ATC, K=0.1

73.027177

átfolyós mérõcella, üvegtestû ATC, K=1

73.027211

mérõcella, epoxy testû ATC, K=0,1

73.027212

mérõcella, epoxy testû ATC, K=1

73.027213

mérõcella, epoxy testû ATC, K=10
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pH pufferek, JENWAY gyártmány
Kód

Megnevezés

73.025179

pH 4, 10 zacskó/doboz

73.025180

pH 7, 10 zacskó/doboz

73.025181

pH 10, 10 zacskó/doboz

73.025037

pH 4 (500 ml), piros

73.025038

pH 7 (500 ml), sárga

73.025039

pH 10 (500 ml), kék

73.025162

pH 9,22 (500 ml)

73.025163

pH 2 (500 ml)

Redox standardok, KCl, JENWAY gyártmány
Kód

Megnevezés

73.025160

3 M KCl elektród töltõoldat

73.025161

elektród tisztító oldat

73.025157

Redox standard (200 mV) (500 ml)

73.025158

Redox standard (300 mV) (500 ml)

73.025159

Redox standard (465 mV) (500 ml)

Vezetõképesség kalibráló standardok, JENWAY gyártmány
Kód

Megnevezés

73.025139

10 μS standard (500 ml)

73.025164

84 μS standard (500 ml)

73.025138

1.413 μS standard (500 ml)

73.025156

12,88 mS standard (500 ml)

73.025165

1.382 ppm TDS standard (500 ml)

Kiegészítõk
Kód

Megnevezés

73.544008

porvédõ takaró M 4330 típushoz

73.060406

porvédõ takaró M 3505, M 3510, M 3520, M 4510, M 4520 típushoz

73.543001

40 karakteroszlopos, soros nyomtató

73.037301

IrDA / soros, hõpapíros nyomtató

73.037702

hõpapír tekercs

73.037801

Interface kábel készlet

73.050002

Jensoft szoftver (3,5” lemez)

45.SM27

asztali mágneses keverõ (lásd. 210. oldal)

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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JENWAY M 9500 laboratóriumi oldott oxigénmérõ készülék
Nagyméretû grafikus LCD monitorral, külön BOD üzemmóddal rendelkezõ készülék. GLP
megfelelõség: a mérési és kalibrálási adatokhoz a dátum és az idõpont hozzáfûzése
automatikusan megtörténik. Jellemzõk: „alarm” jelzõ kimenetek, on-line „HELP” (súgó)
menük, sótartalom kompenzáció, opcionális keverõ közvetlen vezérlése. A Jenway e
modelnél bevezette az új felügyeleti biztonsági kód funkciót, mellyel a Set Up menü
összes beállítása rögzíthetõ (a beállítások nem változtathatóak, 250 férõhelyes
memóriájából nem lehet eredményeket törölni). Tartozékok: ATC-vel ellátott mérõelektród (73.522008), elektródatartó (73.903300), tartalék membrán, KCl töltõoldat,
tápegység.
Kód: 73.950201
Mûszaki adatok:

M9500

DO2 tartomány:

0 – 199% / 0 – 25% / 0 – 19,99 mg

Hõmérséklet tartomány:

-10 – +60 °C

Felbontás:

1 % / 0,1% / 0,01 mg/l
0,1 °C

Pontosság:

± 2% a kalibrálás hõmérsékletétõl számított 10 °C-on belül
±0,5 °C

Hõmérséklet-kompenzáció:

manuális vagy automatikus (ATC): 0 – 60 °C

Kalibrálás:

automatikus

Kimenet:

analóg / RS 232 / IrDA

Óra:

24 órás (h/min/sec), nap/hónap/év, szökõév korrekció

Adatgyûjtés:

250 eredmény

GLP:

kalibrálás emlékeztetõ, biztonsági kód, riasztás

Kijelzõ:

grafikus LCD (VGA)

Méretek:

210 × 250 × 55 mm

Tömeg:

850 g

Kiegészítõk M 9500 DO2 mérõhöz

9.122

Kód

Megnevezés

Kód

73.060406

porvédõ takaró

73.037301

Megnevezés
IrDA / soros, hõpapíros nyomtató

73.552050

BOD készlet

73.037702

hõpapír tekercs

73.983030

nullázó por

73.037801

Interface kábel készlet

73.522019

membrán készlet és KCl

73.050002

Jensoft szoftver (3,5” lemez)

73.522023

DO2 szonda
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JENWAY PFP 7 és PFP 7/C lángfotométerek
A készülékek könnyû karbantarthatósága mellett legfontosabb jellemzõi:
- Na és K szûrõ alapkiépítésben
- Ba, Li szûrõk opcionális tartozékként
- elektronikus lángõr
- durva és finom érzékenység-szabályzó
- propán, bután, földgáz üzemmód
- regisztráló kimenet
A PFP 7 kifejezetten ipari és környezetvédelmi alkalmazásokhoz
készül. A beépített linearizáló áramkör lehetõvé teszi mind a Na,
mind a K leolvasását közvetlenül koncentráció mértékegységben.
A PFP 7/C-t klinikai alkalmazásokhoz gyártják. Na, mind a K
leolvasását közvetlenül mmól/l-ben, a normál klinikai szérum koncentráció tartományban. A fotométerbe porlasztás elõtt a szérum
mintákat 200:1 ill. 100:1 arányban kell hígítani.
Mindkét típus Na és K szûrõvel, összekötõ csövekkel, szorítókkal,
kompresszor dugóval, kondenzvíz csapdával, biztosítékokkal, hálózati
kábellel kerül forgalomba.
Kód: PFP7: 73.500094
Kód: PFP7/C: 73.500200
Mûszaki adatok:

73.500094

73.500200

Méréstartomány:

-

Kimutatási határ:

Na <
- 0,2 ppm
K<
- 0,2 ppm

120-160 mmól/l Na (linearizált)
0-10,0 mmól/l K
Li <
0,25
ppm
Ca <
- 15 ppm
Ba <
- 30 ppm

Li <
- 0,25 ppm
Ca <
- 15 ppm

Ba <
- 30 ppm
<
-1% variációs koefficiens 20 egymást követõ mérésre,

Reprodukálhatóság:

10 ppm Na 50,0 leolvasásra állítva
Linearitás:

jobb, mint 2 %, 3 ppm K és 5 ppm Li 100 -ra állítva

Specifikusság:

Na, K és Li interferencia a vizsgált elemmel azonos
koncentráció esetén kisebb, mint 0,5%

Regisztráló kimenet:

névleges 1,00 V 100,0 leolvasás esetén

Szolgáltatás igény:

elektromos: 190-250 V, 50/60 Hz
levegõ: nedvesség és olajmentes, 6 l/perc (1 kg/cm2)
égõgáz: propán, bután, földgáz, cseppfolyós gáz

Méret:

420 × 360 × 300 mm

Tömeg:

8 kg

Opcionális tartozékok
Kód

Megnevezés

73.535001

M 8515 légkompresszor

73.500176

vízcsapda

73.500126

lítium szûrõ

73.500093

égõgáz szûrõ

73.500127

bárium szûrõ

73.025016

mosófolyadék

Ipari (1000 ppm )és klinikai standardok 500 ml-es kiszerelésben

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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JENWAY M 6300 VIS és M 6305 UV-VIS spektrofotométerek
Az M6300 VIS és M6305 UV-VIS spektrofotométerek kiváló, alacsony bekerülésû
eszközök rutin analízishez minõségellenõrzõ, vízanalitikai, környezetvédelmi laboratóriumok és oktatási intézmények részére.

M 6300 VIS

Egyszerû kezelhetõség, gyors és megbízható mûködtetés
Speciálisan tervezett LCD kijelzõ, valamint az egyszerûen kezelhetõ tasztatúra segítségével látható a hullámhossz változását, megválasztható a T, E, és C üzemmód a
menübõl.
Koncentráció meghatározáshoz használható ismert töménységû kalibrátor (standard),
vagy beállítható a kijelzõn a faktor. A mértékegység kiválasztása szintén a kijelzõn történik
majd, nyomtatáskor megjelenik egy tömör, világos eredmény formájában.
A kezelhetõséget könnyíti, hogy mindkét készülék újbóli
bekapcsoláskor visszaáll a legutolsó beállításra, lehetõvé
téve a korábban megkezdett munka azonnali folytatását.
Az opcionális PC szoftver lehetõvé teszi az eredmények
PC-re történõ továbbítását, valamint további számítási
mûveletek lehetõségét.
A nagyméretû mintatér tartozékok széles választékának
alkalmazását teszi lehetõvé (küvetták 10-100 mm analitikai úthosszig, négy férõhelyes forgatható küvetta
feltét, különbözõ átmérõjû kémcsõfeltétek). Kinetikus
mérésekhez elektromosan fûtött küvetta tartó és vezérlõ vagy víztemperálású küvetta feltét és elektromos termosztát csatlakoztatható. A készülékeket 10x10 mm-es
küvettatartóval szállítjuk.
Fényforrás
Az M 6300 fényforrása egy elõcentrált, hosszú élettartamú, könnyen cserélhetõ halogén
lámpa.
Az M 6305 egy pulzáló, xenon lámpát használ, amely átfogja a teljes spektrumtartományt, és sok éves élettartamával a hagyományos deutérium lámpa energiaszintjét
meghaladó fényforrást biztosít.
Kód M 6300 VIS: 73.630501
Kód M 6305 UV-VIS: 73.635001
Mûszaki adatok:

M 6300 VIS

M 6300 UV-VIS

Hullámhossz tartomány:

320 – 1.000 nm

198 – 1.000 nm

Felbontás / pontosság:

1 nm / ±2 nm

Sávszélesség

8 nm

Transzmittancia tartomány:

0 – 199,9 % T

Felbontás / pontosság:

0,1 % T / ±1 % T

Abszorbancia tartomány:

-0,300 – +1,999 A

Felbontás / pontosság:

0,001 A

Koncentráció tartomány:

-300 – 1.999

Felbontás:
Fényforrás:
Szórt fény:
Faktor:
Koncentráció mértékegységek
Fotometriás stabilitás:
Kimenet:

xenon lámpa
<0,5% T

0 – 199,9, 1.000 – 9.999
ppm, mg/l, g/l, M, %, vak
1%/óra
analóg (0 – 1.999 mV), RS 232

Méret:

365 × 272 × 160 mm

Tömeg:

6 kg

1.26 és 2.12 spektrofotométer küvetta

9.124

0,1; 1
halogén lámpa

A kiegészítõ mérõfeltétekkel, küvettákkal és egyéb tartozékokkal,
kolorimetriás kittekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét!
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JENWAY M6700 VIS, M6705 és M6715 UV-VIS spektrofotométerek
Az M6700, M6705 és M6715 típusú készülékek tartozékokkal teljes körûen ellátott,
kedvezõ árú pásztázó (scanning) spektrofotométerek, számos alkalmazási lehetõséggel.
A mellékelt fotometriás szoftver, a kiváló minõségû, színes, érintõképernyõs TFT kijelzõ,
valamint a QWheelTM támogatás révén a készülékek speciálisan kialakított felhasználói
felülettel rendelkeznek. Ez a felület biztosítja a könnyû kezelhetõséget minden mûvelet,
mind a beállítás, mind a mérés és adatkezelés esetén.
Üzemmódok:
- Fotometria: % transzmisszió, abszorbancia, koncentráció, faktor
- Spektrum – pásztázás: pásztázási sebesség 1500
nm/perc, 0,1 nm-es léptetéssel, alapvonal korrekció,
azonnali spektrum megjelenítés, automatikus
skálázás, maximum – minimum mérési lehetõség, adat
és spektrum nyomtatása, pásztázás utáni elemzés,
csúcs-völgy észlelés, csúcsarányok, területszámítás,
zoom, hullámhossz táblázat, deriváltak, simítás.
- Több hullámhosszon történõ mérés: különbözõ alkalmazásokhoz kapcsolható, pl.: DNS/RNS összetétel
260/280 nm meghatározásához, ahol a különbség és
az arány kvantitatív módon használható. Max. 4 hullámhossz.
- Kinetika: a kinetikus szoftvert az alapkészülék tartalmazza. A temperálás opcionális
Peltier elemes egységgel lehetséges. Elõinkubációs idõ megadási lehetõség (0 – 9.999
másodpercig). Mérési idõ (10 – 9.999 másodpercig). Grafikus adatmegjelenítés (lefutási
görbe). Linearizálás a felhasználó által megadott két pont között. Kinetikus faktor
beviteli lehetõség, reakció sebesség (rate) számítása.
- Mennyiségi meghatározások: koncentráció kiszámítása abszorbancia és transzmisszió
mérésénél. Koncentráció tartomány 0 – 9.999-ig, automatikus méréshatár váltás
háromtizedes jegyig. Automatikus kalibrációs szekvencia indítása menübõl. Kalibráció
max. 20 pontig, egy VAK pozíció. Választható görbeillesztési módszerek (lineáris interpoláció, regressziós egyenes, origón átmenõ egyenes illesztése). Kalibrációs görbe
nyomtatása, pozícionált mintaleolvasás, kalibrációs görbék tárolása a memóriában.
Teljes körû GLP megfelelés, 10 felhasználó, 1 Supervisor (felügyelõ, rendszergazda).
Mûszaki adatok:

M6700

Hullámhossz tartomány:

320-1100 nm

M6705

Felbontás / pontosság:
Sávszélesség:

M6715

190-1100 nm
0,1 nm / ±1 nm

4 nm

4 nm

Transzmittencia tartomány:

1,5 nm

0 – 199,9 % T

Felbontás / pontosság:

0,1 % T / ±1 % T

Abszorbancia tartomány:

-0,300 – +3,000 A

Felbontás / pontosság:

0,001 A / ± 0,005 A

Koncentráció tartomány:

-9.9999 – +9.9999

Felbontás:

0,001; 0,01; 0,1 ; 1

Fényforrás:

halogén lámpa

Szórt fény:

<0,1 % T (340 nm)

Standardok száma

xenon lámpa
<0,05% T (220 nm)

xenon lámpa
<0,05% T (220 nm)

20, egyenként max. 5 párhuzamos

Görbeillesztõ algoritmusok

lineáris, négyzetes és köbös

Fotometriás stabilitás:
Kimenet:

190-1100 nm

<0,001 A /óra
analóg (0 – 1.999 mV), USB, Centronics

Méret:

490 × 390 × 220 mm

Súly:

7,5 kg

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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JENWAY GENOVA élettudományi spektrofotométer
A spektroszkópia ideális eszköz genomikus és proteomikus minták mennyiségi
elemzésére. Tökéletesen alkalmazható PCR technológiához, klónozáshoz és szekvencia
vizsgálathoz DNS meghatározásához, fehérje elemzéshez és sejttenyészetek
növekedésének nyomon követésére.
A GENOVA beépítve tartalmaz minden, az ssDNS, dsDNS, RNS és
oligonukleotid elemzéshez szükséges szoftvert.
A készülék xenonlámpájának egyik kulcsjellemzõje, hogy energiájának
40%-a 400 nm alatt kerül kibocsátásra, az intenzitás maximuma
260 nm-nél van. Ez a szokványos lámpa konfigurációkhoz képest
5-10-szeres többlet energiát jelent az UV tartományban, ami jobb
jel/zaj viszonyt biztosít a fehérje, peptid, illetve DNS vizsgálatokhoz.
A készülék bekapcsoláskor megkeresi a xenonlámpa fix emissziós vonalait, és az optimális
pontosság érdekében 247, 528 és 824 nm-en önkalibrációt hajt végre. Ennek kinyomtatásával a Genova megfelel a GLP követelményeknek.
A teljes 198 – 1000 nm-es tartományban pásztázás is végezhetõ 5 nm sávszélességgel.
Állandó memóriájában a fotométer tárolja a kémiai elemzéshez szükséges valamennyi hullámhosszt, számítást és faktort. A nyitó menübõl az alábbiak érhetõk el:
Kód: 73.636001
Mûszaki adatok:

GENOVA

Hullámhossz tartomány:

198 – 1.000 nm

Felbontás / pontosság:

1 nm / ±2 nm

Sávszélesség:

5 nm

Transzmittancia tartomány:

0 – 199,9 %T

Felbontás / pontosság:

0,1 %T / ±1 %T

Abszorbancia tartomány:

-0,300 – +1,999A

Felbontás:

0,001 A

Koncentráció tartomány:

-300 – 1.999

Felbontás:

0,1; 1

Fényforrás:

xenon lámpa

Szórt fény:

<0,5% T

Faktor:

0 – 199,9; 1.000 – 9.999

Koncentráció mértékegységek

ppm; mg/l; g/l; M; %; vak; mg/ml; μg/l; μg/ml; mM

Fotometriás stabilitás:

0,002 A/óra

Kimenet:

analóg (0 – 1.999 mV), RS 232

Méret:

365 × 272 × 160 mm

Tömeg:

6 kg

JENWAY AQUANOVA környezetvédelmi spektrofotométer
Az AQUANOVA környezetvédelmi és vízanalitikai vizsgálatokhoz lett tervezve nagykapacitású 300 metodika tárolására alkalmas memóriával, ahol van elég hely az összes standard fotometriás teszt számára. Xenon lámpájára 3 év garanciát biztosítunk.
A készülék nyílt rendszere lehetõvé teszi a legtöbb reagensgyártó vegyszerei és reagens
kittjei alkalmazhatóságát.
300 teszt program a memóriában:
A teszt módszerek ABC sorrendben kerülnek tárolásra, és az indexált oldalakról visszahívhatók vagy egy dinamikus könyvtár alkalmazható, ahol a sorrendet a használat gyakorisága határozza meg.
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Az AQUANOVA elõre programozott módszerekkel (JENWAY kittek számára) kerül szállításra, de könnyedén átprogramozható manuálisan a tasztatúra segítségével, vagy
a programok letölthetõk az AQUA-link PC szoftverbõl. A legfrissebb verzió letölthetõ a
JENWAY weboldaláról (http://www.jenway.com).
Az egyes módszerek fejlesztésére is van lehetõség, mivel minden módszer 6 pontos
kalibrációig programozható és nem lineáris kalibrációs görbét is tud kezelni.
Az optimális felhasználhatóságot segíti az elõre programozott önteszt, amit a készülék
minden egyes bekapcsoláskor lefuttat. Teszt futtatás közben információs üzenetek és
diagnosztikai kódok vezetik az operátort a mérés folyamatán keresztül.
Kód: 73.637001
Mûszaki adatok:

AQUANOVA

Hullámhossz tartomány:

320 – 1.000 nm

Felbontás / pontosság:

1 nm / ±2 nm

Sávszélesség:

8 nm

Transzmittancia tartomány:

0 – 199,9 % T

Felbontás / pontosság:

0,1 % T / ±1 % T

Abszorbancia tartomány:

-0,300 – +1,999 A

Felbontás:

0,001 A

Koncentráció tartomány:

-300 – 1.999

Felbontás:

0,001; 0,01; 0,1; 1

Fényforrás:

xenon lámpa

Szórt fény:

<0,5% T

Faktor:

0 – 199,9; 1.000 – 9.999

Koncentráció mértékegységek

ppm; mg/l; g/l; %; vak; mg/ml; μg/ml; nm/ml; pH;
mg/kg; IFZ; HZ; MEq; U/ml; mU/l; u/l; μM/l; mM/l;
M/l; μg/ml; mg/ml; μg/dl; mg/dl; g/dl; ng/l; μg/l

Fotometriás stabilitás:

0,002 A/óra

Kimenet:

analóg (0 – 1.999 mV), RS 232

Méret:

365 × 272 × 160 mm

Tömeg:

6 kg

UVIKON XS / XL / XL Plus kétsugaras UV-VIS spektrofotométerek
A készülékcsalád kétfényutas kivitelben, gyors pásztázást (max.
5.000 nm/perc,) lehetõvé tevõ , feltûnõen jó felbontást ( 0,2, 0,5,
1, 2, 4 nm SBW), igen alacsony szórt fényt (220 nm, 10 g/l NaI,
<0.0003 transzmittancia %) biztosító nagyteljesítményû Zeiss
optikai rácsokkal készül.
A készülékhez beszerezhetõ tartozékok széles választéka, a
vezérlést/adatértékelést
biztosító LabPower Junior ill.
LabPower3000 (alapárban foglalt) szoftvercsomag, DNA/RNA
szoftvercsomag 32-bites Windows környezetben (WIN 98, NT)
sokoldalúságot, könnyû kezelhetõséget, a LIMS ill. GLP rendszerek
követelményeinek megfelelõ mûködést biztosít.
Az új UVIKON az elsõ olyan spektrofotométer család, amely az
ADSP (=Advanced Digital Signal Processing, továbbfejlesztett
digitális jelfeldolgozás) technológiát alkalmazza.
Az ADSP a jelfeldolgozó technológiák legújabb nemzedékét képviseli,
amelyet minden olyan helyen alkalmaznak, ahol nem akarnak
veszíteni a jel minõségébõl (így pl. mobiltelefonokban, ISDN kapcsolatokban, a legkorszerûbb hálózati számítógépekben stb.)

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Az ADSP mûködése: közvetlenül a detektor (fotodióda vagy fotoelektron-sokszorozó)
mögött egy 20 bites A/D átalakító veszi mind a mérõ, mind a referencia ág jelét, és
bitekké/bájtokká (digitális jelekké) alakítja ezeket. A jelen végzett minden (pl. logaritmikus)
számítás a digitális adatokkal történik.
Az analóg jelekkel ellentétben a digitális jelek nem veszítenek minõségükbõl a jelfeldolgozás során. Olyan tényezõk, mint a hõmérséklet, a detektor és a jelfeldolgozó egység
távolsága, a környezet zaja stb. nem befolyásolják a mért értékek minõségét.
Az ADSP eõnyei:
- Kristálytiszta jelminõség
- Nagyon jó érzékenység, mivel nincs zaj és csak egy A/D átalakítót alkalmazunk 2 konverter helyett
- Jobb minõségû eredmények, mivel a minta és a referencia
csatorna ugyanazt az A/D átalakítót használja
- Kevesebb elektronikai alkatrész, kisebb szerviz igény, maximális megbízhatóság
A készülék további elõnyös jellemzõi:
- Gyors pásztázás ill. hullámhossz váltás
- Kiváló linearitás és felbontás
- Kompatibilitás a korábbi, UVIKON 900 tartozékaival
- Flash EPROM a készülék alapbeállításainak tárolása
- Választási lehetõség fotodióda ill. PMT detektor között
- “Thermal Mapping” 3D hõtérkép felvételi lehetõség a megfelelõ tartozékokkal
- Átfogó, a gyógyszeripari követelményeknek is megfelelõ validálás
TARTOZÉKOK
A készülék tartozékainak alkalmazását megkönnyíti a nagyméretû, kényelmes mintatér,
melyben a különféle tartozékok egyetlen gombra csatlakoztathatók. Valamennyi tartozék
PC vezérlése a LabPower Junior Vagy LabPower3000 szoftveren keresztül történik
A készülék tartozékai:
- ThermoSystem (Peltier) – 0-100°C, élettudományi vizsgálatokhoz (pl. DNS
olvadáspont meghatározás) ideális. Felfûtési sebesség: 0°-ról 100°C-ra 15 perc,
lépésköz 0,1 °C. Tartozéka: 12 mintahelyes keverõ
- Termopack (Peltier) Hûtés – fûtés lehetõsége 20 ~ 60°C. Kisebb méretû, mint
egy szokásos vízfürdõ. Légmentesen
lezárt, karbantartást nem igénylõ belsõ
folyadéktartály, fejlett biztonsági jelzõrendszer
- 12 (2x6) mintahelyes vizes termosztálású
küvettaváltó (6 minta/1 referencia, 6 minta/6 referencia, 10 minta/ 2 referencia), 12
mintahelyes keverõ alaptartozék. Szoftverbõl vezérelt.
- Átfolyó küvettás rendszer (perisztaltikus szivattyúval továbbított minta, “sipper”).
Választható töltési térfogat, választható ülepedési idõ mérés elõtt
- Fotométer gömb (reflektancia és abszorbancia üzemmód). Belsõ átmérõ 63,5 mm,
szoftverbõl vezérelt, a beépített fotoelektron-sokszorozó mérési tartománya 200-900 nm
- Mágneses keverõ
- Bioceller (száloptika kicsatolású mérõfejek 1-50 mm optikai fényúttal). Folyamatvezérléshez in-line mérés lehetõsége. Robbanásveszélyes mérgezõ ill. radioaktív
anyagok mérése biztonságosan megoldható (száloptika hossza alapkiépítésben 2 m)
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Thermal Mapping – UV-VIS alapú termodinamikai vizsgálatokhoz
A Thermal Mapping egy új technológia, amely az új UVIKON XS, XL ill. XLplus UV/VIS
spektrofotométereket használja fel termodinamikai vizsgálatokhoz. A hardver- és
szoftver egységek egyedülálló kombinációja lehetõvé teszi pontos 2- és 3-dimenziós
hõtérkép felvételét számos alkalmazáshoz (pl. DNS ill. RNS minták olvadáspont görbéi).
A felhasználó többlépcsõs hõmérséklet-programozást valósíthat meg ±0,1 °C
pontossággal, ideértve teljes hõfok gradiensek programozását is. A LifePower TM Junior
kiszámítja a TM értéket, és lehetõvé teszi az adatok ASCII ill. Excel formátumú exportját
további vizsgálatokhoz. Az aktuális mintahõmérséklet értékeket az UVIKON hõmérsékletérzékelõje észleli, amelyet a mintában helyezkedik el. Ez pontos és megbízható
kísérleti eredményeket tesz lehetõvé.
Az új rendszer részei:
- UVIKON XS, XL ill. XLplus spektrofotométer
- UVIKON ThermoSystem (Peltier rendszerû 12-mintahelyes termosztált küvettaváltó,
keverési lehetõséggel)
- Miniatûr érzékelõ a mintában történõ valós idejû hõmérsékletméréshez
- LifePower TM Junior szoftvercsomag
Kód UVIKON XS: 73.709990289
Kód UVIKON XL: 73.709990283
Mûszaki adatok:

UVIKON XS

Hullámhossz tartomány:

190 – 900 nm

UVIKON XL

Hullámhossz pontosság:

0,3 nm

0,025 nm

Hullámhossz ismételhetõség:

0,03 nm

0,025 nm

Hullámhossz felbontása:

0,05 – 10 nm

190 – 900 nm
1.010 nm opcionálisan

Spektrális sávszélesség:

1,8 nm

Fotometrikus tartomány:

3,5 A

Lineáris mérési tartomány:

3A

0,2, 0,5, 1, 2, 4 nm
5A
3,3 A

Fotometriai pontosság:

0,003 A

Hosszútávú stabilitás:

0,0005 A

Fényforrás:

Wolfram, Deutérium (automatikus váltás)

Szórt fény 220 nm NaI 10g/l:

<0,03% T

Lámpatér szigetelése:

<0,015% T
kvarc ablak, fémbevonatú belsõ tér

Monokromátor:

konkáv, holografikus osztással

Monokromátor osztása:

1.300 1/nm

Detektor:

fotodióda

Scan sebesség:

10 – 2.000 nm/perc

RMS zajszint:

0,00003 A

Alapvonal pontossága:

0,0005 A

Alapvonal stabilitása

R955 fotomultiplyer
5 – 5.000 nm/perc
0,00004 A
0,001 A
<0,0001 A/óra

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Kézi refraktométerek
A refraktométerek folyékony minták szárazanyag tartalmának (Brix), ill. koncentrációjának meghatározására használhatók. Felhasználhatók cukortartalom, sótartalom, vízben
oldott olaj tartalom stb. mérése.
Mindegyik refraktométer 20 °C-on kalibrált. Az automatikus hõmérsékletkompenzációs
típusok jól használhatók különbözõ hõmérsékletû minták mérése estén. A mûszerek
állítható fókusszal és kalibrálható skálával rendelkeznek.
A refraktométereket mûszerdobozban, kalibráló csavarhúzóval, pipettával és törlõruhával szállítjuk.
Kód

ATC

Méréstartomány

Felbontás

49.950050

nincs

0 – 50 % Brix

0,5

cukortartalom általános mérése

49.950080

nincs

0 – 50 % Brix

0,5

cukortartalom mérése széles tartományban

50 – 80 % Brix

0,5

két skálán

49.9500902

nincs

0 – 42 % Brix

0,2

cukortartalom mérése széles tartományban

42 – 71 % Brix

0,2

három skálán
nagy pontossággal

71 – 90 % Brix

0,2

1.000 – 1.040 sg

0,02

0 – 12 g/dl

0,2

vérszérum, fehérje tartalom

0 – 18 % Brix

0,1

cukortartalom mérése gyümölcsökben

0 – 32 % Brix

0,2

cukortartalom mérése gyümölcslevekben

van

28 – 62 % Brix

0,2

cukortartalom mérése sûrített tejben

49.950082

van

45 – 82 % Brix

0,5

cukortartalom mérése szirupokban

49.950090

van

49.950100

nincs

49.950018

van

49.950032

van

49.950062

vizelet súly/sûrûség

58 – 90 % Brix

0,5

magas cukortartalommal rendelkezõ

38 – 43 °Baumé

0,5

élelmiszerek pl. méz, dzsem, lekvár,
gyümölcs szirup koncentrátum

17 – 27 % víz

0,5

49.950092

van

58 – 92 % Brix

0,5

cukortartalom mérése mézben

49.950040

van

0 – 40 % Brix

0,2

borászat, borskála

0 – 20 °Baumé

0,2

must cukortartalmának mérése

49.950025
49.9500140

49.9500100
49.950028

9.130

Felhasználási példa

van
van

van
van

0 – 20 °Baumé

0,2

borászat, must cukortartalmának mérése

0 – 25 % Vol

0,2

skála közvetlen alkohol százalékban

0 – 140 °Öchsle

1

0 – 25 % Babo

0,2

cukortartalom mérése három különbözõ

0 – 32 Brix/ATC

0,2

skálán borban vagy mustban

0 – 100 ‰

1

1,000 – 1,070 sg

0,001

0,28 % só

0,2

borászati refraktométer

oldott sótartalom
sûrûségmérés
sótartalommérés
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Hordozható, digitális refraktométerek
Kisméretû, optikai szenzoros, egyszerû kezelésû mûszerek rutin vizsgálatokhoz,
szúrópróbaszerû ellenõrzéshez. A digitális LCD kijelzõ révén a hagyományos refraktoroknál elõfordulható leolvasási hiba itt kizárható. A készülékek beépített hõmérséklet
érzékelõvel és automatikus hõmérséklet kompenzációval rendelkeznek.
A 9 voltos elemmel mûködõ mûszerek automatikus kikapcsolás és alacsony elemfeszültségre figyelmeztetõ funkcióval bírnak. Egy elemmel akár 2000 mérés is lehetséges.
Mûszaki adatok:

digitális refraktométer

Mérési skála:

lásd táblázat

Hõmérséklet tartomány:

0 – 40 °C

Hõmérséklet felbontás:

0,1 °C

Hõmérséklet pontosság:

±1 °C

Méretek:

185 × 59 × 45 mm

Súly:

230g

Kód

Méréstartomány

49.9520150

0 – 150 °Öchsle

49.952035

Felbontás

Pontosság

1

±1

0 – 35 % Brix

0,1

±0,2

cukortartalom mérése három

0 – 25 % Babo

0,1

±0,2

különbözõ skálán

0 – 22 % Vol

0,1

±0,2

alkohol százalékban

49.952065

0 – 35 % Brix

0,1

±0,2

cukortartalom mérés

0,1

±0,2

sótartalommérés

0,0001

±0,0003

0,1

±0,2

ált. cukortartalom mérés

0,1

±0,2

cukortartalom mérése

0,0001

±0,0003

0 – 45 % Brix
28 – 65 % Brix
1,3770 – 1,4535 RI

49.952092

58 – 92 % Brix
1,4370 – 1,5090 RI

49.952100

1,000 – 1,050 sg

0,1

±0,2

0,0001

±0,0003

0,001

±0,001

0 – 12 g/dl
1,3330 – 1,3900 RI
49.952151

borászati refraktométer

0 – 28 % só
1,3330 – 1,3900 RI
49.952045

Felhasználási példa

0,1

±0,2

0,0001

±0,0003

refraktív index, törésmutató

sûrített tejben
magas cukortartalmú
élelmiszerek pl. méz, lekvár
vizelet súly/sûrûség
fehérje tartalom
vérszérum

-95 – 0 °C propylén-glycol

0,1

±0,2

fagyállótartalom mérése

-70 – 0 °C ethylén-glycol

0,1

±0,2

fagyállótartalom mérése

0,1

±0,2

fagyállótartalom mérése

0,01

±0,01

-72 – 0 °C ablakmosó folyadék
1,000 – 1,510 sg

akkumulátor savtartalom

Kalibráló oldaltok (standardok) refraktométerekhez
Kiszerelés praktikus 5 ml-es ampullában. Az oldaltokhoz mûbizonylatot mellékelünk.
Kód

Megnevezés

Koncentráció

Kiszerelés
(db/doboz)

49.951BRIX0

Brix standard, kalibráló oldat

0%

15

49.951BRIX12

Brix standard, kalibráló oldat

12 %

15

49.951BRIX25

Brix standard, kalibráló oldat

25 %

15

49.951BRIX30

Brix standard, kalibráló oldat

30 %

15

49.951BRIX60

Brix standard, kalibráló oldat

60 %

15

49.951SAL15

só standard, kalibráló oldat

28 %

15

1.24 aerométer

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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SRS DigiMelt olvadáspontmérõ
A DigiMelt készülék modern, kedvezõ árú digitális olvadáspontmérõ készülék általános rutinfeladatokhoz és
oktatási célokra. Az optikán (nagyítólencsén) keresztül nyomon követhetõ az olvadási folyamat: egyszerre
három minta olvadáspontját lehet vizsgálni. A mintakapillárisokat nagy fényerejû fehér LED-ek világítják meg.
Az olvadáspontmérõ alapja a precíz hõmérséklet-vezérelt (PID) fûtõkamra, melyet a készülék gyorsan felfût
a beprogramozott indulási hõmérsékletre, majd lassan, fokozatosan a meghatározott (olvasztó) hõmérsékletre. A hõmérsékletmérést a Pt100-as szenzor végzi. A készülék három kapilláris egyidejû befogadására
alkalmas kerámia-szigetelésû alumínium fûtõkamrát tartalmaznak, melyet a beépített ventilátorral gyorsan
lehet lehûteni. Az olvadáspontmérõ mûködtetése érintõgombos panelen történik, a hõmérséklet a LED-es,
digitális kijelzõrõl olvasható le. Az olvadáspontot egy gomb megnyomásával manuálisan kell tárolni.
Kód: 34.MPA160C
Mûszaki adatok:

DigiMelt

Teljesítmény:

150 W

Hõmérséklet tartomány:

0 – 260 °C

Hõmérséklet felbontás:

0,1 °C

Hõmérséklet pontosság:

±0,5 °C (<200 °C) és ±0,8 °C (>200 °C)

Hõmérséklet reprodukálhatóság:

0,2 °C

Felfûtési sebesség fokozatok:

0,5; 1; 2; 5 °C/perc

Felfûtési idõ:

kb. 10 perc (250 °C-ra)

Kapilláris méret:

Ø1,4 – 2,0 × 100 mm

Töltési magasság:

2 – 3 mm

Méretek:

152 × 127 × 248 mm

Súly:

0,9 kg

SRS EZ-Melt automata olvadáspontmérõ
Teljesen automatizált, gyors, pontos és könnyen kezelhetõ olvadáspontmérõ készülék. A kerámia-szigetelésû
alumínium fûtõkamra egyidejûleg három kapilláris befogadására alkalmas. A fûtés hõmérséklet-vezérelt (PID):
a készülék gyorsan felfût a beprogramozott indulási hõmérsékletre, majd lassan, fokozatosan a meghatározott (olvasztó) hõmérsékletre. A hõmérsékletmérést a Pt100-as szenzor végzi. A kamra a beépített ventilátorral gyorsan lehûthetõ. Az olvadáspontmérõ vezérlése a fólia-tasztatúrás gombokkal történik. Az indítási
és a leállási hõmérséklet megadása után csak el kell indítani a mérést. Nincs szükség a továbbiakban a kezelõ
jelenlétére. A mérési eredmények automatikusan megjelennek a négykarakteres LED kijelzõn. Az automata
olvadáspontmérõ memóriájában kapillárisonként négy mérési eredmény tárolható el. Az automatikus mérés
a beépített digitális kamera képsorozatának digitális feldolgozásán alapul. A készülék a képek kiértékelésével
kiszámítja mindhárom kapillárishoz tartozó olvadás kezdeti és kitisztulási pont hõmérsékletét. A fizikai változásokhoz tartozó hõmérséklet értékek manuális rögzítésére is (minden készülék automatikusan is tárolja
az eredményeket) van lehetõség. A manuális mérést a széles megfigyelõablak és a beépített nagyítólencse
teszi könnyûvé. Az egyes minták olvadási folyamat külön-külön nyomon követhetõ a Left, Center és Right
gombok megnyomásával. A mintakapillárisokat nagy fényerejû fehér LED-ek világítják meg. A berendezés a felhasználó által kalibrálható. A készülék megfelel a GLP és a gyógyszerkönyv követelményeinek.
Kód: 34.MPA120C
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Mûszaki adatok:

EZ-Melt

Teljesítmény:

125 W

Hõmérséklet tartomány:

0 – 400 °C

Hõmérséklet felbontás:

0,1 °C

Hõmérséklet pontosság:

±0,3 °C (<100 °C); ±0,5 °C (<250 °C) és ±0,8 °C (<400 °C)

Hõmérséklet reprodukálhatóság:

0,2 °C

Felfûtési sebesség fokozatok:

0,5; 1; 2; 5 °C/perc

Felfûtési idû / lehûtés idõ:

< 10 perc (50 – 350 °C)/ < 10 perc (350 – 50 °C)

Kapilláris méret:

Ø1,4 – 2,0 × 100 mm

Töltési magasság:

2 – 3 mm

Méretek:

191 × 216 × 254 mm

Súly:

4,1 kg
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SRS OptiMelt automata olvadáspontmérõ
Az SRS automata olvadáspontmérõinek új generációja eddig elképzelhetetlen szolgáltatásokat nyújt. Az EZ-Melt-nél ismertett alapokra épített készülék vezérlése a beépített
nagyméretû (5,8”) érintõképernyõvel történik.
A mérés során a készülék kapillárisonként 3 jellemzõ hõmérsékletet számít automatikusan, és 8 teljes olvasztási ciklus adatait lehet manuálisan rögzíteni. A minták állapotában
bekövetkezõ változások a készülék kijelzõjén grafikusan is nyomon követhetõk. Az OptiMelt
memóriájában 24 program tárolható el, de 8 mérés eredményét is ide lehet menteni.
A mérési eredmények és grafikonok a készülék RS-232 portjára csatlakoztatható
opcionális nyomtatóval közvetlenül kinyomtathatók.
Az OptiMelt olvadáspontmérõk két változatban: számítógép nélküli (önálló) és a
számítógéppel támogatott kivitelben (a számítógép nem része a készüléknek) rendelhetõk. Ez utóbbinál számítógép (Laptop) is használható a mérési eredmények tárolására
és megjelenítésére. A számítógép USB-porton keresztül köthetõ össze az alapkészülékkel. A számítógéppel tárolt adatok filmszerûen, egy videó fájlon nézhetõk vissza
a mellékelt MeltView szoftver segítségével (lásd 1, 2 és 3. ábra). A felvételek önálló
képenként is elmenthetõk más programban való felhasználás érdekében.
A készülékek megfelelnek a GLP és a gyógyszerkönyvek követelményeinek.
Kód: MPA100A (számítógéppel nem támogatott)
Kód: MPA100 (számítógéppel támogatott)
Mûszaki adatok:

OptiMelt

Teljesítmény:

125 W

Hõmérséklet tartomány:

0 – 400 °C

Hõmérséklet felbontás:

0,1 °C

Hõmérséklet pontosság:

±0,3 °C (<100 °C); ±0,5 °C (<250 °C) és ±0,8 °C (<400 °C)

Hõmérséklet reprodukálhatóság:

0,2 °C

Felfûtési sebesség fokozatok:

0,5; 1; 2; 5 °C/perc

Felfûtési idõ / lehûtés idõ:

< 10 perc (50 – 350 °C)/ < 10 perc (350 – 50 °C)

Kapilláris méret:

Ø1,4 – 2,0 × 100 mm

Töltési magasság:

2 – 3 mm

Méretek:

191 × 216 × 254 mm

Súly:

4,1 kg

Kiegészítõk, opciók az olvadáspontmérõkhöz
Kód
34.O100MPC

Megnevezés
kapilláris csõ, 300 db, Ø1,5 – 1,9 mm (belsõ átmérõ Ø1,1 – 1,3 mm),
hossza 90 mm

45.SMP10/1
34.O100MPS

kapilláris csõ, 100 db, Ø1,9 mm (belsõ átmérõ Ø1,3 mm), hossza 100 mm
olvadáspontstandard 3 anyagra: vanilin: 83,0 °C; fenacetin: 135,9 °C;
koffein: 237,0 °C

34.O100P

nyomtató az OptiMelt készülékekhez papírral és kábellel

1.21 kapilláris

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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MILESTONE DMA-80 közvetlen higanymeghatározó készülék
A higany-meghatározás fontossága
Amíg a földkerekségen lévõ összes higany mennyisége állandó, az
elõzõ évszázadban drámaian megnõtt a bioszférába került higany
mennyisége. Ennek fõ oka a fosszilis fûtõanyagok, mint a szén és a
kõolaj elégetése. Az ipar egyéb tevékenységei révén (festék-, és
klórtermelés) révén is szennyezõdik a környezet, de a higanytartalmú
hõmérõk használata is nagy terhelést jelent. A környezetet szenynyezõ higany a növényeken keresztül bekerül a táplálkozási láncba,
ezzel magában hordozva az emberek megbetegedések lehetõségét.
Bár a higany mérésére eddig használatos és egyben a leginkább
elterjedtebb technika a hideggôzös atomabszorpció jó eredményeket
szolgáltat, de a módszer az elônyök mellett megemlítendô
hátrányokkal is rendelkezik: a hosszadalmas nedveskémiai mintaelôkészítés és az ezzel járó jelentôs mennyiségû veszélyes hulladék
keletkezése.
DMA-80
A
MILESTONE-gyártmányú
DMA-80
típusú
közvetlen
higanymeghatározó készülék alkalmas a higany mind szilárd, mind
folyadék-mintából történô közvetlen meghatározására. Semmiféle
nedveskémiai mintaelôkészítési
folyamatra nincs szükség! A 40
férôhelyes mintaváltóját szilárd mintával feltöltve, kb.
4 óra alatt képes a minták analízisét teljesen automatikusan elvégezni. A számítógépes vezérlés jóvoltából
lehetôség van az analízis teljeskörû dokumentálására.

Detektor

Kiértékelés

Mérôcellák fûtôblokkja

Interferenciaszûrô

MÛKÖDÉSI ELV

nyomásszabályozó

Rövid
cella
Mintatartó-csónak

Amalgamátor
Hosszú
cella

Shutter
Higany lámpa
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Oxigén

Elpárologtató
kemence

Katalizátor
kemence

Szárító és égetô
kemence
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A közvetlen higany analizátor használata
A szilárd, vagy a folyadék-mintát közvetlenül a csónakba kell bemérni. A folyamatos
oxigénáramban a mintát elõször elõszárítjuk, majd ugyanitt elégetjük. A keletkezõ égéstermékek a katalizátor-kemencében még további bomlást szenvednek, majd eltávoznak a rendszerbõl. A minta elégetésekor felszabaduló higany gõzei a hideg arany-amalgamátoron
megkötõdnek, majd az amalgamátor felfûtése után onnan elpárologva a beépített atomabszorpciós fotométerbe kerülnek.
Ennek a technológiának köszönhetõ a mátrixhatás-mentes
analízis.
A higany mennyiségi meghatározása 253,65 nm-en történik.
A grafikon egy szokásos mérést mutat, ahol két csúcs
látható: az elsõ (magasabbik) jel a hosszú cellából származik,
ebben a cellában 0,02 és 20 ng közötti totál-higanyt lehet
meghatározni.
A második jel a rövid cellából jön, amely 20 és 1.000 ng közötti totál higanyt képes megmérni. A készülék totál higanyt mér, melyet a szoftver koncentrációba számol át.
A szoftver mindkét csúcs magasságát és félmagasságban a csúcsok szélességét is megméri, amely a módszerfejlesztést és a hiba-behatárolást is segíti.
A TRICELL készülék három mérõcellával és két detektorral rendelkezik. A legalacsonyabb
tartományban mérõ cella 0,0015 ng és 10 ng között mér.
Kettôs mérôcella a 0–600 ng-ig
kiterjesztett méréshatár érdekében

A beépített AAS 254 nm-es
hullámhosszon határozza
meg a higanyt

Felhasználóbarát
Windows alapú szoftver

40 férôhelyes
mintaváltó

A speciális vezérlô könnyû
kezelhetôséget biztosít az
érintôképernyôs monitor,
klaviatúra és az egér
segítségével. A rendszert egy
„normál” PC is vezérelheti
(jobb árfekvés).

Kód

Megnevezés

Cellák

Hg kimutatási

28.DMA8216

DMA-80 T640*-es érintõ képernyõs vezérlõvel

száma
2

határ (ng)
0,005

28.DMA8215

DMA-80 T1640**-es érintõ képernyõs vezérlõvel

2

0,005

28.DMA8230

DMA-80 TRICELL,T640*-es érintõképernyõs vezérlõvel

3

0,0015

28.DMA8232

DMA-80 TRICELL, T1640**-es érintõképernyõs vezérlõvel

3

0,0015

*T640: 6,4”-os színes érintõ-képernyõvel, chip-kártyával.
**T1640: 12”-os színes érintõ-képernyõvel, chip-kártyával.

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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A felhasználóbarát szoftver néhány jellemzôje:
Editor
A DMA vezérlõ szoftverével létrehozhat új módszereket,
könnyen azonosítható adatbázisokat, valamint kiválaszthatja a fõ üzemmódokat (egyenként, vagy mintaváltó).

A fô vezérlô ablak
Itt látható a rendszer elemeinek állapota. A mintaváltó
kezelése is innen történik.

Kalibrációs görbék
Mindkét mérõcellának (a TRICELL-nek három) külön-külön
kalibrációs görbéje van a széles méréstartomány
érdekében.
Az adatok megjelenítése
A minta azonosítójának és tömegének dokumentálása: a
monitoron megjelenik az összes mért mintára vonatkozó
abszorbancia, totál higany ng-ban, és a koncentráció
ppb-ben. A sorhoz bármikor további minta adható.
Az analízis befejeztével automatikusan tárolódnak az
eredmények. Az egyes mintákhoz rendelt paraméterek a
készülék mûködése közben bármikor megváltoztathatóak.

A DMA-80 pontossága
Az alábbi ábrákon néhány mintára adunk – a teljes mérési tartományban –
visszamérési adatokat:
NIST 1568a

Rizsliszt

NIST 2709

Cert. Value 1.400 ± 80 mg/kg

DMA-80 Value 5,5 ± 0,8 mg/kg

DMA-80 Value 1.460 ± 20 mg/kg

Rizsliszt

NIST 2711

Talaj

Talaj

Cert. Value 6.250 ± 190 mg/kg
DMA-80 Value 6.240 ± 70 mg/kg

Talaj

9.136

Talaj

Cert. Value 5,8 ± 0,5 mg/kg
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Egyszerû és gyors mérés a DMA-80-nal

1. mintavétel

2. minta bemérése analitikai mérlegen

3. mintasorozat a mintaváltóban

4. az elsô eredmény 5 percen belül
megjelenik

DMA-80 mûszaki jellemzõi
Mintakezelés:
Folyadék-minta:
Szilárd minta:
Vezérlõ:
Higany érzékelése:
Fényforrás:
Hullámhossz:
Interferencia-szûrõ:
Detektor:
Kimutatási határ:
Méréstartományok:
Ismételhetõség:
Kalibrálás:
Vivõgáz:
Mintaváltó:
Szoftver:
Energia-ellátás:
Méretek:
Súly:

programozható szárítási, égetési hõmérsékletek és idõk
max. 1,5 ml
max. 500 mg
T640: 6,4”-os, vagy T1640: 12”-os színes érintõ-képernyõvel, chipkártyával
egysugaras fotométer két db (a TRICELL-nél 3) átfolyó mérõcellával
kisnyomású higanygõz-lámpa
353,65 nm
354 nm, 9 nm-es sávszélességgel
szilícium UV-fotodetektor
0,02 ng Hg, a TRICELL: 0,0015 ng Hg
0,02 ng – 20 Hg, 20 ng – 1.000 ng: TRICELLNÉL még + 0,0015 ng
– 10 ng Hg
jobb, mint 1,5%
standard oldatokkal és referencia anyagokkal cellánként
99,95% tisztaságú oxigén
beépített, 40 férõhely, szilárd és folyadék mintákhoz
Windows-szerû célszoftver, alkalmas TQM, GLP és ISO szabványok
szerinti dokumentálásra
230-240 V, 50/60 Hz, 1,4 kW
80 × 82 × 30 cm (vezérlõ nélkül)
56 kg

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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MILENSTONE DMA-80L higany analizátor folyadékokhoz
A MILESTONE új DMA-80L típusú higanyanalizátorát folyadék mintákhoz fejlesztették ki.
A készülék alkalmas vizek közvetlen, és roncsolt minták analízisére is. A vízmintáknál 0,1
ppt kimutatási határ érhetõ el!
A különleges atomabszorpciós spektrométer három egymástól független Hg jelet szolgáltat minden mérésnél. A rendszer méréstartománya 6 nagyságrendet fog át. A készülék
alkalmas ivóvíz, felszíni víz, talajvíz közvetlen mérésére. Amennyiben a szilárd mintákat
oldatba visszük (savas roncsolással), a DMA-80L élelmiszer-, környezetvédelmi-, és egyéb
minták higanytartalmának meghatározására is alkalmazható.
A készülék mûködési elve:
Az atomabszorpciónál használatos hideggõzös Ón-kloridos eljárás, majd a higany aranyamalgamátoron való összegyûjtése (akár több mintát is), majd ezt követõen a higany
elpárolása és három mérõcellás higanyra-szelektív spektrométeren való detektálás. Egy
minta megmérése (az indítástól kezdve) kevesebb, mint két percig tart!
A készülék 36 munkahelyes, teljesen automatikus mintaváltóval van felszerelve. A nagypontosságú periszaltikus szivattyú végzi a minta és az Ón-klorid oldat adagolását, valamint a
hideggõzképzõ kamra ürítését.
A DMA-80L-t – a szilárdmintás készülékhez hasonlóan – kétféle vezérlõegységgel lehet rendelni; a T640-es (6,5”), és a T1640-es (12”)-os, színes, érintõ-képernyõs terminálokkal.
A készülék konform a következõ szabványos módszerekkel: EN 1483, EN 12338, EN13806,
ISO 16772, EPA 245.1., EPA 245.5 EPA 7470, EPA 7471.

10.4 ivóvíz standard

Kód

Megnevezés

Cellák

Hg kimutatási

száma

határ (ppt)

28.HGQ00640

DMA-80L T640*-es érintõ képernyõs vezérlõvel

3

0,1

28.HGQ01640

DMA-80L T1640**-es érintõ képernyõs vezérlõvel

3

0,1

*T640: 6,4”-os színes érintõ-képernyõvel, chip-kártyával.
**T1640: 12”-os színes érintõ-képernyõvel, chip-kártyával.
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DMA-80L mûszaki jellemzõi
Mûködési elv:
Fényforrás:
Detektorok:
Optikai cellák:
Kezelõ terminál:
Kimutatási határ:
Mérési tartomány:
Tipikus analízis idõ:
Kalibrálás:
Minta típusa:
Ismételhetõség:
Szivattyú:
Mintaváltó:
Minta térfogata:
Redukálószer:
Vivõgáz:
Energia-ellátás:
Méretek:
Súly:

hideggõzös atomabszorpciós spektrometria
duál kisnyomású Hg lámpa
szilícium, UV-fotodetektorok
hármas AA-küvetta
T640: 6,5”-os, vagy T1640: 12”-os színes érintõ-képernyõvel,
chip-kártyával
0,1 ppt Hg
0,01 ng Hg – 1.000 ng-ig (5 ml mintánál)
2 perc
standard oldatokkal és referencia anyagokkal cellánként
folyadék (vizes)
1,5% alatt 2 és 20 ng Hg között
precíz perisztaltikus szivattyú, 0,2 ml/perc szállítással
36 férõhely 50 ml-es csövek számára
2 – 50 ml
Ón II klorid
nitrogén, 14-15 liter/ óra
230-240 V, 50/60 Hz
67 × 50 × 50 cm (vezérlõ nélkül)
38 kg a T640-el, 41 kg a T1640-el

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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ELTRA elemanalizátorok
Az ELTRA csaknem három évtizede gyárt elemanalizátorokat, így napjainkra e piac egyik
meghatározó szereplõjévé vált. Készülékei – a tervezésük és építésük során alkalmazott csúcstechnológiának köszönhetõen – robosztus felépítésûek, és egyben megbízható mûködésûek.
Az analizátorok szolgáltatásának színvonala, ára és igen alacsony fenntartási költsége kibír
minden összehasonlítást.
Az elemanalizátorok a minta magas hõmérsékleten történõ elégetése során keletkezett
égéstermékekbõl határozzák meg a mérendõ elemek mennyiségét.
Az elégetés történhet ellenállás-fûtésû csõkemencében, vagy nagyfrekvenciás fûtésû
(indukciós) kemencében.
Az analizátorokat a meghatározandó elem-csoportok szerint különböztetjük meg. Ezek
szerint léteznek szén-kén (CS), oxigén-hidrogén (OH), oxigén-nitrogén (ON), oxigénnitrogén-hidrogén (ONH) analizátorok.
E készülékekben más-más lehet a minta elégetésének módja, más lehet az égést tápláló,
és/vagy vivõgáz, valamint a detektáláshoz használt mérõcella mûködési elve.
Az ELTRA készülékei modulárisan épülnek fel. Mind az ellenállás-fûtésû, mind a nagyfrekvenciás készülékek legfeljebb négy mérõcellát tartalmazhatnak, de igénye szerint akár egyetlen
mérõcellával rendelkezõ készülék is megrendelhetõ. Szinte minden variáció, így pl. egycsatornás szén vagy kén mérésére alkalmas de akár a négy csatornából álló készülék is a
termékpaletta része.

10.2 standardok

A csatornákat a leendõ felhasználó vizsgálandó mintáinak megfelelõen, az optimális méréstartományra gyártják le.
A készülékek két nagy csoportjából elõször az ellenállás-fûtésû kemencével ellátott analizátorokat mutatjuk be.

ELTRA CS-580 típusú szén-kén analizátor
Alkalmazási terület: szén és kén gyors, egyidejû meghatározása szén, koksz,
olaj, hamu, katalizátor, mészkõ, gipsz, talaj, gumi, növényi levelek, dohány,
hulladék, homok, üveg, és hasonló mintákból.
Felépítés: a rendszer két fõ egységbõl, a csõkemencével egy házba épített
analizátorból és a számítógépbõl áll.
Mûködési elv: az analizálandó mintát egy égetõ-csónakba mérjük be. A csónak készülhet porcelánból, kerámiából, vagy kvarcból.
A mintát tartalmazó csónakot a csõkemencébe továbbítjuk. Az 1.550 oC-ig
felfûthetõ kemencében a minta az oxigénáramban (az égést tápláló és egyben vivõgáz is) elég, majd az égéstermékek különbözõ szûrõ/tisztító
anyagokon keresztül jutnak be az analizátorba.

A gázok áthaladnak az összes mérõcsatornán, ahol az egyes anyagokra specifikusan
érzékeny infravörös szenzorok érzékelik a minta összetevõit (CO2 és SO2), majd továbbítják ezt a jelet a feldolgozó egységnek.
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A bemérhetõ minta tömege függ a készülékben lévõ csatorna
méréstartományától és a minta szén vagy kén tartalmától.
A megfelelõen kiválasztott méréstartomány esetében a tipikus
mintatömeg 0,1 és 0,5 g között lehet. Amennyiben a készülék
rendelkezik a mérendõ elem alacsony és magas koncentrátumát
is mérni képes csatornával, az analízis mindenképpen sikeres
lesz, mert valamelyik csatorna nyilvánvalóan értékelhetõ eredményt ad majd.

IX

Szilárdtest-érzékelõ
IR szûrõvel

Infravörös
úthossz

Chopper
lemez

Gázkimenet

Abban az esetben, ha a készüléknek pl. csak alacsony szénre van
mérõcsatornája, egy 40%-os széntartalmú mintából csak
nagyon keveset, pl. 0,05 grammot szabad bemérni, nehogy
túlcsorduljon a csatorna. Belátható, hogy a nagyobb bemért
tömeg megbízhatóbb eredmény biztosít, így a fenti esetben
indokolt a magas szén csatornát is rendelni a készülékhez.

Elõerõsítõ

Gázbemenet
Belépõalblak
Infravörös
forrás

IR-cellák metszete

Az ELTRA analizátorok kizárólag a számítógéppel együtt mûködnek!
Az analizátor az ugyanazon házba beépített csõkemencével, a csatlakoztatott
számítógéppel, valamint a Windows alatt futó UNI-elnevezésû szoftverrel komplett és
mûködõképes. A számítógéphez – a csomag részét képezõ – analitikai mérleget csatlakoztatva a bemérés – egy gomb megnyomásával – automatikusan bevihetõ. A rendszerhez nem csatlakoztatott mérleg esetén, a bemért tömeget manuálisan kell bevinni
a számítógép billentyûzetén. Az analízis elindítása után a következõ minta azonnal
bemérhetõ, és a tömeg-adatot is meg lehet adni a számítógépnek. Sok minta esetén
ez a lehetõség jelentõsen meggyorsítja a munkát.
A számítógépes rendszer blokkvázlata:

áramlásérzékelõ

Vízcsapda

CO2 csapda
H2O csapda

Vivõgáz O2

Ellenállásfûtésû
kemence

alacsonykén
IR-cella

magaskén
IR-cella

alacsonysszén
IR-cella

Beépített
vezérlõ

magasszén
IR-cella

Erõsítõ

Szivattyú

Kimenet

grafikon a számítógép monitorán:

O2
CO2
SO2

CS-580

folyamatábra
A blokkvázlaton látható beépített vezérlõ “virtuális”, nincs semmiféle
kijelzés a készüléken. Mindent a számítógép végez.

A számítógépes szoftver által támogatott mérés miatt számos egyéb lehetõség
kihasználását kínálja, mint például: eredmények tárolása, statisztika készítése, jelalakok
tárolása, megfigyelése, a diagram automatikus nagyítása, kicsinyítése eredmények
kinyomtatása, stb.. Egy tipikus mérés kb. 60 másodpercig tart, de a tisztító / szûrõ
anyagok állapotától (kimerültség fokától) és a minta tartalmától függõen lehet akár
60-120 másodperc is, de például a pernyébõl történõ kén mérésénél a mérés akár
5-8 percig is eltarthat.

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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A rendszer felszerelhetõ TIC (Total Inorganic Carbon) modullal is, amelyet egyszerûen
az analizátor mellé kell elhelyezni. A TIC meghatározáshoz a mintát savval kezeljük egy
lombikban, amely egy fûthetõ mágneses keverõn áll.
A melegített sav elroncsolja a mintában lévõ karbonátokat, melyekbõl CO2 keletkezik.
A keletkezett gázt a vivõgázként használt oxigén kiöblíti a lombikból, amely majd
áthalad az analizátor infravörös mérõcelláin.
A TIC modullal felszerelt rendszer igény szerint – mindenféle módosítás nélkül – használható TIC, vagy TC (Total Carbon) analízisre. A TC esetén az „alapkészülékként” megismert ellenállásfûtésû kemencében égetjük el a mintát.
A CS-580 analizátor lehetséges csatornái:
Alacsony szén:

5% szén (500 mg mintában max. 25 mg széntartalom)

Magas szén:

100% szén (500 mg mintában 500 mg széntartalom)

Érzékenység szénre:

10 ppm (500 mg mintában 5 mg szén)

Alacsony kén:

2% kén (500 mg mintában max. 10 mg kéntartalom)

Magas kén:

100% kén (100 mg mintában 100 mg kéntartalom)

Érzékenység kénre:

2 ppm (500 mg mintában 1 mg kén)

Mûszaki adatok:

CS-580

CS-580 számítógép vezérelt analizátor 1-4 csatornára legyártva, ellenállásfûtésû kemencével,
elektronikus vezérlésû gázrendszerrel, 500 méréshez elegendõ fogyóanyaggal, benne 3 db.
Analitikai mérleghez, nyomtatóhoz csatlakoztatható (opciók).
kalibráló standarddal.

10.2 standardok

Kemence hõmérséklete:

1.550 °C-ig beállítható

Vivõgáz:

99,5% tisztaságú oxigén, 2 – 4 bar, 3 liter/perc

Mérési idõ:

60 – 120 mp. (normál esetben)

Szûrõ anyagok:

CO2 csapda; nagytisztaságú nátrium hidroxid

Vízcsapda:

magnézium perklorát

Feszültség:

230 V / 50 Hz

Max. áramfelvétel:

20 A (egy fázison)

Tömeg:

40 kg (analizátor), 36 kg (kemence), 28 kg (TIC modul)

ELTRA készülék konfigurációk

9.142

Kód

Típus

31.35543

CS-580

Mérõcsatornák
1×C

31.35544

CS-580

1×S

31.35545

CS-580

2×C

31.35546

CS-580

2×S

31.35547

CS-580

1×C+1×S

31.35548

CS-580

1×C+2×S

31.35549

CS-580

2×C+1×S

31.35550

CS-580

2×C+2×S

31.38001

TIC-modul

Szervetlen C-hez
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Opciók és fogyóanyagok
Kód

Megnevezés

31.38001

TIC-modul szervetlen szén meghatározásához

31.71003

analitikai mérleg, 60 g/0,1 mg

31.71002

tintasugaras nyomtató, automatikus lapadagolással

31.90005

fogyóanyag-szett 1.000 analízishez (újra használható csónakkal)

31.90007

fogyóanyag-szett 1.000 analízishez (egyszer használható csónakkal)

31.90155

kerámia csónak, 58 × 22 × 14 mm újra felhasználható, 500 db

31.90160

kerámia csónak, 88 × 13 × 9 mm egyszer használható, 1.000 db

31.90200

anhydrone (vízcsapda), 454 g

31.90331

üveg-vatta, 454 g

31.90210

nátrium hidroxid (nagytisztaságú), CO2 csapda, 500 g

31.90800

100%-os C standard (grafit), 100 g

31.90810

kalcium karbonát (12%-os C standard), 100 g

Egyéb szén-kén analizátorok ellenállásfûtésû kemencével
CW-800 gyors víztartalom és CO2 meghatározó: a CS-580 alapjaira épülõ rendszer, de
oxigén helyett nitrogént használ vivõgázként. A készülék alkalmas cement, mészkõ,
gipsz, érc, ásványok, iszap és hasonló minták nagypontosságú analízisére. Az analízis
2-3 percen belül készen van. További részletekrõl kérdezze munkatársainkat!
SC-800 felületi szén meghatározó készülék: a készülék szintén a CS-580 típus egy
kissé módosított változata. Alkalmazása: fémek, kerámiák, üveg minták felületén lévõ
szén mennyiségének meghatározása. A kemencébe max. 30 mm átmérõjû és 130 mm
hosszú minta fér be. További részletekrõl kérdezze munkatársainkat!

CS-800 típusú szén-kén analizátor nagyfrekvenciás fûtésû kemencével
Alkalmazási terület: szén és kén gyors, egyidejû meghatározása acél, öntvény, réz,
cement, kerámia, karbidok, homok, üveg, és hasonló szilárd mintákból.
Felépítés: a készülék egyetlen egységbõl áll, a nagyfrekvenciás kemence is az analizátor házában kapott helyet.
Mûködési elv: az egész folyamat hasonlóan megy végbe, mint az elõbbiekben
ismertetett CS-580 típusú (ellenállásfûtésû kemencés) készüléknél, itt csak a
különbségeket emeljük ki.

Indukciós
kemence

H2O csapda

fém
szennyszûrõ

CO2 csapda

H2O csapda

Tisztítókemence

Vivõgáz O2

e. áramlásvezérlõ

magas SO2
IR-cella

alacsony SO2
IR-cella

CO > CO2
átalakító

SO3
csapda

alacsony CO2
IR-cella

magas CO2
IR-cella

Kimenet

Beépített
vezérlõ

SO3
CO2
CO
SO2
O2

CS-800

folyamatábra

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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A nagyfrekvenciás kemence automatikus zárású és nyitású. Az égést tápláló, és a
vivõgáz szerepét is betöltõ oxigénen kívül a kemence pneumatikáját mûködtetõ sûrített
levegõre is szükség van.
Az analizálandó mintát egy kerámia tégelybe mérjük be. A tégely külsõ átmérõje: 25 mm.
Szükség szerint égésgyorsítót (wolfram granulátum) adagolunk hozzá A mintát tartalmazó tégelyt elhelyezzük a kemence pedesztálján, majd az indítást követõen a készülék
automatikusan beviszi a tégelyt nagyfrekvenciás kemencébe.

Oxigén
bemenet

Tisztító
kefe

Kerámia
hõvédõ

Indukciós
tekercs

Égetõcsõ

Oxigén
kimenet

Kemencét
lezáró
kónusz

A kemence gyakorlatilag egy kvarc égetõcsõbõl és az ezt körülvevõ fûtõspirálból áll.
A nagyfrekvenciás fûtés igen gyors. A minta néhány másodpercen belõl eléri az égetési
hõmérsékletet, így a folyamatos oxigénáramban elég.
A magas hõmérséklet miatt az elégõ anyag szemcséi az égetõcsõ falára kerülhetnek. Mivel
a kemence rendelkezik automatikus tisztítással, az analízis végén a tisztító szerkezet ezen
szemcsék túlnyomó részét el is távolítja. A különleges megoldás miatt az ELTRA örök
garanciát ad a tisztító kefére, amennyiben az nem elhasználódna, hanem elégne.
A kemencébõl az égéstermékek különbözõ szûrõ/tisztító anyagokon keresztül jutnak be
az analizátorba, áthaladva az egyes csatornákon, ahol az anyagokra specifikusan érzékeny infravörös szenzorok (CO2 és SO2) szolgáltatják a jelet a feldolgozó egységnek.
A tipikus mintatömeg – acél-, és öntvényminták esetén – 0,5 és 1 gramm között lehet.
A CS-800 áttörést jelent a réz analízisében!
A különlegesen gyors felfûtés és az intelligens energia-szabályozás jóvoltából réz
analízisekor az ELTRA CS-800 típusú készüléke 20 gramm mintát képes megmérni.
A réz mintához nem szükséges égésgyorsítót hozzáadni! Ez nagyon fontos, amennyiben
a minta igen alacsony C és S-tartalmú. Az égésgyorsítók C és S tartalma a mintáéval
azonos nagyságrendben van.
Kerámia tégelyek kiizzítása
Alacsony C tartományban mérve, a tégelyekben található C-tartalom (magas blank)
hamis eredményeket adhat. Ezért az analízis elõtt célszerû a tégelyeket kiizzítani. Erre
a célra kiválóan alkalmas az ELTRA HTF-540 típusú csõkemencéje.
A tisztítandó tégelyt a kemence elején dugjuk be az égetõcsõbe. A kemencében egyszerre több tégely van, ezek egymást tolják, így ha a csõ megtelik, a végén a már
csaknem teljesen lehûlt tégely egy tartóedénybe hullik ki.
A javasolt kiizzítási hõmérséklet 1.250 és 1.350 oC között állítható be.
Automatikus mintaváltó
A CS-800 töltése automatizálható. Erre a célra szolgál az ELTRA
automatikus mintaváltója. A mintaváltóba legfeljebb 20 darab kerámiatégely
fér be. A készülék 25,4 mm átmérõjû és 27,5 mm magas tégelyt használ.
A mintaváltós rendszer csak számítógéppel együtt mûködik, ugyanis a több
minta tömegének kezelésére az analizátor „alapszoftvere” nem alkalmas.
A mintaváltó a késõbbiekben is felszerelhetõ az analizátorra.
Qxigén–takarékos üzemmód
Amennyiben egy (a felhasználó által beállított) ideig nem történik analízis, a készülék
„gáztakarékos” üzemmódra vált át. Ekkor jelentõsen csökken a rendszeren átfolyó
oxigén mennyisége, a gázrendszer vezérlése csak annyi vivõgáz-áramlást enged meg,
hogy az infravörös cellák egy mérés kezdeményezésekor azonnal mérõképesek legyenek.
Ez a szolgáltatás csak PC-üzemmódban mûködik.
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A CS-800 analizátor lehetséges csatornái:
Alacsony szén:
0,1 %-os C-re legyártva
Magas szén:
5 %-os C-re legyártva
Érzékenység szénre:
0,1 ppm C, vagy 0,05 mg C (500 mg mintánál)
Pontosság alacsony szénre: ± 1 ppm C, 1 g mintánál, vagy ±0,5 %-a C-tartalomnak
Pontosság magas szénre:
± 100 ppm C, 500 mg mintánál, vagy ±0,5 %-a C-tartalomnak
Alacsony kén:
Magas kén:
Érzékenység kénre:
Pontosság alacsony kénre:
Pontosság magas kénre:

0,3 %-os S-re legyártva
max. 30 %-os S-re legyártva
0,1 ppm S, vagy 0,05 mg S (500 mg mintánál)
± 1 ppm S, 1 g mintánál, vagy ±0,5 %-az S-tartalomnak
± 0,1 % S, 150 mg mintánál. ±150 mg S, vagy 0,5 %-az S-tartalomnak

Mûszaki adatok:
CS-800
CS-800 analizátor teljes PC-vezérléssel 1-4 csatornára legyártva, indukciós (nagyfrekvenciás)
fûtésû kemencével – amely automatikus tisztító mechanizmussal van ellátva – gáztisztító kemencével, elektronikus vezérlésû gázrendszerrel, 1.000 méréshez elegendõ fogyóanyaggal, benne 2 db.
kalibráló standarddal. Analitikai mérleghez, nyomtatóhoz csatlakoztatható (opciók).
Vivõgáz:
Mûködtetõ gáz:
Mérési idõ:
Szûrõ anyagok:
Vízcsapda:
Katalizátor:
Feszültség:
Max. áramfelvétel:
Tömeg:

99,5% tisztaságú oxigén, 2 – 4 bar, 3 liter/perc
sûrített levegõ 4 – 6 bar
40 – 50 mp. (normál esetben)
CO2 csapda; nagytisztaságú nátrium hidroxid
magnézium perklorát
rézoxid
230 V / 50 Hz
15 A (egy fázison)
kb. 110 kg

10.2 standardok

Készülék konfigurációk
Kód

Típus

31.11201

CS-800

Csatornák
1×C

31.11202

CS-800

1×S

31.11203

CS-800

2×C

31.11204

CS-800

2×S

31.11205

CS-800

1×C+1×S

31.11206

CS-800

1×C+2×S

31.11207

CS-800

2×C+1×S

31.11209

CS-800

2×C+2×S

Opciók és fogyóanyagok
Kód

Megnevezés

31.71003

analitikai mérleg, 60 g/0,1 mg

31.71002

tintasugaras nyomtató, automatikus lapadagolással

31.14530

automata mintaváltó a CS-800-hoz

31.21020

oxigént tisztító kemence

31.36001

HTF-540 Kerámia tégelyeket kiizzító csõkemence

31.70070

oxigén nyomáscsökkentõ

31.71007

ultrahangos fürdõ a porszûrõ tisztításához

31.90010

fogyóanyag-szett 5.000 analízishez

31.90150

kerámia tégely, O.D. 25,5 mm, H=27,5 mm 2x500 db

31.90200

anhydrone (vízcsapda), 454 g

31.90210

nátrium hidroxid (nagytisztaságú), CO2 csapda, 500 g

31.90290

réz-oxid, (katalizátor) 100 g

31.90331

üveg-vatta, 454 g

31.90340

cellulóz, 100 g

31.90260

nagytisztaságú vasreszelék, (égésgyorsító) 908 g

31.92000

acél és öntvény standardok (adja meg a kért C és S tartományt), 100 g

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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CS-2000 kombinált fûtésû CS-analizátor
Ez a készülék kombinálja az ellenállásfûtésû kemencével ellátott CS-580 és a nagyfrekvenciás kemencével mûködõ CS-800 készülékeket.
A rendszer analizátora külsõleg teljesen megegyezik a CS-800-zal, de még egy ellenállásfûtésû kemence is csatlakozik hozzá.
Ennek eredményeként a készülék alkalmas mindkét készülékcsalád mintáinak analizálására.
A készülék-változatok ügyében kérje munkatársaink segítségét!

ON-900 típusú oxigén-nitrogén analizátor impulzus-kemencével
Alkalmazási terület: oxigén és nitrogén gyors, egyidejû meghatározása acél,
öntvény, réz, cirkónium, titán, molibdén, nikkel, kerámia, és hasonló szervetlen
mintákból.
Felépítés: a készülék két egységbõl,az analizátorból – amely tartalmazza a
nagyteljesítményû kemencét – valamint a kemence hûtõjébõl áll.
A képen még a saját vezérlõ is látható, amely a PC-vezérelt készülékbe nincs
beépítve!
Mûködési elv: a szén-kén analizátorokhoz képest jelentõs a különbség; a
készülék héliumot használ vivõgázként, a mintát pedig grafittégelyben égeti el.
Az analizálandó mintát egy mérõedénybe mérjük be, majd beöntjük azt a
kemence tetején kialakított mintafogadó nyílásba. Az impulzus-kemence
automatikus zárású és nyitású. A kemence zárása után megtörténik a grafittégely gáztalanítása, majd a felülrõl elõzetesen betöltött minta automatikusan
az égetõ-tégelybe hullik.
Lehetõség van a minta a tégelybe való manuális beejtésére is.
Ennél az analízisnél az égetési hõmérséklet elérheti a 3.000 °C-t, ezért a kemence aktív
hûtésére is szükség van, amely feladatot a zárt recirkulációs hûtõ (lásd késõbb) látja el.
A kemence pneumatikáját – hasonlóan a CS-800-hoz – sûrített levegõ mûködteti.

Helium
CO2
CO
N2

Elektróda
impulzus
kemence

alacsony CO2
IR-cella

áramlásérzékelõ

H2O csapda
Referencia áramlás
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H2
TC-cella

CO2 csapda

CO --->- CO2

Szennyfogó

H2O csapda
CO2 csapda

Vivõgáz, hélium

Beépített vezérlõ
magas CO2
IR-cella

ON-900

folyamatábra
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A grafittégely külsõ átmérõje: 12,65 mm, magassága: 24,35 mm. Az egyedülállóan kialakított mintabeejtõ mechanizmus soha nem dugul el! Ezért nincs szükség ónkapszulák
használatára, amelybõl sok elõny származik: nem kell számolni sem a kapszula anyagának,
sem az abba beleszorult levegõ okozta vakértékkel; a kapszula anyagának elpárolgása nem
szennyezi el a gázrendszert; így feleslegessé vált karbantartásokra sem kell költeni;
gyorsabb analízis, kisebb az egy mérésre esõ fogyónyag költsége.
A minta elégetése során a grafitból készült tégely elektromos vezetõképességét
használjuk fel. A tégelyt két elektróda közé szorítjuk be, majd a tégelyen nagy áramot
átfolyatva felizzítjuk azt.
A tégely az alsó elektródára helyezett grafitcsúcsra kerül, amely a speciális kialakításnak
köszönhetõen a forró zóna a tégely közepétõl abba a tartományába tevõdik át, ahol a
minta is tartózkodik.
A készülék felsõ elektródája is egy a felhasználó által könnyen kicserélhetõ betéttel van
ellátva. A megoldás igen gazdaságos, a betét cseréjéhez nincs szükség a szerviz
kihívására!
A kemencébõl az égéstermékek különbözõ szûrõ/tisztító anyagokon keresztül jutnak be az
analizátorba, áthaladva az egyes csatornákon, ahol az oxigénre specifikusan érzékeny
infravörös szenzor(ok) szolgáltatják a jelet a feldolgozó egységnek. Ezek a cellák hasonlóak
a CS-analizátoroknál már megismertekhez.
A nitrogén meghatározását az ELTRA által kifejlesztett speciális – kis zajú, nagy felbontású és széles méréstartományú – hõvezetõképesség-mérõ cellák végzik.

Vivõgáz
áramlás
Referenciaáramlás

ált
iliz
b
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let b
k
é
rs töm
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õ
H
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Vivõgáz–takarékos üzemmód
Amennyiben egy ideig nem történik analízis, a készülék automatikusan „gáztakarékos”
üzemmódra vált át. Ekkor jelentõsen csökken a rendszeren átfolyó hélium mennyisége, a
gázrendszer vezérlése csak annyi vivõgáz-áramlást enged meg, hogy a rendszer el ne
szennyezõdjön a labor levegõjével.
Egy újabb analízis indításakor az analizátor igen gyorsan ismét mûködõképes lesz, köszönhetõen a mérési szünetben is fennálló minimális áramlásnak.
Amennyiben csak oxigén mérésére alkalmas készülékrõl van szó, az alacsony oxigénhez
nagytisztaságú (99,995%) nitrogén vivõgázzal üzemeltethetõ!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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Kemence hûtése
A magas üzemi hõmérséklet miatt a mérés után a kemencét le kell hûteni. Ezt egy az analizátortól különálló hõcserélõs egység végzi. A hõcserélõ megakadályozza, hogy a csapvízben
lévõ mészkõ bekerülhessen a kemencébe. A különálló elrendezés elõnyei: az analizátor
sokkal kisebb méretû lehet a hõcserélõ külsõ elhelyezése miatt; ugyanezért a hõcserélõ
nagy tömegû vizet tartalmazhat, így kicsi lesz annak hõmérséklet változása; kisebb hibalehetõség a víz szivárgásara az analizátor belsejében.
A csapvíz áramlását egy termosztát vezérli. A kemence hûtõvizét egy az analizátoron belül
elhelyezett szivattyú szállítja. A hûtõrendszer tartálya rozsdamentes acélból készül és
egy igen masszív szerkezet. A hûtõrendszer az asztal alá helyezhetõ el.

Vízszivattyú
Vízcsap
szelep

Csapvíz
kimenet
Tiszta
recirkuláló víz
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Az ON-900 analizátor lehetséges csatornái (1 g minta esetén):

9.148

Alacsony oxigén:

0,0 – 300 ppm oxigénre-re legyártva

Magas oxigén:

2 %-ig

Érzékenység oxigénre:

0,01 ppm oxigén, vagy 0,0 – 100%-os tartományban

Pontosság alacsony oxigénre:

± 0,1 ppm oxigén, vagy ±1 %-az oxigén-tartalomnak

Pontosság magas oxigénre:

± 2 ppm, vagy ±1 %-az oxigén-tartalomnak

Alacsony nitrogén:

0,0 – 300 ppm nitrogénre legyártva

Magas nitrogén:

2 %-ig

Érzékenység nitrogénre:

0,1 ppm nitrogén, vagy 0,0 – 100%-os tartományban

Pontosság alacsony nitrogénre:

± 0,1 ppm nitrogén, vagy ±1 %-a nitrogén-tartalomnak

Pontosság magas nitrogénre:

± 2 ppm, vagy ±1 %-a nitrogén-tartalomnak
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ON-900

ON-900 analizátor PC-vezérléssel, 1-4 csatornára legyártva, impulzusfûtésû kemencével,
automatikus kemence-hûtéssel, elektronikus vezérlésû gázrendszerrel, 400 méréshez elegendõ
fogyóanyaggal, benne 1 db. kalibráló standarddal. Analitikai mérleghez, nyomtatóhoz csatlakoztatható (opciók).
Vivõgáz ON analízishez:

99,995% tisztaságú hélium, 2 – 4 bar

Vivõgáz csak O analízishez: 99,995% tisztaságú nitrogén, 2 – 4 bar
Mûködtetõ gáz:

sûrített levegõ 4 – 6 bar

Mérési idõ:

120 mp. (normál esetben)

Szûrõ anyagok:

CO2 csapda; nagytisztaságú nátrium hidroxid

Vízcsapda:

magnézium perklorát

Katalizátor:

rézoxid

Kemence teljesítménye:

0 – 8 kW

Feszültség:

3 × 400 V / 50 Hz

Max. teljesítmény felvétel:

8,5 kW

Tömeg:

kb. 135 kg

Készülék konfigurációk:
Kód

Típus

31.33101

ON-900

Csatornák
1×O

31.33102

ON-900

2×N

31.33103

ON-900

2×O

31.33104

ON-900

1×O+2×N

31.33105

ON-900

2×O+2×N

Opciók és fogyóanyagok:
Kód

Megnevezés

31.71003

analitikai mérleg, 60 g/0,1 mg

31.71002

tintasugaras nyomtató, automatikus lapadagolással

31.21020

vivõgázt tisztító kemence

31.72080

nitrogén nyomáscsökkentõ

31.90870

hûtõközeg

31.90120

fogyóanyag-szett 3.000 analízishez

31.90190

grafittégely, O.D. 12.65 mm, H=24,35 mm, 400 db

31.90200

anhydrone (vízcsapda), 454 g

31.90211

nátrium hidroxid (nagytisztaságú), CO2 csapda, 500 g

31.90290

réz-oxid, (katalizátor) 100 g

31.90330

kvarc vatta, 50g

31.90331

üveg-vatta, 454 g

31.91000

réz standardok, 1 g pin (adja meg a kért O tartományt), 100 g

31.91100

acél standardok, 1 g pin (adja meg a kért O és N tartományt), 100 g

31.91205

titán standardok, 1 g pin (adja meg a kért O és N tartományt), 100 g

31.31250

felsõ elektróda inzert, 1 db

31.31360

grafitcsúcs alsó elektródához, 1 db

10.2 standardok

További információért kérje munkatársaink segítségét!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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OH-900 típusú oxigén-hidrogén analizátor impulzus-kemencével
Alkalmazási terület: oxigén és hidrogén gyors, egyidejû meghatározása acél,
öntvény, réz, cirkónium, titán, molibdén, nikkel, kerámia, és hasonló szervetlen
mintákból.
Felépítés: a készülék két egységbõl, az analizátorból – amely tartalmazza a
nagyteljesítményû kemencét – valamint a kemence hûtõjébõl áll.
Mûködési elv: az elõzõkben ismertetett ON analizátorokkal teljesen azonos, de
a készülék a hélium helyett – mindkét meghatározandó elemhez – itt nagytisztaságú (99,995%) nitrogént használ vivõgázként. A mintát szintén grafittégelyben égetjük el.
Az oxigén meghatározást az infravörös cellák, míg a hidrogén meghatározását
hõvezetõképesség-mérõ cellák végzik.
Frakció-analízis
Mivel a kemence teljesítményét finoman lehet szabályozni, lehetõvé válik a frakció-analízis, amely az egyes oxidok és nitridek kötései más-más hõmérsékleten
való felbontását jelenti.
A hõmérséklet szabályozott emelésével az egyes frakciók jelei teljesen elkülönülnek.
A szoftver külön-külön integrálja ezeket a görbéket, és az eredmény is megadható az
egyes frakciók szerint.

Az OH-900 analizátor lehetséges csatornái (1 g minta esetén):
Alacsony oxigén:

0,0 – 300 ppm oxigénre-re legyártva

Magas oxigén:

2 %-ig

Érzékenység oxigénre:

0,01 ppm oxigén, vagy 0,0 – 100%-os tartományban

Pontosság alacsony oxigénre:

± 0,1 ppm oxigén, vagy ±1 %-az oxigén-tartalomnak

Pontosság magas oxigénre:

± 2 ppm, vagy ±1 %-az oxigén-tartalomnak

Alacsony hidrogén:

0,0 – 300 ppm hidrogénre legyártva

Magas hidrogén:

2 %-ig

Érzékenység hidrogénre:

0,1 ppm hidrogén, vagy 0,0 – 100%-os tartományban

Pontosság alacsony hidrogénre:

± 0,1 ppm hidrogén, vagy ±1 %-a hidrogén-tartalomnak

Pontosság magas hidrogénre:

± 2 ppm, vagy ±1 %-a hidrogén-tartalomnak

Mûszaki adatok:

OH-900

OH-900 analizátor, PC-vezérelt, 1-4 csatornára legyártva, impulzusfûtésû kemencével,
automatikus kemence- hûtéssel, elektronikus vezérlésû gázrendszerrel, 400 méréshez elegendõ
fogyóanyaggal, benne 1 db. kalibráló standarddal. Analitikai mérleghez, nyomtatóhoz csatlakoztatható (opciók).

10.2 standardok
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Vivõgáz OH analízishez:

99,995% tisztaságú nitrogén, 2 – 4 bar

Mûködtetõ gáz:

sûrített levegõ 4 – 6 bar

Mérési idõ:

120 mp. (normál esetben)

Szûrõ anyagok:

CO2 csapda; nagytisztaságú nátrium hidroxid

Vízcsapda:

magnézium perklorát

Katalizátor:

rézoxid

Kemence teljesítménye:

0 – 8 kW

Feszültség:

3 × 400 V / 50 Hz

Max. teljesítmény felvétel:

8,5 kW

Tömeg:

kb. 135 kg
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Készülék konfigurációk:
Kód

Típus

31.34101

OH-900

Csatornák
1×O

31.34102

OH-900

2×H

31.34103

OH-900

2×O

31.34104

OH-900

1×O+2×H

31.34105

OH-900

2×O+2×H

Opciók és fogyóanyagok
Kód

Megnevezés

31.71003

analitikai mérleg, 60 g/0,1 mg

31.71002

tintasugaras nyomtató, automatikus lapadagolással

31.21020

vivõgázt tisztító kemence

31.72080

nitrogén nyomáscsökkentõ

31.90870

hûtõközeg

31.90100

fogyóanyag-szett 3.000 analízishez

31.90190

grafittégely, O.D. 12.65 mm, H=24,35 mm, 400 db

31.90200

anhydrone (vízcsapda), 454 g

31.90211

nátrium hidroxid (nagytisztaságú), CO2 csapda, 500 g

31.90290

réz-oxid, (katalizátor) 100 g

31.90290

Schutze reagens, 100 g

31.90291

aktív szén, 50g

31.90330

kvarc vatta, 50g

31.90331

üveg-vatta, 454 g

10.2 standardok

31.91200

titán standardok, 1 g pin, 100 g

31.91000

O2 réz standardok, 1 g pin (adja meg a kért O2 tartományt), 100 g

31.91400

H2 acél standardok, 1 g pin (adja meg a kért H2 tartományt), 100 g

31.31250

felsõ elektróda inzert, 1 db

31.31360

grafitcsúcs alsó elektródához, 1 db

ONH-2000 típusú oxigén-nitrogén-hidrogén analizátor
Az ELTRA ON-900 és OH-900 típusú analizátorainak kombinációja
(hasonlóan a CS-500 és CS-800-ból létrehozott CS-2000-hoz) az
ONH-2000 típusú készülék, amellyel mindhárom elemet meg lehet
határozni.
Az analizátor két üzemmódban mûködik: ON vagy OH. Az üzemmód
kiválasztása egyetlen kapcsolóval történik. A vivõgázok átváltása
(héliumról nitrogénre) automatikusan megy végbe, mágnesszelepek segítségével.
A készülék teljesítményben és szolgáltatásaiban a fenti két
készülékhez hasonló. További információért keressen meg bennünket!

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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ELTRA THERMOSTEP termogravimetrikus analizátor (TGA)
Az ELTRA új TGA-Thermostep analizátora alkalmas nagyszámú minta nedvesség-, illanó
anyag-, és hamutartalmának teljesen automatikus, gyors és megbízható meghatározására.
Az analizátor mintaváltójába 19 darab tégelyt lehet
behelyezni. A minták analízisét a készülék automatikusan végzi el a számítógépes program szerint. A tégelyeket nem kell az egyes analízisek között kivenni, vagy
manipulálni, mert a kettõs forgótányér jóvoltából a
minták szükség-szerint egy tégelyfedõvel lezárhatók, vagy
kinyithatók.
Az ELTRA TGA készüléke különlegesen hatékony hûtéssel
rendelkezik; a készülékházából kiemelkedik egy ventilátor,
amely gyorsan lehûti a mintát a kezelõ közremûködése
nélkül. A gyors hûtés miatt a Thermostep a készülék
sokkal gyorsabban kezdi meg a következõ analízist,
mint bármely a piacon kapható hasonló célú analizátor.
A kemence kialakítása is jelentõsen különbözik az
összes többi gyártmányétól; az alja lapos, a felsõ
része magas és gáztömített. A tömítettség miatt az
analízis során felszabaduló gázok nem tudnak a térbõl
megszökni (míg más gyártmányok tetején lévõ
kéményszerû nyílás és az alsó részeken található rések kifejezetten segítik a gázok
eltávozását). A gázok megszökése azért problematikus, mert nem tartható az öblítõgáz
kívánt koncentrációja, a kemence terén áthaladó sok levegõ miatt.
A tömített kemence (Thermostep) jelentõs elõnye tehát, hogy az öblítõgáz (az applikáció függvényében oxigén, vagy nitrogén) mindig a megfelelõ koncentrációban van jelen,
amely nélülözhetetlen feltétele a reprodukálható analízisnek.
Mûszaki adatok:

ELTRA THERMOSTEP

Terhelhetõség:

5 g (tégelyenként)

Mintatartók:

19 (+1 referencia)

Felbontás:

0,0001 g (0,02%)

Fûtési hõmérséklet:

1.000 °C
Kérje részletes prospetusunkat!

TGA további elõnyök
A ThermoStep karusszel-forgató mechanizmusa egy léptetõ motorból és egy finom
hajtómûbõl áll. Ennek eredményeként a két tégely közötti távolság 1.600 lépésnyi, ami
a karusszel teljes körülfordulására 32.000 lépést ad ki.
A hajtómû nélküli megoldások két tégely között csak 40 lépést tesznek lehetõvé, így az
ELTRA ThermoStep-ja 40x pontosabb beállítást biztosít.
Ergonomikus kezelés
Az ELTRA ThermoStep készülékeiben a tégelyek nincsenek besüllyesztve a kemence alsó
részébe, ezért nagyon könnyû a mintákat bemérni a tégelyekbe. A ThermoStep
karusszelei szabadon állnak, ezért a kezelõ könnyen hozzáfér a tégelyekhez ellentétben
azokkal a készülékekkel, ahol a tégelyek mélyen a kemence alsó részében vannak.
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ALPHA-OPTIKA mikroszkópok
A legegyszerûbb otthoni használatra szánt mûszerektõl a kutató osztályú mikroszkópokig az ALPHA-OPTIKA
palettáján minden megtalálható. Készülékekre a minõségi kialakítás és kedvezõ ár a jellemzõ. Az ALPHAOPTIKA termékcsalád mûszereit, az olasz gyártó által biztosított 5 év garanciával hozzuk forgalomba.

ALPHA-OPTIKA biológiai mikroszkópok egyszerûbb alkalmazásokhoz és iskolába
Az ALPHA-OPTIKA biológiai mikroszkópjait egyszerûbb alkalmazásokhoz és pl. oktatásban is lehet használni.
A B-100 sorozat rendelhetõ LED-es fényforrással is. Az asztalok mozgathatósága egységesen 35 × 70
mm-es tartományban lehetséges. A kondenzorok Abbé-féle, szûrõtartóval és íriszblendével vannak ellátva.
A mikroszkópokat porvédõvel, matt és kékszûrõvel, immerziós olajjal szállítjuk.
Típus:
Kód:

B-110

B-120

B-130

B-182

B-183

112.B110

112.B120

112.B130

112.B182

112.B183

Nézõke:

Monokuláris

Monokuláris

Binokuláris

Binokuláris

Trinokuláris

Okulár:

10x (Ø18 mm)

10x (Ø18 mm)

10x (Ø18 mm)

10x (Ø18 mm)

10x (Ø18 mm)

Objektív:
Fókuszálás:
Asztalméret:

Achromat

Achromat

4x, 10x, 40x

4x, 10x, 40x, 100x

Durva és finom

Durva és finom, koaxiális

127x132 mm

132x142 mm

Asztalmozgatás:
Kondenzor:
Kondenzor:

125x130 mm

35 × 70 mm
Abbé-féle, szûrõtartóval és íriszblendével
NA 0,65

Megvilágítás:

NA 1,25
Neon

Szabályozható LED

B-130
B-110

B-120

1.19 tárgylemez
1.20 fedõlemez

B-182

Tel.: (1) 436-0790

B-183

Fax: (1) 250-1241
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ALPHA-OPTIKA biológiai mikroszkópok laboratóriumi használatra
A laboratóriumi munkához az ALPHA-OPTIKA biológiai mikroszkópjait ajánljuk.
Az asztalok mozgathatósága egységesen 76 × 52 mm-es tartományban lehetséges. A fényforrás
szabályozható LED.
A PH jelû készülékek fáziskontraszt berendezéssel felszerelt mikroszkópok.
A mikroszkópokat porvédõvel, matt és kékszûrõvel, immerziós olajjal szállítjuk.
Típus:
Kód:

B-352A

B-353A

B-352PL

B-353PL

B-352PH

B-353PH

112.B352A

112.B353A

112.B352PL

112.B353PL

112.B352PH

112.B353PH

Nézõke:

Binokuláris

Trinokuláris

Binokuláris

Trinokuláris

Binokuláris

Trinokuláris

Okulár:

10x (Ø20mm)

10x (Ø20mm)

10x (Ø20mm)

10x (Ø20mm)

10x (Ø20mm)

10x (Ø20mm)

Objektív:

Achromat

Planachromat

4x, 10x, 40x, 100x
Fókuszálás:

142 × 160 mm, kettõs mintabefogóval

Asztalmozgatás:

76 × 52 mm

Kondenzor:

Abbé-féle, süllyeszthetõ,

Abbé-féle, süllyeszthetõ,

NA 1,25, szûrõtartóval és íriszblendével

NA 1,25, fáziskontraszt tárcsa

Megvilágítás:

Szabályozható LED
B-500Bsp

Kód:

Planachromat 4x,
fáziskontraszt 10x, 40x, 100x

Durva és finom, koaxiális, biztonsági magassághatárolóval

Asztalméret:

Típus:

4x, 10x, 40x, 100x

B-500Tsp

112.B500BSP 112.B500TSP

B-500BPL

B-500TPL

112.B500BPL 112.B500TPL

B-500BPH

B-500TPH

112.500BPH

112.B500TPH

Nézõke:

Binokuláris

Trinokuláris

Binokuláris

Trinokuláris

Binokuláris

Trinokuláris

Okulár:

10x (Ø22mm)

10x (Ø22mm)

10x (Ø22mm)

10x (Ø22mm)

10x (Ø22mm)

10x (Ø22mm)

Objektív:

Semi-Planachromat
4x, 10x, 40x, 100x

Fókuszálás:

Planachromat fáziskontraszt
10x, 20x, 40x, 100x

Durva és finom, koaxiális, biztonsági magassághatárolóval

Asztalméret:

145 × 175 mm, kettõs mintabefogóval

Asztalmozgatás:
Kondenzor:

Planachromat
4x, 10x, 40x, 100x

76 × 52 mm
Abbé-féle, süllyeszthetõ,

Abbé-féle, süllyeszthetõ,

NA 1,25, szûrõtartóval és íriszblendével

NA 1,25, fáziskontraszt tárcsa

Megvilágítás:

12 V 20W szabályozható halogén

B-500BPL

B-352A

1.19 tárgylemez
1.20 fedõlemez

B-353PL

9.154

B-500Tsp

w w w. l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK
mikroszkópok

IX

ALPHA-OPTIKA inverz mikroszkópok
Átlátszó edényekben (tenyésztõplate, tenyésztõedény) biológiai minták, sejttenyészetek vizsgálatára
alkalmas mûszerek hosszú munkatávolságú objektívekkel. Az inverz mikroszkópok alkalmazhatók a különleges
sejt kultúrák és képalkotási igények széles tartományához, ideálisak a sejtkultúrák egyszerû mikromanipulációjához.
Típus:
Kód:

XDS-1R

XDS-2

XDS-3

112.XDS1R

112.XDS2

112.XDS3

Nézõke:

Trinokuláris

Trinokuláris

Trinokuláris

Okulár:

10x (Ø 20 mm)

10x (Ø 22 mm)

10x (Ø 22 mm)
IOS-Planachromat

Hosszú munkatávolságú objektívek:

Planachromat

IOS-Planachromat

10x, 25x, 40x,

4x, 40x,

fáziskontraszt

fáziskontraszt 10x

fáziskontraszt 10x, 20x

10x, 20x, 40x

Fókuszálás:

Durva és finom, koaxiális, biztonsági magassághatárolóval

Asztalméret:

152 × 200 mm

Asztalmozgatás:

37 × 77 mm

Kondenzor:

NA 0,40

Megvilágítás:

6V 20W
szabályozható halogén

XDS-1R

XDS-2

230 × 250 mm
70 × 119 mm

81 × 114 mm
NA 0,30
6V 30W

szabályozható halogén

XDS-3

Kiegészítõk biológiai mikroszkópokhoz
Biológiai mikroszkópokhoz széles választékban kínálunk különbözõ kiegészítõket, alkatrészeket:
Objektívek, polarizációs feltétek, fáziskontraszt feltétek, ülepítõ kamrák, fluoreszcens feltétek, halogén fényforrások, LED fényforrások, mikrométeres asztalok, állványok, izzók, tárgymikrométerek, polarizációs és
fûthetõ tárgyasztalok valamint USB kamerák és fotófeltét rendszerek.
Egyes típusok kényelmes dönthetõ fejjel is megvásárolhatók.
A különbözõ méretû vizsgáló edényekhez igény szerint gyártunk befogadó kereteket.

i

A kiegészítõkkel és további mikroszkópokkal kapcsolatban
kérjük, keresse fel munkatársainkat

1.19 mikroszkóp tárgylemez
1.20 fedõlemez

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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SATFETYBOX tûzálló biztonsági (RB) szekrények
A SAFETYBOX gyártmányú tûzálló biztonsági szekrényeket tûzveszélyes anyagok biztonságos tárolására lehet használni. A szekrények típustól függõen 30 vagy 90 percig állnak
ellen a laborban keletkezett tûznek. Minden tûzálló szekrényt a TÜV minõségtanúsító
okmánnyal szállítunk.

SATFETYBOX GS és GT tûzálló biztonsági szekrények
Tûzállóság 90 percig. DIN EN14470-1 szabvány szerinti kivitelek.
Jellemzõk:
Ajtó: dupla, 10/10 vastagságú galvanizált acéllemezbõl készítve, saválló festéssel, a
lemezek között szilikát bázisú szigeteléssel, rozsdamentes zsanérral. Minden ajtó három
ponton zár. Kulccsal zárható és teljesen kihajtható. Az elengedést követõen az ajtó
automatikusan bezáródik. A zár tûz esetén nem engedi az ajtók nyitását.
Szekrényház: az ajtóhoz hasonló szigeteléssel (a galvanizált acéllemezek között
hõszigetelés), kívül-belül saválló festéssel, védõföldeléssel, és – a szekrény méretétõl
függõen – négy vagy hat beállítható (szintezû) lábbal van felszerelve.
Ajtó(k) tömítése: speciális anyagból készül, amely a hõre megduzzad, így hermetikusan
lezárja a belsõ teret. Visszatartja a lángokat, a füstöt és a gázokat.
Tûzgátló szelep: normál esetben a természetes szellõztetést biztosítja, ha azonban a
hõmérséklet 70°C fölé emelkedik, automatikusan lezár, így védve meg a belsõ teret az
esetleges tûz kialakulásától.
Minden szekrény két darab tûzgátló szeleppel rendelkezik.
Tartozékok: tálcaszerû – a kiömlött folyadékot is megtartó polcok, alsó gyûjtõedény,
figyelmeztetõ matricák. A polcok és az alsó gyûjtõedény rozsdamentes (AISI 304
minõségû) acélból készülnek.

Típusmagyarázat
GS: speciális ajtómechanizmus – ha környezeti hõmérséklet eléri az
50°C-ot, az ajtók automatikusan becsukódnak (az ajtózáró mechanizmus elektromos elemeket nem tartalmaz). Beépített elszívó ventilátor, aktívszén-szûrõvel.
GT: önzáró ajtó – az ajtó elengedése után az ajtó automatikusan
becsukódik. Beépített elszívó ventilátor, aktívszén-szûrõvel.
AC 600 típus: egy ajtóval, 23 literes alsó gyûjtõedénnyel és
7 literes / 50 kg teherbírású polcokkal.
AC 1200 típus: kétajtós szekrény 45 literes alsó gyûjtõedénnyel és
14 literes / 80 kg teherbírású polcokkal.

AC 600
Kód

Típus

30.FL006GS

AC 600 GS

Térfogat

Külsõ méret

Belsõ méret

Polc

(mm)

(mm)

(db)

(kg)

69 × 65 × 20050 × 46 × 171

3

310

(liter)*
100 / 430

30.FL006GT

AC 600 GT

100 / 430

69 × 65 × 20050 × 46 × 171

3

310

30.FL012GS

AC 1200 GS

160 / 792

119 × 65 × 200100 × 46 × 171

3

460

30.FL012GT

AC 1200 GT

160 / 792

119 × 65 × 200100 × 46 × 171

3

460

*hasznos térfogat (tárolási kapacitás)/teljes belsõ térfogat.
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SATFETYBOX CM line tûzálló biztonsági szekrények
A Safetybox CM line sorozatú tagjai a gyártó némileg egyszerûsített, – de a fenti típusokhoz képest – kedvezõbb árú tûzálló szekrényei széles méret és típusválasztékban.
Ezek a szekrények is megfelelnek a legszigorúbb elvárásoknak.
Tûzállóság 90 percig. DIN EN14470-1 szabvány szerinti kivitelek.
A különbségek a fenti biztonsági szekrényekhez képest az alábbiak:
- az ajtó felfüggesztése nem rejtett, hanem „hagyományos”.
- a polcok és gyûjtõedények galvanizált, majd saválló festéssel ellátott acéllemezbõl
készülnek (nem rozsdamentes acélból).
- egyes modellek (F jelzésûek) a további költségcsökkentés érdekében fix, rögzített
polcokkal építettek, nem pozícionálhatóak.
Ezek a szekrények is automatikus, önzáró ajtómechanizmussal vannak ellátva.

AC 600 CM

Típusmagyarázat
AC 600/50 CM típus: egy ajtóval, 6 literes alsó gyûjtõedénnyel
és 7 literes / 50 kg teherbírású polccal.
AC 600 CM típus: egy ajtóval, 20 literes alsó gyûjtõedénnyel és
6 literes / 40 kg teherbírású polccal.
AC 600 CM F típus: u.a. rögzített polcokkal
AC 1200/50 CM típus: kétajtós szekrény, 13 literes alsó
gyûjtõedénnyel és 14 literes / 80 kg teherbírású polcokkal.
AC 1200 CM típus: kétajtós szekrény 45 literes alsó gyûjtõedénnyel és 14 literes / 80 kg teherbírású polcokkal.
AC 1200 CM F típus: u.a. rögzített polcokkal
D és DD jelzésû szekrények: görgõs fiókkal szerelt tûzálló
szekrények, egyenként 80 kg teherbírású fiókokkal

Kód

Típus

AC 1200 / 50 CMD

Térfogat

Külsõ méret

Belsõ méret

Polc

Súly

(liter)*

(mm)

(mm)

(db)

(kg)

Normálajtós kivitelû tûzálló szekrények
30.FL006/5CM

AC 600/50 CM

30 / 123

68 × 66 × 74

51 × 44 × 54

1

170

30.FL006CM

AC 600 CM

100 / 386

68 × 65 × 199

51 × 44 × 168

3

350

30.FL006CMF

AC 600 CM F

100 / 386

68 × 65 × 199

51 × 44 × 168

3

350

30.FL012/5CM

AC 1200/50 CM

80 / 243

118 × 65 × 74

101 × 44 × 54

1

243

30.FL012CM

AC 1200 CM

160 / 761 118 × 65 × 199 101 × 44 × 168

3

490

30.FL012CMF

AC 1200 CM F

160 / 761 118 × 65 × 199 101 × 44 × 168

3

490
140

Gördülõfiókos kivitelû tûzálló szekrények
30.FL006/5CMD

AC 600/50 CM D

30 / 75

60 × 51 × 60

43 × 39 × 44

1 fiók

30.FL012/5CMD

AC 1200/50 CM D

80 / 163

110 × 51 × 60

93 × 39 × 44

1 fiók

220

30.FL012/5CMDD

AC 1200/50 CM DD

80 / 163

110 × 51 × 60

93 × 39 × 44

2 fiók

220

AC 1200 CM

*hasznos térfogat (tárolási kapacitás)/teljes belsõ térfogat.

Kiegészítõk a tûzálló szekrényekhez
A szekrényekhez számos tartozék – mint például: kombinációs zár, gördülõ állvány,
perforált polc, elszívó és szûrõrendszer – rendelhetõ. A részletekkel munkatársaink
készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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SAFETYBOX sav- és lúgtároló szekrények
Típustól függõen megfelelnek a TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1/DIN
4554/ZH 1/428 szabványoknak és az EN 61010-1, CEI 66-5 követelményeinek.
Jellemzõk:
Ajtó: 10/10 vastagságú galvanizált acéllemezbõl, saválló festéssel, rozsdamentes zsanérral, kulccsal zárható, kívül figyelmeztetõ matricákkal. Minden ajtó
három ponton zár.
Szekrényház: galvanizált acélból, saválló festéssel, – a mérettõl függõen – négy,
vagy hat darab állítható (szintezõ) talppal felszerelve.
Elszívás: vegyifülkébe való bekötéssel, anélkül karbon-szûrõvel (CARBOX) – egyes
típusok beépített ventillátorral is.
Tartozékok: saválló bevonatú cserélhetõ-forgatható polcok, és alsó gyûjtõedény.

A 120

Típusmagyarázat
A és AA: egyterû szekrény – savak tárolására. A polcok saválló bevonatúak, lúgok
tárolása esetén rozsdamentes polc ajánlott.
AB: kettõs terû szekrény – a lúgok és a savak egymástól elszeparált részben való
tárolására, rozsdamentes és festett polcokkal.
W: üvegablakos ajtóval szerelt szekrény.
A 600 típus: egyajtós savtároló szekrény 24 literes alsó gyûjtõedénnyel és 8 literes /
50 kg teherbírású polcokkal. Lúgok tárolása esetén rozsdamentes polc ajánlott.
AA 600 (W) típus: egyajtós savtároló szekrény elektromos elszívóval, szénszûrõvel, 24
literes alsó gyûjtõedénnyel és 8 literes / 50 kg teherbírású polcokkal. Lúgok tárolása
esetén rozsdamentes polc ajánlott.
A 120 típus: kétajtós savtároló szekrény 35 literes alsó gyûjtõedénnyel és 11 literes /
100 kg teherbírású polcokkal. Lúgok tárolása esetén rozsdamentes polc ajánlott.
AA 120 (W) típus: kétajtós savtároló szekrény elektromos elszívóval, szénszûrõvel, 35
literes alsó gyûjtõedénnyel és 11 literes / 100 kg teherbírású polcokkal. Lúgok tárolása
esetén rozsdamentes polc ajánlott.
AAF 120 típus: kétajtós savtároló szekrény elektromos elszívóval, idõzítõvel, riasztóval, szénszûrõvel, 35 literes alsó gyûjtõedénnyel és 11 literes /100 kg teherbírású polcokkal. Lúgok tárolása esetén rozsdamentes polc ajánlott.
A 600/50 típus: egyajtós savtároló szekrény elektromos elszívóval, 2 db 8 literes / 50
kg teherbírású festett polcokkal. Lúgok tárolása esetén rozsdamentes polc ajánlott.
AB 900/50 típus: sav és lúgtároló szekrény elszeparált belsõ térrel, elektromos
elszívóval, 2 db rozsdamentes, 2 db festett, egyenként 6 literes / 100 kg teherbírású
polccal.
AB 600 típus: sav és lúgtároló szekrény elszeparált belsõ térrel, elektromos elszívóval,
2 db rozsdamentes, 2 db festett, egyenként 9 literes / 50 kg teherbírású polccal.
AB 1200/50 típus: sav és lúgtároló szekrény elszeparált belsõ térrel, elektromos
elszívóval, 2 db rozsdamentes, 2 db festett, egyenként 9 literes / 100 kg teherbírású
polccal.
AB 30/30 EST típus: sav és lúgtároló szekrény elszeparált belsõ térrel, elektromos
elszívóval, szénszûrõvel. Ajtónkként 4 db, tetszõleges magasságban rögzíthetõ,
egyenként 25 kg teherbírású polccal. Az ajtók a polcokkal együtt fiókszerûen kigördíthetõk, kényelmessé téve a be- és kirakodást.

AA 600
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Kód

Típus

Térfogat

Külsõ méret

Belsõ méret

Polc

Súly

(liter)*

(cm)

(cm)

(db)

(kg)

IX

Egyterû savtároló szekrények
30.CH006

A 600

90/378

60 × 50 × 169

53 × 45 × 150

3

83

30.CH006A

AA 600

90/378

60 × 50 × 201

53 × 45 × 150

3

96

30.CH006AW

AA 600W

90/378

60 × 50 × 201

53 × 45 × 150

3

96

30.CH012

A 120

160/800

120 × 50 × 169

112 × 45 × 150

3

130

30.CH012A

AA 120

160/800

120 × 50 × 201

112 × 45 × 150

3

146

30.CH012AW

AAW 120

160/800

120 × 50 × 201

112 × 45 × 150

3

150

30.CH012AF

AAF 120

160/800

120 × 50 × 201

112 × 45 × 150

3

150
45

Lúg- és savtároló szekrények elszeparált belsõ térrel
30.CH006/5

A 600/50

50/147

60 × 50 × 72

53 × 46 × 56

2

30.CH009/5

AB 900/50

70/224

90 × 50 × 72

76 × 49 × 58

70

70

30.CH006AB

AB 600

90/342

60 × 50 × 201

52 × 44 × 150

1+1

105

30.CH012/5

AB 1200/50

90/295

120 × 50 × 72

106 × 46 × 56

75

75

52 × 49 × 149

4+4

132

Gördülõfiókos lúg- és savtároló szekrény elszeparált belsõ térrel
30.CH303AB

AB 30/30 EST

80/378

60 × 50 × 201

*hasznos térfogat (tárolási kapacitás)/teljes belsõ térfogat.

AB 30 / 30 EST
AB 600
A 600

AAF 120

AB 900 / 50

SAFETYBOX kisméretû méregszekrények
Jellemzõk:
Ajtók: 10/10 vastagságú galvanizált acéllemezbõl, saválló festéssel, kulcsos zárással.
Szekrényház: galvanizált acélból, saválló festéssel, szellõzésmentes, falra szerelhetõ kivitel.
Tartozékok: 2 db saválló bevonatú acélpolc.
Kód

Típus

Külsõ méret

Belsõ méret

Térfogat

Súly

(cm)

(cm)

(liter)

(kg)

30.ARMF1

MF-1

47 × 20 × 50

42 × 19 × 45

35

10

30.ARMF3

MF-3

55 × 35 × 60

50 × 28 × 55

77

13

Tel.: (1) 436-0790

Fax: (1) 250-1241
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SAFETYBOX gázpalacktároló szekrények
Stabil, beltéri szekrények kettõ vagy négy, maximum 50 literes gázpalack biztonságos tárolására EN14470-2 norma szerint.
Jellemzõk
Ajtó: dupla, 10/10 vastagságú galvanizált acéllemezbõl, saválló festéssel, a
lemezek között hármas, szilikát-kerámia-szilikát szigeteléssel, szikramentes
zsanérral, kulcsos zárással. Teljesen kihajtható, három ponton záródik.
Szekrényház: galvanizált acélból, saválló festéssel, védõföldeléssel, négy állítható talppal szerelve. Lehetõség van a gázcsövek kivezetésére, és gázszivárgás-detektor beszerelésére.
Tömítés: speciális anyagból – hõre habbá alakul, hermetikusan lezárja a belsõ
teret. Visszatartja a lángokat, a füstöt és a gázokat.
Tûzgátló szelep: normál esetben a természetes szellõztetést biztosítja, ha
azonban a hõmérséklet 70ºC fölé emelkedik, automatikusan lezár, így védve
a belsõ teret az esetleges tûz kialakulásától. Minden szekrény kettõ ilyen
szeleppel rendelkezik.
Tartozékok: rozsdamentes palacktartó konzol záró lánccal, rozsdamentes
rakfelület felhajtható segédlemezzel, figyelmeztetõ matricák.
Kód

Típus

Külsõ méret

Belsõ méret

Palack

Palack

(cm)

(cm)

(db)

(liter)

Súly
(kg)

30.CG065

BC 650 GS

65 × 60 × 199

55 × 49 × 174

2

50

284

30.CG135

BC 1350 GS

70 × 60 × 205

60 × 50 × 180

4

50

163

SAFETYBOX kültéri gázpalacktároló szekrények
Az elõzõekben ismertetett gázpalacktároló szekrények erõsített, moduláris
változatai.
A fentiekben megismert gázpalacktároló szekrények erõsített, moduláris változatai. Az alaptípus külsõ méretei: 88 × 96 × 240 cm. Súlya: 262 kg.
Esõvédõ szerkezettel, hullámpalával és PVC ereszcsatornával van felszerelve.
Az alaptípus három 50 literes palack tárolására alkalmas. A modulok
kialakításánál lehetõség van bõvített területû vagy szeparált helyiségek létrehozására.
Kód alaptípus: 30.DB00B
Példa a modulok kialakítására:
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SAFETYBOX helyi elszívó készülékek
Felhasználási területük: fõként porkeltõ gyógyszeripari anyagok való munkáknál,
mint pl. tabletták, kapszulák, infúziók elõkészítése, bemérése.
Asztali és falra szerelhetõ változatban kaphatóak.

CAP-FARM 60 típusú asztali elszívó készülék
Az elszívó rész sárga, extrudált ABS-bõl készült. Az elektromos ventillátor –
típustól függõen – egy H12 osztályú abszolút szûrõn, vagy egy aktívszenes
szûrõn keresztül szívja el a levegõt. A szûrõ könnyedén cserélhetû. A fülke
rész sarokelemei sárgára festett alumíniumból készültek, az oldalablakok
anyaga plexi. A kezelõnyílás mérete: 36 × 53 cm. A készülék eltérõ elszívó
teljesítménnyel rendelhetõ.
Kód

Típus

Szûrõ

Külsõ méret

Súly

(cm)

(kg)

H12

60 × 55 × 87

24

30.CAP60

CAP-FARM 60

30.CAP60C

CAP-FARM 60 C

aktív szén

60 × 55 × 87

24

30.CAP60P

CAP-FARM 60 P

H12

60 × 55 × 87

24

CAP-FARM 60/B falra szerelhetõ elszívó készülék
Az elszívó rész megegyezik az asztali változatéval. Az elektromos ventillátor
egy H14 osztályú abszolút szûrõn keresztül szívja el a levegõt. A tartókonzol teleszkópos, vízszintes irányban kihúzható 90 és 190 cm között.
Az elszívó a konzolhoz képest 45 cm-re engedhetõ le, illetve 180 fokos tartományban elforgatható. A készülék eltérõ elszívó teljesítménnyel rendelhetõ.
Kód

Típus

Szûrõ

Külsõ méret

30.CAP60B
30.CAP60BP

(cm)

(kg)

CAP-FARM 60/B

H14

60 × 55 × 86

19,5

CAP-FARM 60/B P

H14

60 × 55 × 86

19,5

Tel.: (1) 436-0790

Súly

Fax: (1) 250-1241
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Vegyifülke
A vegyifülkék a laboratóriumban elõforduló veszélyes munkák biztonságossá tétele érdekében készültek. Használata azokban az esetekben feltétlenül indokolt, ha az elvégzendõ munka olyan gázok, gõzök,
aeroszolok, vagy por képzõdésével jár, melyek koncentrációja meghaladhatja a munkavégzõkre veszélyes határértéket, illetve tûz- és robbanásveszélyes. A vegyifülke aktív szellõzõrendszere révén
kiküszöböli az egészségkárosító, veszélyes anyagok munkavégzés alatti kiszivárgását.
Az általunk forgalmazott vegyifülkék szinterezett acélból készülnek. A munkatér borítása igény szerint
polipropilén (PP) vagy TRESPA ATHLON anyagból készül. A munkalap anyaga DURCON, speciálisan
laborcélokra kifejlesztett erõsen sav-és lúgálló anyag.
Az ablaküvegek 3+3 mm vastag ragasztott biztonsági üvegbõl készülnek, amelyek billenésmentesen vízszintes irányban is elmozdíthatók. A felsõ világítóablakok szintén
3+3 mm vastag ragasztott biztonsági üvegbõl készülnek, és szintén csúsztathatók.
A tolóablak és a világítóablak különbözõ arányú és mértékû nyitásával, vagyis alsó és
felsõ ill. bal és jobboldali légutánpótlással az elszívás intenzitása a fülke teljes terében
irányítható. A fülkeablak mozgatását a beépített ellensúly és fogantyú segíti. Az
ellensúly révén a tolóablak a kívánt magasságban függõleges ill. vízszintes helyzetben
marad, nyitott állapotában a munkatér teljes hozzáférhetõségét biztosítja.
A fülke hátsó falán található az elszívó csatorna. A fülke teljes szélességében, alul és
felül 5 cm-es elszívó résen keresztül távoznak a keletkezõ gõzök és gázok.
A megfelelõ elszívó teljesítmény eléréséhez szükséges eszközöket (ventilátor, helység
levegõjének utánpótlása, esetleg hõcserélõ) helyszíni felmérés alapján ajánljuk meg.
A fülke flexibilis, ½ collos csatlakozókkal köthetõk rá a kezelõfelületen elhelyezett gázés vízcsapon keresztül a központi gáz- ill. vízhálózatra. Az ovális 40x80 mm-es, saválló (DURCON) leöntõ szifonon keresztül köthetõ a lefolyó rendszerhez. A víz, gáz és
csatorna bekötések a fülke jobb oldalán kerülnek elhelyezésre.
A vegyi fülke világítását a munkatértõl szeparáltan elhelyezett fénycsövek (2 db) látják el. A villamos
készülékek kiszolgálására (max. 3,5 kW) az elõlapon felszerelt, négy darab, IP 55 védettségi fokozatú
dugaszoló aljzat szolgál. A vegyifülke elektromos áramtalanító fõkapcsolója a berendezés homloklapján
került elhelyezésre. A túláram védelmét 16A-os kismegszakító biztosítja.
A vegyi fülke alsó szekrénye tároló helyként használható.
Kód

Kód

Fülke borítása

átadós

Munkalap mérete

Külsõ méret

(mm)

(mm)

61.DELTA12P

-

polipropilén (PP)

1.200 × 710

1.280 × 850 × 2.450

61.DELTA15P

-

polipropilén (PP)

1.500 × 710

1.580 × 850 × 2.450

61.DELTA17P

-

polipropilén (PP)

1.700 × 710

1.780 × 850 × 2.450

61.DELTA10K

61.DUPA10

TRESPA ATHLON

1.000 × 710

1.080 × 850 × 2.450

61.DELTA12K

61.DUPA12

TRESPA ATHLON

1.200 × 710

1.280 × 850 × 2.450

61.DELTA14K

61.DUPA15

TRESPA ATHLON

1.400 × 710

1.480 × 850 × 2.450

61.DELTA17K

61.DUPA18

TRESPA ATHLON

1.700 × 710

1.780 × 850 × 2.450

61.DELTA20K

-

TRESPA ATHLON

2.000 × 710

2.080 × 850 × 2.450

Tartozékok a vegyifülkéhez
A vegyi fülkékkel kapcsolatosan a következõkben felsorolt tételekkel (vagy azok egy
részével), valamint járulékos költségekkel (faláttörés, szerelési költség) is számolni kell.
A részletekrõl érdeklõdjön munkatársainknál.
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Kód

Megnevezés

61.PPF23

elszívó ventilátor, légszállítási teljesítmény 1000 – 1.500 m3/h

61.PPF24

elszívó ventilátor, légszállítási teljesítmény 1000 – 2.000 m3/h

61.PPF25

elszívó ventilátor, légszállítási teljesítmény 1500 – 3.000 m3/h

61.10013

ventilátort tartó konzol

61.10012

PVC csõ a fülke és a ventilátor közé, rendelési egység 1 m
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