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Teljes termékkínálat az interneten:
Laboreszköz Katalógus.hu

A www.laboreszkozkatalogus.hu címen a
Labsystem Kft. által forgalmazott valamennyi 
termék bemutatásra kerül.
Az oldal struktúráját a legutóbb nyomtatásban
megjelent katalógusunk mintájára alakítottuk ki.

A folyamatos gondozásnak köszönhetõen, a
Laboreszköz Katalógus naprakész információkkal
szolgál cégünk új és hagyományosnak mondható
minõségi termékeirõl egyaránt.

Látogassa meg a Labsystem Kft.
hivatalos weboldalát is!
A www.labsystem.hu honlapunkon aktuális híreinket, szakmai cikkeinket olvashatja, de informálódhat 
újdonságainkról, valamint beszállító partnereinkrõl is. A honlap közvetlen kapcsolatban van az internetes
katalógusunkkal, így a termékkeresés rendkívül egyszerû mozzanat.



Laboreszköz katalógus

6. bõvített kiadás

Labsystem Kft.
1139 Budapest, Tahi u. 70/a.  Tel.: (1) 436-0790, 436-0791  Fax: (1) 250-1241

info@labsystem.hu   www.labsystem.hu
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Több mint 15 éve a laboreszköz-kereskedelemben
A Labsystem Kft. 1995 óta van jelen a laboratóriumi eszközök és felszerelések piacán,
melynek Magyarország egyik legismertebb szereplõjévé vált az elmúlt évek során.
Megalakulásunk óta töretlen célunk a laboratóriumok, kutatóintézetek, üzemek 
mûszer és laboreszköz igényeinek kielégítése minõségi eszközökkel. 
Cégünk tevékenységét állandón fejlõdõ infrastrukturális háttér biztosítja. Az utóbbi
években jelentõsen nagyobb raktárterülettel rendelkezõ, vevõközpontú irodába
költöztünk, valamint érdeklõdõink zökkenõmentes tájékoztatása érdekében ma már két
weboldalt is üzemeltetünk.
Kereskedelmi és szakmai tapasztalataink, képzett munkatársaink és hatékony szállít-
mányozási rendszerünk teszi lehetõvé, hogy a laboreszköz-kereskedelem élvonalában
tudhassuk magunkat.

Minõség - mindig a középpontban
Az általunk forgalmazott minõségi termékekkel és világszínvonalú mûszereinkkel,
berendezéseinkkel igyekszünk az ügyfeleink által támasztott elvárásoknak maximálisan
megfelelni. 
2005. áprilisában a Laboratóriumi gépek, eszközök, berendezések forgalmazása és
szervizelése területén bevezettük az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány
követelményeinek megfelelõ rendszert, melynek érvényességét a 2008. év során 
a CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft. sikeres felülvizsgálatának 
eredményeként újabb 3 évre meghosszabbíthattuk, így szolgáltatásaink színvonalát
továbbra is az azóta megújuló MSZ EN ISO 9001:2009 minõségirányítási rendszerünk
biztosítja.

Labsystem, mint szolgáltató
Ügyfélszolgálat és vevõlátogatás: 
A mûszaki paraméterekkel, árakkal vagy a megrendeléssel kapcsolatos kérdésekre
kereskedelmi ügyintézõink készséggel válaszolnak. Kérésre területi vagy budapesti
üzletkötõnk személyesen is felkeresi ügyfeleinket, igény esetén termékbemutatót is
tartunk.
Online információs szolgálat:
Internetes oldalunkon rendkívül könnyen informálódhat termékeinkrõl, illetve azokról 
pillanatok alatt tud árajánlatkérést küldeni. Munkatársainkkal online is felveheti a 
kapcsolatot.
Szállítás: 
Kiforrott szállítmányozási rendszerünk révén Magyarország egész területén tudjuk
teljesíteni a megrendeléseket. Szállítási költségeink mérsékeltek.
Szerviz: 
Készülékeinkhez folyamatos szervizhátteret biztosítunk a garanciális idõn túl is,
valamint karbantartási feladatokat is vállaluk, akár éves keretszerzõdés formájában is.

Az Ön új Laboreszköz katalógusa
Tisztelt Olvasó! 
Ön a Labsystem Kft. hatodik katalógusának bõvített kiadványát tartja a kezében. 
A katalógus szerkesztésénél törekedtünk a forgalmazott termékeink, készülékeink
minél részletesebb bemutatására. A termékek közötti eligazodást információs 
piktogramok és üzenetek segítik. További segítséget nyújtanak a kiadvány végén talál-
ható mellékletek.

Teljes termékkínálat egy interaktív katalógusban
A www.laborleszkozkatalogus.hu címen elérhetõ interaktív katalógusunkban az érdek-
lõdõk gombnyomásra informálódhatnak termékeinkrõl, partnereinkrõl. A honlap közli a
legfrissebb újdonságokat, ismerteti aktuális akcióinkat, amelyekrõl hírlevelünkre vagy
RSS csatornánkra feliratkozva azonnal értesülhet. A termékekrõl közölt tudományos
vagy PR cikkek anyagát, valamint a szakmai bemutatók háttér anyagait továbbra is a
www.labsystem.hu oldalon tesszük közzé.

Reméljük, katalógusunkkal és szolgáltatásainkkal megkönnyítjük az Ön munkáját, és
még eredményesebbé tesszük együttmûködésünket.

Kubovics Ferenc
Ügyvezetõ igazgató

BEVEZETÕ



Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

BEVEZETÕ
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MEGRENDELÕLAP

Labsystem Kft.
1139 Budapest, Tahi u. 70/a. 
Tel.: (1) 436-0790, 436-0791 
Fax: (1) 250-1241
E-mail: info@labsystem.hu
www.labsystem.hu

Cég neve:

Osztály:

Cím:

Telefon: Fax:

Ügyintézô:

Hivatkozási szám:

Árajánlatkérés Megrendelés Információkérés

Kód Megnevezés Mennyiség

Megjegyzés:

Dátum: Aláírás: Bélyegzô:
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JELMAGYARÁZAT
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PP 7500
g

PP

PS 15000
g

15000
g

A B C
1
2
3

2

1

0

-90 °C

121 °C

134 °C

121 °C

RNAse

DNAse

pirogén

121 °C

Schott DURAN és SIMAX üvegbõl készült
(Schott DURAN és SIMAX üveg
tulajdonságai az 1. sz. mellékletben)

hõálló boroszilikát üvegbõl készült

autoklávozható 121 ºC-on

autoklávozható 134 ºC-on

a polipropilén anyagú
autoklávozható 121 ºC-on

autoklávozható 121 °C-on bizonyos
kritériumok mellett*

a polipropilén anyagú autoklávozható
121 °C-on bizonyos kritériumok mellett*

fagyasztható a feltûntetett
hõmérsékletig

írható felület

nyomokban sem
tartalmaz RNS-t

nyomokban sem
tartalmaz DNS-t

pirogén mentes

számozott férõhelyek

beosztás

MÉ

SZÉSZÉ SZÉ 

SZÉ

MÉ
MÉ

MÉ

MÉ

MAMA

MA

MA

ØØ

*Ahol nincs külön feltüntetve.

Síkbeli alakzatok: SZÉlesség x MÉlység ( mm, cm, m )

Például:
500 x 200

Térbeli alakzatok: SZÉlesség x MÉlység x MAgasság ( mm, cm, m ) vagy
Átmérõ (Ø) x MAgasság ( mm, cm, m ) vagy
Átmérõ (Ø) x MÉlység ( mm, cm, m )

Például: 
300 x 250 x 200 50 x 200 x 40 200 x 80 x 200 Ø60 x 120 Ø60 x 120

(a felhasználó szemszögébõl)

A katalógusban szereplõ méretek értelmezése*:

A katalógusban szereplõ ikonok értelmezése:

BORO
3.3

121 °C
PP

*érdeklõdjön munkatársainknál!

Információs mellékletekM.1 - M.7

DURAN SIMAX
centrifugálható a
feltüntetett értékig

a polisztirol anyagú a feltüntetett
értékig centrifugálható

a polipropilén anyagú a feltüntetett
értékig centrifugálható

vegyhatások elleni védelem

közvetlen hõhatás elleni védelem
(250 ºC/15 mp)

mechanikai behatások
elleni védelem

vágás elleni védelem

mikroorganizmusok
elleni védelem

mikroprocesszoros vezérlés,
programozható mûködés

digitális kijelzõ (LED, LCD, egyéb)

adatkimenet számítógéphez,
nyomtatóhoz

Érintõképernyõ

Vízáteresztõ képességû szûrõ

Vízátnemeresztõ képességû szûrõ

A katalógusban megjelent információk és képek
forrásául a partnereink aktuális technikai leírásai
és termék illusztrációi szolgáltak. Az idõközben
bekövetkezett esetleges változásokért és nyomdai
hibákért felelõsséget nem vállalunk.
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TARTALOM

ÜVEGESZKÖZÖK

Fõzõpoharak, lombikok

Fõzõpohár 1.2 

Erlenmeyer lombik 1.2, 1.4

Jódszám lombik 1.3 

Szívópalack 1.3 

Gömblombik 1.4

Állólombik 1.5 

Üvegedények

Laboratóriumi üveg, kupak 1.6, 1.7 

Folyadéküveg 1.7 

Porüveg 1.7 

Pipettás üveg 1.7 

Záródugó 1.8 

Csiszolatbilincs 1.8

Térfogatmérõ eszközök

Mérõlombik 1.9 

Mérõhenger 1.9 

Rázóhenger 1.9 

Büretta 1.10 

Automata büretta, üvegtartály 1.10

Osztott pipetta 1.11 

Dugattyús pipetta 1.11 

Hasas pipetta 1.12

Pasteur pipetta 1.12

Általános üvegeszközök

Alkoholos (spiritusz) égõ 1.12

Petricsésze 1.13 

Kristályosító csésze 1.13 

Bepárló tál 1.13 

Óraüveg 1.13 

Mérlegedény 1.14 

Exszikkátor, exszikkátor betét 1.14 

Portölcsér 1.15

Üvegtölcsér 1.15

Analitikai tölcsér 1.15

Bordás tölcsér 1.15 

Szûrõtölcsér 1.16

Szûrõtégely 1.16 

Szûrõnuccs 1.16 

Gumikónusz 1.16 

Választótölcsér 1.17

Keverõ üvegbot 1.17

Üveggyöngy 1.17 

Kémcsövek

Kémcsõ 1.18

Centrifugacsõ 1.18

Menetes kémcsõ, kupak 1.19 

Menetes üvegcse, kupak 1.19 

Citológiai, patológiai eszközök

Tárgylemez, tárgylemez címke 1.19 

Fedõlemez 1.20 

Számlálókamra 1.20 

Tárgylemez festõedény 1.20 

Kapillárisok

Kapilláris csõ 1.21

Kapilláris pipetta 1.21

Mérõeszközök

Hõmérõ 1.22 

Butirométer 1.24 

Piknométer 1.24 

Sejthomogenizáló 1.24 

Aerométer 1.25 

Küvetták

Üveg küvetta 1.26 

Kvarc küvetta 1.26

Porcelán eszközök

Porcelán bepárló tál 1.27 

Porcelán dörzstál, dörzsölõ 1.27 

Porcelán izzítótégely, fedõ 1.27

Kvarc izzítótégely 1.27

Speciális üvegeszközök 1.28

MÛANYAG ESZKÖZÖK

Kémcsõ, centrifugacsõ

Kémcsõ 2.2 

Kémcsõkupak 2.3 

Kémcsõ dugóval 2.4 

Kémcsõcsavaros kupakkal 2.4 

Védõtok csavaros kupakkal 2.4

Centrifugacsõ 2.5 

Fagyasztócsõ

Fagyasztócsõ, kupak, kupakbetét 2.6

Fagyasztócsõ tartó, munkahely 2.6 

Mikrocsõ, PCR eszközök

Menetes mikrocsõ, kupak, kupakbetét 2.8 

Mikrocsõ, Eppendorf csõ 2.9 

PCR csõ 2.10

PCR csõfüzér 2.10

Adapter PCR csõhöz 2.10 

PCR plate 2.11 

PCR plate lezáró film, takaró, simítóhenger 2.11 

Küvetták

Spektrofotométer küvetták 2.12 

Küvetta és mintatartó automatákhoz 2.12

Küvettaszegmens tartóban 2.13

Szcintillációs edény 2.13 

Pipetták

Szerológiai pipetta 2.13 

Élelmiszeripari pipetta 2.14 

Pasteur pipetta 2.14 

I

II
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Mikropipetta 2.14 

Mikrobiológiai eszközök

Tenyésztõcsõ 2.15 

Tenyésztõedény 2.15 

Sejtkaparó 2.15 

Tenyésztõkamra 2.16 

Tenyésztõplate 2.16 

Mikrotiráló plate 2.16 

Petricsésze fedõvel 2.17 

Petricsésze tartó állvány 2.17

Szélesztõbot 2.17 

Oltókacs, mûanyag, steril 2.17 

Oltókacs és szár, Rédey-féle, fém 2.18 

Vattapálca mintavételhez 2.19 

Mintavevõ pálca tárolócsõben, steril 2.20 

Transzport táptalaj 2.20 

Tisztasági mintavevõ (TiMi) szett 2.21

Steril, drótzárású zacskó 2.22 

Steril anyatejgyûjtõ zacskó, Milky Bag 2.22

Zacskó, újrazárható 2.22 

Zacskó biztonsági zárással 2.23 

Autoklávozható zsák 2.23 

Homogenizáló (stomacher) zacskó 2.23

Pipettahegyek

Pipettahegy 2.24, 2.27 

Szûrõs pipettahegy 2.26, 2.27 

Reagens tálka pipettához 2.28 

Mintatartó edények

Mintatartó edény 2.29 

Steril mintavevõ edény 2.30 

Tárolóedény csavaros tetõvel 2.30

Porflakon 2.31 

Folyadékflakon 2.31

Cseppentõflakon 2.33

Spricc flaska 2.33

Tároló eszközök

Pipettatartó tálca 2.34

Mûszertálca 2.34

Fotótálca 2.34

Mûanyag láda 2.34

Tároló kanna 2.35

Tároló ballon 2.35

Folyadékballon csappal 2.35

Általános mûanyag eszközök

Fõzõpohár, mûanyag, teflon 2.36

Mérõhenger 2.36

Mérõlombik 2.36

Erlenmeyer lombik 2.36

Mérõpohár füllel 2.37

Portölcsér 2.37

Analitikai tölcsér 2.37

Tölcsér szûréshez 2.37

Tölcsér nagy térfogatokhoz 2.38

Büchner tölcsér 2.38

Szedimentációs (Imhoff) kehely 2.38

Laboratóriumi állvány, univerzális 2.39

Pipettaállvány 2.39

Pipetta- és bürettamosó 2.40

Laboreszköz szárító 2.40

Ólomkarika 2.40

Gömblombik tartó 2.40

Csipesz 2.41

Kémcsõfogó csipesz 2.41

Spatula, spatula-kanál 2.41

Mintavevõ kanál, steril 2.41

Mérõkanál 2.41

Bemérõcsónak 2.42

Óraüveg 2.42

Mérlegedény tetõvel 2.42

Gumicsõ 2.43

PVC csõ 2.43

Speciális csövek 2.43

Szilikoncsõ 2.44

Csõszorító 2.44

Csõ- vagy hõmérõtartó edények szélére 2.44

Csõcsatlakozó, oliva 2.44 

Visszacsapó szelep 2.45

Csap csõcsonk csatlakozással 2.45 

Áramlásjelzõ folyadékhoz, gázhoz 2.45 

Vízsugárszivattyú 2.45 

Mágneses keverõbotok

Mágneses keverõbot 2.46 

Mágneses keverõbot kiemelõ 2.46

Kémcsõ, mikrocsõ és PCR csõ állványok

Kémcsõállvány 2.47 

Univerzális csõtartó 2.48

Kémcsõtartó doboz 2.48 

Kémcsõtartó, eldobható 2.49 

Kémcsõállvány, habszivacs, hungarocell 2.49 

Mikro- és cryocsõ tartódoboz, papír 2.49 

Mikrocsõ inkubáló rack 2.50 

Fagyasztó rack 2.50  

Béta sugárzástól védõ tartó fedõvel 2.50  

Küvetta és mikrocsõ tartóállvány 2.50  

Mikrocsõtartó állvány 2.51 

Mikro- és cryocsõ tartódoboz 2.51 

Fagyasztócsõ (cryo) tartódoboz 2.52 

PCR munkahely 2.53 

PCR rack 2.53 

Patológiai eszközök

Patológiai eszközök, beágyazó kazetta 2.54 

Tárgylemez adagoló 2.54 
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Tárgylemez festõ eszközök 2.54

Tárgylemez tartó mappa 2.55

Tárgylemez tartó doboz 2.56 

Beágyazó kazetta rendszerezõ doboz 2.56

Tárgylemez rendszerezõ doboz 2.56 

Tárgylemez rendszerezõ szekrény 2.57 

Laboratóriumi archiváló szekrény 2.57 

FÉMESZKÖZÖK

Kémcsõtartók, drótkosarak

Kémcsõállvány 3.2

Állvány edényekhez 3.3 

Petricsésze tartókosár 3.3 

Drótkosár 3.3

Mûszertálca 3.4 

Tárgylemez festõ eszközök 3.4 

Zacskótartó állvány 3.4 

Csõszorítók, bilincsek

Csõszorító, csõszorító bilincs 3.5 

Csipeszek, ollók

Csipesz 3.6 

Olló 3.6 

Spatulák, kanalak

Bemérõcsónak 3.7 

Spatula, spatula-kanál 3.7 

Kettõskanál 3.9 

Vegyszerkanál 3.9 

Adagolókanál 3.9 

Laborállványok és kiegészítõk

Laborállvány 3.10 

Bürettaállvány 3.11 

Kettõsdió 3.12 

Lombikfogó, dióval, dió nélkül 3.12 

Bürettafogó 3.12 

Univerzális fogó 3.13 

Hõmérõtartó 3.13

Fõzõpohár fogó 3.13 

Szûrõkarika 3.13 

Laboremelõ állvány 3.14 

Általános fémeszközök

Vasháromláb 3.14 

Drótháromszög, drótháló 3.14 

Gázégõ (Bunsen, Teclu) 3.15 

Alkoholos égõ 3.15 

Petricsésze és bepárlótál fogó 3.16

Tégely- és csõfogó 3.16 

Fõzõpohár fogó 3.16 

Kémcsõfogó 3.16 

Egyéb laboreszközök

Lombik- és kémcsõmosó kefe 3.17

Dugófúró sorozat 3.17

Dugófúró élezõ 3.17

Nyitó és lezáró (peremezõ) fogók 

alumínium kupakokhoz 3.17

Szikenyél és cserélhetõ szike penge 3.18

Laboratóriumi eszközök nikkelbõl 

és platinából 3.18

Állványok, kisebb bútorok 

rozsdamentes acélból 3.18

BIZTONSÁG, HIGIÉNIA

Jelzõszalagok, címkék

Sterilitást jelzõ szalag és érme 4.2

Jelzõszalag, színes 4.2 

Öntapadós címke, fehér 4.2 

Figyelmeztetõ, biztonsági címke 4.3 

Pipettázó feltétek 4.3

Munkavédelemi eszközök

Szemmosó palack 4.4 

Védõszemüveg 4.4

Védõálarc 4.4 

Hallásvédelem (füldugó, fültok) 4.5

Légzésvédõ maszk 4.5 

Gumi félálarc, szûrõbetét 4.5

Védõkesztyû, pamut 4.6

Vágásálló védõkesztyû 4.6 

Hõálló védõkesztyû 4.6

Biztonsági védõkesztyû 4.6 

Fólia védõkesztyû 4.7 

Háztartási védõkesztyû 4.7 

Védõkesztyû, latex, nitril, vinyl 4.7 

Egészségügyi körsapka 4.8 

Egészségügyi szájmaszk 4.8

Kötény és karvédõ 4.8 

Egészségügyi (látogató) köpeny 4.8 

Cipõvédõ, gumírozott 4.8 

Saválló kötény 4.8 

Általános kellékek

Teflonszalag 4.9 

PARAFILM M lezáró fólia és adagoló 4.9 

Alumínium és polietilén (PE) fólia 4.9 

Szilikon lap felületek védelmére 4.9 

Szilikon alátét 4.9 

Itatós (abszorbens) papír 4.9 

Fertõtlenítõ szerek

Felületfertõtlenítõ szerek 4.10

Eszközfertõtlenítõ szerek 4.11 

Kéz- és bõrfertõtlenítõ szerek 4.12 

Laborhigiéniai eszközök

Folyékony szappan, bõrápoló készítmény 4.13 

III

IV
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ÜVEGESZKÖZÖK

Az Üvegeszközök fejezethez kapcsolódó információs mellékletek – 1. és 2. számú melléklet –
a katalógus végén, az M.1 oldalon találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új üvegeszközökrõl a katalógus
internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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fõzõpoharak, lombikokI

Alacsony fôzôpohár osztással, kiöntônyílással
Kód Kód Térfogat d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm)

52.112110607* 63.411010005 5 22 30

52.112110608* 63.411010010 10 26 35

52.112110614* 63.411010025 25 34 50

52.112110617* 63.411010050 50 42 60

52.112110624* 63.417010100 100 50 70

52.112110629* 63.417010150 150 60 80

52.112110636 63.417010250 250 70 95

52.112110641 63.417010400 400 80 110

52.112110648 63.417010600 600 90 125

52.112110653 63.417010800 800 100 135

52.112110654 63.417010940 1.000 105 145

52.112110663 63.417010950 2.000 132 185

52.112110668 63.411010952 3.000 152 210

52.112110673 63.411010956 5.000 170 270

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).

Magas fôzôpohár osztással, kiöntônyílással
Kód Kód Térfogat d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm)

52.112111614* 63.411012025 25 30 55

52.112111617* 63.411012050 50 38 70

52.112111624* 63.417012100 100 48 80

52.112111629* 63.417012150 150 54 95

52.112111636 63.417012250 250 60 120

52.112111641 63.417012400 400 70 130

52.112111648 63.417012600 600 80 150

52.112111653 63.417012800 800 90 175

52.112111654 63.417012940 1.000 95 180

52.112111663 63.417012950 2.000 120 240

52.112111668 63.411012952 3.000 135 280

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).

Erlenmeyer lombik, szûknyakú, osztással
Kód Kód Térfogat d1 d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm) (mm)

52.112121614* 63.411119025 25 22 42 70

52.112121617* 63.411119050 50 22 51 85

52.112121624 63.417119100 100 22 64 105

52.112121632 63.417119200 200 34 79 131

52.112121636 63.417119250 250 34 85 140

52.112121639 63.417119300 300 34 87 156

52.112121644 63.417119500 500 34 105 177

52.112121654 63.417119940 1.000 42 131 220

52.112121663 63.417119950 2.000 50 166 280

52.112121668 63.411119952 3.000 50 187 310

52.112121673 63.411119956 5.000 50 220 365

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).
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Erlenmeyer lombik csavaros kupakkal
Kód Térfogat Nyakméret d h

(ml) DIN (GL) (mm) (mm)

51.2001524 100 32 64 109

51.2001536 250 32 85 149

51.2001544 500 32 105 180

51.2001554 1.000 32 131 225

Erlenmeyer lombik, bônyakú, osztással
Kód Kód Térfogat d1 d h

DURAN SIMAX (ml) (mm) (mm) (mm)

52.112122614* 63.411106025 25 31 43 70

52.112122617* 63.411106050 50 34 51 85

52.112122624 63.417106100 100 34 64 105

52.112122632 63.417106200 200 50 79 131

52.112122636 63.417106250 250 50 85 140

52.112122639 63.417106300 300 50 87 156

52.112122644 63.417106500 500 50 105 177

52.112122654 63.417106940 1.000 50 131 220

52.112122663 63.411106950 2.000 72 153 275

*DURAN alapanyagból, de Schott felirat nélkül (hazai gyártás).

Jódszám lombik üvegdugóval
Kód Térfogat Csiszolat d h

(ml) (NS) (mm) (mm)

51.2419217 50 29/32 - -

51.2419227 100 29/32 64 120

51.2419237 250 29/32 85 160

51.2419246 500 29/32 105 195

51.2419254 1.000 29/32 131 235

Szívópalack, Erlenmeyer forma, üveg vagy mûanyag olivával
Kód Kód Kód

üveg olivás üveg olivás mûanyag olivás Térfogat d1 d h

DURAN SIMAX DURAN (ml) (mm) (mm) (mm)

51.2120124 63.412022100 51.2120424 100 24 65 100

51.2120136 63.412022250 51.2120436 250 35 85 155

51.2120144 63.412022500 51.2120444 500 34 105 185

51.2120154 63.412022940 51.2120454 1.000 45 135 230

51.2120163 63.412022950 51.2120463 2.000 60 166 255

DURAN

2

1

0

SIMAX

DURAN

2

1

0

2

1

0

BORO
3.3

SIMAX

DURAN

vákuumszivattyú9.83
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Gömblombik, szûknyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

51.2172117 50 26 51 95

51.2172124 100 26 64 110

51.2172136 250 34 85 144

51.2172144 500 34 105 175

51.2172154 1.000 42 131 200

51.2172164 2.000 42 166 260

51.2172168 3.000 50 185 260

51.2172171 4.000 50 207 315

51.2172173 5.000 50 223 305

51.2172177 6.000 50 236 355

51.2172186 10.000 65 279 420

51.2172191 20.000 76 345 515

Gömblombik, bônyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

51.2174117 50 34 51 105

51.2174124 100 34 64 110

51.2174136 250 50 85 145

51.2174144 500 50 105 168

51.2174154 1.000 50 131 210

51.2174164 2.000 50 166 260

51.2174168 3.000 65 185 260

51.2174171 4.000 76 207 315

51.2174173 5.000 65 223 310

51.2174177 6.000 65 236 355

51.2174186 10.000 89 279 420

51.2174191 20.000 89 345 515

Erlenmeyer lombik normál csiszolatos, dugó nélkül
Kód Térfogat Csiszolat d × h Kód Térfogat Csiszolat d × h

(ml) (NS) (mm) (ml) (NS) (mm)

51.2419313 25 14/23 42 × 75 51.2419337 250 29/32 85 × 140

51.2419320 50 14/23 51 × 85 51.2419338 250 45/40 85 × 140

51.2419317 50 19/26 51 × 85 51.2419339 300 29/32 87 × 156

51.2419318 50 24/29 51 × 85 51.2419344 500 24/29 105 × 175

51.2419319 50 29/32 51 × 85 51.2419346 500 29/32 105 × 175

51.2419324 100 19/26 64 × 105 51.2419347 500 45/40 105 × 175

51.2419326 100 24/29 64 × 105 51.2419354 1.000 24/29 131 × 220

51.2419327 100 29/32 64 × 105 51.2419356 1.000 29/32 131 × 220

51.2419332 200 29/32 79 × 131 51.2419357 1.000 45/40 131 × 220

51.2419336 250 24/29 85 × 140

gömblombik tartó2.40

DURAN

DURAN

DURAN
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1

0
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Gömblombik normál csiszolattal, dugó nélkül
Kód Térfogat Csiszolat d × h Kód Térfogat Csiszolat d × h

(ml) (NS) (mm) (ml) (NS) (mm)

51.2417013 25 14/23 41 × 85 51.2417037 250 29/32 85 × 145

51.2417014 25 19/26 41 × 85 51.2417038 250 45/40 85 × 145

51.2417020 50 14/23 51 × 90 51.2417044 500 24/29 105 × 175

51.2417017 50 19/26 51 × 90 51.2417046 500 29/32 105 × 175

51.2417018 50 24/29 51 × 90 51.2417047 500 45/40 105 × 175

51.2417019 50 29/32 51 × 90 51.2417054 1.000 24/29 131 × 200

51.2417025 100 14/23 64 × 110 51.2417056 1.000 29/32 105 × 175

51.2417024 100 19/26 64 × 110 51.2417057 1.000 45/40 105 × 175

51.2417026 100 24/29 64 × 110 51.2417063 2.000 29/32 166 × 260

51.2417027 100 29/32 64 × 110 51.2417064 2.000 45/40 166 × 260

51.2417036 250 24/29 85 × 145 51.2417072 4.000 45/40 207 × 290

Állólombik, szûknyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

63.411117050 50 22 51 100

63.411117100 100 22 64 110

63.411117250 250 34 85 140

63.411117500 500 34 105 170

63.411117940 1.000 42 131 200

63.411117950 2.000 42 166 250

63.411117954 4.000 50 207 300

63.411117958 6.000 65 236 340

63.411117966 10.000 65 280 400

Állólombik, bônyakú
Kód Térfogat d1 d h

(ml) (mm) (mm) (mm)

63.411103050 50 34 51 100

63.411103100 100 34 64 110

63.411103250 250 50 85 140

63.411103500 500 50 105 170

63.411103940 1.000 50 131 200

63.411103950 2.000 50 166 250

Állólombik normál csiszolattal, dugó nélkül
Kód Térfogat Csiszolat d × h Kód Térfogat Csiszolat d × h

(ml) (NS) (mm) (ml) (NS) (mm)

51.2417119 50 29/32 51 × 90 51.2417144 500 24/29 105 × 170

51.2417124 100 19/26 64 × 110 51.2417146 500 29/32 105 × 170

51.2417126 100 24/29 64 × 110 51.2417154 1.000 24/29 131 × 200

51.2417127 100 29/32 64 × 110 51.2417156 1.000 29/32 131 × 200

51.2417136 250 24/29 85 × 140 51.2417163 2.000 29/32 166 × 250

51.2417137 250 29/32 85 × 140

SIMAX

DURAN

DURAN

SIMAX
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Négyszögletes laboratóriumi üveg

Kód Térfogat Nyakméret Külsõ méretek

(ml) DIN (GL) (mm)

52.112182024 100 32 50 × 50 × 109

52.112182036 250 45 64 × 64 × 143

52.112182044 500 45 78 × 78 × 181

52.112182054 1.000 45 94 × 94 × 222

ISO menettel, kék csavaros kupakkal és kiöntõperemmel.

2

1

0

134 °C

Laboratóriumi üveg kupakkal, fehér vagy barna üvegbõl

Kód Kód Kód Térfogat Nyakméret d h

fehér DURAN fehér SIMAX barna BORO 3.3 (ml) DIN (GL) (mm) (mm)

52.112185114 - - 25 25 36 74

52.112185117 - - 50 32 46 91

52.112185124 63.414321100 51.101124 100 45 56 105

52.112185136 63.414321250 51.101136 250 45 70 143

52.112185144 63.414321500 51.101144 500 45 85 181

52.112185154 63.414321940 51.101154 1.000 45 101 230

52.112185163 63.414321950 - 2.000 45 136 265

52.112185173 63.414321956 - 5.000 45 182 335

52.112185186 63.414321966 - 10.000 45 227 415

52.112185188 - - 15.000 45 268 450

52.112185191 63.414321968 - 20.000 45 288 510

ISO menettel, kék csavaros kupakkal és kiöntõperemmel.

Laboratóriumi üveg, kupak nélkül

Kód Kód Térfogat Nyakméret d h

fehér barna (ml) DIN (GL) (mm) (mm)

52.112180114 51.2180614 25 25 36 70

52.112180117 51.2180617 50 32 46 87

52.112180124 51.2180624 100 45 56 100

52.112180136 51.2180636 250 45 70 138

52.112180144 51.2180644 500 45 86 176

52.112180154 51.2180654 1.000 45 101 225

52.112180163 51.2180663 2.000 45 136 260

52.112180173 51.2180673 5.000 45 182 330

51.2180186 51.2180686 10.000 45 227 410

51.2180188 51.2180688 15.000 45 268 445

51.2180191 51.2180691 20.000 45 288 505

ISO menettel, fehér, barna vagy kupak és kiöntõperem nélkül.

Kiöntõperem laboratóriumi üveghez
Kód Megnevezés Nyakméret h Anyag Hõállóság

DIN (GL) (mm) (ºC)

52.222924219 kék perem 32 4 PP 140

52.222924419 piros perem 32 4 PBT 200

52.222924228 kék perem 45 4 PP 140

52.222924428 piros perem 45 4 PBT 200

51.21088678 prémium perem 45 4 TPCh260 -196 – +260134 °C

2

1

0

134 °C

2

1

0

DURAN

DURAN

SIMAX

DURAN

134 °C
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Csavaros kupak menetes üvegekre
Kód Megnevezés Nyakméret d h Anyag Hõállóság

DIN (GL) (mm) (mm) (ºC)

52.222923913 kék kupak 25 33 19 PP 140

52.222924013 piros kupak* 25 33 23 PBT 180

52.222923919 kék kupak 32 40 24 PP 140

52.222924019 piros kupak* 32 40 26 PBT 180

52.222923928 kék kupak 45 54 26 PP 140

52.229338280 sárga kupak 45 54 26 PP 140

52.229338286 zöld kupak 45 54 26 PP 140

52.229338288 szürke kupak 45 54 26 PP 140

51.1088655 membrános kupak** 45 54 26 PP 140

52.22924028 piros kupak* 45 54 28 PBT 180

51.21088679 prémium kupak 45 54 28 TPCh260 -196 – +260

*PTFE bevonatos tömítéssel.

**középen 0,2 μm-es PTFE membránnal: extrém gyors nyomáskiegyenlítés 0,1 bar-tól.

134 °C

Folyadéküveg normálcsiszolatos dugóval, fehér vagy barna üvegbôl
Kód Kód Térfogat d × h Csiszolat

fehér barna (ml) (mm) (NS)

51.2701017 51.2701117 50 41,5 × 77 14/15

51.2701024 51.2701124 100 51,5 × 103 14/23

51.2701036 51.2701136 250 69 × 131 19/26

51.2701044 51.2701144 500 85 × 163 24/29

51.2701054 51.2701154 1.000 106,5 × 199 29/32

51.2701063 51.2701163 2.000 132 × 245 29/32

51.2701073 - 5.000 181 × 325 45/40

51.2701086 - 10.000 227 × 403 60/46

Porüveg normálcsiszolatos dugóval, fehér vagy barna üvegbôl
Kód Kód Térfogat d × h Csiszolat

fehér barna (ml) (mm) (NS)

51.2701217 51.2701317 50 41,5 × 76 24/20

51.2701224 51.2701324 100 51,5 × 95 29/22 

51.2701236 51.2701336 250 69 × 128 34/24

51.2701244 51.2701344 500 85 × 162 45/27

51.2701254 51.2701354 1.000 106,5 × 187 60/31

51.2701263 51.2701363 2.000 132 × 238 60/31

51.2701273 51.2701373 5.000 181 × 338 85/55

51.2701286 51.2701386 10.000 227 × 227 85/55

Pipettás üveg csiszolatos cseppentõvel, fehér vagy barna üvegbõl
Kód Kód Térfogat d h h1

fehér barna (ml) (mm) (mm) (mm)

51.2702117 51.2702217 50 42 107 77

51.2702124 51.2702224 100 52 133 103

51.2702136 51.2702236 250 70 161 131

mûanyag por- és folyadékflakon2.31



1.8 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

ÜVEGESZKÖZÖK

üvegedényekI

Záródugó
Kód Kód Csiszolat

üveg mûanyag (PE) (NS)

51.2861142 51.2920403 10/19

51.2861148 51.2920404 12/21

51.2861154 51.2920406 14/23

51.2861160 51.2920407 19/26

51.2861166 51.2920408 24/29

51.2861174 51.2920409 29/32

51.2861179 - 34/35

51.2861181 51.2920412 45/40

Záródugó kaucsuk vagy szilikon gumiból
Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

52.243410101 3,5 6,5 15 52.243410129 31 38 35

52.243410102 5 9 20 52.243410132 36 44 40

52.243410103 8 12 20 52.243410133 41 49 40

52.243410104 10,5 14,5 20 52.243410134 47 55 40

52.243410106 12,5 16,5 20 52.243410135 50,5 59,5 45

52.243410108 14 18 20 52.243410136 56 65 45

52.243410111 17 22 25 52.243410137 60 70 50

52.243410114 18 24 30 52.243410138 64,5 75,5 55

52.243410117 21 27 30 52.243410139 71 83 60

52.243410120 23 29 30 52.243410140 79 92 65

52.243410123 26 32 30 52.243410141 87 100 65

52.243410126 29 35 30 52.243410142 94 107 65

Az x helyére rendeléskor a dugó anyagának megfelelõ kódot kérjük beírni: 1 – kaucsuk, 4 – szilikon.

Csiszolatbilincs több színben és méretben 

Kód Csiszolat Szín Kód NS Szín Kód Csiszolat Szín

(NS) (NS)

51.2866361 10 zöld 51.2866364 19 kék 51.2866367 34 narancs

51.2866362 12 lila 51.2866365 24 zöld 51.2866368 40 sárga

51.2866363 14 sárga 51.2866366 29 piros 51.2866369 45 barna

Anyaga: POM.

Záródugó parafából

Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz Kód Alsó Ø Felsõ Ø Hossz

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

52.240011101 6 3 16 52.240011110 15 12 22

52.240011102 7 4 16 52.240011111 16 13 22

52.240011103 8 5 16 52.240011112 17 14 22

52.240011104 9 6 17 52.240011113 18 15 22

52.240011105 10 7 18 52.240011114 19 16 23

52.240011106 11 8 20 52.240011115 20 17 26

52.240011107 12 9 20 52.240011116 21 17 26

52.240011108 13 10 22 52.240011117 22 18 26

52.240011109 14 11 22 52.240011118 23 19 26

Rendelési egység: 100 db. / csomag.

dugófúró3.17
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Mérõlombik, A vagy B jelû, csiszolatos üvegdugóval
Kód Kód Térfogat Hibahatár Csiszolat

A jelû B jelû (ml) A (± ml) (NS)

51.31664000 51.2167807 5 0,025 7/16

51.31664001 51.2167808 10 0,025 7/16

51.31664002 - 20 0,04 10/19

51.31664003 51.2167814 25 0,04 10/19

51.31664005 51.2167817 50 0,06 12/21

51.31664010 51.2167824 100 0,1 12/21

51.31664020 51.2167832 200 0,15 14/23

51.31664025 51.2167836 250 0,15 14/23

51.31664050 51.2167844 500 0,25 19/26

51.31664100 51.2167854 1.000 0,4 24/29

51.31664200 51.2167863 2.000 0,6 29/32

51.31664500 51.2167873 5.000 1,2 34/35

Mérôhenger üvegtalppal, kiöntôvel, A jelû
Kód Térfogat Hibahatár d h

(ml) (± ml) (mm) (mm)

51.31715001 10 0,1 14 140

51.31715003 25 0,25 21 170

51.31715005 50 0,5 25 200

51.31715010 100 0,5 29 260

51.31715025 250 1,0 39 335

51.31715050 500 2,5 53 370

51.31715100 1.000 5,0 65 450

Mérõhenger B jelû üveg- vagy mûanyagtalppal
Kód Kód Térfogat Hibahatár ~ d ~ h

üvegtalpas mûa. talpas (ml) (± ml) (mm) (mm)

51.2139608 51.2138908 10 0,2 14 137

51.2139614 51.2138914 25 0,5 21 167

51.2139617 51.2138917 50 1,0 25 196

51.2139624 51.2138924 100 1,0 29 256

51.2139636 51.2138936 250 2,0 39 331

51.2139644 51.2138944 500 5,0 53 360

51.2139654 51.2138954 1.000 10,0 65 460

51.2139663 - 2.000 20,0 85 500

Rázóhenger A jelû, üvegtalppal, csiszolatos dugóval
Kód Kód Térfogat Hibahatár ~ d ~ h Csiszolat

mûanyagdugós üvegdugós (ml) (± ml) (mm) (mm) (NS)

126.11152001M 126.11152001 10 0,1 16 156 10/19

126.11152002M 126.11152002 25 0,25 22 191 14/23

126.11152003M 126.11152003 50 0,5 25 223 19/26

126.11152004M 126.11152004 100 0,5 29 286 24/29

126.11152005M 126.11152005 250 1,0 39 364 29/32

126.11152006M 126.11152006 500 2,5 54 395 24/35

126.11152007M 126.11152007 1.000 5,0 66 500 45/40

126.11152008M 126.11152008 2.000 10,0 85 537 45/40

2

1

0

BORO
3.3

BORO
3.3

DURAN

2
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DURAN
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1

0
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Kód Térfogat Osztás Kifolyási Hibahatár Teljes hossz

(ml) (ml) idô (s) (± ml) (mm)

51.33002105AS 10 0,02 35 – 45 0,02 750

51.33002255AS 25 0,05 35 – 45 0,03 750

51.33002505AS 50 0,1 35 – 45 0,05 750

*tefloncsapos, üvegcsappal is rendelhetõ.

Büretta, oldalcsapos*, A jelû, Schellbach csíkkal2

1

0

Büretta, oldalcsapos, B jelû, Schellbach csíkkal
Kód Kód Térfogat Osztás Hibahatár

tefloncsapos üvegcsapos (ml) (ml) (± ml)

51.33002105 51.33002104 10 0,02 0,03

51.33002255 51.33002254 25 0,05 0,04

51.33002505 51.33002504 50 0,1 0,08

Büretta, egyenescsapos, B jelû, Schellbach csíkkal
Kód Kód Térfogat Osztás Hibahatár Teljes hossz

tefloncsapos üvegcsapos (ml) (ml) (± ml) (mm)

52.147941156 52.147941153 10 0,2 0,2 500

52.147941157 52.147941154 25 0,5 0,5 500

52.147941158 52.147941155 50 0,5 1,0 500

A kifolyatási idõ és a hossz hasonló mint az oldalcsaposnál.

2

1

0

Automata büretta, A jelû, Schellbach csíkkal, tefloncsappal*
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

(ml) (ml) (± ml)

52.125434202 10 0,02 0,02

52.125442202 25 0,05 0,03

52.125445202 50 0,1 0,05

*üvegtartály nélkül, üvegcsappal is rendelhetõ.

Automata büretta, B jelû, Schellbach csíkkal*
Kód Kód Térfogat Osztás Hibahatár

tefloncsapos üvegcsapos (ml) (ml) (± ml)

52.148253255 52.148253251 10 0,02 0,03

52.148253256 52.148253252 25 0,05 0,04

52.148253257 52.148253253 50 0,1 0,08

*üvegtartály nélkül

2

1

0

Tartozékok az automata bürettákhoz*
Kód Megnevezés Szín

51.2431701 2.000 ml-es üvegtartály barna

51.2431702 2.000 ml-es üvegtartály fehér

52.273402003 bürettalabda, szimpla piros

52.273401003 bürettalabda, dupla, hálóval fekete

*külön rendelhetõek.

digitális büretta6.5
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Osztott pipetta, egyjelû, A jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

(ml) (ml) A (± ml)

52.147111327 1 0,01 0,007

52.147111335 2 0,01 0,01

52.147111348 5 0,05 0,03

52.147111358 10 0,1 0,05

52.147111363 20 0,1 0,1

52.147111366 25 0,1 0,1

52.147111373 50 0,2 0,2

Osztott pipetta, kétjelû, A jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

(ml) (ml) A (± ml)

52.147111727 1 0,01 0,007

52.147111735 2 0,01 0,01

52.147111748 5 0,05 0,03

52.147111758 10 0,1 0,05

52.147111763 20 0,1 0,1

52.147111766 25 0,1 0,1

52.147111773 50 0,2 0,2

2

1

0

2

1

0

pipettatartó2.34

büretta és pipetta mosó2.30

Dugattyús pipetta (méregpipetta), A jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

A jelû (ml) (ml) A (± ml) 

51.33576101 1 0,01 0,007

51.33576201 2 0,02 0,01

51.33576505 5 0,05 0,03

51.33576710 10 0, 1 0,05

51.33576910 25 0, 1 0,1

51.33576950 50 0,2 0,2

Dugattyús pipetta (méregpipetta), B jelû
Kód Térfogat Osztás Hibahatár

B jelû (ml) (ml) B (± ml)

51.33575101 1 0,01 0,014

51.33575201 2 0,02 0,02

51.33575505 5 0,05 0,06

51.33575710 10 0,1 0,1

51.33575910 25 0,1 0,2

2

1

0

2

1

0

pipettázó ballon6.2

pipetta állvány2.39
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térfogatmérõ eszközök, általános üvegeszközökI

Hasas pipetta, egyjelû, A* vagy B jelû
Kód Kód Térfogat Hibahatár Hibahatár

A osztályú B osztályú (ml) A (± ml) B (± ml)

51.33535005 - 0,5 0,005 -

51.33535010 51.33530010 1 0,007 0,01

51.33535020 51.33530020 2 0,01 0,015

51.33535050 51.33530050 5 0,015 0,02

51.33535100 51.33530100 10 0,02 0,03

51.33535200 51.33530200 20 0,03 0,05

51.33535250 51.33530250 25 0,03 0,05

51.33535500 51.33530500 50 0,05 0,08

51.33535900 51.33530900 100 0,08 0,12

*német hitelesítési jellel.

Hasas pipetta, kétjelû, A jelû, német hitelesítési jellel
Kód Térfogat Hibahatár

(ml) (± ml)

52.147122030 1 0,007

52.147122038 2 0,01

52.147122050 5 0,015

52.147122060 10 0,02

52.147122062 15 0,03

52.147122064 20 0,03

52.147122069 25 0,03

52.147122076 50 0,05

52.147122080 100 0,08

Alkoholos (spiritusz) égõ lángoltó kupakkal
Kód Megnevezés Térfogat d h

(ml) (mm) (mm)

51.2340024 spirituszégõ 100 75 103

51.2940200 kanóc az égõbe

51.2940300 kanóctartó (alumínium + parafa) az égõbe

Pasteur pipetta

Kód Típus Hossz Hegy Ø Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

22.701 nyitott 150 1,4 250

22.702 nyitott 230 1,7 250

22.712 zárt, szûrôs 230 1,7 250

SODA üvegbõl készült.

pipettázó labda4.3

rozsdamentes acél
spiritusz égõ3.15

biztonsági gázégõ11.9
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Petricsésze fedõvel
Kód d h Kód d h

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2375539 40 12 51.2375551 120 20

51.2375540 60 15 51.2375552 150 25

51.2375542 80 15 51.2375556 180 30

51.2375545 90 15 51.2375559 200 30

51.2375548 100 20

Rendelhetõ egység: 9 db./doboz.

Kristályosító csésze kiöntôvel
Kód Térfogat d h

(ml) (mm) (mm)

52.110901001 20 40 25

52.110901002 40 50 30

52.110901003 60 60 35

52.110901004 100 70 40

52.110901005 150 80 45

52.110901006 300 95 55

52.110901007 500 115 65

52.110901008 900 140 75

52.110901009 2.000 190 90

52.110901010 3.500 230 100

Bepárló tál, lapos aljú, kiöntôvel
Kód Térfogat d h

(ml) (mm) (mm)

52.110901011 10 40 18

52.110901012 15 50 25

52.110901013 45 60 30

52.110901014 60 70 35

52.110901015 90 80 45

52.110901016 170 95 55

52.110901017 320 115 65

52.110901018 600 140 80

52.110901019 1.500 190 100

52.110901020 2.500 230 130

BORO
3.3

BORO
3.3

SIMAX

Óraüveg olvasztott széllel

Kód d Kód d

olvasztott szélû (mm) olvasztott szélû (mm)

63.952430780 40 63.952430060 110

63.952430790 50 63.952430070 120

63.952430840 60 63.952430080 125

63.952430860 70 63.952430110 140

63.952430910 80 63.952430120 150

63.952430950 90 63.952430190 200

63.952430010 100

Rendelési egység: 10 db.

mûanyag petricsésze2.17

mûanyag óraüveg2.42



1.14 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

ÜVEGESZKÖZÖK

általános üvegeszközökI

Mérlegedény csiszolt tetõvel, alacsony vagy magas forma
Kód d h Kód d h

alacsony (mm) (mm) magas (mm) (mm)

52.114223030 30 30 52.114225030 30 50

52.114223050 50 30 52.114225040 40 50

52.114223060 60 30 52.114226030 30 60

52.114223080 80 30 52.114226040 40 60

52.114224025 25 40 52.114226540 40 65

52.114224030 30 40 52.114227035 35 70

52.114224050 50 40 52.114228040 40 80

Exszikkátor üveggombos fedôvel, plancsiszolattal
Kód DN h

(mm)

52.122478146 100 187

52.122478157 150 252

52.122478161 200 309

52.122478166 250 357

52.122478169 300 433

Vákuum exszikkátor csapos* fedõvel, plancsiszolattal 
Kód DN h 

(mm)

52.122478246 100 174

52.122478257 150 239

52.122478261 200 296

52.122478266 250 344

52.122478269 300 420

*Novus-féle, NS 24/29 csiszolatú teflonbetétes.

Exszikkátor betét
Kód Kód DN d

fémbetét porcelánbetét (mm)

51.2908046 52.333238101 100 90

51.2908057 52.333238331 150 140

51.2908061 52.333238521 200 190

51.2908066 52.333238821 250 240

51.2908069 52.333238991 300 290

mûanyag mérlegedény2.42

vákuumszivattyú9.79
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Portölcsér
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

63.413103050 50 50 20 25

63.413103060 60 60 20 30

63.413103080 80 75 25 30

63.413103100 100 95 25 30

63.413103120 120 110 30 30

63.413103160 160 135 35 30

63.413103200 200 180 38 30

Üvegtölcsér
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2135101 45 80 6 40

51.2135102 55 100 6 50

51.2135103 70 120 8 60

51.2135104 80 160 8 80

51.2135105 100 200 10 100

51.2135106 120 210 16 120

51.2135107 150 250 16 150

51.2135161 200 325 26 175

51.2135166 250 360 30 175

51.2135169 300 409 30 175

Üvegtölcsér hosszú szárral (analitikai tölcsér)
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2135302 45 180 6 150

51.2135304 55 190 6 150

51.2135306 70 200 6 150

51.2135307 80 210 6 150

Bordás tölcsér
Kód d ~ h d1 ~ h1

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2135202 45 80 8 45

51.2135204 55 100 8 55

51.2135206 70 125 8 70

51.2135207 80 140 10 80

51.2135208 100 180 10 100

63.413004130 130 100 21 55

63.413004160 160 120 26 65

63.413004200 200 140 38 80

63.413004250 250 160 40 90

BORO
3.3

BORO
3.3

BORO
3.3

SIMAX

SIMAX

mûanyag tölcsér2.37
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általános üvegeszközökI

Szûrõtölcsér porózus üvegszûrõvel
Kód Porozitás Térfogat Szûrõlap d d1 h

(ml) Ø (mm) (mm) (mm) (mm)

51.2585403 3 25 25 55 8 100

51.2585404 4 25 25 55 8 100

Szûrõtégely porózus üvegszûrõvel
Kód Porozitás Térfogat Szûrõlap d

(ml) Ø (mm) (mm)

51.258510x 2 – 4 8 18 24

51.258511x 1 – 4 15 23 28

51.258512x 1 – 5 30 30 36

51.258513x 1 – 5 50 40 46

Rendelésnél az x helyére kérjük a megfelelõ porozitást beírni.

Minimális rendelési egység: 10 db.

Szûrõnuccs porózus üvegszûrõvel
Kód Porozitás Térfogat Szûrõlap d d1 h

(ml) Ø (mm) (mm) (mm) (mm)

52.11258520x 1 – 5 50 35 40 10 130

52.11258521x 1 – 5 75 45 56 10 130

52.11258522x 1 – 5 125 60 71 10 140

52.11258523x 1 – 5 500 95 106 22 200

52.11258524x 1 – 5 1.000 120 135 22 320

52.11258526x 1 – 4 4.000 175 202 30 400

Rendelésnél az x helyére kérjük a megfelelõ porozitást beírni.

Gumikónusz szûréshez (Guko–sorozat)
Kód d d1 d2 h

(mm) (mm) (mm) (mm)

51.2920212 22 12 7 17

51.2920217 29 16 9 22

51.2920223 36 22 15 25

51.2920227 44 27 19 30

51.2920232 53 33 24 35

51.2920236 63 43 33 35

51.2920239 73 52 42 40

51.2920243 84 61 50 40

51.2920200                          22–84 mm, 8 darabos sorozat

szûrõpapír5.2

DURAN

DURAN

DURAN
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Választótölcsér, kúpos, tefloncsappal*, mûanyag dugóval
Kód Térfogat Csap Dugó

(ml) (NS) (NS)

51.2429417 50 2,5 19/26

51.2429424 100 2,5 19/26

51.2429436 250 4 29/32

51.2429444 500 4 29/32

51.2429454 1.000 6,3 29/32

51.2429463 2.000 6,3 29/32

*üvegcsappal is rendelhetõ.

Üveggyöngy 1 kg-os kiszerelésben
Kód Méret Kód Méret

(mm) (mm)

51.2990103 3 51.2990106 6

51.2990104 4 51.2990107 7

51.2990105 5 51.2990108 8

BORO
3.3

mágneses keverõkészülék9.2

Keverõ üvegbot
Kód d h

(mm) (mm)

51.2670301 6 150

51.2670302 6 200

51.2670303 6 250

51.2670401 8 250

51.2670402 8 300

51.2670403 8 400

51.2670404 8 500

Gázmintavevõ üveg- vagy tefloncsappal
Kód Kód Térfogat

üvegcsapos tefloncsapos (ml)

68.6256601 68.6256611 100

68.6256602 68.6256612 200

68.6256603 68.6256613 300

68.6256605 68.6256615 500

68.6256607 68.6256617 1.000
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kémcsövekI

Kémcsõ, perem nélkül
Kód d × h Térfogat Falvastagság Rendelési

(mm) (~ml) (mm) (db)

22.901075 10 × 75 4 0,6 250

51.2637001 10 × 100 5 1,0 320/900**

51.2637100 11 × 70 4 1,0 533**

51.2637101 11 × 100 5 1,0 500

51.2637002 11 × 105 5 1,0 468/520**

22.901275 12 × 75 6 0,6 250

51.2637103 12 × 100 8 1,0 500

51.2637003 12 × 105 8 1,0 600

22.913100 13 × 100 10 0,6 250

51.2637102 16 × 100 12 1,2 310

22.916100 16 × 100 12 0,7 250

51.2637006 16 × 105 12 1,2 330/350

51.2637501 16 × 150 20 1,2 310

22.916150 16 × 150 20 0,8 250

51.2637007* 16 × 160 25 1,2 310

22.918150 18 × 150 30 0,9 250

51.2637009 18 × 180 35 1,2 110

*peremes kivitelben is rendelhetõ: 51.2637008 (rendelési egység: 200 db).

**változó.

Centrifugacsõ

Kód Típus d × h Térfogat

(mm) (~ ml)

51.2160001 gömbölyû aljú 16 × 100 10

51.2160012 normál kónikus 16 × 100 10

51.2160013 normál kónikus, beosztásos 16 × 100 10

51.2160003* gömbölyû aljú 22 × 100 20

51.2160004* gömbölyû aljú 24 × 100 25

Falvastagság: 1,2-1,6 mm, *2 mm.

BORO
3.3

BORO
3.3

Szellõzõs kupak üveg kémcsövekre autoklávozáshoz, mûanyag

Kód Megnevezés Csõ Ø Szín Rendelési 

(mm) egység (db)

40.CCP13 KIMKAP 12 – 13 natúr 100

40.CCP16 KIMKAP 15 – 16 natúr 100

22.617402 ECONOMY 16 natúr 1.000

40.CCP18 KIMKAP 17 – 18 natúr 100

Anyaguk: polipropilén (PP).

kémcsõkupak2.3

kémcsõ állvány2.47

Szellõzõs kupak üveg kémcsövekre autoklávozáshoz, alumínium
Kód Csõ Ø Szín Rendelési 

(mm) egység (db)

52.193190016 15 – 16 ezüst 100

52.193190116 15 – 16 kék 100

52.193190216 15 – 16 vörös 100
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Menetes kémcsõ, külön kupakkal

Kód d × h Térfogat Falvastagság Kód Rendelési

kémcsõ (mm) (~ ml) (mm) kupak egység (db)

22.713100 13 × 100 5 1,0 22.617100 250

22.716100 16 × 100 11 1,1 22.617200 250

22.716125 16 × 125 14 1,1 22.617200 250

22.716150 16 × 150 18 1,1 22.617200 250

22.720150 20 × 150 34 1,2 22.617300 125

A kupak anyaga: polipropilén (PP).

Menetes üvegcse, külön kupakkal

Kód d × h Térfogat Kód Rendelési

(mm) (~ ml) kupak egység (db)

22.900204 15 × 45 4 22.917000 100

22.900208 17 × 60 8 22.918000 100

22.900205 18 × 50 5,0 22.918000 250

22.900211 22 × 50 10 22.922000 100

22.900212 19 × 65 12 22.922000 100

22.900220 28 × 65 20 22.928000 150

22.900225 28 × 75 25 22.928000 150

A kupak anyaga: polipropilén (PP) szilikon betéttel a tökéletes zárás érdekében.

Mikroszkóp tárgylemez

Kód Megnevezés Rendelési 

egység (db)

22.D100001 vágott tárgylemez 50

22.D100002 csiszolt tárgylemez 50

22.D100003 vágott tárgylemez, végén 20 mm hosszan mattírozott felülettel 50

22.D100004 csiszolt tárgylemez, végén 20 mm hosszan mattírozott felülettel 50

113.A100010 Superfrost lemez, fehér, írható felülettel a végén 100

113.A100011 Superfrost lemez, zöld, írható felülettel a végén 100

113.A100012 Superfrost lemez, rózsaszín, írható felülettel a végén 100

113.A100013 Superfrost lemez, kék, írható felülettel a végén 100

113.A100014 Superfrost lemez, sárga, írható felülettel a végén 100

113.A100015 Superfrost lemez, narancssárga, írható felülettel a végén 100

22.A100018 Superfrost plus lemez, fehér, írható felülettel, DNAse, RNAse mentes 50

Mérete: 26 × 76 mm. Vastagsága: 1 mm.

Tárgylemez címke, fehér
Ideális mintabeazonosításhoz, számozáshoz.
Mérete: 23 × 23 mm.
Rendelési egység: 1.000 db.
Kód: 22.901600

BORO
3.3

egyéb címke4.2

tárgylemez tartó és festõ eszköz2.54
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citológiai, patológiai eszközökI

Fedõlemez ultratiszta, elõkezelt

Kód Méret Rendelési Kód Méret Rendelési

(mm) egység (db) (mm) egység (db)

22.D101818 18 × 18 200 22.D102432 24 × 32 100

22.D102020 20 × 20 200 22.D102436 34 × 36 100

22.D102222 22 × 22 200 22.D102440 24 × 40 100

22.D102232 22 × 32 100 22.D102450 24 × 50 100

22.D102240 22 × 40 100 22.D102460 24 × 60 100

22.D102424 24 × 24 200

0,15 mm vastagságú üvegbõl, zárható dobozban.

Kerek fedõlemez különbözõ vastagságban, zárható dobozban
Kód Átmérõ Vastagság Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

113.FED12 12 0,15 1.000

113.FED12V 12 0,10 1.000

113.FED25 25 0,15 1.000

113.FED25V 25 0,10 1.000

Mikroszkópiás számlálókamrák két fedõlemezzel
Kód Kód Megnevezés Mélység

normál inverz* (mm)

52.918100101 52.918100201 Bürker számlálókamra 0,1

52.918100102 - Bürker számlálókamra leszorítóval 0,1

52.918100103 52.918100203 Neubauer számlálókamra 0,1

52.918100104 52.918100204 fejleszett Neubauer számlálókamra 0,1

52.918100105 52.918100205 Thoma számlálókamra 0,1

52.918100106 52.918100206 új Thoma számlálókamra 0,1

52.918100110 52.918100210 Fuchs-Rosenthal számlálókamra 0,2

52.918100111 52.918100211 Nageotte számlálókamra 0,5

*sötét alapon fényes vonalakkal.

Bürker Neubauer Neubauer-fejlesztett Thoma Thoma – új típus Fuchs – Rosenthal Nageotte

Tárgylemez festõedény tetõvel
Típus Kód Megnevezés Férõhely a b h

(mm) (mm) (mm)

A 126.11480003 „Hellendahl” 16 60 60 100

B 126.11480002 „Schiefferdecker” 10 90 70 40

C 126.11480001 „Coplin” 10 Ø45 100

A

a

a
b

b

h

h h

B C

mikroszkóp9.153
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Kapilláris csõ, mindkét végén nyitott vagy egyik végén zárt
Kódok kialakítása

Kód* Kód* Hossz Rendelési Belsõ Ø Külsõ Ø

nyitott egyik végén zárt (mm) egység (db) x (mm) (mm)

52.60920x70 52.60921x70 70 1.000 10 0,8 1,0

52.60920x75 52.60921x75 75 1.000 13 0,95 1,35

52.60920x80 52.60921x80 80 1.000 15 1,15 1,55

52.60920x90 52.60921x90 90 1.000 17 1,3 1,75

52.60920x10 52.60921x10 100 1.000 23 1,55 2,35

52.60920x12 52.60921x12 120 1.000

52.60920x15 52.60921x15 150 1.000

Hematológiai kapilláris csõ
Kód Megnevezés Térfogat Belsõ Ø Külsõ Ø Rendelési

(μl) (mm) (mm) egység (db)

22.7401 heparinozott 60 0,9 – 1,0 1,3 – 1,4 100

22.7411 nem heparinozott 60 0,9 – 1,0 1,3 – 1,4 100

22.7301 heparinozott 75 1,1 – 1,2 1,5 – 1,6 100

22.7311 nem heparinozott 75 1,1 – 1,2 1,5 – 1,6 100

22.7600 zárógyurma tartóban, 24 számozott férõhellyel 3

Színkódok: piros – heparinozott, kék – nem heparinozott.

Kapilláris pipetta, nátrium-heparinozott (end to end), kalibrált
Kód Hossz Térfogat Rendelési

(mm) (μl) egység (db)

52.609200220 30 20 1.000

52.609200240 30 40 1.000

52.609200250 30 50 1.000

Kapilláris csõ olvadáspont meghatározóhoz
Kód Megnevezés Hossz Belsõ Ø Külsõ Ø Rendelési

(mm) (mm) (mm) egység (db)

45.SMP1/4 mindkét végén nyitott csõ 100 1,3 1,9 1.000

45.SMP10/1 egyik végén zárt csõ 100 1,3 1,9 1.000

45.SMP2/4 mindkét végén zárt csõ 100 1,3 1,9 1.000

Kapilláris pipetta körjelzéssel (Ringcaps), kalibrált

Kód Térfogat Jelzés Rendelési

(μl) (db) egység (db)

52.609600105 1; 2; 3; 4; 5 5 1.000

52.609600110 10 1 1.000

52.609600240 20; 40 2 1.000

52.609600125 25 1 1.000

52.609600150 50 1 1.000

52.609600222 100; 200 2 1.000

A jelzések mentén megfelelõ térfogatúra vághatók.

pipettázó feltét4.3

i
A megfelelõ kapilláris kiválasztása esetén a rendelési kódba 
(az x helyére) az átmérõkhöz tartozó számot kell beírni.

olvadáspont meghatározó9.132
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Laboratóriumi bothõmérõ higany töltettel, finomosztású (precíziós)

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.568L051NFISO - -1 – +51 0,1 0,3 460

49.506051IMTJP 49.506051IMPJP -1 – +51 0,2 0,4 460 

49.505060IMTJP - -10 – +60 0,5 0,5 305

49.568M101NFISO - -1 – +101 0,1 0,3 610

49.506101IMTJP 49.506101IMPJP -1 – +101 0,2 0,4 460

49.505110IMTJP - -10 – +110 0,5 0,5 305

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7,5 mm.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi bothõmérõ higany töltettel, normál osztású

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.504A110IMTJ 49.504A110IMPJ -20 – +110 1,0 2,0 305   

49.504A150IMTJ 49.504A150IMPJ -20 – +150 1,0 2,0 305   

49.504A250IMTJ 49.504A250IMPJ -20 – +250 1,0 2,0 305   

- 49.504A360IMPJ -20 – +360 2,0 4,0 305   

49.504500IMTJ 49.504500IMPJ -10 – +500 2,0 4,0 405

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7 mm.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi bothõmérõ piros töltettel, normál osztású

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.515060IMTJR 49.515060IMPJR -10 – +60 0,5 1,0 305   

49.515110IMTJR 49.515110IMPJR -10 – +110 0,5 1,0 305   

49.512A110IMTJR 49.512A110IMPJR -20 – +110 1,0 2,0 305   

49.512A150IMTJR 49.512A150IMPJR -20 – +150 1,0 2,0 305   

49.518110IMTJR 49.518110IMPJR -50 – +110 1,0 2,0 305

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7 mm.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi bothõmérõ piros töltettel, finomosztású (precíziós)

Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.515060IMTJPR -10 – +60 0,5 0,5 305   

49.515110IMTJPR -10 – +110 0,5 0,5 305

49.518110IMTJPR -50 – +110 1,0 1,0 305   

49.518100IMTJPR -100 – +30 1,0 1,0 305

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7,5 mm.
Teljes bemerülésû típus.

i Kalibrálva is rendelhetõ. Érdeklõdjön munkatársainknál

i Kalibrálva is rendelhetõ. Érdeklõdjön munkatársainknál
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Laboratóriumi bothõmérõ kék töltettel, normál osztású

Kód Kód Méréstart. Osztás Hibahatár Hossz

teljes bemerülés 76 mm bemerülés (°C) (°C) (± °C) (mm)

49.515060IMPJB -10 – +60 0,5 1,0 305   

49.512A110IMTJB 49.512A110IMPJB -20 – +110 1,0 2,0 305   

49.512A150IMTJB 49.512A150IMPJB -20 – +150 1,0 2,0 305   

49.512250IMPJB -10 – +250 1,0 3,0 405

Sárga festésû háttérrel. Átmérõ: 6-7 mm.
Töltet: környezetbarát kék színû Biotemp® folyadék.
Kétféle kivitel: 76 mm-es vagy teljes bemerülésû típus.

Laboratóriumi belsõskálás hõmérõ higany töltettel, finomosztású (precíziós)

Kód Méréstart. Osztás Hossz Kód Méréstart. Osztás Hossz

higanyos (°C) (°C) (mm) higanyos (°C) (°C) (mm)

66.1014 -30 – +50 0,2 400 66.1039 +50 – +100 0,2 340

66.1012 -30 – +50 0,5 260 66.1023 -10 – +110 0,5 260

66.1016 0 – +50 0,1 400 66.1037 -10 – +150 0,5 280

66.1038 0 – +50 0,2 340 66.1036 0 – +150 0,5 280

66.1031 0 – +50 0,5 260 66.1019 +100 – +150 0,1 400

66.1017 0 – +100 0,1 530 66.1040 +100 – +150 0,2 340

66.1013 0 – +100 0,5 260 66.1041 +150 – +200 0,2 340

66.1018 +50 – +100 0,1 400 66.1015 +200 – +250 0,2 340

Higany vagy színes töltettel. Teljes bemerülésû hõmérõk.
Megfelel az MSZ 13950 szabványnak. 
Igény esetén egyedileg hitelesítve is rendelhetõk.

Egyéb speciális hõmérõket: ipari hõmérõk, fémtokos hõmérõk, élelmiszeripari hõmérõk,
csiszolatos és más hõmérõk igény szerint beszerezhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál!

Laboratóriumi belsõskálás hõmérõ higany töltettel, normál osztású

Kód Méréstart. Osztás Hossz Kód Méréstart. Osztás Hossz

higanyos (°C) (°C) (mm) higanyos (°C) (°C) (mm)

66.1000 -30 – +50 1 260 66.1006 0 – +250 1 300

66.1001 0 – +50 1 220 66.1043 0 – +250 2 260

66.1002 0 – +100 1 260 66.1009 0 – +300 1 375

66.1004* -10 – +110 1 260 66.1030 -10 – +360 2 260

66.1005 0 – +150 1 280 66.1011 0 – +360 1 375

66.1008 0 – +200 1 300 66.1044 0 – +360 2 260

66.1042 -10 – +250 2 260

Higany vagy színes töltettel. Teljes bemerülésû hõmérõk.
Megfelel az MSZ 13950 szabványnak. 
Igény esetén egyedileg hitelesítve is rendelhetõk.

digitális hõmérõ9.104
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Kiegészítõk a butirométerekhez
Kód Megnevezés

52.821301102 gumidugó Gerber-féle butirométerhez

52.670003290 gumidugó, d: 9/13 mm, h: 20 mm

52.670003300 gumidugó lyukkal, d: 17/22, h: 30 mm

52.670003260 FIBU záródugó

52.670003321 terménypohár lyukkal van Gulik butirométerhez

Piknométer, A jelû, három tizedes pontossággal
Kód Kód Térfogat

hõmérõ nélkül hõmérõvel (ml)

52.263013005 - 5

52.263013010 52.263023010 10

52.263013025 52.263023025 25

52.263013050 52.263023050 50

52.263013100 52.263023100 100

Kalibrálva is rendelhetõ.

Sejthomogenizáló

Kód Kód Térfogat Csõ Ø Csõhossz Rúdhossz

csõ rúd (ml) (mm) (mm) (mm)

22.196102 22.196302 2 8 120 230

22.196105 22.196305 5 12 132 235

22.196110 22.196310 10 16 150 270

22.196115 22.196315 15 19 155 270

Más kivitelû és méretû sejthomogenizáló is rendelhetõ.

Csõ anyaga: boroszilikát üveg. Rúd anyaga: rozsdamentes acél teflon fejjel.
Hézag a homogenizáló fej és az üveg között: 200 μm.

BORO
3.3

BORO
3.3

Butirométerek
Kód Típus Felhasználás Méréstartomány Osztás Hibahatár

(%) (%) (± %)

52.671751171 Gerber tej 0 – 4 0,05 0,025

52.671751172 Gerber tej 0 – 5 0,1 0,05

52.671751173 Gerber tej 0 – 6 0,1 0,05

52.671751174 Gerber tej 0 – 7 0,1 0,05

52.671751175 Gerber tej 0 – 8 0,1 0,05

52.671751176 Gerber tej 0 – 9 0,1 0,05

52.671751177 Gerber tej 0 – 10 0,1 0,1

52.671751178 Gerber tej 0 – 11 0,2 0,1

52.671751179 Gerber tej 0 – 12 0,2 0,1

52.671751281 Köhler tejszín 0 – 30 0,5 0,025

52.671751282 Köhler tejszín 0 – 40 0,05 0,025

52.671751283 Köhler tejszín 0 – 50 0,05 0,025

52.671751284 Köhler tejszín 0 – 70 1,0 0,5

52.671751471 Teichert tejpor 0 – 35 0,5 0,25

52.671751372 Teichert tejpor 0 – 70 1,0 0,5

52.671751271 Roeder vaj és hús 0 – 40 0,5 0,25

52.671751272 Roeder vaj és hús 0 – 55 0,5 0,25

52.671751273 Roeder vaj és hús 0 – 75 0,5 0,25

52.671751371 van Gulik sajt és alvadék 5 – 40 0,5 0,25

52.671751372 van Gulik sajt és alvadék 30 – 55 0,5 0,25

homogenizátor7.14

FIBU
záródugó

butirométer
centrifuga9.26
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Aerométer (sûrûségmérõ) sorozat hõmérõvel

Kód Megnevezés Hõmérõ D d L l1
hõmérõvel skála (ºC) (mm) (mm) (mm) (mm)

66.114001/01 0,700 – 0,760 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/02 0,760 – 0,820 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/03 0,820 – 0,880 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/04 0,880 – 0,940 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/05 0,940 – 1,000 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/06 1,000 – 1,060 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/07 1,060 – 1,120 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/08 1,120 – 1,180 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/09 1,180 – 1,240 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/10 1,240 – 1,300 0 – +40 20 6 350 150

66.114001/11 1,300 – 1,360 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/12 1,360 – 1,420 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/13 1,420 – 1,480 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/14 1,480 – 1,540 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/15 1,540 – 1,600 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/16 1,600 – 1,660 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/17 1,660 – 1,720 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/18 1,720 – 1,780 0 – +40 22 6 350 150

66.114001/19 1,780 – 1,840 0 – +40 22 6 350 150

A 19 tagú sorozat teljes méréstartománya: 0,700-1,840 g/ml.
Osztásköz: 0,001 g/ml.

Aerométer (sûrûségmérõ) sorozat hõmérõ nélkül

Kód Megnevezés D d L l1
hõmérõ nélkül (mm) (mm) (mm) (mm)

66.114000/01 0,700 – 0,760 22,5 6 280 145

66.114000/02 0,760 – 0,820 22,5 6 280 145

66.114000/03 0,820 – 0,880 22,5 6 280 145

66.114000/04 0,880 – 0,940 22,5 6 280 145

66.114000/05 0,940 – 1,000 22,5 6 280 145

66.114000/06 1,000 – 1,060 23,5 6 280 145

66.114000/07 1,060 – 1,120 23,5 6 280 145

66.114000/08 1,120 – 1,180 23,5 6 280 145

66.114000/09 1,180 – 1,240 23,5 6 280 145

66.114000/10 1,240 – 1,300 23,5 6 280 145

66.114000/11 1,300 – 1,360 24,5 6 280 145

66.114000/12 1,360 – 1,420 24,5 6 280 145

66.114000/13 1,420 – 1,480 24,5 6 280 145

66.114000/14 1,480 – 1,540 24,5 6 280 145

66.114000/15 1,540 – 1,600 24,5 6 280 145

66.114000/16 1,600 – 1,660 25,5 6 280 145

66.114000/17 1,660 – 1,720 25,5 6 280 145

66.114000/18 1,720 – 1,780 25,5 6 280 145

66.114000/19 1,780 – 1,840 25,5 6 280 145

A 19 tagú sorozat teljes méréstartománya: 0,700-1,840 g/ml.
Osztásköz: 0,001 g/ml.

i Igény esetén kalibrálva is rendelhetõk
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Egyéb küvetta típusokkal kapcsolatban hívja munkatársainkat!

spektrofotométer9.124

küvetta tartó2.50

mûanyag küvetta2.11

Üveg és kvarc küvetták spektrofotométerekhez

Kód Megnevezés Küvetta Típus Fényút Külsõ méretek Térfogat 

anyaga (mm) (mm) (ml)

52.850412001 makró, fedéllel üveg 100-OS 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850412002 makró, fedéllel üveg 100-OS 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850412005 makró, fedéllel üveg 100-OS 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850412010 makró, fedéllel üveg 100-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850412020 makró, fedéllel üveg 100-OS 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850412040 makró, fedéllel üveg 100-OS 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850412050 makró, fedéllel üveg 100-OS 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850412100 makró, fedéllel üveg 100-OS 100 102,5 × 12,5 × 45 35,0

52.850413001 makró, fedéllel kvarc 100-Q 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850413002 makró, fedéllel kvarc 100-Q 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850413005 makró, fedéllel kvarc 100-Q 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850413010 makró, fedéllel kvarc 100-Q 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850413020 makró, fedéllel kvarc 100-Q 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850413040 makró, fedéllel kvarc 100-Q 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850413050 makró, fedéllel kvarc 100-Q 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850413100 makró, fedéllel kvarc 100-Q 100 102,5 × 12,5 × 45 35,0

52.850414001 makró, dugóval üveg 110-OS 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850414002 makró, dugóval üveg 110-OS 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850414005 makró, dugóval üveg 110-OS 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850414010 makró, dugóval üveg 110-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850414020 makró, dugóval üveg 110-OS 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850414040 makró, dugóval üveg 110-OS 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850414050 makró, dugóval üveg 110-OS 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850415001 makró, dugóval kvarc 110-QS 1 3,5 × 12,5 × 45 0,35

52.850415002 makró, dugóval kvarc 110-QS 2 4,5 × 12,5 × 45 0,70

52.850415005 makró, dugóval kvarc 110-QS 5 7,5 × 12,5 × 45 1,75

52.850415010 makró, dugóval kvarc 110-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

52.850415020 makró, dugóval kvarc 110-QS 20 22,5 × 12,5 × 45 7,0

52.850415040 makró, dugóval kvarc 110-QS 40 42,5 × 12,5 × 45 14,0

52.850415050 makró, dugóval kvarc 110-QS 50 52,5 × 12,5 × 45 17,5

52.850416010 félmikro, fedéllel üveg 104-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 1,5

52.850416110 félmikro, fedéllel kvarc 104-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 1,5

52.850417010 mikro, fedéllel üveg 104.002-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 0,7

52.850417110 mikro, fedéllel kvarc 104.002-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 0,7

52.850418010 fluoreszcens, üveg 101-OS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

makro, fedéllel

52.850418110 fluoreszcens, kvarc 101-QS 10 12,5 × 12,5 × 45 3,5

makro, fedéllel

HELLMA gyártmányú, kiváló minõségû küvetták speciális üvegbõl vagy kvarcüvegbõl.
Hullámhossz határok: - Speciális üveg: 320-2.500 nm

- Kvarcüveg: 200-2.500 nm
A táblázatban feltüntetett típusokon kívül számos egyéb kivitelben tudunk az Önök 
rendelkezésére állni. Speciális igény esetén kérje részletes ismertetõnket.
A HELLMA küvetták mellett, kedvezõbb árfekvésû OPTECH gyártmányú termékeket is 
forgalmazunk. Amennyiben ezekrõl a típusokról érdeklõdne, kérjük, a rendelési kód után
egy “op” betûket írjon (pl. 52.850412001op).100-QS-2

100-QS-40

101-QS-10

104-QS-10

114-QS-10
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Bepárló tál, belül mázas, lapos forma
Kód Térfogat d Kód Térfogat d

(ml) (mm) (ml) (mm)

62.10024 24 60 62.10450 450 160

62.10060 60 80 62.11000 1.000 200

62.10150 150 110 62.12000 2.000 250

62.10350 350 150 62.13500 3.500 300

Bepárló tál, belül mázas, mély forma
Kód Térfogat d Kód Térfogat d

(ml) (mm) (ml) (mm)

62.20030 30 60 62.20200 200 125

62.20075 75 82 62.20400 400 150

62.20120 120 100 62.20750 750 180

Dörzstál mázas vagy mázatlan kivitelben
Kód Kód d Kód Kód d

mázas mázatlan (mm) mázas mázatlan (mm)

62.30060 62.40060 60 62.30180 62.40180 180

62.30100 62.40100 100 62.30250 62.40250 250

62.30125 62.40125 125 62.30300 62.40300 300

Dörzsölõ a dörzstálhoz mázas vagy mázatlan kivitelben
Kód Kód h Kód Kód h

mázas mázatlan (mm) mázas mázatlan (mm)

62.50085 62.60085 85 62.50210 62.60210 210

62.50100 62.60100 100 62.50255 62.60255 255

62.50130 62.60130 130 62.50300 62.60300 300

62.50160 62.60160 160

Izzítótégely, mázas, külön fedõvel
Kód Téfogat d Kód d1

tégely (ml) (mm) fedõ (mm)

62.70005 5 25 62.70030 30

62.70008 8 30 62.70036 35

62.70012 12 35 62.70040 40

62.70020 20 40 62.70045 45

62.70035 35 45 62.70050 50

62.70050 50 50 62.70057 57

62.70080 80 60 62.70069 69

mozsaras õrlõkészülék7.7

Kvarc izzítótégely, alacsony vagy magas forma

Kód Térfogat d × h Kód Térfogat d × h 

(alacsony) (ml) (mm) (magas) (ml) (mm)

301.LFC5 5 29 x 19 - - - 

301.LFC10 10 38 x 19 301.TFC10 10 27 x 32 

301.LFC15 15 41 x 25 301.TFC15 15 32 x 33 

301.LFC25 25 47 x 28 301.TFC20 20 35 x 38 

301.LFC50 50 57 x 37 301.TFC30 30 43 x 39 

301.LFC80 80 67 x 45 301.TFC50 50 51 x 51 

301.LFC100 100 71 x 50 301.TFC200 200 76 x 81 

301.LFC150 150 82 x 51 - - -

Anyaga: nagytisztaságú (>99,8% SO2), ömlesztett kvarc. Kiváló hõtágulási és oldó-
szerálló képesség. Felhasználható 1730 °C-ig.
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Kiváló minõségû
üvegeszközök.

A hagyományos
üvegárutól a speciális

eszközökig.  

Speciális lombikok
Reaktorok
Csiszolatok
Összekötõk
Adapterek
Üvegtartályok
Tenyésztõedények
Kondenzerek
Extraktorok
Menetes kémcsövek
Keverõszárak

A termékekrõl érdeklõdjön
munkatársainknál vagy kérje

részletes katalógusunkat!

SSVVLL®®



MÛANYAG ESZKÖZÖK

A Mûanyageszközök fejezethez kapcsolódó információs mellékletek - 3. számú melléklet - 
a katalógus végén, az M.2 oldalon találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új mûanyag laboreszközökrõl 
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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kémcsõ, centrifugacsõII

Kémcsövek több méretben, centrifugálhatók 

Kód Kód d × h Térfogat Kupak Rendelési

PS PP (mm) (ml) típusa egység (db)

22.300500 22.400500 11 × 55 3 A 2.000

22.300300 -           11 × 70 4 B 1.000

22.300800* 22.400800* 12 × 75 5 C, D 1.000

22.3008002** -           12 × 75 5 A 1.000

22.3008001 22.4008001    12 × 75 5 C, D 1.000

22.300400* 22.400400*   12 × 88 6 C, D 1.000

22.300700 22.400700 13 × 75 5 D 1.000

22.301700 22.401700 13 × 100 7 D 1.000

22.300900* 22.400900* 16 × 95 10 E, F, G 500

22.300705 22.400705 16 × 100 11 E, F, G 500

22.300100 -           16 × 150 17 H, I, J 1.000

-           22.401100* 15 × 50 5 E, F, G 1.000

*beosztásos, **vastag falú.

A 22.401100 kódszámú kémcsõ lapos aljú.

Anyaguk: polisztirol (PS) vagy polipropilén (PP).

PP 15000
g PS 7500

g
121 °C

Kónikus végû kémcsövek, centrifugálhatók  

Típus Kód d × h Térfogat Anyaga Kupak Rendelési

(mm) (ml) típusa egység (db)

1 22.301200 16 × 102 12 PS H, I 500

2 22.401200 16 × 102 12 PP H, I 500

3 22.301213 16 × 105 12 PS K 1.500

4 22.301212 17 × 105 12 PS K 1.500

5 22.301201 16 × 100 12 PS I, J, 500

6 22.401201 16 × 100 12 PP I, J 500

7 22.301202 16 × 102 12 PS H, I 500

8 22.401204 16 × 100 12 PP I, J 500

Anyaguk: polisztirol (PS) vagy polipropilén (PP).

PP 15000
g

PS 7500
g

2

1

0
2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

1

2 3

4

5

6

7

8

PP

121 °C
PP

kémcsõ1.18

kémcsõállvány2.47 és 3.2
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Színes kupakok a kémcsövekre
Anyaguk: polietilén (PE).

Rugalmas kupak üveg és mûanyag kémcsövekhez, vákuum típus

Kód Csõ Ø Szín Rendelési

(mm) egység (db)

22.308502 12 – 13 átlátszó 1.000

22.308506 12 – 13 piros 1.000

22.308602 15,2 – 16 átlátszó 1.000

22.308606 15,2 – 16 piros 1.000

Anyaga: polietilén (PE). Ideális vérvételi csövekhez.

Szellõzõs kupakok üveg kémcsövekre autoklávozáshoz

Kód Megnevezés Csõ Ø Szín Rendelési

(mm) egység (db)

40.CCP13 KIMKAP 12 – 13 natúr 100

40.CCP16 KIMKAP 15 – 16 natúr 100

22.617402 ECONOMY 16 natúr 1.000

40.CCP18 KIMKAP 17 – 18 natúr 100

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

A B C D E F G H I J K

Típus Kód Színkód Rendelési

egység (db)

A 22.30530x 2 6 7 8 500

B 22.300302 csak fehér színben 500

C 22.30580x 2 5 6 7 8 9 500

D 22.30710x 2 5 6 7 8 9 500

E 22.30720x 2 5 6 7 500

F 22.30500x 2 7 8 500

G 22.30810x 2 6 7 500

H 22.307006 csak piros színben 500

I 22.30550x 2 5 6 7 8 500

J 22.30820x 2 5 500

K 22.306601 csak sárga színben 500

Rendeléskor a kupak színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!
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MÛANYAG ESZKÖZÖK

kémcsõ, centrifugacsõII

Kémcsõ zöld dugóval, címkével vagy címke nélkül

Kód d × h Térfogat Címke Rendelési

(mm) (ml) egység (db)

22.300804 12 × 75 5 van 1.000

22.300702 13 × 75 5 nincs 1.000

22.300704 13 × 75 5 van 1.000

22.300904 16 × 95 10 van 500

22.300907 16 × 100 11 nincs 500

22.300908 16 × 100 11 van 500

A csõ anyaga: polisztirol (PS), a kupak anyaga polietilén (PE).
7500

g

Gömbölyû aljú, talpas csõ csavaros kupakkal
Steril vagy nem steril kiszerelésben.
Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS).

Kód d × h Térfogat Megnevezés Rendelési

(mm) (ml) egység (db)

22.301402 15 × 103 12 PS, steril, egyedi csomagolás 250

22.301403 15 × 103 12 PS, nem steril 250

22.401402 15 × 103 12 PP, steril, egyedi csomagolás 250

22.401403 15 × 103 12 PP, nem steril 250

Kémcsõ fehér csavaros kupakkal, steril
A csõ anyaga: polisztirol (PS), a kupak anyaga polietilén (PE).
A csövet 5 és 10 ml-nél domború beosztással látták el.
Névleges térfogat: 13,5 ml.
Mérete (d × h): 16 × 100 mm.
Rendelési egység: 450 db.
Kód: 45.142AS

Védõtok csavaros kupakkal vérvételi csövek postázásához

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.401301 védõtok, áttetszõ, színtelen 500

22.401302 csavaros kupak, kék színû 500

Anyaga: polipropilén (PP). Méretek kupak nélkül: 128 × 30 mm.
A védõtok a külön rendelendõ, jól záródó, biztonsági csavaros kupakkal ideális 
10 – 12 ml-es csövek szállítására, postázására. A védõtok abszorbens (itatós)
papírt is tartalmaz a belsõ tartalom esetleges szivárgásának felitatására.
Ajánlott csõméretek (d × h): 13 × 100 mm és 16 × 100 mm.
Ajánlott csövek kód alapján: 45.142AS, 22.301402, 22.401402 (lásd fent).

121 °C

PP 15000
g

PS 7500
g

121 °C
PP

3200
g

üveg kémcsõ1.8

kémcsõállvány2.47 és 3.2
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Centrifugacsövek csavaros kupakkal (Falcon forma)

Típus Kód Térfogat Megnevezés Méret Rendelési

(ml) d × h (mm) egység (db)

1 22.429910 15 nem steril 17 × 125 500

1 22.429920 15 steril 17 × 125 500

2 22.409920 15 steril, írható felülettel 17 × 118 50

3 22.409922 50 steril, írható felülettel 30 × 115 50

4 22.429900 50 nem steril 29 × 119 500

4 22.429926 50 steril 29 × 119 500

5 22.429901 50 nem steril, talpas aljú 29 × 119 500

5 22.429927 50 steril, talpas aljú 29 × 119 500

6 98.62548004 50 nem steril, írható felülettel 28 × 114 50

6 98.62547254 50 steril, írható felülettel 28 × 114 25

7 98.62559 50 nem steril, talpas aljú, írható felülettel 28 × 115 50

7 98.62559001 50 steril, talpas aljú, írható felülettel 28 × 115 25

A csõ anyaga: polipropilén (PP), a kupak anyaga: polietilén (PE).

1

2

3

4

5

6

7

7000
g

7500
g

12000
g

5000
g

7000
g

8000
g

8000
g

-90 °C

121 °C 121 °C

121 °C

121 °C 121 °C

centrifuga9.24
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fagyasztócsõII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000
g

2

1

0-196 °C

RNAse DNAse pirogén

Fagyasztócsõ (krio) steril, külsõ vagy belsõ menettel, csavaros kupakkal

Típus Kód Típus Kód Térfogat Rendelési

külsõ menetes belsõ menetes (ml) egység (db)

1 22.4091051 7 22.409001 1.2 100

2 22.4091031 8 22.409002 2 100

3 22.4091061 9 22.4090021 2 100

4 22.409107 - 3 100

5 22.409108 10 22.409003 4 100

- 11 22.4090031 4 100

6 22.409109 12 22.4090032 5 100

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak szilikon zárógyûrûvel van ellátva.

Színes betétek a fagyasztócsövek kupakjaiba

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.409003A kék 500

22.409003AM sárga 500

22.409003R piros 500

22.409003V zöld 500

Anyaguk: polipropilén (PP).
Külsõ és belsõ menetes kupakokba egyaránt behelyezhetõek. Nagyon könnyen kezelhetõek,
az élénk színek miatt kiválóan alkalmasak a minták megkülönböztetésére.

121 °C

Fagyasztócsõ tartó és munkahely

Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.M0285 kék színû rack 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

22.M0286 piros színû rack 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

Anyaga: polipropilén (PP).
A mélyedések kiképzése megakadályozza, hogy a talpas kriocsõ elforduljon a kupak le- ill.
felcsavarásakor. Kizárólag a fenti típusokhoz (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11) alkalmazható.

A B C
1
2
3121 °C

121 °C
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2

1

0

Fagyasztócsõ (krio) nem steril, külsõ menettel, kupak nélkül

Típus Kód Térfogat Típus Kód Térfogat Rendelési

beosztás nélkül (ml) beosztással (ml) egység (db)

13 22.4091021 1.2 18 22.4091091 5 1.000

14 22.4091041 2 19 22.409132 2 1.000

15 22.4091062 2 20 22.409133 3 1.000

16 22.4091071 3 21 22.409134 4 1.000

17 22.4091081 4 22 22.409135 4 1.000

Anyaga: polipropilén (PP).

17000
g

-190 °C

121 °C

Kupakok a fenti fagyasztócsövekhez, különféle színekben

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.409110 natúr 1.000

22.409110/1 kék 1.000

22.409110/4 piros 1.000

Anyaguk: polipropilén (PP).
A kupakok tökéletes zárását a bennük elhelyezett szilikongyûrûk biztosítják. 
Az elõzõ oldalon említett színes betétek ezekhez a kupakokhoz is alkalmazhatók.

Alumínium tartó kriocsövek folyékony nitrogénben való tároláshoz 
A tartóba 6 db 1,2 ml-es, 6 db gömbölyû aljú 2 ml-es,
valamint 5 db talpas 2 ml-es kriocsõ helyezhetõ. 
Hossza: 290 mm.
Rendelési egység: 12 db.
Kód: 22.409120

121 °C

kriocsõtartó2.52

ultramélyhûtõ szekrény9.73
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mikrocsõ, PCR eszközökII

Menetes mikrocsõ külön kupakkal, talpas vagy talp nélküli kivitelben

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

1 22.4091101 talpas, menetes mikrocsõ 0,5 1.000

2 22.4091102 talpas, menetes mikrocsõ 1,5 1.000

3 22.4091103 talp nélküli, menetes mikrocsõ 1,5 1.000

4 22.4091104 talpas, menetes mikrocsõ 2 1.000

5 22.409007N kupak hurokkal, tömítõgyûrûvel - 1.000

6 22.409008N kupak hurok nélkül, tömítõgyûrûvel - 1.000

Anyaga: polipropilénbõl (PP).

1

2

5
6

3

4

121 °C

13000
g

-190 °C

Színes betétek a fenti csövek kupakjaiba

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.409111A kék 500

22.409111AM sárga 500

22.409111B fehér 500

22.409111R piros 500

Anyaguk: polipropilén (PP). Könnyen kezelhetõek, kiválóan
alkalmasak minta azonosításhoz.

121 °C

Menetes mikrocsõ külön kupakkal, talpas vagy talp nélküli kivitelben

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

1 22.4091114 talpas, menetes mikrocsõ 0,5 500

2 22.4091112 talp nélküli, menetes mikrocsõ 1,5 500

3 22.4091113 talp nélküli, menetes mikrocsõ 2 500

4 22.4091116 talpas, menetes mikrocsõ 2 500

Anyaga: polipropilénbõl (PP).1
2

3

4

121 °C

17000
g

-190 °C

RNAse DNAse pirogén

Kupakok a fenti csövekhez, különféle színekben

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.4091120 natúr 500

22.4091121 kék 500

22.4091122 zöld 500

22.4091124 piros 500

22.4091126 sárga 500

Anyaguk: polipropilén (PP).
A kupakok tökéletes zárását a bennük elhelyezett szilikon-
gyûrûk biztosítják. 

121 °C

mikrocsõ tartó2.49
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

14000
g

-100 °C

13000
g

17000
g

12500
g

17000
g

2

1

0

2

1

0

2

1

0

-80 °C-80 °C -90 °C121 °C

121 °C

121 °C

17000
g

2

1

0

-90 °C121 °C

14000
g

-100 °C121 °C

14000
g

-100 °C121 °C

13000
g

2

1

0

-80 °C121 °C

121 °C

2

1

0

RNAse DNAse

17000
g

-80 °C121 °C

2

1

0

RNAse DNAse

Mikrocsövek átszúrható zárótetõvel, több színben és méretben

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

A 22.900007 Beckman csõ 0,4 1.000

B 22.900117 Vitaron csõ 0,5 1.000

C 22.40921N natúr 0,5 1.000

C 22.40921NS szilikonos, színtelen 0,5 500

D 22.200400 Eppendorf típus, színtelen 1,5 1.000

D 22.200401 Eppendorf típus, sárga színû 1,5 1.000

D 22.200405 Eppendorf típus, kék színû 1,5 1.000

D 22.200407 Eppendorf típus, zöld színû 1,5 1.000

D 22.200410 Eppendorf típus, rózsaszín 1,5 1.000

E 22.200400P Eppendorf típus, beosztásos 1,5 500

F 22.40925N biztonsági zárással, színtelen 1,5 500

G 22.40922N natúr 1,5 500

G 22.40922AM sárga színû 1,5 500

G 22.40922V zöld színû 1,5 500

G 22.40922A kék színû 1,5 500

H 22.40911N biztonsági zárással, kiemelõ füllel, színtelen 1,5 500

I 22.40926N színtelen 2 500

I 22.40926NS szilikonos, színtelen 2 250

J 22.40927N színtelen 2 500

Anyaguk: polipropilén (PP), kivétel 22.900007: polietilén (PE).
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mikrocsõ, PCR eszközökII

PCR csõ kétféle tetõvel, több színben

Típus Kód Megnevezés Szín Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

A 22.40941N átszúrható, lapos tetõvel színtelen 0,2 1.000

A 22.40941R átszúrható, lapos tetõvel piros 0,2 1.000

A 22.40941AM átszúrható, lapos tetõvel sárga 0,2 1.000

A 22.40941V átszúrható, lapos tetõvel zöld 0,2 1.000

A 22.40941A átszúrható, lapos tetõvel kék 0,2 1.000

B 22.40959N domború tetõvel színtelen 0,2 1.000

C 22.40942N átszúrható, lapos tetõvel színtelen 0,5 1.000

C 22.40942R átszúrható, lapos tetõvel piros 0,5 1.000

C 22.40942AM átszúrható, lapos tetõvel sárga 0,5 1.000

C 22.40942V átszúrható, lapos tetõvel zöld 0,5 1.000

C 22.40942A átszúrható, lapos tetõvel kék 0,5 1.000

D 22.40955N domború tetõvel színtelen 0,5 1.000

Anyaga: polipropilén (PP).

2

1

0

2

1

0

121 °C

RNAse DNAse pirogén

PCR csõfüzér, 0,2 ml-es, több formában

Kód Megnevezés Rendelési 

egység (db)

22.40952N 8 tagos PCR csõfüzér + 8 tagos kupakfüzér 125

22.40954N 12 tagos PCR csõfüzér + 12 tagos kupakfüzér 80

22.40951N 8 tagos PCR csõfüzér kupakfüzérrel egyben 125

22.40962N 8 tagos PCR csõfüzér egyenként zárható lapostetõvel 125

22.40963N 8 tagos PCR csõfüzér egyenként zárható domború tetõvel 125

Anyaga: polipropilén (PP).

121 °C

RNAse DNAse pirogén

Adapter 0,2 ml-es PCR csõhöz 
Anyaga: polipropilén (PP).
Használatával 0,5 ml-es PCR csõ méretének megfelelõ lyukba lehet helyezni PCR csõ
tartóba vagy centrifugába. Beosztásos és írható felületével megkönnyíti az osztás nélküli
PCR csõvel való munkát.
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 22.409510

2

1

0121 °C

RNAse DNAse

A B

C D

PCR csõtartó2.53
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PCR plate különbözõ típusban

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek Rendelési

(mm) egység (db)

A 22.900098 rugalmas anyagú, 96 db 200 μl-es lyukkal 120 × 73 × 20 10

B 22.900093 fekete, 96 db 100 μl-es lyukkal 126 × 84 × 15 50

B 22.900095 fehér, 96 db 100 μl-es lyukkal 126 × 84 × 15 50

C 22.900097 384 db 400 μl-es lyukkal 126 × 84 × 10 50

Anyaga: polipropilén (PP). 121 °C

A B C
1
2
3

RNAse DNAse

A

B C

PCR plate lezáró takaró B típusú plate-hez
Rendelési egység: 5 db.
Kód: 22.900305

Öntapadós film PCR plate-ek lezárásához
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 22.900300 

-70 °C

121 °C

Öntapadós alumínium fólia PCR plate-ek lezárásához
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 22.900320

Simítóhenger ragasztásához
Alkalmas az öntapadós film és az alumínium fólia tökéletes simításához.
Kód: 22.900330

-86 °C

kisméretû rázógép9.16
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küvettákII

Spektrofotométer küvetták standard vagy UV/VIS típusban

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

A 22.302000 Macro, standard küvetta 4,5 100

B 22.302100 Semimicro, standard küvetta 1,5 100

C 22.303100 UV típus, négy tiszta felületû oldallal 4,5 100

D 22.303101 Semimicro, UV típus 2,5 100

E 22.303102 Macro, UV típus 4,5 100

Az standard küvetták anyaga polisztirol (PS), alkalmazható tartomány: 340-750nm.
Az UV/VIS küvetták anyaga PMMA, alkalmazható tartomány: 285-750nm.

A B C D E

Küvetták és mintatartók automatákhoz
Típus Kód Automata Anyaga Térfogat Rendelési

típusa (ml) egység (db)

1 22.900024 GEMSAEC PS 0,5 1.000

2 22.900023 CENTRIFICHEM PS 0,25 1.000

3 22.900022 TECHNICON PS 1,5 1.000

4 22.192503 TECHNICON RA1000 PS 1,5 1.000

5 22.910022 TECHNICON PS 2 1.000

6 22.9000051 AMELUNG PS 1,5 1.000

7 22.900020 HITACHI PS 2,5 1.000

8 22.900008 COBAS BIO HDPE 0,7 1.000

10 22.910023 TECHNICON PS 4 1.000

1 2 3 4 5

6 7 8 10

spektrofotométer9.124

üveg és kvarc küvetta1.26
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Kupakok polietilénbôl (PE) az elôzô küvettákhoz

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.900026 kupak 1 – 5 típusú küvettához 1.000

22.911026 hasított tetejû kupak 1 és 2 típushoz 1.000

Anyaga: polietilén (PE).

Szcintillációs edény csavaros kupakkal

Kód Térfogat d × h

(ml) (mm)

22.900101 4 14 × 53

22.900100 20 27 × 60

Anyaga: polietilén (HDPE).

Cobas Mira 12 tagú küvettaszegmens tartóban
A küvettaszegmens anyaga: PMMA. 
A tartó anyaga polipropilén (PP).
A tartó 15 db 12 tagú küvettaszegmenst tartalmaz.
Kód: 22.900019

Szerológiai pipetta, steril, egyedi vagy 25 db-os csomagolásban

Kód Rendelési Kód Rendelési Térfogat Beosztás

1 db/csomag egység (db) 25 db/csomag egység (db) (ml) (ml)

22.900030 500 22.900031 1.000 1 0,1

22.900032 500 22.900033 1.000 2 0,2

22.9000321 500 - - 2 nincs

22.900034 250 22.900038 375 5 0,1

22.900036 200 22.900037 250 10 0,1

22.900041 100 - - 25 0,2

Anyaga: polisztirol (PS). Megfelel az ISO 10993-11, ISO 10993-4, ISO 10993-5 szab-
ványoknak. Pontosság: >98%

menetes üvegcse1.19

pipetta tartó2.34 és 2.39
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Pasteur pipetta, beosztásos, polietilénbôl (PE)

Kód Kód Kód Térfogat Hossz Rendelési

steril* steril** (ml) (mm) egység (db)

22.200003 22.200034 22.2000320 1,5 150 500

22.200002 — — 2,0 156 500

22.200006 22.200037 22.200062 3,0 150 500

22.200050 — — 5,0 216 250

*egyedi csomagolás.

**20 db-os csomagolás.

Anyaga: polietilén (PE).

2

1

0

Élelmiszeripari „szívószál” pipetta, steril
Beosztás nélküli pipetták 25 db-os, újrazárható csomagban sterilizálva.
Alkalmazható automata pipettákhoz is.
Térfogat: 1 ml.
Hossz: 190 mm.
Rendelési egység: 1.000 db.
Kód: 22.900050

Pasteur pipetta, beosztás nélkül, polietilénbôl (PE)

Kód Kód Térfogat Hossz Rendelési

steril* (ml) (mm) egység (db)

22.210003** — 1,5 104 400

— 22.210023** 1,5 104 500

22.210002** 22.210022** 5,0 144 500

22.210004** 22.210024** 5,5 153 500

22.210006 — 6,0 225 400

22.200000 22.200120 8,0 150 400 

22.200060 — 23,0 300 100

*egyedi csomagolás.

**vékony hegyû tipusok.

Anyaga: polietilén (PE).

Mikropipetta polietilénbôl (PE)

Kód Térfogat Hossz Rendelési

(μl) (mm) egység (db)

22.201040 40 59 500

22.201110 100 83 500

22.201250 250 102 500

Anyaga: polietilén (PE).

üveg pasteur pipetta1.12
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Tenyésztõedény, steril, kezeletlen vagy kezelt tenyésztõfelülettel

Kód Kód Felület Nyak Térfogat Rendelési

felületkezelt kezeletlen (cm2) kialakítása (ml) egység (db)

45.3102025 - 25 döntött 60 300

45.3100025 45.1100025 25 döntött 70 300

45.3110075 45.1110075 75 döntött 270 100

45.3120150 - 150 döntött 600 40

45.3160225 45.1160225 225 egyenes 900 25

Anyaga: polisztirol (PS).

Tenyésztõcsõ kétállású kupakkal, steril, egyedi csomagolásban

Kód Kód d × h Térfogat Rendelési

PP PS (mm) (ml) egység (db)

45.75CTP1 45.75CTS1 12 × 75 5 500

45.100CTP1 45.100CTS1 17 × 100 13 500

A csõ anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga: polipropilén (PP).
A csõ beosztásos és írható felületû. A kupakot szellõztetõ vagy légmentes zárással lehet
a csõre helyezni. A csõ kezeletlen, szuszpenziókkal való vizsgálatokhoz ajánlott.

Tenyésztõedény, steril, szellõzõ, szûrõbetétes kupakkal

Kód Felület Nyak Térfogat Rendelési

(cm2) kialakítása (ml) egység (db)

45.3113025 25 döntött 60 300

45.3103025 25 döntött 70 300

45.3123075 75 döntött 270 100

45.3133150 150 döntött 600 40

45.3143225 225 egyenes 900 25

Anyaga: polisztirol (PS). Ideális CO2 inkubátorokba.

Sejtkaparó szilikon lapáttal, steril egyedi csomagolásban

Kód Felhasználás Lapátszélesség Pálcahossz Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

45.9000220 plate, petricsésze 11 220 100

45.9010320 tenyésztõedény 12 320 100

A pálca anyaga: ABS.

CO2 inkubátor9.64

121 °C
PP

mûanyag kémcsõállvány2.47 Fém kémcsõállvány3.2
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Tenyésztõkamra üveg tárgylemezen, steril

Kód Kamrák Kamraméret Kamratérfogat Rendelési 

száma (mm) (ml) egység (db)

45.5702001 1 19 × 44 mm 10 20

45.5712002 2 19 × 19 mm 4,5 20

45.5722004 4 9 × 19 mm 2 20

45.5732008 8 9 × 9 mm 1 20

Tárgylemez mérete: 26 × 76 mm. Alkalmas sejttenyésztéshez, megkötéshez, festéshez,
és a tenyészet megfigyelésre. Rendelhetõ 1, 2, 4 vagy 8 kamrás kivitelben szimultán vizs-
gálatokhoz.
Használatánál figyelembe kell venni, hogy nem autoklávozható, és kerülni kell a szerves
oldószereket!

Tenyésztõplate tetõvel*, steril, kezeletlen vagy kezelt tenyésztõfelülettel

Kód Kód Lyuk Lyuk Átmérõ Térfogat Felület Rendelési

felületkezelt fezeletlen szám forma (mm) (ml) (cm2) egység (db)

45.3810006 - 6 „LI” 34,6 16 9,4 50

45.3815012 - 12 „LI” 22,1 6,5 3,8 50

45.3820024 45.1820024 24 „LI” 15,5 3,4 2,0 50

45.3830048 45.1830048 48 „LI” 11,2 1,76 0,98 50

45.3860096 - 96 „LI” 6,4 0,35 0,32 50

45.3870096 45.3875096 96 „U” 6,9 0,35 0,37 50

*a 45.3875096 kódszámú plate-et tetõ nélkül szállítjuk.

Anyaga: polisztirol (PS).

Mikrotitráló plate 96 db lyukkal, steril

Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

22.900010 „U” formájú lyukkal ~ 0,28 50

22.900011 „LI” formájú lyukkal ~ 0,40 50

22.900012 „V” formájú lyukkal ~ 0,22 50

22.900015 fedél a microplate-re - 50

Anyaga: nagytisztaságú polisztirol (PS).

A B C
1
2
3
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Petricsésze fedõvel

Kód Kód d × h Légzõ Osztás Rendelési 

steril (mm) bütyök (szektor) egység (db)

- 98.821135 35 × 10 van nincs 500

- 98.821194 60 × 15 van nincs 500

98.821472 92 × 16 nincs nincs 480

98.821473 92 × 16 van nincs 480

- 98.821472001 92 × 16 nincs nincs 480

- 98.821473001 92 × 16 van nincs 480

98.821194 - 92 × 16 van kettõ 500

- 98.821184 150 × 20 van nincs 100

Anyaga: nagytisztaságú polisztirol (PS).

Petricsésze tartó állvány a 92 mm átmérõjû csészékhez

Kód Szín Férõhely Kód Szín Férõhely

(db) (db)

98.1647 natúr 52 98.1646 natúr 88

98.1647001 piros 52 98.1646001 piros 88

98.1647002 sárga 52 98.1646002 sárga 88

98.1647003 kék 52 98.1646003 kék 88

98.1647004 zöld 52 98.1646004 zöld 88

Anyaga: polikarbonát (PC).
A több színben kapható tartóállványok ideálisak szállításra és tárolásra egyaránt. 
Az írható felületû és cserélhetõ címkék segítik a minták beazonosítását.
A petricsészék a hagyományos tartóállványoktól eltérõ módon tetszõleges pozícióból
kiemelhetõk, nem kell a legfelsõvel kezdeni, mégis, szállítás közben tökéletes tartást biz-
tosít a minták számára.
Az állványok autoklávozhatóak, és jól ellenállnak savas és lúgos oldatoknak.

Steril szélesztôbot, fehér, 145 mm hosszú

Kód Csomagolás Rendelési

egység (db)

22.200500 5 db-os csomagolás 5 × 100

22.200510 egyedi csomagolás 1 × 500

Anyaga: polisztirol (PS).

Steril, rugalmas oltókacs

Kód Térfogat Jellemzôk Rendelési

(μl) egység (db)

22.302740 1 végén oltótûvel, egyedileg csomagolt 600

22.302741 1 végén oltótûvel, 5 db-os csomagolásban 1.000

22.302742 1 végén oltótûvel, 10 db-os csomagolásban 1.500

22.302750 10 végén oltótûvel, egyedileg csomagolt 600

22.302751 10 végén oltótûvel, 5 db-os csomagolásban 1.000

22.302752 10 végén oltótûvel, 10 db-os csomagolásban 1.250

22.302703 1 10 db-os, könnyen bontható csomagolásban 500

22.302723 1 20 db-os, könnyen bontható csomagolásban 1.000

22.302704 10 10 db-os, könnyen bontható csomagolásban 500

22.302724 10 20 db-os, könnyen bontható csomagolásban 1.000

Anyaga: polisztirol (PS).

automata szélesztõkészülék11.6
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Oltókacstartó szár
Kód Típus Megnevezés

55.300100 OKSZ I. oltókacstartó szár vékony (4,8 mm) fogórésszel

55.300200 OKSZ II. oltókacstartó szár normál vastagságú (5,2 mm) fogórésszel

55.300300 OKSZ III. oltókacstartó szár vastag (6 mm) fogórésszel

55.300400 OKSZ IV. oltókacstartó szár „extra” vastag (6,8 mm) fogórésszel

Oltókacs 0,4 mm átmérôjû konstantán huzalból 
Kód Típus Megnevezés Rendelési 

egység (db)

55.310400 OTK-4R oltótû 6 cm hosszú 10

55.320400 OTK-4H oltótû 8 cm hosszú 10

55.310401 OKK-4R1M oltókacs 1 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320401 OKK-4H1M oltókacs 1 μl-es, 8 cm hosszú 10

55.310410 OKK-4R10M oltókacs 10 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320410 OKK-4H10M oltókacs 10 μl-es, 8 cm hosszú 10

Oltókacs 0,6 mm átmérôjû konstantán huzalból
Kód Típus Megnevezés Rendelési 

egység (db)

55.310600 OTK-6R oltótû 6 cm hosszú 10

55.320600 OTK-6H oltótû 8 cm hosszú 10

55.310601 OKK-6R1M oltókacs 1 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320601 OKK-6H1M oltókacs 1 μl-es, 8 cm hosszú 10

55.310610 OKK-6R10M oltókacs 10 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320610 OKK-6H10M oltókacs 10 μl-es, 8 cm hosszú 10

RÉDEY-féle oltókacs és oltókacstartó szár
Az általunk gyártott, új rendszerû, szabadalmazott oltókacstartó szárakat és oltó-
kacsokat Dr. Rédey Barnabás úr ötlete alapján és aktív közremûködésével fejlesztettük ki. 
Az oltókacstartó szár 3 mm átmérõjû és 25 cm hosszú, anyaga rozsdamentes acél.
A hagyományostól eltérõen nincs a végén kacsbeszorító szerkezet, így a szár kiegyen-
súlyozott kézbentartást eredményez (nem lesz orrnehéz).
A szár markolata mûanyag, melyet igény szerint különbözõ vastagságúra tudunk
elkészíteni. Az oltókacstartó szár másik, kúposra munkált végére lehet felhelyezni az
elõre gyártott, speciális fémhüvellyel ellátott oltókacsot. A fémhüvely úgy van kiképezve,
hogy az ne akadhasson el a kémcsõ szájában. Egy elhasználódott oltókacs cseréje
mindössze néhány másodpercig tart.

Az oltókacsok praktikus, zárható
mûanyag csõbe (16 × 100 mm) kerül-
nek kiszerelésre, mely akár egy kém-
csõállványba is helyezhetõ. Egy csõbe
10 db oltókacsot helyezünk.

Az oltókacsok különbözõ vastagság-
ban és hosszúságban készülnek. 
Kérésére az alább megjelölt típusok-
tól eltérõ hosszúságú oltókacsokat is
elkészítünk.

oltókacs sterilizáló11.11
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Vattapálca mintavételhez
Kód Pálca Vatta Pálcaméret Vatta Ø Rendelési

anyaga anyaga h × d (mm) (mm) egység (db)

22.300243 alumínium pamut 150 × 0,9 1,5 100

22.300230 fa pamut 150 × 2,5 5 1.000

22.300260 polipropilén pamut 150 × 2,5 5 400

22.300268 polisztirol dacron 150 × 2,5 5 400

22.300232 fa pamut 200 × 2,5 2,2 1.000

Vattapálca kórházi használatra, 11 mm átmérõjû vattafejjel
Kód Pálca Vatta Pálcaméret Rendelési

anyaga anyaga h × d (mm) egység (db)

22.300234 fa pamut 150 × 2,5 100

22.300236 polipropilén pamut 150 × 5 100

22.300237 polipropilén pamut 200 × 4 50

Steril mintavevõ vattapálca kétféle csomagolásban

Kód Kód Pálca Vatta Pálcaméret Vatta Ø Rendelési

A típus B típus anyaga anyaga h × d (mm) (mm) egység (db)

- 22.300203 alumínium pamut 150 × 0,9 1,5 1.000

22.310200 22.300200 fa pamut 150 × 2,5 5 1.000

- 22.300201 polisztirol pamut 150 × 2,5 5 1.000

22.310202 22.300202 polisztirol viscose 150 × 2,5 5 1.000

Steril mintavevõ vattapálca duplán csomagolva
Kód Pálca Vatta Pálcaméret Vatta Ø Rendelési

A típus anyaga anyaga h × d (mm) (mm) egység (db)

22.300210 fa pamut 150 × 2,5 5 1.000

22.3002111 polisztirol pamut 150 × 2,5 5 1.000

A B

A B

A típus: polipropilén csomagolásban
B típus: polietilén fólia/papír csomagolásban.

A fólia könnyen lehúzható.
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Steril mintavevô pálca címkézett tárolócsôben

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.300250 pamut vatta fa pálcán 500

22.300259 viscose vatta fa pálcán 500

22.300261 pamut vatta polipropilén pálcán 500

22.300252 viscose vatta polisztirol pálcán 500

22.300251 pamut vatta alumínium pálcán 500

22.300253 viscose vatta alumínium pálcán 500

22.300263 dacron vatta mûanyag pálcán 500

22.3002501 100% tisztaságú vatta fa pálcán 500

A tárolócsô mérete (d × h): 13 × 165 mm.

Transzport táptalaj, steril, címkés, mintavevô vattapálcával

Kód Táptalaj Összeállítás Pálca méret Eltarthatóság Rendelési

típus h × d (mm) (hónap) egység (db)

22.300290 Stuart fa nyél/pamut vatta 150 × 2,5 30 150

22.300291 Stuart alumínium nyél/pamut vatta 150 × 0,9 30 150

22.300295 Stuart mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300280 Cary Blair fa nyél/pamut vatta 150 × 2,5 30 150

22.3002802 Cary Blair mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300287 Amies mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300285* Amies+szén mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300284 Amies foly mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300297 vírushoz mûanyag nyél/dacron vatta 150 × 2,5 6 500

22.300299 Chlamydiahoz mûanyag nyél/dacron vatta 150 × 0,8 12 500

*aktív szén tartalma az anaerob baktériumok transzportálására alkalmazható.

A tárolócsô mérete: (d × h) 13 × 165 mm. 
Stuart táptalaj: tioglikát tartalma 24 órán át gátolja a csíraszámnövekedést. Ajánlott
felhasználás: Neisseria gonorrhoeae, Heamophilus ifluenzae, diphteriae, Trichomonas
vaginalis, Streptococcus sp., Salmonella sp., Shigellas sp., stb.
Cary Blair táptalaj: módosított Stuart médium methylénkék nélkül, szervetlen foszfáttal
(pH 8.4), glycerofoszfáttal. Ajánlott felhasználás: Neisseria sp., Heamophilus sp.,
Streptococcus sp. Anaerob baktériumok transzportálására is alkalmazható.
Amies táptalaj: módosított Stuart médium methylénkék, glycerofoszfát és anorganikus
foszfatáz tartalommal. A kálcium és a magnézium fenntartja a baktérium sejtfalának
permeabilitását. 48 órán át gátolja a csíraszámnövekedést. Ajánlott felhasználás:
Neisseria sp., Trichomonas vaginalis, Corynebacteria, Heamophilus sp., Streptococcus
sp, Enterobacteraceae.
Folyékony Amies táptalaj: hagyományos Amies médium, 48 órán át gátolja a csíraszám-
növekedést. Ajánlott felhasználás: Neisseria sp., Trichomonas sp., Heamophilus sp.,
Salmonella sp.
Vírusokhoz alkalmazható táptalaj: 72 órán át megôrzi a minta sejtszámát. Adalékanyagai
gátolják a baktériumok és gombák szaporodását
Chlamydia vizsgálathoz való táptalaj: folyékony, mintavétel után 72 órán át stabilizálja a
mintát.
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Tisztasági mintavevõ (TiMi) szett, steril

Kód Megnevezés

55.420000 TiMi II. mintavevõ szett sablon nélkül, steril

55.420001 TiMi II. s mintavevõ szett sablonnal, steril

55.400001 mintavételi sablon, nem steril, autoklávozható

55.400002 pufferoldat (peptonvíz) egyszeresen pufferelt, 100 ml-es kiszerelésben

A mikrobiológiai tisztasági vizsgálatok elvégzéséhez egy 100 cm2 nagyságú felületrõl kell
mintát venni. A mintavételhez csak steril eszközöket érdemes használni a vizsgálati ered-
mény pontossága érdekében. Az eszközök elõkészítése idõigényes, sterilitásának meg-
tartása meglehetõsen nehézkes feladat. Gondot jelent a megfelelõ méretû mintavételi
felület meghatározása, ehhez egy könnyen kezelhetõ sablonra lenne szükség. Mindez a
legnagyobb problémát a külsõ vizsgálatoknál jelenti, ahová az eszközöket el kell juttatni,
illetve a mintát visszajuttatni a laborba.
Megoldás lehet – s ez a felhasználó szempontjából igen kényelmes – a mûanyag csõben
elhelyezett tampon (lásd elõzõekben), de vatta nagysága nem elegendõ a 100 cm2-es
vizsgálandó felület átkenéséhez.

A Labsystem Kft. szabadalmaztatott terméke újabb lehetõséget kínál. 
A TiMi-szett a következõ összetevõkbõl áll:
-mintavevõ szivacs, mérete: 76 × 37 mm, vastagsága: 15 mm
-mintavevõ sablon, mûanyag, autoklávozható, hasznos felület: 100 cm2

-mintavevõ kesztyû a szivacs megfogására, egy pár
-légmentesen zárható mintavételi zacskó feliratozható címkével
-külsõ védõtasak

A mintavételi folyamat egyszerû: a steril csomagolást megbontjuk, felhúzzuk a kesztyûket,
kinyitjuk a mintatartó zacskót és kiveszzük a szivacsot, melyet pufferoldattal megned-
vesítünk. A sablont a felületre szorítjuk, a szivaccsal levesszük a mintát, majd visszahe-
lyezzük a zacskóba és lezárjuk azt. A mintavétel helyét, idejét és számát a címkén feltün-
tethetjük. A mintavételhez célszerû kiszerelésben kínálunk pufferoldatot (peptonvíz) is.
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Steril drótzárású zacskó, írható vagy sima felülettel 

Kód Kód Térfogat Méretek Rendelési

sima írható (ml) (mm) egység (db)

- 22.200348 30 65 × 125 500

22.200325 22.200326 60 75 × 125 500

22.200340 22.200349 120 75 × 185 500

22.200341 - 210 95 × 180 500

22.200342 - 390 130 × 190 500

22.200329 22.200330 540 115 × 230 500

22.200332 22.200333 720 150 × 230 500

22.200345 - 1.080 125 × 380 500

22.300346 - 1.260 150 × 380 500

- 22.200351 1.650 190 × 300 500

22.200347 - 2.070 190 × 380 500

Anyaga: polietilén (PE). Ideális folyékony vagy száraz minták szállítására.

Zacskó, újrazárható, írható vagy sima felülettel 

Kód Kód Méretek Rendelési

sima írható (mm) egység (db)

22.M5555 22.M5555B 55 × 55 100

22.M6080 22.M6080B 60 × 80 100

22.M70100 - 70 × 100 100

- 22.M70110B 70 × 110 100

22.M80120 - 80 × 120 100

22.M80160 - 80 × 160 100

22.M100150 22.M100150B 100 × 150 100

22.M110110 - 110 × 110 100

22.M120180 22.M120180B 120 × 180 100

22.M150220 - 150 × 220 100

- 22.M160220B 160 × 220 100

22.M180250 - 180 × 250 100

22.M200300 - 200 × 300 100

22.M250330 - 250 × 330 100

22.M300400 - 300 × 400 100

Anyaga: polietilén (PE). Száraz mintákhoz ajánlott.

Steril anyatejgyûjtõ zacskó, Milky Bag 
Anyaga: polietilén (PP).
A Milky Bag steril, könnyen kezelhetõ anyatejes zacskó, mely a beépített dróttal 
egyszerûen és biztonságosan lezárható. 

A Milky Bag-be betöltött anyatej tárolási ideje:
- hûtõszekrényben 4 °C-on: 3-5 nap, 
- önleolvasztós hûtõszekrény fagyasztójában -16 °C-on: 3-6 hónap, 
- fagyasztószekrényben -18 °C-on: 12 hónap.

Névleges térfogat: 120 ml. Mérete: 75 × 125 mm.
Kiszerelés: 20 db/csomag. 
Rendelési egység 1 csomag.
Kód: 55.200349
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Szivárgásmentes mintatároló zacskó dupla biztonsági zárással

Kód Térfogat Méretek Rendelési

(ml) (mm) egység (db)

22.200300 35 50 × 100 250

22.200301 160 80 × 150 250

22.200302 540 150 × 150 250

22.200303 1.120 180 × 200 250

22.200304 3.300 230 × 300 250

22.200305 4.900 300 × 300 250

Folyékony és szilárd minták szállítására, tárolására. Speciális anyaga révén ellenáll a
savaknak és a szélsôséges igénybevételnek.

Autoklávozható zsák
Kód Méretek Rendelési

(mm) egység (db)

22.200100 750 × 500 100

22.200310 300 × 600 500

22.200311 400 × 750 300

22.200312 600 × 750 200

Steril homogenizáló (stomacher) zacskó 
Kód Méretek Kiszerelés Rendelési

(mm) (db/csomag) egység (db)

22.15001 100 × 155 25 500

22.15003 178 × 305 25 500

32.5421* 181 × 283 50 500

22.15004 380 × 580 25 400

*IUL gyártmány.

Steril homogenizáló zacskó szûrõbetéttel
Térfogat: 2.000 ml. A zacskó beosztásos, 200 ml-enként jelölt.
Méretek: 180 × 300 mm.
Kiszerelés: 10 db-os steril zacskó egy csomagban.
Rendelési egység: 500 db.
Kód: 22.15005

2

1

0

homogenizátor (Stomacher)11.15

zacskótartó3.4

121 °Cautokláv11.25



2.24 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

MÛANYAG ESZKÖZÖK

pipettahegyekII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pipettahegyek 0,1–200 μl-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (μl) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

1 Gilson színtelen 0,1 – 10 22.200024 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf,

osztott hegy 22.199084RC 96 db/tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo

22.32719 96 db/steril tartó

2 Eppendorf 0,5 – 10 22.30111 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.30110 96 db/tartó

22.30109 96 db/steril tartó

3 Eppendorf 2 – 20 22.200010 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo

színtelen hegy 22.200010R 96 db/tartó

4 Gilson színtelen 1 – 200 22.200078 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

osztott hegy 22.199078RC 96 db/tartó Nichiryo, Socorex

22.199078N 96 db/steril tartó

5 nagy lyukú 1 – 200 22.32740 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf,

színtelen hegy 22.32740RC 96 db/tartó Finnpipette, Nichiryo, Socorex

6 Univerzális 1 – 200 22.200026 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf,

színtelen, 91 mm Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

7 Univerzális vékony 1 – 200 22.200079 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

hegyû, színtelen 22.200079R 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

8 Eppendorf 5 – 200 22.200009 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

sárga hegy 22.200009R 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

9 Eppendorf 5 – 200 22.199604 96 db/tartó Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

sárga hegy Socorex

10 Eppendorf 5 – 200 22.200072 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.199014RC 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

22.199014N 96 db/steril tartó

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

automata pipetta6.8

RNAse DNAse pirogén RNAse

DNAse

pirogén

steril tartóban steril
tartóban
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pipettahegyek 5–1.000 μl-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (μl) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

11 Gilson sárga 2 – 200 22.200016 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

pipettahegy 22.200016R 96 db/tartó Nichiryo

22.200016B 200 db/steril csomag

12 Jencons 2 – 200 22.200074 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

színtelen hegy 22.199076RC 96 db/tartó Nichiryo

13 Eppendorf osztott 20 – 300 22.200077 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.200077R 96 db/tartó Finpipette, Gilson

14 Socorex 100 – 1.000 22.200012 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

kék hegy 22.200012R 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

22.200012B 175 db/steril csomag

15 Socorex 100 – 1.000 22.200070 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.200070R 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

22.200070NR 96 db/steril tartó

16 Gilson kék 100 – 1.000 22.2000801 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

pipettahegy 22.2000801R 96 db/tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

17 Gilson 100 – 1.000 22.200082 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.200082R 96 db/tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

22.200082NR 96 db/steril tartó

18 Univerzális 100 – 1.000 22.200022 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

osztott,színtelen hegy Nichiryo

19 Oxford kék 100 – 1.000 22.200020 1.000 db/csomag Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Oxford

pipettahegy

20 Univerzális 100 – 1.000 22.200029 1.000 db/csomag Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.200029R 96 db/tartó

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

RNAse DNAse pirogén

steril tartóban

reagens tálka2.28
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Szûrõs pipettahegyek 0,1–1.000 μl-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (μl) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

21 Gilson színtelen 0,1 – 10 22.32619 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf, Finnpipette,

osztott hegy 22.32719 96 db/steril tartó Gilson, Nichiryo

22 Eppendorf 0,5 – 10 22.32637 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.32737R 96 db/steril tartó

23 Eppendorf 2 – 20 22.200010F 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.200010FR 96 db/steril tartó

24 Gilson osztott 2 – 30 22.32736 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.32736R 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

25 Univerzális vékony 1 – 100 22.200079FS 96 db/steril tartó Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

hegyû, színtelen 1 – 20* 22.200079F 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

26 Gilson osztott 2 – 100 22.32723 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf, Gilson,

színtelen hegy 22.32724 96 db/steril tartó Nichiryo

27 Gilson osztott 2 – 160 Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.32715 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Socorex

28 Gilson színtelen 2 – 200 22.32734 1.000 db/csomag Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

pipettahegy 22.32734R 96 db/steril tartó

29 Univerzális 1 – 200 Jencons, Biohit, Eppendorf, Finnpipette,

színtelen, 91 mm 22.32726 204 db/steril tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

30 Eppendorf 5 – 200 22.32733 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.32733R 96 db/steril tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

31 Eppendorf osztott 10 – 300 22.200077F 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.200077FR 96 db/steril tartó Finpipette, Gilson

32 Socorex 100 – 1.000 22.32730 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.32730R 96 db/steril tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

33 Gilson színtelen 100 – 1.000 22.200082F 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

pipettahegy 22.32716 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

*a szûrõ lentebb van elhelyezve a hegyben, így az effektív pipettahegy-térfogat is kisebb.

Anyaguk: polipropilén (PP).

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

RNAse DNAse pirogén*

reagens tálka2.28
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34

35

36

37

38

Pipettahegyek 1-10 ml-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (ml) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

34 Finnpipette 1 – 5 22.200028 250 db/csomag Brand, Finnpipette

színtelen hegy 22.200028R 50 db/tartó

35 Eppendorf 1 – 5 22.200075 250 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf, Oxford

színtelen hegy 22.199075 50 db/tartó

36 Socorex 1 – 5 22.831312 250 db/csomag Nichiryo, Socorex, Oxford

színtelen hegy 22.831312B 75 db/steril csomag

37 Socorex 1 – 5 22.200083 250 db/csomag Gilson, Nichiryo, Socorex

Színtelen hegy 22.200083R 50 db/tartó

38 Gilson 2 – 10 22.200015 100 db/csomag Finnpipette, Gilson, Socorex

színtelen hegy 22.200015R 25 db/tartó

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

Speciális szûrõbetéttel ellátott pipettahegyek

Hegy Kód Kód Hegy Kód Kód

típus EXTRA X-COLOUR típus EXTRA X-COLOUR

21 22.32719X 22.32719B 28 22.32734RX 22.32734RB

22 22.32737X 22.32737B 30 22.32733RX 22.32733RB

23 22.200010FRX 22.200010FRB 31 22.200077FRX 22.200077FRB

24 22.32736RX 22.32736RB 32 22.32730RX 22.32730RB

26 22.32724X 22.32724B 33 22.32716X 22.32716B

27 22.32715X 22.32715B

Szûrõbetétek anyaga: hidrofób polipropilén (PP).
EXTRA szûrõ: az oldószerek és aeroszolok ellen fokozott védelmet nyújt. A speciális szûrõbetét
a folyadékkal való érintkezéskor teljesen eltömõdik és blokkolja a folyadék továbbhaladását. A túl-
szívott minta „megmenthetõ”.
X-COLOUR szûrõ: a normál szûrõkhöz hasonló védelmet nyújt (a pipettahegy névleges térfogatá-
nak 10-20%-át képesek megtartani), de amint a szûrõbetét a folyadékkal érintkezik, speciális
(kék) színezõanyagával megfesti a mintát, ezzel figyelmeztetve a felhasználót a pipetta túl-
szívásáról és a szennyezési veszélyrõl. A minta és a hegy elszínezõdés után nem használható! 

automata pipetta6.8
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A

B

B

BIOHIT és FINNPIPETTE pipetták

pipetták a folyadékadagolók fejezetben6.8

Reagens tálka pipettákhoz több formában 

Típus Kód Megnevezés Rendelési 

egység (db)

A 22.M200 150 ml-es reagens tálka 1

A 22.M203 25 ml-es reagens tálka 10

B 22.330089 40 ml-es tálka 8 csatornás pipettához, steril 10

B 22.330129 40 ml-es tálka 12 csatornás pipettához, steril 10

Anyaga: polisztirol (PS).
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Univerzális centrifuga/mintatartó csõ 30 ml-es*, csavaros kupakkal

Kód Kód Megnevezés Rendelési

PP PS egység (db)

22.409202 22.309202 ömlesztett kiszerelés 400

22.409222 22.309222 egyedileg csomagolt 400

22.409201 22.309201 címkézett, ömlesztett kiszerelés 400

22.409602 - kanállal, ömlesztett kiszerelés 400

- 22.309602E címkézett + kanál, ömlesztett kiszerelés 400

*ajánlott térfogat: 25 ml.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 25 × 90 mm.

Mintatartó edény 40 ml-es*, csavaros kupakkal

Kód Kód Megnevezés Rendelési

PP PS egység (db)

22.409402 22.309402 ömlesztett kiszerelés 100

22.409426 - egyedileg csomagolt 800

*ajánlott térfogat: 30 ml.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 30 × 70 mm.

Mintatartó edény 50 ml-es*, kétféle csavaros kupakkal, kanállal is

Kód Kód Megnevezés Rendelési

normál kupak perforált kupak egység (db)

22.409802 22.419802 ömlesztett kiszerelés 1.000  

22.409826 22.419826 egyedileg csomagolt 900

22.409852 - kanállal, ömlesztett kiszerelés 1.000    

*ajánlott térfogat: 45 ml.

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak kiképzése normál vagy perforált (szakadó gyûrûs),
anyaga polietilén (PE). Mérete (d × h): 38 × 70 mm. 

Mintatartó edény 60 ml-es*, csavaros kupakkal, kanállal is

Kód Kód Megnevezés Rendelési

PP PS egység (db)

22.409501 - címkézett, ömlesztett kiszerelés 600

22.409502 22.309502 ömlesztett kiszerelés 600

22.409502G - beosztásos, ömlesztett kiszerelés 600

22.409526 22.309526 steril, egyedileg csomagolt 850

22.409526G - beosztásos, steril, egyedileg csomagolt 850

22.409552 22.309552 kanállal, ömlesztett kiszerelés 600

*ajánlott térfogat: 50 ml.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga polietilén (PE) vagy fém.
Mérete (d × h): 38 × 65 mm. 

PP 10000
g

PS 7000
g
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Steril mintavevô edény
Polisztirol (PS) mintatartó edények csavaros kupakkal, hosszú fogantyúval, zacskóban, ste-
rilen. Közvetlenül alkalmazható folyadékokból (víz, olaj stb.) való mintavételre. A mintavétel és
az edény lezárása után a fogantyút le kell törni, és így a mintát a laborba lehet küldeni.
A kék színû mintavevõ edényeket élelmiszeripari vizsgálatokhoz ajánljuk.

Mintatartó edény 240 ml-es*, csavaros kupakkal
Anyaga: polipropilén (PP). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 57 × 116 mm. *Ajánlott térfogat: 210 ml.
Rendelési egység: 275 db.
Kód: 22.409902

Mintatartó (vizeletes) edény 150 ml-es*, csavaros kupakkal, kanállal is

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.409703 ömlesztett kiszerelés 620

22.409726 steril, egyedileg csomagolt 620

22.409752 kanállal, ömlesztett kiszerelés 475

22.409756 steril, egyedileg csomagolt, kanállal 400

22.409701 címkézett, ömlesztett kiszerelés 475

*ajánlott térfogat: 110 ml.

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 57 × 73 mm. 

Mintatartó edény, biztonsági zárással

Kód Térfogat d × h Kód Térfogat d × h

(ml) (mm) (ml) (mm)

22.202840 20 34 × 43 22.202843 80 45 × 75

22.202841 40 45 × 43 22.202848 90 53 × 68

22.202842 60 45 × 60 22.202844 120 53 × 78

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak anyaga polietilén (PE).
Ideális mikrobiológiai mintákhoz, folyadékokhoz, porokhoz.

Tárolóedény csavaros tetõvel és belsõ kupakkal

Kód Térf. Nyakméret d × h Kód Térf. Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm) (ml) (mm) (mm)

22.202811 30 32 32 × 52 22.202803 500 67 80 × 131

22.202810 60 40 52 × 48 22.202821 500 85 102 × 93

22.202808 90 55 60 × 51 22.202813 750 86 103 × 122

22.202809 125 54 59 × 62 22.202818 1.000 84 103 × 160

22.202822 135 40 53 × 81 22.202804 1.250 86 111 × 173

22.202801 190 59 81 × 60 22.202815 1.550 66 113 × 190

22.202807 200 49 64 × 98 22.202820 2.000 76 115 × 220

22.202802 250 55 67 × 100 22.202839 2.000 109 117 × 205

22.202814 400 60 74 × 118

Kód Kód Térfogat Fogantyú Kupak Rendelési 

kék színtelen (ml) hossza (mm) anyaga egység (db)

45.191BLUE 45.191 30 191 PP 50

45.194IWBLUE 45.194IW 100 383 fém 100

45.192BLUE 45.192 250 334 fém 50

Anyaga: polietilén (PE).

2

1

0

2

1

0

2

1

0
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Szögletes edény csavaros kupakkal, záróbetéttel

Kód Térfogat Nyakméret Méret Magasság

(ml) (mm) (mm) (mm)

22.292818 150 39 45 × 45 95

22.292819 250 39 50 × 50 110

22.292820* 500 60 60 × 60 120

22.292821* 1.000 60 90 × 67 175

*100 ml-enkénti beosztással.

Anyaga: polietilén (PE).

Porflakon, plombálható csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Kód Térfogat Beosztás Nyakméret Méret Magasság

(ml) (ml) (mm) (mm) (mm)

22.444608 25 5 18 34 × 32 52

22.444609 50 10 23 38 × 38 70

22.444610 100 20 33 48 × 42 90

22.444611 250 50 33 60 × 57 110

22.444612 500 100 44 80 × 70 138

22.444613 1.000 100 58 103 × 80 176

22.444614 2.000 100 58 134 × 100 210

Anyaga: polietilén (HDPE). A kupak anyaga: polipropilén (PP).

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm)

22.44420000 60 24,5 41 × 81

22.44430000 125 30 52 × 103

22.44440000 250 37,5 64 × 125

22.44450000 500 49 82 × 154

22.44460000 1.000 60 102,5 × 188

22.44470000 2.000 60 122 × 244

Anyaga: polietilén (HDPE).

Folyadékflakon, bõnyakú, plombálható csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Folyadékflakon, bõnyakú, csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Kód Térfogat Beosztás Nyakméret d × h

(ml) (ml) (mm) (mm)

22.19408 50 10 24 40 × 75

22.19409 100 20 24 50 × 90

22.19410 250 25 34 60 × 125

22.19411 500 50 34 75 × 160

22.19412 1.000 100 45 95 × 200

Anyaga: polietilén (HDPE).
A kupak anyaga: polipropilén (PP). A kupak plombálható.

2
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porüveg1.7

folyadéküveg1.7
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Folyadékflakon csavaros kupakkal

Kód Nyakméret d × h Kód Nyakméret d × h Térf. Beosztás

szûknyakú DIN (GL) (mm) bõnyakú DIN (GL) (mm) (ml) (ml)

22.191597 18 48 × 106 22.191623 32 48 × 103 100 20

22.191599 25 60 × 148 22.191625 45 60 × 140 250 25

22.191601 25 75 × 180 22.191627 45 75 × 168 500 100

22.191603 32 95 × 222 22.191629 63 95 × 206 1.000 100

- - - 22.191631 63 120 × 249 2.000 100

Anyaga: polipropilén (PP).

Folyadékflakon savak és lúgok tárolására

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm)

22.44260000 250 30 65 × 155

22.44270000 500 30 75 × 185

22.44280000 1.000 30 90 × 222

Anyaga: polietilén (PE).

Folyadékflakon, szûknyakú, csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Kód Kód Térfogat Beosztás Nyakméret d × h

A típus B típus (ml) (ml) (mm) (mm)

22.19317 - 50 10 18 40 × 75

22.19319 - 125 20 18 50 × 110

22.19323 - 250 25 22 60 × 145

22.19324 22.193241 500 50 22 75 × 175

22.19325 22.193251 1.000 100 33 95 × 220

22.19326 - 2.000 100 33 120 × 270

Anyaga: polietilén (PE).
A kupak plombálható. Sötétszürke színben (B típus) fekete kupakkal is rendelhetõk 
fényérzékeny anyagok tárolására.

Kód Térf. Nyakméret d × h Kód Térf. Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm) (ml) (mm) (mm)

22.292301 50 17 35 × 82 22.292304 250 17 59 × 128

22.292302 100 17 42 × 104 22.292305 500 21 74 × 153

22.292303 125 17 48 × 108 22.292306 1.000 21 90 × 201

Anyaga: polietilén (PE).

Folyadékflakon csavaros kupakkal és betéttel alkohol tárolására

2

1

0

2

1

0

121 °C

A B

folyadéküveg1.7
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Típus Kód Kód Térfogat Beosztás Nyakméret Külsõ méretek

fehér barna (ml) (ml) (mm) (mm)

A 22.407001* 22.407003 2.000 50 70 124 × 83 × 253

B 22.408001* - 2.000 50 70 Ø 100 × 290

C 22.407005 22.407006 2.700 50 70 210 × 120 × 225

*belsõ kupakbetéttel és fekete kupakkal is rendelhetõk. Ilyenkor a kódszám mögé az OBT betûket kérjük beírni.

Anyaga: polietilén (PE).

Folyadékflakon fogantyúval, csavaros kupakkal, többféle kivitelben

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm)

22.272301 50 17 35 × 82

22.272303 125 17 48 × 108

22.272304 250 17 59 × 128

Anyaga: polietilén (HDPE).

Cseppentõflakon, szûknyakú

Spricc flaskák különbözõ formában
Anyaga: polietilén (PE). 
Az A típusú flaskákat savakhoz, lúgokhoz ajánljuk. A B típusú flaskák különbözõ színben kupakkal
rendelhetõk: sárga, kék, piros.

2

1

0

A B C

2

1

0

A

B

C

136 °C

-250 °C

Kód d × h Kód d × h Kód h Térfogat 

A típus (mm) B típus (mm) C típus (mm) (ml)

22.443300 65 × 155 22.191637 60 × 140 22.191633 143 250

22.443000 75 × 185 22.191638 75 × 165 22.191634 181 500

22.443100 90 × 222 - - -

Spricc flaska teflonból (FEP)
Nagy kémiai és hõmérséklet ellenálló képességgel rendelkezik.

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) DIN (GL) (mm)

54.701087920 250 25 61 × 157

54.701088920 500 25 76 × 189

54.701089920 1.000 32 96 × 233
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Mûszertálca, fehér színû

Kód Külsõ méretek Kód Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.195701 200 × 150 × 20 22.195707 350 × 250 × 40

22.195702 300 × 150 × 20 22.195709 200 × 150 × 80

22.195703 350 × 250 × 20 22.195710 300 × 150 × 80

22.195705 200 × 150 × 40 22.195711 350 × 250 × 80

22.195706 300 × 150 × 40 22.195713 400 × 300 × 20

Anyaga: ABS.

Fotótálca, fehér, bordázott aljjal

Kód Külsõ méretek Kód Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.19280 200 × 150 × 50 22.19283 350 × 300 × 85

22.19281 250 × 200 × 60 22.19284 430 × 330 × 95

22.19282 320 × 260 × 70 22.19285 520 × 420 × 95

Anyaga: PVC.

Mûanyag láda, fehér, egymásba rakható, fogantyúval

Kód Külsõ méretek Térfogat

(mm) (liter)

22.19603 560 × 330 × 250 46

22.19604 660 × 440 × 300 72

22.19605 450 × 530 × 420 100

Anyaga: polietilén (HDPE).

Pipettatartó tálca kétféle kivitelben

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

1 22.19252 pipettatartó fiókbetét 426 × 300 × 30

2 22.19996 asztali pipettatartó 283 × 216 × 40

Anyaga: PVC.
Az 1-es típus fiókbetétként is funkciónál. A tálca négy részre osztott, tárolóiban össze-
sen 30 db pipetta helyezhetõ.
A 2-es típus asztali kivitel. Hosszanti irányban 16 db 10 mm átmérõjû pipetta,
keresztirányban 7 db 20 mm átmérõjû pipetta helyezhetõ el.

fém mûszertálca3.4

hasas pipetta1.12szerológiai pipetta1.11 és 2.13
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Kód Térfogat Nyakméret Külsõ méretek 

(liter) (mm) (mm)

22.202605 5 44 198 × 148 × 240

22.202610 10 44 224 × 193 × 305

22.202620 20 44 245 × 295 × 375

22.202625 25 44 245 × 295 × 435

22.202630 30 49 332 × 290 × 428

Anyaga: polietilén (HDPE). 
Folyadékok tárolására. A kupak perforált (szakadó gyûrûs) és tömítéssel ellátott.

Tároló kanna, szögletes, biztonsági kupakkal

Típus Kód Megnevezés Térfogat Nyakméret d × h 

(liter) (mm) (mm)

1 22.202616 zöld kupakkal, mûanyag füllel 5 105 169 × 288

2 22.202825 fekete kupakkal, alumínium füllel 5 100 175 × 275

2 22.202826 fekete kupakkal, alumínium füllel 10 100 215 × 340

Anyaga: polietilén (HDPE). Folyadékok, szilárd anyagok és porok tárolására.

Tárolóballon többféle kivtelben, csavaros tetõvel és belsõ kupakkal

Típus Kód Térfogat Nyakméret d × h 

(liter) (mm) (mm)

A 22.191640 5 90 165 × 320

A 22.191642 10 120 210 × 395

B 22.191646 10 53 210 × 420

Anyaga: polietilén (HDPE).
Az A típust szilárd anyagok és porok tárolására egyaránt ajánljuk.

Folyadékballonok fogantyúval, csavaros kupakkal és betéttel

Típus Kód Megnevezés Térfogat Nyakméret d × h 

(liter) (mm) (mm)

1 22.19660 fekete kupakkal, szûknyakú 5 47 165 × 335

1 22.19662 fekete kupakkal, szûknyakú 10 55 210 × 395

1 22.19664 fekete kupakkal, szûknyakú 25 55 275 × 540

2 22.209030 zöld kupakkal, széles nyakú 30 150 320 × 470

1 22.19666 fekete kupakkal, szûknyakú 50 55 365 × 660

2 22.209050 zöld kupakkal, széles nyakú 50 150 380 × 620

*tartalékcsap külön is rendelhetõ, kód: 22.19375

Anyaga: polietilén (HDPE).

Folyadékballon csappal*, fogantyúval, csavaros kupakkal és betéttel

A

1 2

1

2

B
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Fõzõpohár kiöntõvel, alacsony forma

Kód Kód Kód Térfogat d h

PP PP* TPX* (ml) (mm) (mm)

22.409025 22.191821 22.191720 25 35 50

22.409050 22.191822 22.191721 50 42 60

22.409100 22.191823 22.191722 100 52 72

22.409250 22.191824 22.191723 250 71 96

22.409500 22.191825 22.191724 500 90 120

22.491000 22.191826 22.191725 1.000 110 148

22.492000 22.191827 22.191726 2.000 135 184

22.493000 22.191828 22.191727 3.000 160 200

22.495000 22.191829 - 5.000 190 230

*kék beosztással.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polimetilpentén (TPX).

Mérõhenger talppal, kiöntõvel

Kód Kód Kód Térfogat d h

PP PP* TPX* (ml) (mm) (mm)

22.408025 22.192561 22.192571 25 19 195

22.408050 22.192562 22.192572 50 26 200

22.408100 22.192563 22.192573 100 31 250

22.408250 22.192564 22.192574 250 41 315

22.408500 22.192565 22.192575 500 56 360

22.481000 22.192566 22.192576 1.000 66 440

22.482000 22.192567 22.192577 2.000 80 530

*kék beosztással.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polimetilpentén (TPX).

Erlenmeyer lombik 

Kód Térfogat Nyakméret

(ml) (DIN)

22.191460 50 14,5/23

22.191461 125 14,5/23

22.191462 250 19/26

22.191463 500 24/29

22.191464 1.000 29/32

22.191465 2.000 34,5/35

Anyaga: polipropilén (PP). 121 °C

Mérõlombik dugóval

Kód Térfogat Nyakméret

(ml) (DIN)

22.191484 25 12/21

22.191485 50 14,5/23

22.191486 100 14,5/23

22.191487 250 19/26

22.191488 500 19/26

22.191489 1.000 19/26

Anyaga: polipropilén (PP). 121 °C

121 °C
PP

134 °C
TPX 

121 °C
PP

134 °C
TPX 

üveg mérõlombik1.9

üveg Erlenmeyer lombik1.2
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Kód Térfogat d × h Kód Térfogat d × h

(ml) (mm) (ml) (mm)

22.470000 500 80 × 120 22.470003 3.000 165 × 180

22.470001 1.000 125 × 140 22.470005 5.000 185 × 230

22.470002 2.000 155 × 180

Anyaga: polipropilén (PP).

Mérõpohár füllel, kiöntõvel

Kód Felsõ Ø Szár Ø Kód Felsõ Ø Szár Ø

(mm) (mm) (mm) (mm)

22.19171 60 15 22.19169 120 30

22.19167 80 15 22.19170 150 35

22.19168 100 25 22.19166 180 40

Anyaga: polipropilén (PP).

Portölcsér, 60º-os

Kód Felsõ Ø Szár Ø Kód Felsõ Ø Szár Ø

(mm) (mm) (mm) (mm)

22.19145 25 4 22.19150 80 10

22.19146 35 5 22.19152 100 11

22.19147 45 5 22.19153 120 11

22.19148 65 9

Anyaga: polipropilén (PP).

Analitikai tölcsér, 60º-os

Kód Felsõ Ø Szár Ø Hossz

(mm) (mm) (mm)

22.19162 60 8 150

22.19164 80 8 150

22.19165 100 8 150

Anyaga: polipropilén (PP).

Analitikai tölcsér, hosszú szárú, 60º-os

Kód Felsõ Ø Szár Ø Hossz

(mm) (mm) (mm)

22.19175 51 3 150

22.19172 70 3 150

22.19173 100 7 108

22.19174 140 10 132

Anyaga: polimetilpentén (TPX).
A belsõ spirális csatornák révén gyorsabb a szûrés, ugyanakkor megakadályozza
a szûrõpapír letapadását.

Nagy sebességû tölcsér, szûréshez, átlátszó

121 °C

121 °C

121 °C

121 °C

136 °C

2

1

0

szûrõpapír5.2

üveg portölcsér1.15

üveg analitikai tölcsér1.15
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Tölcsér nagy térfogatokhoz, felakasztható

Kód Átmérõ Kód Átmérõ

(mm) (mm)

22.194171 80 22.194176 220

22.194172 100 22.194177 260

22.194173 120 22.194178 310

22.194175 180

Anyaga: polietilén (HDPE).

Büchner tölcsér

Kód Térfogat Átmérõ Lyuk Ø

(ml) (mm) (mm)

22.19437 40 45 1

22.19438 70 55 1

22.19439 180 70 1,5

22.19440 285 80 1,5

22.19441 390 90 2

22.19442 810 110 2

22.19443 2.100 160 2,5

22.19445 6.000 240 3

Anyaga: polipropilén (PP).

Szûrõkorongok Büchner tölcsérbe

Kód Átmérõ Kód Átmérõ

(mm) (mm)

22.19835 45 22.19839 90

22.19836 55 22.19840 110

22.19837 70 22.19843 160

22.19838 80 22.19844 210

Anyaga: polietilén (HDPE).
Rendelési egység: 10 db.

Imhoff – szedimentációs kehely, beosztásos, leeresztõ nyílással

Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

22.191055 1.000 ml-es Imhoff kehely Ø 125 × 480

22.191056 állvány 2 db Imhoff kehelyhez 150 × 300 × 290

Anyaga: SAN. Az állvány anyaga: PMMA.
Megfelel a DIN 12672 szabványnak.

121 °C

121 °C
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Típus Kód Megnevezés

1 22.19970 választótölcsér tartó, 75 mm átmérõtõl

2 22.19268 szimpla tölcsértartó, 25-170 mm átmérõig

3 22.19269 dupla tölcsértartó, 25-170 mm átmérõig

4 22.19139 szimpla bürettatartó

5 22.19140 dupla bürettatartó

6 22.19267* állványtalp, a talp szélén elhelyezett lyukkal + 2 db acélrúd

7 22.19266** állványtalp, a talp közepén elhelyezett lyukkal + 2 db acélrúd

*szimpla tölcsér-, bürettatartóhoz és választótölcsér tartóhoz (1, 2, 4 típus).

**dupla tölcsér- és bürettatartóhoz (3 és 5 típus).

Anyaga (a rúd kivételével): polipropilén (PP).
A rúd anyaga: krómozott acél. Mérete: Ø12 × 250 mm.
A tartó elemek bármilyen 8-14 mm átmérõjû állványrúdra felszerelhetõk.

Univerzális laboratóriumi állvány

Pipettaállvány, forgatható, kék színû
Anyaga: polipropilén (PP).
Az állvány egyszerre 94 db pipettát képes tárolni. A két forgatható, 18 cm átmérõjû
tárcsa közül az alsó gyûjtõedényként is szolgál a pipettákból visszacsurgó folyadékok
számára.
Mérete: Ø 230 × 480 mm.
Kód: 22.19254

Pipettaállvány, szögletes, natúr színû
Anyaga: polipropilén (PP).
Az állvány 50 db pipetta tárolására alkalmas.
Mérete: 213 × 144 × 222 mm. Lyukátmérõ: 16 mm.
Kód: 22.19973

121 °C

121 °C

121 °C

121 °C

121 °C

1

2

3

4
5

6
7

8

további laborállványok3.10

szerológiai pipetta1.11 és 2.13
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Laboreszköz szárító, falraakasztható, kétféle kivitelben

Típus Kód Férõhely Méret

(mm)

A 22.19213 72 450 × 630

B 80.1024148 48 400 × 500

B 80.1024188 88 500 × 620

A típus: polisztirol (PS) szárító csepegtetõ csatornával, kivehetõ szárítótüskékkel.
B típus: acél szárító PVC bevonattal. A szárítótüskék külön védõburkolattal vannak ellátva.

Gömblombik tartó, fehér
Anyaga: polipropilén (PP).
A legnagyobb ráhelyezhetõ lombik 10 literes.
Átmérõ: 160 mm.
Kód: 52.247100271

Lombiksúly-ólomkarika, vinyl bevonattal

Kód Lombik Belsô Ø

térfogat (ml) (mm)

22.192470 125 – 500 43

22.192471 250 – 1.000 51

22.192472 500 – 2.000 56

Használata megakadályozza az Erlenmeyer lombikok vízfürdõben való „elúszását”.

Típus Kód Megnevezés Alkalmazás d × h

(mm)

A 22.19215 bürettamosó átfolyásos mosáshoz 165 × 750

B 22.19217 pipettamosó átfolyásos mosáshoz 165 × 650

C 22.19223 pipettatartó henger ásztatáshoz, tároláshoz 125 × 250

D 22.19221 pipettatartó henger ásztatáshoz, tároláshoz 165 × 500

E 22.19218 pipettatartó henger ásztatáshoz, tároláshoz 165 × 650

F 22.19222 pipetta kosár a 2 típusú mosóba 130 × 500

G 22.19219 pipetta kosár az 1 vagy 2 típusú mosóba 130 × 650

H 22.191219 kosárfül hosszabbító a 7 típusú kosárhoz 130 × 650

Ajánlott összeállítások:

Rövidebb pipettákhoz: 1 × B, 2 × F, 1 × D vagy C

Hosszabb pipettákhoz: 1 × B, 2 × G, 1 × E

Bürettákhoz: 1 × A, 2 × G, 2 × H, 2 × E

Anyaga: polipropilén (PP) és polietilén (PE).
Biztonságos, gyors tisztítást tesz lehetõvé. Maximum 60 cm hosszú pipettákhoz és
bürettákhoz használható. 

Pipetta- és bürettamosó szett

121 °C

A

B

üvegpipetta és büretta1.11 és 1.10

gömblombik1.4

vízfûrdõ9.56
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Csipesz gömbölyû véggel, narancssárga

Kód Hosszúság

(mm)

22.19500 115

22.19501 145

22.19503 250

Anyaga: polioximetilén (POM).
A szár hajlékony, felülete bordázott.

Kémcsõfogó csipesz, sárga
Anyaga: hõálló mûanyag.
Használata határozott, könnyû fogást biztosít.
Hossza 17,5 cm.
Kód: 22.19509

Steril mintavevõ kanál, egyedileg csomagolt, fehér
Anyaga: ütésálló polisztirol (PS).
Erõs, rugalmas termék. A kanál mérete (d × h): 30 × 50 mm.
Térfogata: 5 ml. Hossza: 148 mm.
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 58.54100

Kód Megnevezés Hossz

(mm)

22.19594 dupla spatula 150

22.19595 dupla spatula 180

22.19596 spatula-kanál 180

22.19593 spatula-kanál 210

Anyaga: poliamid (PA) üvegszál erõsítéssel.

Laboratóriumi spatula és spatula-kanál, zöld 

121 °C

Mérõkanál, lapos aljú, natúr színû

Kód Térfogat Hossz

(mm)

22.191065 25 135

22.191066 65 185

22.191067 110 215

22.191068 150 250

22.191070 350 310

22.191071 500 350

22.191069 1.000 400

Anyaga: polietilén (HDPE).

fém csipesz3.6

fém kémcsõfogó3.16

fém spatula-kanál3.7

fém kanalak3.9



2.42 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

MÛANYAG ESZKÖZÖK

általános mûanyag eszközökII

Mérõkanál, lapos aljú, fehér 

Kód Térfogat Hossz

(ml) (mm)

22.191057 10 100

22.191058 25 135

22.191059 50 160

22.191060 100 200

22.191062 250 260

22.191063 500 315

22.191064 1.000 400

Anyaga: polipropilén (PP).

Bemérõcsónak, négyszögletes, fehér

Kód Külsõ  méretek Súly Rendelési

(mm) (g) egység (db)

22.1911103 41 × 41 × 8 0,34 500

22.1911104 89 × 89 × 25 1,07 500

22.1911105 140 × 140 × 22 3,27 500

Anyaga: ultratiszta poliszitrol (PS).
Ellenáll az enyhén savas oldatoknak, alkoholnak. Mikrohullámban való szárításhoz is alkalmas.

Óraüveg talppal, színtelen

Kód Átmérõ Súly

(mm) (g)

22.19452 60 3,7

22.19454 80 5,5

22.19455 100 10

Anyaga: polipropilén (PP).

Mérlegedény tetõvel, színtelen

Kód Térfogat d × h Súly

alacsony forma (ml) (mm) (g)

22.19340 30 30 × 50 8

22.19345 50 50 × 30 10

22.19347 200 60 × 90 28

Anyaga: polipropilén (PP).
Jó vegyszerálló képességekkel rendelkezik. A tetõ légmentesen záródik.

121 °C

121 °C

121 °C

fém bemérõcsonak3.7

óraüveg BORO 3.3 üvegbõl1.13

üveg mérlegedény1.14mérleg9.84
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Gumicsõ általános használatra, piros
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

52.823010204 2 × 4 52.823010509 5 × 9 52.823011014 10 × 14

52.823010305 3 × 5 52.823010610 6 × 10 52.823011217 12 × 17

52.823010406 4 × 6 52.823010711 7 × 11 52.823011417 14 × 17

52.823010408 4 × 8 52.823010812 8 × 12

Gumicsõ vákuumhoz, piros
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm)

52.823020412 4 × 12 52.823020818 8 × 18

52.823020515 5 × 15 52.823021020 10 × 20

52.823020616 6 × 16 52.823021222 12 × 22

52.823020717 7 × 17 52.823021531 15 × 31

PVC csõ általános használatra, áttetszõ
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

52.823500118 1 × 1,8 52.823500711 7 × 11 52.823501824 18 × 24

52.823500204 2 × 4 52.823500812 8 × 12 52.823502026 20 × 26

52.823500305 3 × 5 52.823501014 10 × 14 52.823502534 25 × 34

52.823500408 4 × 8 52.823501216 12 × 16 52.823503039 30 × 39

52.823500509 5 × 9 52.823501519 15 × 19 52.823503545 35 × 45

52.823500610 6 × 10 52.823501620 16 × 20

PVC csõ erõsített, áttetszõ

Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

52.823510511 5 × 11 52.823511016 10 × 16 52.823512534 25 × 34

52.823510612 6 × 12 52.823511221 12 × 21 52.823513242 32 × 42

52.823510410 4 × 10 52.823511624 16 × 24 52.823513848 38 × 48

52.823510814 8 × 14 52.823511927 19 × 27

Erõsítés: PVC-be ágyazott polieszterszál (PES).
Nyomásállósága sokkal jobb, mint a normál PVC csõé.

Speciális csövek extrém körülményekhez
Az alábbi termékeket csak érintõlegesen említjük rendkívül széles méretskálájuk és fel-
használási területenként változó típusaik (pl Tygon® 2275, Norprene® A-60-F stb.) miatt.
Tygon® csõ Kitûnõ vegyszer-, hõ és nyomásálló tulajdonsággal, hosszú élettar-

tamú, megbízható termék, megfelel a legszigorúbb elõírásoknak.
Hõmérséklettartomány: -70 – +250 ºC.

Norprene® csõ Rendkívül ellenálló a hajlításokra, „megtörésekre”.
Elsõsorban perisztaltikus pumpákhoz ajánlott.
Hõmérséklettartomány: -60 – +135 ºC.

Viton® csõ Kitûnõen ellenáll a szénhidrogéneknek, olajoknak, aromás oldószereknek.
Hõmérséklettartomány: -20 – +200 ºC (max. 300 ºC).

Teflon (PTFE) csõ Kiváló vegyszerálló képességû, nem tapadós felületû csövek.
Hõmérséklettartomány: -200 – +270 ºC.
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Szilikoncsõ, erõsített, nem toxikus*

Kód b. Ø × k. Ø Rendelési

(mm) egység (m)

22.350613 6 × 13 5

22.350815 8 × 15 5

22.359517 9,5 × 17 5

*klinikai használatra is.

Erõsítés: szilikonba ágyazott polieszterszál (PES).
Nyomásállósága sokkal jobb, mint a normál szilikoncsõé.

Szilikoncsõ, áttetszõ, nem toxikus*
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

22.350051 0,5 × 1 22.350057 5 × 7 22.350812 8 × 12

22.350115 1 × 1,5 22.350059 5 × 9 22.350814 8 × 14

22.350013 1 × 3 22.350069 6 × 9 22.350912 9 × 12

22.350024 2 × 4 22.350610 6 × 10 22.350915 9 × 15

22.350034 3 × 4 22.350612 6 × 12 22.351014 10 × 14

22.350035 3 × 5 22.350079 7 × 9 22.351420 14 × 20

22.350037 3 × 7 22.350710 7 × 10 22.351622 16 × 22

22.350046 4 × 6 22.350810 8 × 10 22.352030 20 × 30

22.350048 4 × 8

*klinikai használatra is.

Anyaga: acetát.

Csõszorító, fokozatosan állítható zárással, fehér

Kód Megnevezés Csõ Ø Hõmérõ Ø Anyag

(mm) (mm)

22.19971 csõtartó 1 – 9,5 - PC

22.19972 hõmérõ tartó - 3,2 – 11 PP

A csõtartón fix átmérõjû, a hõmérõtartón rugalmas tartókörmökkel kiképzett lyuk van.

Csõ- vagy hõmérõtartó edények szélére

Kód Kód Kód Kód Csõ Ø

„T” alak „L” alak „+” alak „Y” alak (mm)

22.19459 22.191250 52.191410 22.19464 4

22.19460 22.191251 22.191411 22.19465 6

22.19461 22.191252 22.191412 52.277100466 8

22.19462 22.191253 52.277100413 22.19467 10

52.277100463 52.277101254 22.161414 22.19468 12

52.277100520 52.277101255 22.191415 52.277100525 14

Anyaga: polipropilén (PP).

Csõcsatlakozó különbözõ formában és méretben, színtelen

121 °C
PP

121 °C

további csõszorítók3.5

Kód Csõ Ø Fokozat

(mm)

22.19505 3,2 – 11 15

22.19504 11 – 19 12
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Kód Kód Csõ Ø

átmenõ háromágú (mm)

22.19510 22.19527 4 – 6

22.19512 - 8 – 10

22.19513 22.19530 10 – 12

22.19514 - 12 – 14

Anyaga: polipropilén (PP).

Oliva „átmenõ” és háromágú formában, fehér

Kód Csõ Ø Kód Csõ Ø

(mm) (mm)

22.19434 4 – 5 – 6 22.19535 10 – 12

22.19435 6 – 7 – 8 52.277100536 12 – 14

22.19436 8 – 9 – 10 52.277100537 14 – 16

Anyaga: polietilén (PE).

Oliva, oldható, színtelen

Visszacsapó szelep

Kód Csõ Ø

(mm)

22.19418 8 – 10

52.277100419 12 – 15

Anyaga: polipropilén (PP).

Csap csõcsonk csatlakozással

Kód Szín Csõ Ø

(mm)

22.19374 fehér 8

22.19371 zöld/kék 10

22.19376 zöld/kék 14

22.19379 zöld/kék 16

Anyaga: polipropilén (PP) és polietilén (PE).

Áramlásjelzõ folyadékhoz, gázhoz

Kód Megnevezés Csõ Ø

(mm)

22.19538 golyós áramlásjelzõ 6,5 – 10

22.19539 lapátos áramlásjelzõ 6 – 11

Anyaga: SAN.

Vízsugárszivattyú olivás csatlakozással
Anyaga: polipropilén (PP).
Beépített visszacsapó szeleppel. Könnyen szétszedhetõ, tisztítható. 
Bemenõ (átfolyó) nyomás: 1 – 10 bar. 1 bar-nál már 15 mbar vákuum lehetséges.
5 liter térfogat szívásához kb. 20 perc szükséges.
Kód: 22.191395

121 °C

121 °C

121 °C
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Mágneses keverõbot készlet
Tartalma 12 db szortírozott nyolcszögletes keverõbot.
Méreteik (d x hossz):  8 x 13 mm, 8 x 15 mm, 10 x 25 mm, 10 x 38 mm, 10 x 51 mm
és 10 x 64 mm, mindegyikbõl 2-2 db.
A mágnesek tárolására praktikus felnyitható tetejû, átlátszó doboz szolgál.
Kód:19400

Mágneses keverõbot kiemelõ
Bevonat anyaga: polipropilén (PP).
Hosszúsága: 300 mm. Átmérõ: 10 mm.
Kód: 22.19919

Mágneses keverõbotok teflon (PFA) bevonattal
Kód d Hossz Kód d Hossz

mikro (mm) (mm) hengeres (mm) (mm)

22.19850 2 2 22.19750 4,5 12

22.19851 3 3 22.19751 6 15

22.19852 2 5 22.19756 8 20

22.19753 3 6 22.19757 8 25

22.19749 2 7 22.19758 8 30

22.19854 1,5 8 22.19763 6 35

22.19748 3 8 22.19764 8 40

22.19856 3 10 22.19698 8 50

22.19857 3 13 22.19705 10 70

Kód d Hossz Kód d Hossz

3 szögletes (mm) (mm) 8 szögletes (mm) (mm)

22.19782 9 35 22.19809 8 13

22.19783 12 50 22.19786 8 16

22.19810 8 22

22.19787 8 25

22.19793 8 28

22.19788 8 38

22.19794 8 51

22.19797 10 51

22.19799 10 64

22.19811 13 75

Speciális mágneses keverõbabák teflon (PFA) bevonattal
Kód d Hossz Kód d Magasság

ovális* (mm) (mm) kereszt (mm) (mm)

22.19801 10 20 22.19784 10 8

22.19802 12 25

22.19806 20 50

*gömbölyû aljú edényekhez.

mágneses keverõkészülék9.2
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Anyaga: polipropilén (PP).
A férõhelyek sarkaiban kialakított támasztékok a csövek biztos rögzítését eredményezik.
A kémcsõállvány két oldala felcímkézhetõ.

Kémcsõállvány szögletes férõhelyekkel, több színben

Kémcsõállvány kör alakú férõhelyekkel, fehér

Kód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.W014 13 90 (15 × 6) 240 × 103 × 65

22.W015 16 60 (12 × 5) 240 × 103 × 65

22.W016 20 40 (10 × 4) 240 × 103 × 65

22.W017 25 24 (8 × 3) 240 × 103 × 65

22.W018 30 21 (7 × 3) 240 × 103 × 65

Anyaga: polipropilén (PP).
A kémcsõállvány két oldala felcímkézhetõ.

Anyaga: polipropilén (PP).

Kémcsõállvány több színben A B C
1
2
3121 °C

121 °C

121 °C

Kód Kód Színkód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek 

fehér színes (mm) (mm)

22.W011 22.W011x 13 90 (15 × 6) 250 × 105 × 68

22.W012 22.W012x 04 16 60 (12 × 5) 250 × 105 × 68

22.W013 22.W013x 04  10 20 40 (10 × 4) 250 × 105 × 68

Rendeléskor a kémcsõállvány színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Kód Színkód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek 

szürke színes (mm) (mm)

22.19563 22.19563x 04 06 10 mikro 10 (25 × 4) 262 × 108 × 45

22.19564 22.19564x 04 06 10 13 90 (15 × 6) 247 × 104 × 60

22.19565 22.19565x 04 06 10 16 60 (12 × 5) 247 × 104 × 70

22.19566 22.19566x 04 06 10 20 40 (10 × 4) 247 × 104 × 70

22.19567 22.19567x 04 06 25 40 (10 × 4) 297 × 124 × 85

22.19568 22.19568x 04 06 10 30 24 (6 × 4) 300 × 111 × 83

Rendeléskor a kémcsõállvány színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

rozsdamentes kémcsõ állvány3.2

kémcsõ1.18 és 2.2
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Univerzális csõtartók élénk színekben

Ajánlott csõtípusok/férõhelyek

Kód Szín Centrifuga Kémcsõ Mikrocsõ

(ml/db) (mm/db) (ml/db)

22.330 * 50/2, 15/6 12/9 1,5/9; 2/9; 0,5/12

22.M520 natúr 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M521 kék 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M522 pink 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M523 sárga 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M530 kék 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

22.M531 zöld 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

22.M532 pink 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

22.M533 sárga 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

*1 db kék, 1 db sárga, 1 db zöld, 1 db piros tartó natúr színû tálkában.

Méretek: - 22.330 – 242 × 120 × 95 mm tálkával együtt

- 22.M52x – 172 × 50 × 90 mm

- 22.M53x – 198 × 118 × 96 mm

Anyaguk: polipropilén (PP).
A tartók forgathatók, minden oldalon más-más méretû csöveket fogadnak.

A B C
1
2
3121 °C

Kémcsõtartó doboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).

Anyaga: polipropilén (PP).
A dobozban nincsenek férõhely rekeszek.

Tárolódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel csövekhez és egyéb célra

121 °C

121 °C

Kód Színkód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.U9970x A N R V 12 81 (9 × 9) 130 × 130 × 70

22.U9980x A N NA 12 81 (9 × 9) 130 × 130 × 80

22.U9996x A AM N 12 81 (9 × 9) 130 × 130 × 96

22.U7780x A N  NA R V 16 49 (7 × 7) 130 × 130 × 80

22.U7796x A V 16 49 (7 × 7) 130 × 130 × 96

22.U15128x A AM N 17* 81 (9 × 9) 130 × 130 × 

*centrifugacsövek (15 ml) tárolására is alkalmas.

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Méret 

(mm)

22.U1145x A AM  N NA R 130 × 130 × 45

22.U1170x A AM  N 130 × 130 × 70

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!
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Kód Lyuk Ø Férõhely Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.901410 13 100 (10 × 10) 170 × 160 × 25

22.901407 16 120 (12 × 10) 240 × 200 × 30

Anyaga: polisztirol (PS).

Kémcsõtartó, eldobható, fehér

Kód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

98.95064253 1,5; 2 - 20 (4 × 5) 100 × 85 × 65

22.G050 1,5; 2 1,2 50 (10 × 5) 210 × 107 × 65

22.G100 1,5; 2 - 100 (20 × 5) 335 × 95 × 68

Anyaga: polisztirol (PS).

Hungarocell tartó fedéllel fagyasztáshoz mikro- és kriocsõ számára

Kód Kód Ajánlott csövek (ml) Külsõ méretek

81 férõhelyes 100 férõhelyes mikrocsõ kriocsõ (mm)

98.95064981 98.95064997 1,5; 2 - 135 × 135 × 45

98.95064982 - 1,5; 2 1,2; 2 135 × 135 × 56

- 22.M600 1,5; 2 1,2; 2 150 × 150 × 55

- 22.M610 - 3, 4, 5 150 × 150 × 100

Kapható 81 (9 × 9) vagy 100 (10 × 10) férõhelyes valamint két különbözõ minõségû kivitelben.
A 98-cal kezdõdõ kódú dobozok „Economy” minõségûek: a belsõ tér natúr, színezetlen papír-
ból készült, a férõhelyek számozatlanok. Ezeket a dobozokat alacsony ár jellemzi.
A 22-vel kezdõdõ kódú dobozok „High Quality” minõségûek: a belsõ tér fehérített papírból
készült, a férõhelyek számozattak. 

Mikro- és kriocsõ tartódoboz impregnált papírból fagyasztáshoz

A B C
1
2
3

A B C
1
2
3-100 °C

Habszivacs kémcsõállvány
Anyaga: poliészter (PES).
Csõ átmérõ: 11 mm
Férõhely: 50 (10 × 5)
Külsõ mérete: 225 × 130 × 30 mm
Jó vegyszer- és oldószerálló tulajdonsággal rendelkezik.
Kitûnõen alkalmazható termosztáláshoz vízfürdõben.
Kód: 22.M015

vízfûrdõ9.56

ultramélyhûtõ9.76
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Mikrocsõ inkubáló rack-ek több formában

Típus Kód Megnevezés Csõtérfogat Férõhely Külsõ méretek

(ml) (mm)

A 22.M024 kör alakú inkubáló rack* 1,5 8 Ø 66

A 22.M026 kör alakú inkubáló rack** 1,5 20 Ø 105

B 22.M022 téglalap alakú inkubáló rack 1,5 24 119 × 78

C 22.M0121 inkubáló rack dobozzal 0,5 + 1,5 / 2 14 + 24 115 × 77 × 27

Ideális fõzõpohár: *400 ml, **2.000 ml.

Anyaguk: polipropilén (PP).

Fagyasztó rack tetõvel mikrocsövekhez, kétoldalú

Kód Alkalmazás Szín Külsõ méretek

(mm)

22.M570 hõmérsékleten tartás 0 ºC-ig 5 órán keresztül fehér 167 × 105 × 102

22.M571 hõmérsékleten tartás -20 ºC-ig 3 órán keresztül kék 167 × 105 × 102

Anyaga: polikarbonát (PC).
A két oldalon 20 (5 × 4) db 1,5 és 2 ml-es ill. 20 (5 × 4) db 0,5 ml-es mikrocsõ helyezhetõ el.

Küvetta és mikrocsõ tartóállvány, fehér

Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.M100 küvetta tartó 42 (7 × 6) 128 × 105 × 43

22.M110 mikrocsõ (1,5 ml) tartó 42 (7 × 6) 128 × 105 × 43

Anyaga: polipropilén (PP).
A kémcsõállvány két oldala felcímkézhetõ.

Béta sugárzástól védõ tartó fedõvel 1,5/2 és 0,5 ml mikrocsövekhez

Kód Férõhely Férõhely Méret

1,5 / 2 ml 0,5 ml (mm)

22.M0141 8 (4 × 2) - 86 × 38 × 55

22.M0142 24 (6 × 4) 15 (5 × 3) 125 × 90 × 80

Anyaga: mûgyanta (akril).

121 °C

121 °C

A B C
1
2
3

A B C
1
2
3

A

B

C

küvetta1.26 és 2.11
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Mikrocsõtartó állvány, bõvíthetõ, kék
Anyaga: polipropilén (PP).
Kapacitás: 20 db 1,5 vagy 2 ml-es mikrocsõ.
Több állvány összekapcsolásával a férõhelyek száma növelhetõ.
Mérete: 210 × 90 × 48 mm.
Kód: 22.200420

Kétoldalas mikrocsõtartó levehetõ füllel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).
Az egyik oldalon 1,5 és 2 ml-es mikrocsövet, a másik oldalon 0,5 ml mikro, ill. PCR csövet
fogad. A tartók a fülek segítségével egymásra is helyezhetõk, vagy a mellékelt
rögzítõtüskékkel egymáshoz is rögzíthetõk.

Anyaga: polipropilén (PP).
Ajánlott csövek: 1,5 és 2 ml-es mikrocsõ.
Férõhely: 80 (16 × 5). A csõtartó átlátszó, zárható dobozzal is rendelhetõ.

Mikrocsõtartó több színben

A oldal B oldal

Kód Szín Férõhely Férõhely Külsõ méretek

0,5 ml 1,5 / 2 ml (mm)

22.M0563A kék 60 (15 × 4) 80 (16 × 5) 225 × 65 × 27

22.M0563NA narancs 60 (15 × 4) 80 (16 × 5) 225 × 65 × 27

22.M0563P rózsaszín 60 (15 × 4) 80 (16 × 5) 225 × 65 × 27

Anyaga: polipropilén (PP).
Egyik oldalon 1.5 és 2 ml-es mikrocsövet, a másik oldalon 0,5 ml-es csöveket fogad.

Mikro- és kriocsõ tartó zárható dobozban, fehér

Kód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.M052 1,5; 2 1,2 24 (6 × 4) 120 × 92 × 60

22.M053 1,5; 2 1,2 48 (12 × 4) 235 × 92 × 60

Anyaga: polipropilén (PP). 
A doboz teteje átlátszó, a csõtartó kivehetõ a dobozból.

Kétoldalas mikrocsõ tartódoboz levehetõ, tetõvel, több színben 

A B C
1
2
3121 °C

A B C
1
2
3-80 °C121 °C

A B C
1
2
3-90 °C121 °C

A B C
1
2
3121 °C

121 °C

A oldal B oldal

Kód Színkód Férõhely Férõhely Férõhely Férõhely Külsõ méretek

0,5 ml 1,5 / 2 ml 0,5 ml 1,5 / 2 ml (mm)

22.M019x AM R   V 32 (8 × 4) 8 (8 × 1) 8 (8 × 1) 32 (8 × 4) 170 × 82 x50

22.M021x AM R   V 96 (12 × 8) - 96 (12 × 8) 213 × 118 × 50

Rendeléskor a rack színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

mikrocsõ2.9

Kód Színkód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

22.M010x 1 2 6 7 mikrocsõ tartó 225 × 65 × 27

22.M0111 - tároló doboz, átlátszó 230 × 85 × 60

Rendeléskor a tartó színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!
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kémcsõ, mikrocsõ és PCR csõ állványokII

Mikro- és kriocsõ tartódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).

Anyaga: polipropilén (PP).
Levehetõ, átlátszó tetõvel.

Mikro- és kriocsõ tartódoboz kör alakú férõhellyel, több színben

A B C
1
2
3-170 °C121 °C

-196 °C121 °C

Mikro- és kriocsõ tartódoboz zárható fedéllel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).

A B C
1
2
3-90 °C121 °C

Kriocsõ tartódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben
Anyaga: polikarbonát (PC).

A B C
1
2
3-190 °C134 °C

Kód Színkód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.M50x 0 1 2 3 1,5; 2 1,2; 2 50 (10 × 5) 140 × 86 × 53

22.M51x 0 1 2 3 1,5; 2 1,2; 2 100 (10 × 10) 140 × 153 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.M020x AM N R V 1,5; 2 1,2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 45

22.U9950Cx AM N R V 1,5; 2 1,2; 2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.U8845x A AM  N R V 1,5; 2 1,2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 45

22.U8850x A N NA V 1,5; 2 1,2; 2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Csõtérfogat Férõhely Külsõ méretek

(ml) (mm)

22.M061x AM NA 1,2; 2 25 (5 × 5) 75 × 75 × 52

22.M062x B R 1,2; 2 81 (9 × 9) 132 × 132 × 53

22.M063x B R 3; 4 ; 5 81 (9 × 9) 132 × 132 × 95

22.M064x AM  V 1,2; 2 100 (10 × 10) 132 × 132 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

fagyasztócsõ2.6

ultramélyhûtõ9.73
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Anyaga: polikarbonát (PC).

Kriocsõ tartódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben

Kód Szín Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.M0285 kék 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

22.M0286 piros 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

Anyaga: polipropilén (PP).
Alkalmazható a 2.6 oldalon látható 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 típusú kriocsövekhez. 
A mélyedések kiképzése megakadályozza, hogy a talpas kriocsõ elforduljon a kupak le- ill.
felcsavarásakor.

Kriocsõtartó talpas aljú fagyasztócsövekehez két színben

Kód Kód Szín

munkahely csak tartó

22.M540 22.M553 zöld

22.M541 22.M550 kék

22.M542 22.M551 sárga

- 22.M552 rózsaszín

Anyaga: polipropilén (PP). 
Felhasználható 32 (8 × 4) db 0,2 ml-es PCR csõ, 24 (4 × 6) db 1,5/2 ml-es és 16 (8 × 2)
db 0,5 ml-es mikrocsõ. A kivehetõ tartóban 8 × 12 db 0,2 ml-es PCR csõ vagy PCR
csõfüzér helyezhetõ el. 
A munkahely mérete: 215 × 118 × 50 mm.
A kivehetõ tartó (külön is rendelhetõ) mérete: 125 × 85 × 15 mm. 

PCR munkahely átlátszó tetõvel, kivehetõ tartóval, több színben

Kombinált rack PCR csövekhez, füzérekhez, plate-ekhez
A doboz (anyaga PVC) állványként szolgál 96 és 384 lyukú plate-ekkel való munkához.
A tartórészbe (anyaga PP) 96 db PCR csõ ill. 8-as vagy 12-es PCR csõfüzér helyezhetõ. 

A B C
1
2
3-190 °C

A B C
1
2
3-80 °C

134 °C

A B C
1
2
3121 °C

A B C
1
2
3121 °C

Kód Megnevezés

22.M640 doboz átlátszó tetõvel

22.M641 96 lyukú tartóállvány

Kód Színkód Csõtérfogat Férõhely Külsõ méretek

(ml) (mm)

22.M033x AM R V 1,2; 2 81 (9 × 9) 133 × 133 × 52

22.M034x AM R V 3; 4; 5 81 (9 × 9) 133 × 133 × 95

22.M035x AM  R V 1,2; 2 100 (10 × 10) 133 × 133 × 52

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

PCR csõ2.10

PCR plate2.11
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patológiai eszközökII

Patológiai eszközök szövetbeágyazáshoz, processzáláshoz
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.440141 beágyazó kazetta tetõ nélkül, fehér színû 1.000

22.440149 rozsdamentes acél fedél a fenti kazettára 10

22.554141 beágyazó kazetta fedéllel, fehér színû 500

22.44125 nagyméretû beágyazó kazetta (28 × 41 × 8 mm), fehér 500

22.44241 kazetta mikro mintákhoz, 6 rekesszel, fehér színû 250

22.19292204 szivacs a kazettákba, Biopsy mintákhoz, kék színû 500

22.440130 PP tálka kiöntéshez, lyukméret: 7 × 7 × 5 mm 1.000

22.440131 PP tálka kiöntéshez, lyukméret: 15 × 15 × 5 mm 1.000

22.440132 PP tálka kiöntéshez, lyukméret: 24 × 24 × 5 mm 1.000

22.192924 rozsdamentes acél tálka kiöntéshez, lyukméret: 6 × 6 × 3 mm 10

22.192923 rozsdamentes acél tálka kiöntéshez, lyukméret: 22 × 36 × 5 mm 10

Tárgylemez festõ eszközök
Típus Kód Megnevezés Férõhely Anyag

A 22.191087 festõedény tetõvel „Coplin” típus 5 PP

B1 22.19353 festõkád 2 db tetõvel - PMP

B2 22.19354 festõkosár a fenti kádhoz 20 PP

C 22.19355 festõedény tetõvel, „Hellendhall” típus 8 TPX

D 22.19351 festõedény tetõvel, „Schifferdecker” típus 10 TPX

E1 22.191101 festõkád tárgylemeztartós tetõvel - POM

E2 22.191100 festõkosár a fenti kádhoz 25 POM

Tárgylemez adagoló 
Anyaga: polisztirol (PS) és ABS.
A készülékbe maximum 50 db 26 × 76 mm-es tárgylemez helyezhetõ el. A forgatógomb
segítségével egyenként adagolhatók ki a lemezek. Mivel a felsõ burkolat átlátszó, szem-
mel követhetõ a tárgylemezek fogyása, azaz a tár kiürülése.
Kód: 22.19540

A

C E1

E2

D

B1 B2

121 °C

i Az itt feltüntetetteken kívül még számos kazetta rendelhetõ!
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Tárgylemeztartó mappa több színben és formában

Típus Kód Megnevezés Férõhely Méret Rendelési

(mm) egység (db)

1 22.989910 fehér színû 10 340 × 98 40

1 22.989920 fehér színû 20 340 × 190 20

2 22.989955 enyhén döntött férõhelyekkel, kék színû* 20 206 × 299 10

3 22.989945 nyitható, átlátszó, kétszárnyú fedéllel, kék 20 292 × 192 1

*a döntött férõhelyek rendkívül könnyeddé teszik a lemezek kiemelését.

Anyaguk: polisztirol (PS).

Típus Kód Megnevezés Férõhely Rendelési 

egység (db)

1 22.19922 függõleges elhelyezés, csavaros kupak 10 10

2 22.900028 függõleges elhelyezés 5 50

3 22.900025 függõleges elhelyezés 2 50

4 22.19924 vízszintes elhelyezés 3 10

5 22.979930 vízszintes elhelyezés 2 50

6 22.19923 vízszintes elhelyezés 1 10

7 22.989967 egymás tetejébe pattintható tartó 1 50

*a 7-es típus anyaga: PS.

Anyaguk: polipropilén (PP)*

Tárgylemeztartók szállításhoz, postázáshoz
121 °C

1

2

3

6

5

4

3

2

1 7

tárgylemez1.19

további tárgylemez eszközök2.54 és 3.4
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patológiai eszközökII

Tárgylemez rendszerezõ doboz kivehetõ tartóval, regiszteres lappal

Kód Szín Férõhely Férõhely Férõhely Külsõ méretek

tartóval egyesével tartóval kettesével tartó nélkül (mm)

22.192745 kék 25 (2 × 25) 50 (2 × 50) 100 (3 × 67) 82 × 140 × 86

22.192747 zöld 25 (2 × 25) 50 (2 × 50) 100 (3 × 67) 82 × 140 × 86

22.192795 kék 50 (2 × 50) 100 (2 × 100) 200 (3 × 133) 82 × 245 × 86

22.192797 zöld 50 (2 × 50) 100 (2 × 100) 200 (3 × 133) 82 × 245 × 86

Anyaga: polisztirol (PS).
A lemezek elhelyezéseinek variációival (egyesével, vagy kettesével behelyezve) 
a férõhelyek száma lényegesen bõvíthetõ.

Beágyazó kazetta rendszerezõ eszközök
Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek Rendelési

(mm) egység (db)

22.DS42 impregnált papírdoboz 7 rekesszel 250 (7 × 36) 420 × 232 × 54 18

22.DS40* 6 db kihúzható fiók 7 rekesszel (PS) 250 (7 × 36) 230 × 400 × 57 1

*szétszedhetõ, kombinálható.

Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.192782 zárható fedelû, piros, regiszter lappal, parafa betéttel 100 208 × 162 × 32

22.192783 zárható fedelû, fehér, regiszter lappal, parafa betéttel 100 208 × 162 × 32

22.19276 levehetõ fedelû, szürke, regiszter lappal 25 98 × 83 × 35

22.19277 levehetõ fedelû, szürke, regiszter lappal 50 230 × 97 × 35

22.19278 levehetõ fedelû, szürke, regiszter lappal 100 230 × 180 × 35

22.192761 átlátszó, levehetõ fedelû, fehér aljjal 25 105 × 88 × 32

22.192771 átlátszó, levehetõ fedelû, fehér aljjal 50 200 × 88 × 32

Anyaga: polikarbonát (PC).

Tárgylemeztartó doboz többféle kivitelben és színbenA B C
1
2
3

A B C
1
2
3

tárgylemez1.19
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Laboratóriumi archiváló szekrény, moduláris, szürke

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek Súly

(mm) (kg)

1 22.DS61 fedél modul 480 × 480 × 50 2

2 22.DS35 fiók modul 18 fiókkal beágyazó kazettákhoz 480 × 480 × 255 17

egy fiók két részre osztott, kapacitás: 1.800 db

3 22.DS11 fiók modul 14 fiókkal tárgylemezekhez 480 × 480 × 114 15

kapacitás: 6.500 db

4 22.DS62 szekrényalj modul 480 × 480 × 120 5

Anyaga: zománcozott fém.
A szekrényt az alábbi elemekbõl lehet összeállítani.

Tárgylemez rendszerezõ szekrény, csontszínû

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.19930 szekrény öt fiókkal 1

22.19931 4 db görgõ a szekrényhez 1

22.19921 tárgylemeztartó a fiókokba 2

22.19920 fedél a tárgylemeztartóra 2

Anyaga: ABS. Mérete: 420 × 420 × 730 mm.
A szekrény 5 db kihúzható fiókot tartalmaz. Egy fiókba 10 db kivehetõ tartó helyezhetõ
el, melyhez átlátszó fedél is rendelhetõ. Egy tartóba 100 db 26 × 76 mm-es tárgylemez
fér. A szekrény összesen 5.000 db lemez tárolására alkalmas. A szekrény könnyû moz-
gathatásához görgõk is rendelhetõk.
Természetesen a szekrény tartók nélkül is rendelhetõ így akár egyéb eszközök tárolására
is használható.

2 3 4

4

3

2

1
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A katalógusban szereplô termékek részletes
prospektusaival, mintakollekcióival állunk
érdeklôdôink rendelkezésére. 
Kérésére felkeressük Önt.



FÉMESZKÖZÖK

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új fém laboreszközökrõl a
katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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kémcsõtartók, drótkosarakIII

Rozsdamentes kémcsõállvány, dróthálós
Kód Csõ Ø Lyuk Ø Férõhely Alapméret Magasság

(mm) (mm) (mm) (mm)

22.F240 12 13 24 (6 × 4) 95 × 65 35

22.F210 12 13 50 (10 × 5) 155 × 80 35

22.F200 12 13 100 (10 × 10) 155 × 155 35

22.F211 12 13 50 (10 × 5) 155 × 80 70

22.B240 14 15 24 (6 × 4) 110 × 75 60

22.B210 14 15 50 (10 × 5) 175 × 85 60

22.B200 14 15 100 (10 × 10) 175 × 175 60

22.B220 14 15 100 (20 × 5) 353 × 90 60

22.A251 18 19 12 (4 × 3) 87 × 65 40

22.A241 18 19 24 (6 × 4) 125 × 85 40

22.A231 18 19 48 (8 × 6) 165 × 125 40

22.A211 18 19 50 (10 × 5) 210 × 110 40

22.A201 18 19 100 (10 × 10) 210 × 210 40

22.A250 18 19 12 (4 × 3) 87 × 65 60

22.A240 18 19 24 (6 × 4) 125 × 85 60

22.A230 18 19 48 (8 × 6) 165 × 125 60

22.A210 18 19 50 (10 × 5) 210 × 110 60

22.A200 18 19 100 (10 × 10) 210 × 210 60

22.A260 18 19 150 (15 × 10) 310 × 210 60

22.A242 18 19 24 (6 × 4) 125 × 85 85

22.A212 18 19 50 (10 × 5) 210 × 110 85

22.A202 18 19 100 (10 × 10) 210 × 210 85

22.A222 18 19 100 (20 × 5) 415 × 110 85

22.D250 23 25 12 (4 × 3) 111 × 84 85

22.D240 23 25 24 (6 × 4) 165 × 110 85

22.D230 23 25 48 (8 × 6) 219 × 166 85

22.D200 23 25 100 (10 × 10) 265 × 265 85

22.C256 28 30 12 (6 × 2) 200 × 70 60

22.C211 28 30 50 (10 × 5) 315 × 160 60

22.C254 28 30 12 (6 × 2) 195 × 65 40

22.C200 28 30 100 (10 × 10) 315 × 315 40

22.R292* 30 32 12 (3 × 4) 137 × 104 85

22.R293* 30 32 25 (5 × 5) 171 × 171 85

*50 ml-es centrifugacsõhöz lásd 2.5 oldal.

Kémcsõállvány „Z” forma, lemezbõl

Kód Kód Csõ Ø Férõhely Alapméret Magasság

acél alumínium (mm) (mm) (mm)

22.Z700 22.Z025 12 25 (5 × 5) 85 × 85 50

22.Z500 22.Z100 12 50 (10 × 5) 165 × 85 50

22.Z750 22.Z050 15 25 (5 × 5) 100 × 100 50

22.Z550 22.Z250 15 50 (10 × 5) 195 × 100 50

22.Z800 22.Z075 17 25 (5 × 5) 110 × 110 50

22.Z600 22.Z300 17 50 (10 × 5) 220 × 110 50

Anyaga: rozsdamentes acél vagy alumínium.

mûanyag kémcsõállvány2.47
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Állvány mintatartó edényekhez, dróthálós

Kód Edény Ø Lyuk Ø Férõhely Alapméret Magasság

(mm) (mm) (mm) (mm)

22.L250 37 40 12 (4 × 3) 170 × 130 45

22.L240 37 40 24 (6 × 4) 255 × 170 45

22.I250 47 50 12 (4 × 3) 210 × 160 45

22.I240 47 50 24 (6 × 4) 315 × 210 45

22.N250 58 63 12 (6 × 2) 393 × 132 45

22.N240 58 63 24 (6 × 4) 393 × 262 45

Anyaga: rozsdamentes acél.

Petricsésze tartó kosár több méretben

Kód Megnevezés Petricsésze Férõhely

Ø max. (mm) (db)

22.H600 egy kosaras tartó 100 10 (1 × 10)

22.H601 két kosaras tartó 100 20 (2 × 10)

Anyaga: rozsdamentes acél.

Kosár füllel szögletes vagy kerek formában

Kód Méret Kód Méret

szögletes (mm) kerek (mm)

22.H200 120 × 120 × 145 22.R200 Ø 150 × 125

22.H255 140 × 140 × 65 22.R215 Ø 200 × 150

22.H215 140 × 140 × 140 22.R220 Ø 200 × 200

22.H210 160 × 160 × 140 22.R230 Ø 210 × 180

22.H220 210 × 210 × 180 22.R240 Ø 230 × 180

22.H240 300 × 300 × 200 22.R250 Ø 240 × 180

Anyaga: rozsdamentes acél.

Kosár füllel folyadékflakonokhoz, edényekhez

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

A 22.H261 4 rekesszel (3 elválasztóval) 480 × 300 × 150

A 22.H260 egyterû (belsõ elválasztó nélkül) 480 × 300 × 150

B 22.19700 6 db 1 literes flakonhoz 380 × 240 × 130

Anyaga: rozsdamentes acél.

B

A

petricsésze2.17

Kosár autoklávhoz vagy szállításhoz 

Kód Méret Kód Méret

(mm) (mm)

22.H290 470 × 300 × 200 22.H295 570 × 300 × 200

22.H285 570 × 300 × 150

Anyaga: rozsdamentes acél.
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kémcsõtartók, drótkosarakIII

Eszközök tárgylemez festéshez

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

1 22.S004 festõállvány 12 db fekvõ tárgylemezhez 435 × 85 × 10

1 22.S002 festõállvány 24 db fekvõ tárgylemezhez 435 × 175 × 10

2 22.CP30H* festõkosár 30 db tárgylemezhez 2-es típusú festõkádhoz 172 × 86 × 20

2 22.CP45H* festõkosár 45 db tárgylemezhez 2-es típusú festõkádhoz 235 × 86 × 20

3 22.CP24** festõkosár 24 db tárgylemezhez 70 × 70 × 55

3 22.CP30** festõkosár 30 db tárgylemezhez 90 × 70 × 55

3 22.CP50** festõkosár 50 db tárgylemezhez 145 × 70 × 55

4 22.19360 festõkád tetõvel 6-os típusú festõkosárhoz 115 × 88 × 77

5 22.19361 festõkosár 30 db tárgylemezhez 5-ös típusú festõkádhoz 110 × 85 × 55

Tárgylemez elhelyezkedése: *vízszintes, **függõleges.

Anyaguk: rozsdamentes acél.

1

4

5

2

3

Zacskótartó (stomacher) állvány

Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

32.2300 állvány 6 db stomacher zacskóhoz, 380 × 205 × 200

rugós rögzítéssel

22.15006 állvány 14 db stomacher zacskóhoz, 360 × 200 × 210

klipszes rögzítéssel

22.15007 zacskó rögzítõ klipsz a fenti állványhoz

Anyaga: rozsdamenetes acél.

Stomacher zacskó2.23

Mûszertálca fedéllel, peremes vagy perem nélküli változatban

Kód Külsõ méretek Kód Külsõ méretek

peremes (mm) perem nélkül (mm)

12.8630 210 × 150 × 40 12.8400 180 × 90 × 30

12.8631 240 × 180 × 40 12.8404 215 × 100 × 50

12.8632 270 × 210 × 40 12.8406 250 × 150 × 60

12.8633 300 × 240 × 40 12.8407 300 × 150 × 70

12.8634 360 × 300 × 40

Anyaga: rozsdamentes acél. A sarkok lekerekítettek.

i Egyéb mûszertálca igény szerint beszerezhetõMûszertálca, sûrû dróthálós

Kód Külsõ mértek

(mm)

22.T200 370 × 240 × 80

22.T210 360 × 260 × 80

Anyaga: rozsdamentes acél.
mûanyag mûszertálca2.34
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Mohr típusú csõszorítõ

Kód Hossz Kód Hossz

(mm) (mm)

12.12519 40 12.12522 70

12.12520 50 12.12523 80

12.12521 60

Anyaga: nikkelezett réz.

Hoffmann típusú csõszorító

Kód Nyitás Kód Nyitás

max. (mm) max. (mm)

12.12530 12 12.12535 40

12.12531 17 12.12536 45

12.12532 20 12.12540 50

12.12533 25 12.12541* 60

12.12534 30 12.12542* 70

*erõsített kivitel.

Anyaga: nikkelezett réz.

Aba típusú csõszorító bilincs

Kód Min. átmérõ Max. átmérõ Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

55.991016 10 16 50

55.991220 12 20 50

55.992032 20 32 50

55.993250 32 50 50

Anyaga: rozsdamentes acél. DIN 3017 szabvány szerint.

Unex típusú csõszorító bilincs, kézzel nyitható

Kód Min. átmérõ Max. átmérõ Kód Min. átmérõ Max. átmérõ

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.12130 7 10 12.12135 21 25

12.12131 8 12 12.12136 25 29

12.12132 10 14 12.12137 30 33

12.12133 13 17 12.12138 34 37

12.12134 17 21 12.12139 36 41

Anyaga: rozsdamentes acél és réz.

WILO típusú csõszorító

Kód Nyitás

max. (mm)

12.12120 10

12.12121 15

12.12122 20

Anyaga: nikkelezett acél. 

i Köztes méretekben is rendelhetõ

mûanyag
csõszorító2.44

gumicsõ2.43
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Csipesz laboratóriumi célra

Kód Kód Kód Hossz

kerek végû hegyes végû hajlított végû (mm)

12.1000 12.1010 12.1019 105

12.1001 12.1011 12.1020 115

12.1002 12.1012 12.1021 130

12.1003 12.1013 12.1022 145

12.1004 12.1014 12.1023 160

12.1005 12.1015 12.1024 200

Anyaga: rozsdamentes acél.

Speciális csipeszek

Típus Kód Megnevezés Hossz

(mm)

A 12.1600 extra hegyes, precíziós csipesz 120

A 12.1601 extra hegyes precíziós csipesz 130

B 12.1727 tárgy-, fedõlemez csipesz, egyenes 105

B 12.1722 tárgy-, fedõlemez csipesz, hajlított 105

C 12.1645 szûrõpapír csipesz 125

D 12.1740 csipesz, mûanyag heggyel, kisebb mérlegsúlyokhoz 100

Anyaguk: rozsdamentes acél.

A B C D

Laborolló hosszú vágóéllel

Kód Vágóél hossz Teljes hossz Kód Vágóél hossz Teljes hossz

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.4000 30 100 12.4004 60 150

12.4001 45 115 12.4005 70 165

12.4002 50 130 12.4006 80 180

12.4003 60 145

Anyaga: rozsdamentes acél. Az egyik él tompított (lekerekített) végû.

Laborolló rövid vágóéllel, háromféle élvégzõdéssel

Kód Kód Kód Vágóél hossz Teljes hossz

tompa/tompa hegyes/tompa hegyes/hegyes (mm) (mm)

12.4106 12.4100 12.4103 40 130

12.4107 12.4101 12.4104 45 145

12.4108 12.4102 12.4105 55 160

Anyaga: rozsdamentes acél.

tárgylemez 1.19

szûrõpapír 5.2

i Igény estén más méretben és teflonozott felülettel is rendelhetõk

i
Egyéb speciális csipeszek
igény szerint rendelhetõk

i Más méretû és kivitelû, speciális ollók igény szerint rendelhetõk
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Mikro dupla spatula 

Kód Spatula méret Teljes hossz Kód Spatula méret Teljes hossz

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.3010 30 × 2 100 12.3020 35 × 5 100

12.3011 40 × 2 130 12.3021 40 × 5 130

12.3012 40 × 2 150 12.3022 40 × 5 150

12.3013 35 × 3 100 12.3023 50 × 5 185

12.3014 40 × 3 130 12.3024 55 × 5 210

12.3015 40 × 3 150 12.3025 40 × 6 150

12.3016 35 × 4 100 12.3026 50 × 6 185

12.3017 40 × 4 130 12.3027 55 × 6 210

12.3018 40 × 4 150 12.3028 40 × 9 150

12.3019 50 × 4 185 12.3029 50 × 9 185

12.3030 55 × 9 210

Anyaga: rozsdamentes acél. Az egyik spatula lekerekített.

Mikro poradagoló-spatula

Kód Spatula méret Teljes hossz Kód Spatula méret Teljes hossz

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.3300 40 × 4 130 12.3301 40 × 9 130

12.3302 45 × 4 150 12.3303 45 × 9 150

12.3304 50 × 4 185 12.3305 50 × 9 185

12.3306 60 × 4 210 12.3307 50 × 9 210

Anyaga: rozsdamentes acél.

Mikro spatula/kanál

Kód Spatula méret Kanál méret Teljes hossz

(mm) (mm) (mm)

12.3342 40 × 5 5 × 7 150

12.3340 40 × 5 9 × 5 150

12.3341 40 × 5 9 × 5 180

12.3344 45 × 5 5 × 3 150

12.3343 45 × 5 6 × 4 150

12.3345 45 × 5 9 × 5 200

Anyaga: rozsdamentes acél.

mûanyag spatula 2.41

papír bemérõcsónak5.14

i Igény esetén egyéb méret is rendelhetõ

Bemérõ csónak

Kód Kód Hossz Szélesség

alumínium rozsdamentes acél (mm) (mm)

12.12810 12.12800 70 32

12.12811 12.12801 90 32

12.12812 12.12802 105 32

12.12813 12.12803 120 32

Anyaga: alumínium vagy rozsdamentes acél.
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Dupla spatula, hajlított, két kivitelben

Kód Megnevezés Spatula szélesség Teljes hossz 

(mm) (mm)

80.1010313 dupla spatula, hajlított, szögletes véggel 11 130

80.1001518 dupla spatula, hajlított, szögletes véggel 11 150

80.1010318 dupla spatula, hajlított, szögletes véggel 11 180

80.1010321 dupla spatula, hajlított, szögletes véggel 11 210

12.3186 dupla spatula, hajlított, lekerekített véggel 7 180

12.3187 dupla spatula, hajlított, lekerekített véggel 12 210

Anyaga: rozsdamentes acél.

Dupla spatula kerek nyéllel

Kód Spatula méret Teljes hossz Kód Spatula méret Teljes hossz

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.3100 40 × 9 130 12.3105 75 × 16 300

12.3101 45 × 9 150 12.3106 85 × 16 350

12.3102 50 × 9 185 12.3107 100 × 16 400

12.3103 60 × 11 210 12.3108 100 × 20 500

12.3104 70 × 11 250

Anyaga: rozsdamentes acél. Az egyik spatula lekerekített.

i
Igény szerint egyes spatulák teflonbevonattal vagy nikkel (99,5%)
anyagból is rendelhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál.

Spatula lapos nyéllel

Kód Kód Spatula méret Kanál méret Teljes hossz

dupla spatula spatula/kanál (mm) (mm) (mm)

12.3279 - 20 × 15 - 90

12.3280 12.3420 30 × 17 31 × 23 120

12.3281 12.3421 32 × 20 38 × 27 150

12.3282 12.3422 33 × 20 40 × 28 180

12.3283 12.3423 34 × 20 40 × 28 210

- 12.3424 45 × 32 50 × 35 250

- 12.3425 50 × 37 55 × 41 300

A dupla spatula anyaga: nikkel. A spatula/kanál anyaga: rozsdamentes acél.

Gyógyszertári spatula fa nyéllel

Kód Spatula méret Teljes hossz Kód Spatula méret Teljes hossz

(mm) (mm) (mm) (mm)

12.3490 75 × 14 165 12.3494 165 × 27 275

12.3491 100 × 18 190 12.3495 200 × 32 310

12.3492 130 × 20 230 12.3496 250 × 38 365

12.3493 150 × 22 250 12.3497 300 × 42 415

Spatula anyaga: rozsdamentes acél.

mûanyag spatula 2.41



FÉMESZKÖZÖK

spatulák, kanalak

3.9

III

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

Kettõskanál kerek nyéllel,POLY típus* oldalra hajlított

Kód Kanál méret Kanál méret Teljes hossz

normál (mm) lapított (mm) (mm)

12.3400 35 × 15 30 × 13 150

12.3401 35 × 15 30 × 13 180

12.3402 35 × 15 30 × 13 210

12.3403 35 × 15 30 × 13 250

12.3404 35 × 15 30 × 13 300

12.3410 65 × 28 35 × 20 210

12.3411 65 × 28 35 × 20 250

12.3412 65 × 28 35 × 20 300

12.3413 65 × 28 35 × 20 400

12.3414 65 × 28 35 × 20 500

Anyaga: rozsdamentes acél. *POLY típus: az egyik kanál normál a másik lapított kiképzésû.

Vegyszerkanál kerek nyéllel, háromféle formában

Kód Kód Kód Spatula méret Kanál méret Teljes hossz

szimpla kanál dupla kanál spatula/kanál (mm) (mm) (mm)

12.3450 12.3460 12.3470 35 × 10 30 × 22 120

12.3451 12.3461 12.3471 40 × 10 30 × 22 150

12.3452 12.3462 12.3472 50 × 12 40 × 29 180

12.3453 12.3463 12.3473 50 × 12 40 × 29 210

12.3454 12.3464 12.3474 70 × 14 48 × 35 250

12.3455 12.3465 12.3475 70 × 14 48 × 35 300

Anyaga: rozsdamentes acél.

Adagolókanál gömbölyû aljjal

Kód Térfogat Hossz Kód Térfogat Hossz

(ml) (mm) (ml) (mm)

12.8800 120 190 12.8803 1.500 350

12.8801 450 250 12.8804 2.000 370

12.8802 1.000 320

Anyaga: rozsdamentes acél.

Adagolókanál szögletes aljjal

Kód Térfogat Hossz Kód Térfogat Hossz

(ml) (mm) (ml) (mm)

12.8814 5 65 12.8820 240 250

12.8815 10 85 12.8821 400 290

12.8816 50 135 12.8822 480 310

12.8817 65 155 12.8823 900 350

12.8818 90 185 12.8824 1.600 400

12.8819 160 210 12.8825 2.500 430

Anyaga: alumínium.

steril mintavevõkanál2.41

mûanyag adagolókanál2.41
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Négyszögletes és háromlábú talp laboratóriumi állványhoz

Típus Kód Kód Méret Súly

rozsdamentes színterezett acél (mm) (kg)

1 12.5000 12.5031 210 × 130 1,3

1 12.5001 12.5032 250 × 160 2,0

1 12.5002 12.5033 300 × 150 2,2

1 12.5003 12.5034 315 × 200 3,0

2 - 12.5250 210 × 105 1,2

2 - 12.5251 290 × 145 2,0

M 10-es menettel. A négyszögletes talp állítható tappal van ellátva.

1

2

Menetes rudak a fenti talpakhoz

Kód Kód Kód Hossz

rozsdamentes cinkezett acél alumínium (mm)

12.5110 12.5150 12.5130 500

12.5111 12.5151 12.5131 600

12.5112 12.5152 12.5132 750

12.5113 12.5153 12.5133 1.000

M 10-es menettel. Átmérõ: 12 mm.

i A négyszögletes talpakból igény szerint más méret is rendelhetõ

Menet nélküli rudak állványzatépítéshez

Kód Kód Hossz Kód Kód Hossz

rozsdamentes alumínium (mm) rozsdamentes alumínium (mm)

80.6000016 80.6000026 60 80.6001100 80.6002100 1.000

80.6000120 80.6000220 200 80.6001150 80.6002150 1.500

80.6000135 80.6000235 350 80.6001200 80.6002200 2.000

80.6000170 80.6000270 700 80.6001300 80.6002300 3.000

Átmérõ: 12 mm. 

Rögzítõ elemek állványzatépítéshez
Típus Kód Megnevezés Befogható max.

rúdátmérõ (mm)

1 12.5060 lábazat 2 vízszintes, 1 függõleges furattal 12

2 12.5260 asztali szorító, max. 55 mm vastag asztallaphoz 12

3 12.08600121 kettõsdió 12

4 80.7008133 gömb formájú kettõsdió 13

4 80.7008253 gömb formájú kettõsdió 25

5 12.08405902 imbuszkulcs a 3 és 4 típusú elemekhez

Anyagok: 1, 2 – szinterezett (zöld) acél; 3 – alumínium ötvözet; 4 – krómozott acél.

1

2

3 4 5
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Komplett laboratóriumi állvány H formájú talppal
Összeállítás:
3 db 800 mm hosszú, 12 mm átmérõjû alumínium rúd függõleges elhelyezésben.
2 db 500 mm hosszú, 12 mm átmérõjû alumínium rúd vízszintes elhelyezésben.
6 db 3-as típusú (lásd fenti táblázat) kettõsdió.
Talpméret: 500 × 250 mm. Súlya: 6,5 kg.
Kód: 12.5641

Bürettaállvány dupla üvegtartály tartóval
A rozsdamentes acélrúd mérete: 600 mm × Ø10 mm.
A tartókorongok (fekete és fehér) átmérõje: 105 mm.
Az állványhoz kettõs bürettafogót (12.5600) ajánlott rendelni.
Súly: 2 kg.
Kód: 12.5620

automata büretta1.10

Kettõs bürettafogó szorítóval
Anyaga: színkezelt alumínium.
Ideális a fenti 12.5620 kódszámú bürettaállványhoz.
Hasznos hossz: 170 mm. Befogható átmérõ: 0-25 mm. 
Kód: 12.5600

Típus Kód Megnevezés

1 22.19970 választótölcsér tartó, 75 mm átmérõtõl

2 22.19268 szimpla tölcsértartó, 25 – 170 mm átmérõig

3 22.19269 dupla tölcsértartó, 25 – 170 mm átmérõig

4 22.19139 szimpla bürettatartó

5 22.19140 dupla bürettatartó

6 22.19267* állványtalp, a talp szélén elhelyezett lyukkal + 2 db acélrúd

7 22.19266** állványtalp, a talp közepén elhelyezett lyukkal + 2 db acélrúd

*szimpla tölcsér-, bürettatartóhoz és választótölcsér tartóhoz (1, 2, 4 típus).

**dupla tölcsér- és bürettatartóhoz (3 és 5 típus).

Anyaga (a rúd kivételével): polipropilén (PP).
A rúd anyaga: krómozott acél. Mérete: Ø12 × 250 mm.
A tartó elemek bármilyen 8-14 mm átmérõjû állványrúdra felszerelhetõk.

Univerzális laboratóriumi állvány
121 °C

121 °C

1

2

3

4 5

6
7

121 °C
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Kettõsdió különbözõ kivitelben
Típus Kód Megnevezés Befogható max.

rúdátmérõ (mm)

1 12.5360 hagyományos forma, színkezelt (zöld) bevonattal 16,5

2 80.1001460 hagyományos forma, krómozott felülettel 12

3 80.1001461 hagyományos forma, krómozott felülettel 20

3 80.1001462 hagyományos forma, színkezelt (fekete) bevonattal 20

4 80.7000531 360º-ban elfordítható, krómozott felülettel 15

1

2 3

4

Lombikfogó dió nélkül

Kód Kód Szárhossz Szár Ø Befogható max.

A típus B típus (mm) (mm) átmérõ (mm)

12.5460 12.5465 150 10 15

12.5461 12.5466 150 10 25

12.5462 12.5467 150 10 40

12.5463 12.5468 150 10 60

12.5464 - 180 12 80

12.5480 - 180 12 100

12.5481 - 180 12 120

12.5482 - 180 12 150

Acélból, zöld kalapácslakkal festve, parafával bevont befogórésszel.
A típus: kör alakú befogórésszel, B típus: egyik oldalán szögletes befogórésszel.

Lombikfogó dióval vagy dió nélkül

Kód Hasznos Kód Hasznos Befogható

dió nélkül hossz (mm) dióval hossz (mm) átmérõ (mm)

80.7000130 210 80.7000140 75 7 – 25

80.7000131 210 80.7000141* 110 12 – 45

*a dió 360 º-ban elfordítható.

Krómozott acél, mindkét oldalán szögletes, PVC bevonatú befogórésszel.

Bürettafogó különbözõ kivitelben

Típus Kód Kód Megnevezés

rozsdamentes szinterezett acél

1 12.5415 12.5475 1 férõhelyes, dió nélkül,  Ø 10 × 150 mm-es szárral

2 12.5416 12.5476 1 férõhelyes, dióval, szár nélkül

3 12.5417 12.5477 2 férõhelyes, dióval, szár nélkül

Befogható átmérõ: 0 – 20 mm.

2 3

1

A

B

i
Igény szerint számos más forma
és méret is rendelhetõ
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Univerzális, három és négyujjú fogók
Típus Kód Megnevezés Anyaga Befogórész Hasznos Befogható

bevonata hossz (mm) átmérõ (mm)

1 80.7000160 3 ujjú fogó krómacél PVC 205 0 – 35

1 80.7000161 3 ujjú fogó krómacél PVC 230 0 – 60

2 80.7000403 4 ujjú fogó alumínium parafa 210 0 – 80

3 80.7000404 4 ujjú fogó dióval alumínium parafa 110 0 – 80

4 80.7004031 4 ujjú fogó csukló fejjel* alumínium** parafa 270 0 – 80

*0-180º-ig állítható.

** színkezelt.

1 2 3 4

Hõmérõtartók többféle kivitelben

Típus Kód Megnevezés Hasznos Befogható max.

hossz (mm) átmérõ (mm)

1 80.6000036 hõmérõtartó dióval, 90 15

2 80.7000025 rugós rögzítésû hõmérõtartó 155 25

3 80.7000251 rugós rögzítésû hõmérõtartó dióval 70 25

Anyaguk: rozsdamentes acél.

2 3

Fõzõpohár fogó eszközök
Típus Kód Megnevezés Befogható max.

átmérõ (mm)

A 12.5485 láncos szorító, színterezett acél, 250 mm-es szárhosszal 50 – 160

B 80.7000406 fogó, krómozott acél, 370 mm hasznos hosszal 80 – 180

Szûrõkarika zárt

Kód Kód Szárhossz Szár Ø Karika Ø

dió nélkül dióval (mm) (mm) (mm)

12.5500 12.5500M 160 8 50

12.5501 12.5501M 200 8 70

12.5502 12.5502M 220 8 100

12.5503 12.5503M 220 8 120

12.5504 12.5504M 220 8 140

Anyaga: szinterezett acél.

1

A

B

i
Egyéb kivitelben
is rendelhetõ

üveghõmérõ1.22
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Laboremelõ állvány

Kód Kód Kód Lapméret Emelési  Teherbírás

zöld kék rm. acél (mm) magasság (mm) (kg)

12.11015 12.11016 12.11115 100 × 100 55 – 120 10

12.11020 12.11021 12.11120 130 × 160 60 – 275 20

12.11022 - 12.11122 130 × 160 75 – 400 20

12.11030 12.11031 12.11130 200 × 200 60 – 275 20

12.11032 - 12.11132 200 × 200 75 – 400 20

12.11040 12.11041 12.11140 240 × 240 60 – 275 20

Anyaga: szinterezett (zöld), eloxált (kék) alumínium vagy rozsdamentes acél.

Vasháromláb fix vagy állítható lábbal

Kód Átmérõ Magasság Kód Átmérõ Magasság

fix lábú (mm) (mm) állítható (mm) (mm)

12.5230 100 180 80.7022810 100 170 – 250

12.5231 120 210 80.7022812 140 170 – 250

12.5232 140 210 80.7022814 180 170 – 250

A fix lábú kivitel nikkelezett, az állítható galvanizált acélból készült.

Drótháromszög kétféle kivitelben

Kód Kód Oldalméret

porceláncsõvel porceláncsõ nélkül* (mm)

12.12700 80.1002874 40

12.12701 80.1002875 50

12.12702 80.1002876 60

12.12703 80.1002877 70

Porceláncsöves háromszög: sodort rozsdamentes drótból, hajlítható.
Porcelán csõ nélküli háromszög: 4 mm vastag rozsdamentes huzalból, erõs, ponthegesztett.

Drótháló kerámiabetéttel
Kód Méret

(mm)

12.12751 120 × 120

12.12752 150 × 150

12.12753 200 × 200

i Igény szerint nagyobb méretû és teherbírású változatok is rendelhetõk

i *igény szerint más méretben is rendelhetõ

gázégõ11.9
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Bunsen égõ több kivitelben

Típus Kód Kód Megnevezés Csatlakozás Magasság

földgázra PB gázra min. Ø (mm) (mm)

A 12.7300 12.7310 mikro-kivitel, tûszeleppel 8 90

B 12.7050 12.7060 gyorselzáróval, õrlánggal 8 160

C 12.7330 12.7340 tûszeleppel, õrlánggal 8 160

D 47.7529 tûszeleppel, termoelemes 8/12 155

Mindegyik típus rendelkezik levegõ-szabályozással. A D típusú Bunsen égõ multigas rendszerû,
azaz földgázról és propán-bután gázról egyaránt mûködtethetõ. Termoelemmel egybeépített
biztonsági szelepe érzékeli a láng kialvását és elzárja a gázt.

A

csõszorító3.5

gumicsõ2.43

Teclu égõ több kivitelben

Típus Kód Kód Megnevezés Csatlakozás Magasság

földgázra PB gázra min. Ø (mm) (mm)

1 12.7100 12.7110 normál Teclu égõ 8 160

2 12.7150 12.7160 gyorselzáróval, õrlánggal 8 160

3 12.7400 12.7410 tûszeleppel, õrlánggal 8 160

4 12.7400S 12.7410S tûszeleppel, termoelemes 8 160

Mindegyik típus rendelkezik levegõ-szabályozással. A 4-es típusú Teclu égõk termoelem-
mel egybeépített biztonsági szelepe érzékeli a láng kialvását és elzárja a gázt.

2 4

1

biztonsági gázégõ11.9

Alkoholos (spiritusz) égõ lángoltó kupakkal
Anyaga: rozsdamentes acél.
Mérete: Ø75 × 60 mm.
Térfogata: ~75 ml.
Kód spiritusz égõ: 12.7200
Kód kanóc (1 m): 12.7201

üveg spirituszégõ1.12

3

B DC
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Tégelyfogó, kétszer hajlított szárral

Kód Befogható max. Hossz Kód Befogható max. Hossz

átmérõ (mm) (mm) átmérõ (mm) (mm)

12.2099 18 160 12.2103 30 300

12.2100 20 200 12.2104 35 400

12.2102 30 250 12.2105 35 500

Anyaga: elektro-polírozott 18/8 rozsdamentes acél poliamid bevonatú befogó résszel.

Fogó egyenes szárral, visszahajlított, lapított véggel
Anyaga: elektro-polírozott 18/8 rozsdamentes acél.
Hossza: 200 mm.
Kód: 12.2262

Fõzõpohár fogó
Típus Kód Megnevezés Befogható Hossz

átmérõ (mm) (mm)

A 80.7000532 festett acél, gumi tappancsokkal 50 – 120 300

B 80.1000284 rozsdamentes acél üvegszálas bevonattal 60 – 150 450

C 80.1001331 rozsdamentes acél üvegszálas bevonattal 60 – 150 450

A

B C

Kémcsõfogó
Típus Kód Megnevezés Befogható Hossz

átmérõ (mm) (mm)

A 12.2283 kémcsõfogó fa nyéllel 10 – 25 250

B 80.1000285 nikkelezett acél kémcsõfogó 0 – 30 145

Petricsésze és bepárlótál fogó

Típus Kód Megnevezés Befogható Hossz

átmérõ (mm) (mm)

1 12.2210 fogó lapos aljú csészékhez 75 – 100 250

2 12.2280 fogó gömbölyû aljú csészékhez 100 – 250 250

Anyaga: elektropolírozott 18/8 rozsdamentes acél.

i Egyéb méretek igény szerint beszerezhetõk

Csõ- és edényfogó

Kód Befogható max. Hossz Kód Befogható max. Hossz

átmérõ (mm) (mm) átmérõ (mm) (mm)

12.2179 20 250 12.2182 50 250

12.2180 30 250 12.2183 60 250

12.2181 40 250

Anyaga: elektro-polírozott 18/8 rozsdamentes acél poliamid bevonatú befogó résszel.
Kisebb edényekhez, fõzõpoharakhoz (20 – 60 mm átmérõ) ajánlott.
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B C

Dugófúró sorozat és fúróélezõ, kézi

Rendelési kód Megnevezés Sorozat Lyuk átmérõk

(db) (mm)

12.12430 1-es sorozat 3 5 6,25 7,5

12.12431 2-es sorozat 6 8,75 10 11,25

12.12432 3-as sorozat 9 12,5 13,75 15

12.12433 4-es sorozat 12 16,25 17,75 18,75

12.12434 5-ös sorozat 15 20 21,25 22,5

12.12435 6-os sorozat 18 23,75 25 26,25

A dugófúrók anyaga: nikkelezett acél.
Az élezõ anyaga: rozsdamentes acél.
A növekvõ kódszámú sorozatok az elõzõ sorozatok tagjait is magukban foglalják.

Lombik- és kémcsõmosó kefe
Típus Kód Megnevezés Kefehossz Teljes hossz Kefe átmérõ

(mm) (mm) (mm)

A 12.12320 lombikmosó 85 370 50

A 12.12319 lombikmosó 100 430 55

A 12.12321 lombikmosó 120 480 63

A 12.12322 lombikmosó 140 530 80

B 12.12310 kémcsõmosó 70 270 20

B 12.12312 kémcsõmosó 100 270 30

C 12.12300 csõmosó 150 1000 20

Dugófúró élezõ mûanyag markolattal
Anyaga: rozsdamentes acél. 
A teljes dugófúró sorozat élezésére alkalmas (5 – 26 mm).
Hossza: 180 mm.
Kód: 12.12440

Nyitó és lezáró (peremezõ) fogók alumínium kupakokhoz

Kód Kód Kupak átmérõ

nyitófogó lezáró fogó (mm)

12.12960 12.12965 8

12.12961 12.12966 11,5

12.12962 12.12967 13

12.12963 12.12968 20

Anyaga: szinterezett acél.
A peremezési magasság állítható, így kiküszöbölhetõek a peremek, a kupakok és a 
szeptumok eltérõ vastagságából és felületegyenlõtlenségbõl eredõ különbségek.

A

mérõlombik1.9 és 2.36

dugó1.8



3.18 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

FÉMESZKÖZÖK

egyéb laboreszközökIII

Laboratóriumi eszközök nikkelbõl és platinából
Felsorolás jelleggel az alábbi termékek kaphatók: kristályosító csésze,
bepárló tál, tégely fedõvel is, illetve drótok, csövek, lemezek stb. 
A nikkel termékek fix katalógusméret alapján választhatók ki, míg a
platinából készített termékek egyedi méretben is rendelhetõk.
Kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz!

Állványok, kisebb bútorok rozsdamentes acélból
Egyedi kéréseket, igényeket is kielégítünk; rajz és méretek alapján elkészítjük a kívánt
terméket.
Kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz!
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Az Biztonság, higiénia fejezethez kapcsolódó információs mellékletek - 4. számú melléklet - 
a katalógus végén, az M.3 oldalon találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új eszközökrõl a katalógus
internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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Színes, öntapadós jelzõszalag minták azonosításához

Kód Szín Méret Kód Szín Méret

22.191221/1 fehér 19 mm × 13 m 22.191221.1 fehér 19 mm × 55 m

22.191221/2 piros 19 mm × 13 m 22.191221.2 piros 19 mm × 55 m

22.191221/3 sárga 19 mm × 13 m 22.191221.3 sárga 19 mm × 55 m

22.191221/4 zöld 19 mm × 13 m 22.191221.4 zöld 19 mm × 55 m

22.191221/5 narancs 19 mm × 13 m 22.191221.5 narancs 19 mm × 55 m

22.191221/6 kék 19 mm × 13 m 22.191221.6 kék 19 mm × 55 m

Ideális fagyasztókban, autoklávokban, ellenáll olajoknak, savaknak, víznek stb. Ragasztha-
tó üvegre, mûanyagra, papírra, fémre, gumira. Felülete tollal írható.
Az 13 méter hosszú szalagokhoz 12 férõhelyes fém adagoló is rendelhetõ. 
Kód adagoló: 22.191220

Sterilitást jelzõ szalag, öntapadós 

Kód Sterilizálás Jelzés jellege Jelzés minimális körülményei

típusa (elszínezõdés)

22.191050 etilén-oxid pirosról zöldre vált 500 mg/l EO, 30% RH, 30 perc, 30 ºC

vagy 12 % EO, 60 % RH, 48 perc, 54 ºC

22.191051 hõlég zöldrõl barnára vált 30 perc, 160 ºC

22.191052 autokláv fehérrõl barnára vált 15 perc, 121 ºC vagy 3 perc, 134 ºC

Kiszerelés: 19 mm széles 50 m hosszú tekercsben.

-50 °C121 °C

Sterilitást jelzõ szalag és mérõpont autoklávhoz, öntapadós
A jelzés minimális hõmérséklete: 121 °C.
Kiszerelés jelzõszalag esetén: tekercs (13 m).
Kiszerelés mérõpont esetén: 50 db/ív.

Kód Megnevezés Jelzés jellege Méret

22.191222 jelzõszalag CONTAMINATED feliratról STERILIZED-re vált 19 mm × 13 m

22.191223* jelzõszalag üres felülete STERILIZED feliratra vált 19 mm × 13 m

84.06461121 mérõpont a fehér négyzet feketére vált 15 × 14 mm

*feliratozható (mintaszám, ellenõrzõ személy, dátum).

CONTAMINATED = szennyezett, STERILIZED = sterilizált.

Öntapadós fehér címkék, üres vagy nyomtatott felülettel, tekercsben
Kód Kód Méret Címke/tekercs

üres nyomtatott (mm) (db)

22.9010312 22.901031 54 × 36 5.000

22.901016 22.901041 50 × 30 5.000

- 22.901030 35 × 25 7.500

i Mérõpontok egyéb hõmérsékletek indikálására is kapahatóak

121 °C

testoterm°

121 °C

testoterm°

autokláv11.25 hõlégsterilizátor9.59
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Dugattyús pipettázó feltétek

Kód Megnevezés Pipetta térfogat Szín

(ml)

22.W100 dugattyús adagoló gyorsleeresztõvel 1; 2 kék

22.W110 dugattyús adagoló gyorsleeresztõvel 5; 10 zöld

22.W120 dugattyús adagoló gyorsleeresztõvel 25; 50 pink

22.W150 állvány négy adagolóhoz - színtelen

Egyszerûen, egy kézzel kezelhetõ adagolók különbözõ térfogatokhoz. Három kivitelben,
három adagolási tartományban készülnek. Mindegyik más színû a könnyebb beazono-
síthatóság érdekében. A folyadék felszívása finom léptékekben (pipettáról leolvasva)
történik. A felszívás sebessége a dugattyút mozgató kerék görgetési sebességétõl függ.
Ugyanez a kerék szolgál a folyadék pontos kiadagolására is. A kiadagolás történhet gyor-
san, egy mozdulattal is a gyorsleeresztõ megnyomásával.
A pipettázó feltétekhez külön rendelhetõ négy férõhelyes állvány átlátszó akrilból.

Öntapadós figyelmeztetõ, biztonsági címkék
Típus Kód Megnevezés Méret Kiszerelés

1 22.901531 „Biohazard” címke 25 × 25 mm 500 db / tekercs

2 22.901533 „Biohazard” címke 200 × 250 mm 1 db

3 22.901538 „Sugárzásveszély” címke 25 mm széles 13 m hosszú tekercs

Pipettázó feltétek
Típus Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

A 52.270004702 piros Griffin ballon összes pipettához, három szelepes 1

B 52.270004703 két szelepes 1

C 22.19201 piros pipettázó ballon Westergren és Wintrobe pipettához 1

D 22.19194 latex pipettalabda pasteur pipettához 100

D 22.19195 szilikon pipettalabda pasteur pipettához 50

2

A

B

biztonsági
pipettázóballon6.1

1 3

C D



Szemmosó palack több kivitelben

Típus Kód Megnevezés

A 22.19384 üres, 1.000 ml-es palack elfolyócsõvel

B 22.19387 üres, 1.000 ml-es palack fali tartóval

C1 90.PL4701 200 ml-es palack fiziológiás sóoldattal, steril

C2 90.PL4702 500 ml-es palack fiziológiás sóoldattal, steril

C3 90.PL9564 fali tartóelem a fenti (C1, C2) palackokhoz

C4 90.PL4703 fali doboz tükörrel, 2 db 500 ml-es (C2) palackkal

Anyaga: rugalmas polietilén (LDPE). A tartó anyaga: polisztirol (PS).

Védõszemüveg és védõálarc

Típus Kód Megnevezés Keret Keret

anyaga színe

1 90.60220* szemüveg, klasszikus kivitel fém ezüst

2 90.60325* szemüveg, állítható szár (hossz és dõlésszög) poliamid kék

2 90.60320* szemüveg, állítható szár (hossz és dõlésszög) poliamid piros

3 90.60401* szemüveg, korrekciós szemüvegre is felvehetõ polikarbonát átlátszó

4 90.60590 zárt szemüveg, szellõzéssel, gumipánttal lágy PVC átlátszó

5 90.60600 zárt szemüveg pormentes szellõzéssel, gumipánttal lágy PVC átlátszó

6 90.607001 védõálarc cserélhetõ látómezõvel, állítható pánttal polietilén sárga

*sötétített lencsével is kaphatók.

A szemüvegekhez kiegészítõk (zsinór, törlõkendõ, tok) is rendelhetõk.

Megfelelnek az OMMF szabványnak. Igény estén egyéb típusok is beszerezhetõk.
A lencsék illetve a látótér víztiszta, karcmentes polikarbonátból (PC) készültek. A színte-
len szemüvegek 99%-ban megszûrik az UV sugárzást 380 mm-ig, a sötétítettek pedig a
közvetlen napsugárzás ellen is védenek. A 6 típusú zárt szemüveg és a védõálarc
vegyszerálló tulajdonsággal is rendelkezik.

C1 C2

1

2

3

4 5 6

C3 C4
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Hallásvédelem

Kód Megnevezés Csillapítás Rendelési

(SNR) egység (db)

90.30100 füldugó, hengeres forma, PVC szivacs 28dB 250

90.30102 füldugó, azonos a fenti típussal, zsinóros változat 28dB 250 

90.31040 fültok, állítható párnázott fejpánttal 25dB 1

90.31050 fültok, összehajtható, állítható pánttal 30dB 1

Megfelelnek az OMMF szabványnak.

EURFILTER szûrõbetétek

Kód Alkalmazás

90.22130 65ºC-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok,

gõzök (kivéve CO) és mérsékelten veszélyes szilárd részecskék ellen

90.22140 gyenge méreg, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék ellen (12,5 × MK)

90.22150 65ºC-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves és szervetlen gázok, gõzök (kivéve CO),

kén-dioxid és savas gázok, valamint ammónia és szerves amin-származékok

ellen 0,1 tf% koncentrációig

90.22160 65ºC-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok,

gõzök (kivéve CO) ellen 0,1 tf% koncentrációig

90.22170 méreg kategóriájú részecskék ellen (50 × MK)

Megfelelnek az OMMF szabványnak.
Kiszerelés: 2 db/csomag.
Rendelési egység: 1 csomag.

Légzésvédõ maszkok

Típus Kód Megnevezés Védelem Rendelési

egység (db)

A 90.23000 pormaszk durva porok, szilárd részecskék 50

B 90.23101 pormaszk inert porok, folyékony részecskék 20

C 90.23106 pormaszk szeleppel inert porok, folyékony részecskék 10

B 90.23201 pormaszk gyenge mérgek, szilárd és folyékony részecskék 20

C 90.23206 pormaszk szeleppel gyenge mérgek, szilárd és folyékony részecskék 10

C 90.23306 pormaszk szeleppel mérgek, szilárd és folyékony. részecskék 5

Megfelelnek az OMMF szabványnak. 

EURMASK gumi félálarc kétféle kivitelben
Anyaga: bõrbarát polikloropén gumi. Megfelelnek az OMMF szabványnak.
Elforgatható, csavarmentes csatlakozású szûrõbetéttartó. Az állítható biztonsági pánt
rögzítõvel és hátsó fejkosárral van ellátva.
EURMASK UNO – egy szûrõbetétes álarc: egy belégzõ, egy kilégzõszelep.
EURMASK DUE – ikerszûrõs álarc: két belégzõ, egy kilégzõszelep.
Kód EURMASK UNO: 90.22101
Kód EURMASK DUE: 90.22102

A

C

B
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i Igény estén paneles (összehajtható) típusok is beszerezhetõk

i Egyéb típusok igény alapján beszerezhetõk
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Vágásálló védõkesztyû abralonból 

Kód Kód Megnevezés Méret Rendelési

vékony vastag egység (pár)

90.4420 90.4440 sima felületû kicsi (7) 5

90.4450 - csúszásgátlós kicsi (7) 5

- 90.4485 csúszásgátlós nagy (9) 5

Megfelel az OMMF szabványnak.

Hõ- és vágásálló (Kevlár) biztonsági kesztyû

Kód Hõállóság Hossz Méret Rendelési

(ºC) (mm) egység (pár)

90.4655 250 270 nagy (10) 1

90.4657 250 350 nagy (10) 1

90.4659 350 300 nagy (10) 1

Megfelel az OMMF szabványnak. 

Pamut védõkesztyû csúszásgátló pöttyökkel
Kód Kód Méret Rendelési

fehér fekete egység (pár)

90.4167 90.4177 kicsi (7) 6

90.4168 90.4178 közepes (8) 6

90.4169 90.4179 nagy (9) 6

90.4170 90.4180 extra nagy (10) 6

Kézvédõ forró vagy jeges eszközök biztonságos kezeléséhez
Anyaga: szilikongumi. Mérete: 190 × 100 mm. 
Belsõ felületén csúszást gátló tüskék találhatók. 
Kód: 22.19270

Sav-, lúg- és olaj- vagy benzinálló biztonsági kesztyû

Kód Kód Megnevezés Hossz Méret Rendelési

barna piros (mm) egység (pár)

90.3510 90.3520 vékony 270 nagy (10) 10

90.3636 90.3620 vastag 360 nagy (10) 10

90.3640 90.3641 vastag 400 nagy (10) 10

Anyaga: pamutra mártott PVC. Megfelel az OMMF szabványnak. 
Barna kesztyû: sav, lúg- és olajálló.
Piros kesztyû: sav, lúg- és benzinálló.
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Latex háztartási védõkesztyû csúszásgátló felülettel

Kód rózsaszín Kód sárga Hossz Méret Rendelési

vékony vastag (mm) egység (pár)

90.5017 90.5027 300 kicsi (7) 10

90.5018 90.5028 300 közepes (8) 10

90.5019 90.5029 300 nagy (9) 10

90.5020 90.5030 300 extra nagy (10) 10

A kesztyû belsõ része pamutbolyhozott. Megfelel az OMMF szabványnak.

Védõkesztyû latexból púderozott és púdermentes kivitelben

Kód natúr Kód natúr Méret Rendelési

púderozott púdermentes egység (db)

22.100LSP - extra kicsi (5-6) 100

22.100LP 22.102LP kicsi (6-7) 100

22.100LM 22.102LM közepes (7-8) 100

22.100LG 22.102LG nagy (8-9) 100

Kiváló minõségû, kétkezes kesztyû. Megfelel az EN 455 szabványnak.

Védõkesztyû nitrilbõl púderozott és púdermentes kivitelben

Kód Kód Méret Rendelési

púderozott púdermentes egység (db)

22.400NP 22.402NP kicsi (6-7) 100

22.400NM 22.402NM közepes (7-8) 100

- 22.402NG nagy (8-9) 100

Antisztatikus, kétkezes kesztyû a latexnél háromszor hosszabb élettartammal.
Megfelel az EN 455 szabványnak.

Védõkesztyû vinylbõl púderozott és púdermentes kivitelben

Kód Kód Méret Rendelési

púderozott púdermentes egység (db)

22.200VSP - extra kicsi (5-6) 100

22.200VP 22.202VP kicsi (6-7) 100

22.200VM 22.202VM közepes (7-8) 100

22.200VG 22.202VG nagy (8-9) 100

Hypoallergén kétkezes kesztyû. Megfelel az EN 455 szabványnak.

Polietilén (HDPE) fólia védõkesztyû
Egyszerhasználatos, kétkezes kesztyû érdesített felülettel. Egy méretben. 
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 184.100303
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Egészségügyi körsapka, gumírozott, többféle kivitelben

Kód Kód Szín Rendelési

sild nélkül sildes egység (db)

90.45610 90.45650 fehér 100

90.45611 - kék 100

90.45612 - zöld 100

Anyaga: polipropilén (PP). Szellõzõs kivitel.

Egészségügyi szájmaszk két gumipánttal, fehér, egy vagy kétrétegû

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

90.45410 egyrétegû EÜ papírmaszk 100

90.45420 kétrétegû EÜ papírmaszk 100

Megfelelnek az OMMF szabványnak. 

Saválló kötény két színben
Anyaga: poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC. Rögzítés: szalagokkal a derék és
nyakrészen. Ellenállóság: 20% sósav, 30% kénsav, 30% nátriumoxid, 25% salétromsav és
30% ecetsav ellen minimum 480 percig véd. Megfelel az OMMF szabványnak.
Rendelési egység: 50 db.
Kód fehér: 90.56180
Kód zöld: 90.56175

Egészségügyi (látogató) köpeny

Kód Kód Méret Rendelési

patentos cipzáros egység (db)

90.41123 90.41113 L 50

90.41124 90.41114 XL 50

90.41125 90.41115 XXL 50

Anyaga: polipropilén (PP). Szellõzõs kivitel.

Cipõvédõ, gumírozott, többféle kivitelben
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

90.45240 nylon, kék cipõvédõ 100

90.45245 kék polipropilén (PP), csúszás ellen csíkozott talppal 100

90.45250 fehér polipropilén (PP) + kék polietilén (PE) csúszásgátló talprész 100

Kötény és karvédõ többféle kivitelben
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

90.56220 polietilén (PE) kötény, hátul kötõs, 110 × 70 cm 100

90.45330 polietilén (PE) karvédõ, fehér, mindkét végén gumírozott, 40 cm 100

90.40340 TYVEK®* karvédõ, fehér, mindkét végén gumírozott, 40 cm 200

*lélegzõképes, antisztatikus anyag.

Egyéb védõruházat széles kínálatunkból igény szerint
beszerezhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál!
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Alumínium és polietilén (PE) fólia
Kód Megnevezés Vastagság Szélesség Kiszerelés Rendelési

(μm) (mm) (m/tekercs) egység (tekercs)

129.390038 alumínium fólia 10 300 30 10

129.508127 alumínium fólia 20 400 200 1

129.507120 alumínium fólia 30 400 150 1

129.400292 polietilén fólia 9 300 30 10

129.400315 polietilén fólia 9 300 100 5

PARAFILM M lezáró fólia adagoló és vágó
Alkalmazható 50 és 100 mm széles lezáró fóliához. Az adagolás a kétkezes gomb teke-
résével könnyedén történik. A fólia vágása egy mozdulattal, a beépített kés elhúzásával
lehetséges.
Kód: 46.701650

Teflonszalag
Anyaga: PTFE.
Mérete: 12 mm × 12 m (tekercsben).
Vastagsága: 0,1 mm.
Kód: 55.121201

Szilikon alátét csúszásgátló felülettel, piros
Rendkívül jó tapadása révén megakadályozza az üvegeszközök, fém precíziós eszközök
asztalról való lecsúszását.
Mérete: 250 × 250 mm. Vastagsága: 4 mm.
Kód: 22.900000

Itatós (abszorbens) papír felületek védelmére
Kapható tekercsben és ívben, kétféle méretben, normál és polietilén (PE) bevonatos
kivitelben.
Részletes információk a 5.8 oldalon.

Szilikon lap felületek védelmére, színtelen

Kód Méret Vastagság

(mm) (mm)

22.350002 500 × 500 2

22.350004 500 × 500 4

Használható többek között az asztallap védelmére vagy steril felület biztosítására auto-
klávozás után. Tisztítása rendkívül egyszerûen, nedves ronggyal lehetséges.

PARAFILM M lezáró fólia

Kód Szélesség Hosszúság Rendelési

(mm) (m) egység (tekercs)

46.701611 50 75 1

46.701605 100 38 1

Kiváló nyújthatósága miatt alkalmas edények lezárásához. Ellenáll a szervetlen savak-
nak, lúgoknak, poláros vegyi anyagoknak akár 48 órán keresztül is.
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Felületfertõtlenítõ szerek
Incidur
Formaldehidmentes fertõtlenítõszer tisztító hatással, kellemes, friss illattal.
Hígítva használandó készítmény.
Hatásspektrum: baktericid (mycobaktericid), fungicid, virucid (HIV, HBV).
Alkalmazási terület: mosható padló és falfelületek, mosható berendezési és felszerelési
tárgyak egy fázisban történõ tisztítására és fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 2 év.

Incidur spray
Felhasználásra kész formaldehidmentes, alkoholos felületpermetezõszer.
Hatásspektrum: baktericid (mycobaktericid), fungicid, virucid (HIV, HBV).
Alkalmazási terület: kis felületek, berendezési tárgyak, elektromos készülékek aerosolos
fertõtlenítésére, különösen a nehezen hozzáférhetõ vagy vizes oldattal nem érintkezõ
részek gyors fertõtlenítésére.
Gyors hatás, gyors száradás.
Eltarthatóság: 2 év.

Bradolin spray
Felhasználásra kész formaldehidmentes, alkoholos felületpermetezõszer szórófejes
flakonban.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkolocid, virucid (HIV, HBV). 
Alkalmazási terület: kisebb felületek, berendezési tárgyak, készülékek aeroszolos 
fertõtlenítésére.
Rövid behatási idõ, gyors száradás. 
Eltarthatóság: 3 év. 

Incides N kendõ
Felületfertõtlenítõ törlõkendõ adagolódobozban.
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid (HIV, HBV, Vakcina, Adeno, Rota).
Alkalmazási terület: kis felületek, berendezési tárgyak, elektromos készülékek gyors tör-
léssel való fertõtlenítésére, különösen a nehezen hozzáférhetõ vagy vizes oldattal nem
érintkezõ részek gyors fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 2 év.

Bradoman kendõ
Felület- és kézfertõtlenítõ törlõkendõ tasakban. 
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid (HBV). 
Alkalmazási terület: kis felületek, berendezési tárgyak, készülékek gyors törléssel való
fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 2 év. 

Incidin Extra
Aldehidmentes fertõtlenítõszer tisztító hatással, kellemes, friss illattal.
Hígítva használandó készítmény. Alacsony koncentrációban való alkalmazása gazdaságos
felhasználást tesz lehetõvé.
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid (HIV, HBV, Rota, Herpes).
Alkalmazási terület: mosható padló és falfelületek, mosható berendezési és felszerelési
tárgyak egy fázisban történõ tisztítására és fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 2 év.

Bradoclean
Formaldehidmentes fertõtlenítõ és tisztító koncentrátum. 
Nagy hígításban is (100-400-szoros) is használható. 
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid. 
Alkalmazási terület: mosható padló és falfelületek, valamint felszerelési tárgyak egy
munkafázisban történõ tisztítására és fertõtlenítésére. 
Jó nedvesítõ, zsíroldó hatású.
Eltarthatóság: 3 év. 

Medicarine
Fertõtlenítõ tabletta aktív klór tartalommal.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV, HIV).
Alkalmazási terület: mosható padló és falfelületek, mosható berendezési és felszerelési
tárgyak fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 1 év.
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Kód Megnevezés Rendelési 

egység

120.HE003 Incidur 5 liter/kanna

120.HE004 Incidur spray 1 liter/flakon

120.HE005 Incidur spray 5 liter/kanna

120.HE031 Incidur szórófej az 1 literes flakonra 1 db

65.BR004 Bradolin spray 500 ml/flakon

120.HE044 Incides kendõ 90 lap/csomag

120.HE045 Incides adagoló doboz + 6 csomag kendõ 1 doboz

65.BR044 Bradoman kendõ 5 kendõ/doboz

120.HE001 Incidin Extra 5 liter/kanna

65.BR001 Bradoclean 5 liter/kanna

120.HE057 Medicarine 300 tabletta/doboz

Eszközfertõtlenítõ szerek
Sekusept pulver
Poralakú egyfázisú mûszertisztító és fertõtlenítõszer. Hígítandó.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV).
Alkalmazási terület: mûszerek, fém-, mûanyag- és gumieszközök valamint helyiségek
padló és falburkolatai és felszerelési tárgyainak tisztítására, fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 2 év.

Sekusept forte
Hidegsterilizálásra alkalmas mûszerfertõtlenítõ szer. Hígítandó.
Hatásspektrum: baktericid (mycobaktericid), fungicid, virucid (HIV, HBV, Adeno, Papava),
sporocid.
Alkalmazási terület: mûszerek, fém-, mûanyag- és gumieszközök fertõtlenítésére,
különösen alkalmas hõérzékeny anyagok deznificiálására, amelyek fertõtleníthetõk, de
hõvel nem sterilizálhatók. Ultrahangos készülékekben is használható.
Eltarthatóság: 2 év.

Sekusept extra N
Tisztító hatással is rendelkezõ mûszer- és eszközfertõtlenítõ szer.
Hatásspektrum: baktericid, (mycobaktericid, MRSA), fungicid, virucid (HIV, HBV).
Alkalmazási eszközök: kézi eszközök, üvegáruik, mûanyag és gumieszközök tisztítására és
fertõtlenítésére. Ultrahangos készülékekben is használható.
Eltarthatóság: 2 év.

Kód Megnevezés Kiszerelés

120.HE008 Sekusept pulver 2 kg/vödör

120.HE035 Sekusept pulver 10 kg/vödör

120.HE007 Sekusept forte 6 liter/kanna

120.HE103 Sekusept extra N 6 liter/kanna

Sekusept fertõtlenítõ kád
A fertõtlenítõ áztatás elvégzéshez ajánlott átlátszó fedõvel és szûrõbetéttel ellátott
mûszeráztató kádak, melyek gazdaságos környezetbarát felhasználást tesznek lehetõvé.

Kód Megnevezés Belsõ méretek

(mm)

120.HE038 Sekusept kád, 2 liter 300 × 150 × 100

120.HE040 Sekusept kád, 8 liter 300 × 290 × 200

*leeresztõ csappal.
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Kéz- és bõrfertõtlenítõ szerek

Higítás nélkül felhasználható készítmények. 
A flakonos kiszerelések – Clarasept kivételével – 
a Dermados adagolóhoz (lásd a továbbiakban)
adaptáltak.

Spitaderm
Felhasználásra kész kéz- és bõrfertõtlenítõ szer.
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid (HIV,
HBV).
Bõrvédõ anyagai hatékonyan védik a bõrt a
kiszáradástól.
Eltarthatóság: 2 év.

Bradoplus 
Felhasználásra kész kéz- és bõrfertõtlenítõ szer. 
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid,
tuberkulucid, virucid (HIV, HBV). 
Bõrvédõ anyagot tartalmaz. 
Eltarthatóság: 3 év. 

Skinman Asept
Felhasználásra kész kézfertõtlenítõ szer.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid (HIV, HBV).
Visszazsírozó adalékanyagai hatékonyan védik a
bõrt huzamosabb használat esetén is.
Eltarthatóság: 2 év.

Skinman Soft N
Felhasználásra kész kézfertõtlenítõ szer.
Hatásspektrum: baktericid (tuberkulocid), 
fungicid, virucid (HIV, HBV, Rota, Herpes).
Az optimálisan együttható bõrvédõ összetevõk
megakadályozzák a bõr kiszáradását, így
különösen alkalmas érzékeny bõrû egyének
kézfertõtlenítéséhez.
Eltarthatóság: 2 év.

Skinman Scrub
Felhasználásra kész egyfázisú kéztisztító és 
fertõtlenítõ szer.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid (HIV, HBV).
Az optimálisan együttható bõrvédõ összetevõk
megakadályozzák a bõr kiszáradását, így
különösen alkalmas érzékeny bõrû egyének
kézfertõtlenítéséhez.
Eltarthatóság: 2 év.

Bradoman Soft
Felhasználásra kész higiénés kézfertõtlenítõ
szer. 
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid
(HBV, picorna). 
Bõrvédõ anyagot és Zn-komplexet tartalmaz. 
Eltarthatóság: 3 év.

Bradoman kendõ
Kéz- és felületfertõtlenítõ törlõkendõ tasakban. 
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid
(HBV). 
Alkalmazási terület: kis felületek, berendezési 
tárgyak, készülékek gyors törléssel való 
fertõtlenítésére.
Eltarthatóság: 2 év. 

Bradonett 
Fertõtlenítõ hatású folyékony szappan pumpás
adagolóban. 
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid. 
Bõrápoló adalékot valamint bõrbarát tenzidet 
tartalmaz.
Eltarthatóság: 3 év. 

Clarasept
Fertõtlenítõ hatású folyékony szappan.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid (HIV, HBV).
Bõrápoló adalékot valamint színezõ- (zöld), és 
illatanyagot tartalmaz.
Eltarthatóság: 3 év.

Kód Megnevezés Kiszerelés Kód Megnevezés Kiszerelés

120.HE011 Spitaderm* 1 liter/flakon 120.HE012 Spitaderm 5 liter/kanna

65.BR011 Bradoplus 250 ml/adagoló 65.BR012 Bradoplus 1 liter/flakon

120.HE013 Skinman Asept* 1 liter/flakon 120.HE021 Skinman Soft N* 1 liter/flakon

120.HE020 Skinman Soft N* 500 ml/flakon 120.HE022 Skinman Scrub* 500 ml/flakon

120.HE023 Skinman Scrub* 1 liter/flakon 120.HE024 Skinman Scrub 5 liter/kanna

65.BR023 Bradoman Soft 1 lter/flakon 65.BR044 Bradoman kendõ 5 kendõ/doboz

65.BR655 Bradonett 500 ml/adagoló 127.650005 Clarasept 5 liter/kanna

*Dermados adagolóval kompatibilis falkonban. Lásd 4.13 oldal.

adagoló Spitaderm és Skinman termékekhez4.13
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Folyékony szappan, bõrápoló krém
Kód Megnevezés Kiszerelés

120.HE026 Manisoft bõrkímélõ folyékony szappan, visszazsírozó hatás 500 ml/flakon

120.HE025 Manisoft bõrkímélõ folyékony szappan, visszazsírozó hatás 6 kg/kanna

127.641005 krémszappan 5 liter/kanna

65.BR027 Bradocare glicerines kézápoló krém, B5 és E-vitaminnal 500 ml/adagoló

120.HE027 Silonda méhviaszos bõrápoló és bõrvédõ krém 500 ml/flakon

120.HE030 pumpás adagolófej Manisoft és Silonda termékek flakonjaira 1 db

Adagolók folyékony szappanhoz és kézfertõtlenítõhöz

Típus Kód Megnevezés Adagolási mód Külsõ méretek Térfogat

(mm) (ml)

A 120.HE050 Dermados adagoló alkarral, könyökkel 89 × 197 × 285 500

A 120.HE051 Dermados adagoló alkarral, könyökkel 102 × 207 × 345 1.000

B 127.153562/F univerzális adagoló kézzel 95 × 95 × 250 800

C 127.159630/H univerzális adagoló alkarral, könyökkel 95 × 145 × 250 800

D 127.151542* univerzális adagoló kézzel 110 × 105 × 320 1.200

*rozsdamentes acél kivitelben is rendelhetõek, ilyenkor a kód után az INOX szót kérjük beírni.

Anyaguk: ütésálló mûanyag.
Dermados adagoló: speciálisan a Spitaderm, Skinman, Manisoft és Silonda (lásd elõzõ
oldal) termékek flakonjaihoz tervezett készülék. Tartállyal nem rendelkezik, az
adagolópumpa közvetlenül a flakonhoz csatlakozik. Az adagolórész sterilizálható.
Az adagolás a szennyezett kéz érintése nélkül karral illetve könyökkel is történhet.
Univerzális adagoló: tartállyal rendelkezik, ezért bármilyen folyékony szappannal,
fertõtlenítõszerrel, stb. feltölthetõ. Az adagolás típusonként változó; kézzel vagy kéz
érintése nélkül lehetséges.

Kéztörlõtartók

Típus Kód Kód Kéztörlõ Kapacitás Külsõ méretek

fehér átlátszó típusa (mm)

1 127.171504 127.171505 „Z” hajtogatású 400 lap 285 × 130 × 400

2 127.173536 127.173537 „Z” hajtogatású 250 lap 300 × 145 × 290

3 127.172534 127.172535 „C” hajtogatású 250 lap 300 × 100 × 290

4 127.121516* 127.122518 „C” hajt. vagy rolni ** 270 × 190 × 210

5 - 127.167527 rolni 60 m Ø 160 × 270

6 - 127.161519 rolni 160 m Ø 260 × 340

*rozsdamentes acél kivitelben is rendelhetõ, ilyenkor a kód után az INOX szót kérjük beírni.

**160 lap vagy 60 m.

Anyaguk: ütésálló mûanyag.

A

B                      C

D 

1

2

3 4 5 6
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Kéztörlõ papírok a tartókba

Kód Típus Anyag Szín Réteg Tartó Méret Kiszerelés Rendelési

típusa (mm) egység 

127.230250 „Z” tissue fehér 1 1, 2 250 × 230 250 lap/csomag 20 csomag

127.231250 „Z” kevert fehér 1 1, 2 250 × 230 250 lap/csomag 20 csomag

127.232250 „Z” v.forg. zöld 1 1, 2 250 × 230 250 lap/csomag 20 csomag

127.229156 „C” v.forg. ezüst 1 3, 4 250 × 330 156 lap/csomag 24 csomag

127.225/12 rolni tissue fehér 2 4 Ø140 × 230 60 m/tekercs 12 tekercs

127.226/12 rolni kevert fehér 2 4 Ø140 × 230 60 m/tekercs 12 tekercs

127.225/C12 rolni tissue fehér 2 5 Ø140 × 220 60 m/tekercs 12 tekercs

127.226/C12 rolni kevert fehér 2 5 Ø140 × 220 60 m/tekercs 12 tekercs

127.265 rolni tissue fehér 2 6 Ø210 × 240 160 m/tekercs 6 tekercs

Anyaguk: vegytiszta (tissue), visszaforgatott vagy kevert (tissue + visszaforgatott) papír.

Billenõ fedeles szemetes, fehér

Kód Térfogat Külsõ méretek

(liter) (mm)

127.811009 9 230 × 190 × 385

127.812015 15 285 × 230 × 435

127.813025 25 330 × 270 × 510

127.814050 50 390 × 330 × 635

Anyaga: polietilén (PE).

Higiénikus szemeteszsákok több méretben és kivitelben

Kód Megnevezés Térfogat Méret Kiszerelés Rendelési

(liter) (mm) (db/csomag) egység

129.400025 normál 20 48 × 52 20 25 csomag

129.400032 normál 25 50 × 55 20 25 csomag

129.400599* zárható szájú 25 50 × 55 20 20 csomag

129.400070 normál 60 60 × 74 15 25 csomag

129.400612* zárható szájú 70 64 × 70 15 15 csomag

129.400629* zárható, erõs 110 60 × 100 10 25 csomag

129.400117 erõs 135 70 × 110 10 15 csomag

Anyaguk: polietilén (PE).

Iparikendõ-tartók és papírok
Típus Kód Megnevezés Anyag Külsõ méretek

(mm)

A 127.141533 asztali és fali tartó egyben mûanyag 440 × 340 × 330

B1 127.142566 kerekes tartó mûanyag 515 × 470 × 910

B2 127.143578 szemeteszsák-tartó a kerekes tartóhoz mûanyag -

- 127.245* papír törlõrolni, kék, 420 m hosszú kevert Ø 300 × 260

- 127.254-F* papír törlõrolni, fehér, 380 m hosszú visszaforgatott Ø 300 × 260

*minimális rendelési egység: 2 tekercs.

A

B2

B1

„C-Z” hajtások:
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Veszélyeshulladék-tárolók

Típus Kód Térfogat Külsõ méretek Rendelési

(liter) (mm) egység (db)

1 22.240035 35 400 × 300 × 360 180

2 22.240065 65 400 × 300 × 575 160

Konformitás: ADR (UN), ISO 9002, ANFOR NF X30500.

Anyaguk: polipropilén (PP). 
Hasonló kitûnõ tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az eddig említett termékek. A tárolók
felnyíló teteje a doboz teljes terjedelmében biztosítja a szennyezett tárgyak elhelyezését.
A tetõ zárás után már nem nyitható. A tökéletes záródást 14 retesz biztosítja.

Veszélyeshulladék tároló vödrök füllel

Típus Kód Térfogat d × h Anyag Rendelési

(liter) (mm) egység (db)

1 22.241500 1,5 148 × 134 PE 60

2 22.242000 2 148 × 162 PE 60

3 22.244000 4 195 × 172 PP 30

4 22.246000 6 220 × 201 PP 30

5 22.240007 7 230 × 222 PE 30

6 22.240011 11 260 × 255 PE 10

7 22.240021 20 323 × 328 PE 10

8 22.240028 25 323 × 387 PE 10

Konformitás: ISO 6706, BS 5404.

Anyaguk: polietilén (PE) vagy polipropilén (PP).
A tárolók nem újrahasznosított mûanyagból készültek, elégetéskor mérgezõ anyag nem
szabadul fel. Az edények oldalán figyelmeztetõ felirat látható. A tetõ szivárgásmentesen zár.
Az 1-5 típusú tárolók fecskendõtû ledobóval vannak ellátva. A 6-8 típusú vödrök 120 mm
átmérõjû nyílással rendelkeznek petricsészékhez vagy más nagyobb szennyezett tárgyhoz.

121 °C 121 °C

1 2 3 4 5 6 7 8

Veszélyes hulladék gyûjtõk kartondobozból

Típus Kód Térfogat Külsõ méretek Rendelési

(liter) (mm) egység (db)

1 22.270045 45 290 × 375 × 565 20

2 22.250050 50 263 × 263 × 756 20 

Konformitás: ADR (UN), ISO 9001.

A belsõ zsák anyaga: polietilén (LDPE).
A dobozok oldalán figyelmeztetõ felirat és jel látható.
Fecskendõtû és egyéb éles tárgyak gyûjtésére nem alkalmas.

2 1

1

2
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Tûgyûjtõ edény
Anyaga: polietilén (HDPE). 
Elégetéskor mérgezõ anyag nem szabadul fel. A zárás kétpozíciós: 1 – részleges zárás:
itt van lehetõség a tûk éles tárgyak ledobására, 2 – teljes zárás: a kupak elfordítva és
lenyomva.
Térfogat: 1 liter. Mérete (d × h):  100 × 70 mm.
Rendelési egység: 76 db.
Kód: 22.241400

Sharpsafe™ tûgyûjtõ edények
Anyaguk: polipropilén (PP).
Hasonló kitûnõ tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a fent említett edények. Az 1-4
típusú tárolók kizárólag fecskendõtû biztonságos gyûjtésére alkalmasak. Az 5-8 típusú
edények a tû mellett kisebb fertõzött tárgyak tárolására is használható. A 8-as típus
alkalmas szennyezett szerológiai pipetta gyûjtésére is.

Típus Kód Térfogat Külsõ méretek Rendelési

(liter) (mm) egység (db)

1 22.260000 0,45 167 × 105 × 50 100

2 22.232806 0,6 110 × 55 × 220 100

3 22.232809 1 107 × 90 × 190 100

4 22.232808 2 195 × 120 × 170 50

5 22.232801 4 140 × 140 × 235 50

- 22.232802 7 130 × 130 × 360 50

Konformitás: ARD (UN), BS 7320, ISO 9001, ANFOR NF 30500. 

3 4 51 2



SZÛRÉSTECHNIKA

A Szûréstechnika fejezethez kapcsolódó információs mellékletek - 5. , 6. és 7. számú 
melléklet - a katalógus végén, az M.4 oldaltól találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új szûréstechnikai eszközökrõl
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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A barcelonai tradicionális szûrõpapír gyártó a Filalbet 2008-ban vegyes 
vállalatot alapított a korábbi Schleicher & Schuell szûrõpapírok gyártójával, az
1584-ben alapított Hahnemühle-vel. Termékeiket most az ALBET®LabScience
márkanéven forgalmazzák. Ezen új név alatt – amely a két nagymúltú cég 
szakmai tudását és tapasztalait egyesíti – a legjobb minõségû szûrõpapírokat
ismerheti meg.

Az ALBET-Hahnemuehle szakértõinek folyamatos fejlesztõmunkája révén
szûréstechnikai termékeiket a piaci és vevõi igényeknek megfelelõen gyártja. 
A sikerük a szabványosított teszteljárásokon alapul, melyeket a lehetõ legma-
gasabb ellenõrzés mellett végeznek.
A minõségellenõrzési laborjaik az általános tesztmódszerektõl kezdve a
speciálisabb módszereken keresztül a beérkezõ nyersanyagok és késztermékek
ellenõrzéséig minden eljárást felügyelnek, dokumentálnak kivívva ezzel a magas
szintû vevõi megelégedettséget.

Szûréstechnikai mellékletek a katalógusban
A katalógus 4. számú mellékletében (M.4 oldal) a szûrõpapírok mûszaki
jellemzõit, és azok vizsgálati módszereit ismerheti meg. 
A 7. mellékletben (M.7 oldal) a fejezetben leírt applikációkon kívül további
szûréstechnikai alkalmazásokat ajánlunk.
Hasonlítsa össze és azonosítsa be meglévõ szûrõpapírjának típusát az ALBET
LabScience papírok típusával a 6. melléklet összehasonlító táblázata segít-
ségével.

ALBET LabScience szûrõpapírok és szûréstechnikai eszközök
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A kvantitatív és gravimetrikus vizsgálatokhoz használt szûrõpapírokat közel 100% alfacellulóz tartalmú nagy
tisztaságú cellulózból készítik. Ezeknél a típusoknál nagy jelentõsége van a papír alacsony hamutartalmának,
melyet savas kémiai kezeléssel érnek el. Az ALBET LabScience szûrõpapírok hamutartalma 0,004 %, mely
messze alatta marad a nemzetközi szabványokban megengedett értéknek. 
A nedvesen is szilárd hamumentes szûrõpapírokat fõként nyomás, illetve vákuum alatt történõ szûréshez
ajánljuk, valamint vizes, savas, vagy lúgos oldatokkal való munkához.

Szûrõpapírok kvantitatív vizsgálatokhoz

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.5891... FP589/1 gyors 79 0,19 50 12 – 25 0,004

39.5892... FP589/2 közepesen gyors 85 0,18 140 4 – 12 0,004

39.5894... FP589/4 közepesen gyors 81 0,17 170 4 – 7 0,004

39.5895... FP589/5 közepesen lassú 84 0,17 450 2 – 4 0,004

39.5896... FP589/6 lassú 74 0,15 900 2 – 4 0,004

39.5893... FP589/3 lassú 84 0,16 1.500 <2 0,004

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240

Íves szûrõpapír (cm): 46 × 57, 58 × 58

Kiszerelés:

Kör alakú: 100 db/doboz

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag

Hamumentes szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP589/1 típus: - durva csapadékok (pl. vas- és alumínium-hidroxid, bizmut-, réz-,

vasszulfid stb.) szûrés
(fekete) - szilícium analízis, vízben található nehézfémek (ólom) megállapítása 
FP589/2 típus: - szulfidok, ólomkromát, kálciumoxalát, alkáliföldfém-karbonátok stb. 
(fehér) - mangán gravimetrikus meghatározása a vízben

- élelmiszer, talaj, és légszennyezõdési vizsgálatok
- építõipar és bányászat: szervetlen anyagok vizsgálata
- cementipar: Blaine-teszt és egyéb cementvizsgálatok
- kohászat: fémek meghatározása és vizsgálata

FP589/4 típus: - félkristályos csapadékok szûrése
(sárga) - zsiradékok meghatározása, természetes anyagok vizsgálata
FP589/5 típus: - PbSO4, CaC2O4, BaCrO4 (hideg csapadékok) szûrése
(piros) - vízben található zsírok és olajok vizsgálata

- cementek, iszap-, vas-, és acéltermékek összetevõinek vizsgálata
- talaj analízis: finom részecskék elkülönítése vízkivonásnál 

FP589/6 típus: - finomkristályos csapadékok szûrése
(zöld) - CaC2O4, PbSO4, BaSO4 (forró csapadékok) szûrése
FP589/3 típus: - báriumszulfát, ólomszulfát, cink- és nikkelszulfid szûrése
(kék) - zsírok, olajok vizsgálata (oldódó szennyezõdéstartalom)

- ivóvíz és csapadékok vizsgálata gravimetrikus, fotometrikus,
kolorimetrikus és lecsapásos módszerrel

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni:

39.(típus) (forma) (méret)

Szûrõpapír forma: Például:
kör alakú - 1 FP589/6 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.5896 1 90
íves - 3 FP589/2 típusú 46 × 57 cm-es íves szûrõpapír: 39.5892 3 4657

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

i
További aplikációk a
7. számú mellékletben
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Nedvesen is szilárd, kvantitatív hamumentes szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP1505 típus: - fehérjék meghatározása

- rostok meghatározása az állati húsokban
- cementvizsgálat

FP1506 típus: - fémek gravimetrikus meghatározása savas és lúgos oldatokban
FP1507 típus: - könnyû- vagy nemesfémek gravimetrikus vizsgálata: bárium és

ólomszulfát, nikkel és cinkszulfid, kálciumoxalát és kálciumfluorid

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.15051... FP1505 gyors 88 0,17 50 12 – 25 0,002

39.15061... FP1506 közepes 90 0,16 170 4 – 12 0,002

39.15071... FP1507 lassú 90 0,14 1.800 <2 0,002

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240 

Kiszerelés: 100 db/doboz.

A kvalitatív vizsgálatokhoz használt szûrõpapírokat közel 100 % alfa-cellulóz tartalmú
nagy tisztaságú cellulózból készítik. A minõségi analíziseknél nincs akkora jelentõsége a
szûrõpapír hamutartalmának (kvalitatív papíroknál max. 0,1 %), mint a kvantitatív vizs-
gálatoknál. 
A kvalitatív szûrõpapírokat három fõ csoportba soroljuk: 
- Általános célú szûrõpapírok 
- Alacsony hamutartalmú papírok 
- Nedvesen is szilárd, alacsony hamutartalmú szûrõpapírok

Szûrõpapírok kvalitatív vizsgálatokhoz

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír átmérõjét meghatározó számokat
beírni.

39.(kód elsõ része) (átmérõ)
Például:
FP1507 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.15071 90
FP1505 típusú 185 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.15051 185

i
További aplikációk a
7. számú mellékletben



SZÛRÉSTECHNIKA

szûrõpapírok

5.5

V

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)

Szûrõpapír forma: Például:
kör alakú - 1 420 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.420 1 90
hajtogatott - 2 FP0860 típusú 150 mm-es hajtogatott szûrõpapír: 39.0860 2 150
íves - 3 FP0905 típusú 45 × 45 cm-es íves szûrõpapír: 39.0905 3 4545

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

Általános célú kvalitatív szûrõpapírok
Általános felhasználásra javasolt szûrõpapírok: kórházak, kutató központok, iskolák és
egyetemek, élelmiszeripar, cukorgyárak, olajfinomítók, borospincék, stb. vizsgálataihoz,
folyadékok tisztításához, valamint minták széles körben végzett kémiai elemzésének
elõkészítéséhez. 
Háromféle – sima, érdes és kreppelt – felülettel kaphatóak. A hajtogatott papírok idõ és
költséghatékony szûrési folyamatot eredményeznek – gyorsabb áramlási sebesség és
nagyobb töltési kapacitás.
420 típus: viszkózus anyagok (szirupok, olajok, esszenciák, és zsíros anyagok) szûrésére

Kód Típus Felület Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm)

39.400... 400 sima gyors 80 0,18 35 35 – 40

39.420... 420 sima nagyon gyors 160 0,47 25 60 – 65

39.0860... FP0860 sima közepesen gyors 74 0,17 120 7 – 12

39.0859... FP0859 sima közepesen gyors 61 0,14 150 7 – 12

39.0903... FP0903 sima közepesen lassú 65 0,15 350 4 – 7

39.0858... FP0858 érdes közepesen gyors 75 0,17 110 7 – 12

39.0857... FP0857 érdes közepesen gyors 65 0,15 120 7 – 12

39.0856... FP0856 kreppelt gyors 66 0,25 40 12 – 25

39.0905... FP0905 kreppelt gyors 74 0,27 40 12 – 25

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 400: 55

400, 420: 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 320, 400, 500

DP0860: 90, 110, 125, 150, 185, 240, 320

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 400, 420: 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 

320, 400, 500, 650

DF0860: 150, 185, 240, 320

DF0859: 240

DF0958: 150, 185, 240, 320

Íves szûrõpapír (cm): 400, 420: 46 × 57*

FP0860, FP0859, FP0903, FP0858, FP0857, FP0905,

FP0856, FP0905: 45 × 45, 58 × 58

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves szûrõpapír: 500 ív/csomag, *100 ív/csomag.
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Alacsony hamutartalmú kvalitatív szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP604 típus: - vashidroxid, alumíniumhidroxid, és fémszulfid szûrése

- szerves oldatok és biológiai folyadékok rutin tisztítása
- élelmiszeripari analízisek

FP598 típus: - durva anyagok gyors szûrése, általános rutin laboratóriumi szûrések
- vastag anyagának köszönhetõen nagyobb mennyiségû töltetet is elbír

FP597 típus: - kálciumoxalát, fémszulfidok szûrése, talaj és magok vizsgálata
- élelmiszeripari vizsgálatok, sör és maláta vizsgálata

FP591 típus: - vastagsága miatt terhelhetõsége, nedvességgel szembeni ellenállása is 
nagyobb

- Büchner tölcsérhez
FP595 típus: - közepesen finom csapadékok szûrése

- szilárd anyag lebontása királyvízzel például ICP/AAS analízishez
- élelmiszeripari vizsgálatok, zsírtartalom meghatározás

FP593 típus: - báriumszulfát, cinkszulfid, stb. szûrése, talaj és trágyák vizsgálata
FP602h típus: - báriumszulfát (hideg csapadék), cinkszulfid, stb. szûrése, talaj-

vizsgálatok
- nagyon finom szemcsés csapadékok szûrése
- mintaelõkészítés spektro- és refraktométeres analízishez, HPLC-hez
- élelmiszeripari, italgyári laboratóriumi vizsgálatok

FP602eh típus: - ultrafinom szûrésekhez, környezeti vizsgálatokhoz

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.604… FP604 gyors 79 0,19 50 12 – 25 0,08

39.598… FP598 közepesen gyors 140 0,32 100 8 – 10 0,08

39.597... FP597 közepesen gyors 81 0,18 140 4 – 7 0,08

39.591... FP591 közepesen gyors 161 0,35 180 7 – 12 0,08

39.595... FP595 közepesen gyors 68 0,15 160 4 – 7 0,08

39.593... FP593 közepesen lassú 84 0,17 450 2 – 5 0,08

39.602 FP602 lassú 84 0,16 1.500 <2 0,08

39.602eh... FP602eh nagyon lassú 84 0,15 3.000 <1 0,08

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 42,5, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 320

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 320

az FP591 típus nem kapható hajtogatott formában

Íves szûrõpapír (cm): 46 × 57 

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag.

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP604 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.604 1 90
hajtogatott - 2 FP595 típusú 125 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.595 2 125
íves - 3 FP602 típusú 46 × 57 cm-es íves szûrõpapír: 39.602 3 4657

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Nedvesen is szilárd, alacsony hamutartalmú kvalitatív szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP1573 típus: - vashidroxid, alumínium-, króm-, rézszulfát, bizmut, kobalt, és vas

szûrése
- szilikon meghatározása vasanalízisben

FP1574 típus: - kálcium-oxalát, fémszulfidok, és bárium-szulfát szûrése
- légszennyezés kibocsátás vizsgálata (kéndioxid, ammóniagázok, stb.)
- olaj- és élelmiszeripar

FP1575 típus: - nagyon kis részecskék visszatartása, mint bárium-szulfát, cink szulfid,
stb.

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.1573... FP1573 gyors 88 0,17 50 12 – 25 0,05

39.1574... FP1574 közepes 90 0,16 170 7 – 12 0,05

39.1575... FP1575 lassú 90 0,14 1.800 <2 0,05

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 42,5, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 320, 500

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 110, 125, 150, 185, 240, 270

Íves szûrõpapír (cm): 46 x 57 

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag.

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP1573 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.1573 1 90
íves - 3 FP1574 típusú 46 × 57 cm-es íves szûrõpapír: 39.1574 3 4657

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

Az ALBET LabScience technikai felhasználási célú szûrõpapírok sima, érdes, kreppelt vagy
kartonlap kivitelben készülnek. Anyaguk szuperfinom cellulóz, gyapotszármazék vagy 
keverék. Számos applikációhoz az ipar minden területére a legelterjedtebb és speciális
vizsgálatokhoz kaphatók szûrõpapírok. 
Az Ön igénye szerint a megfelelõ feladatra alkalmas technikai tulajdonságokkal 
rendelkezõ különbözõ méretû szûrõpapírral állunk a rendelkezésére. 

Technikai felhasználású szûrõpapírok

Alkalmazás Érdes Kreppelt Sima

Cukrozatlan gyümölcslevek, borok, szeszek szûrése FP572 - FP3605 

Viszkózus folyadékok és emulziók szûrése FP1450 FP520bII -

FP572 FP520a-b -

Elektrolit fürdõk tisztítása FP1577 FP2772 FP5703

- - FP2589a-d

- - FP2294 

Nehezen tisztítható folyadékok, FPBF - FP22 

transzformátor olajok,motorolajok szûrése FP23

Nyomásszûrõ alkalmazása (védõpapír) FP1577 FP2411 -

- FP610 -

Forró víz szûrése, aktív szén részecskék eltávolítása - - FP2589d

Cobb-féle vízfelvétel meghatározása - - FP5703 

Festékanyag ellenõrzése textiliparban FP1450cv - -

Citocentrifuga papír citológiai diagnosztikához - - FP2589c-d
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Kód Súly Vastagság Pórus Ø Méret Kiszerelés

(g/m2) (mm) (μm) (cm)

39.2554657 140 0,24 >86 46 × 57 100 ív/csomag

39.RM25534657 140 0,24 >86 46 × 57 500 ív/csomag

39.BB255550 140 0,24 >86 50 50 m/tekercs

Magas abszorpciós szintet igénylõ általános laboratóriumi munkákhoz ajánlott kiváló
minõségû cellulóz rostokból készített itatóspapír. Felhasználhatók munkafelületnek
védelmére a laboratóriumban, laboratóriumi eszközök sterilizálásánál, gyógyszerkészít-
mények csomagolásara. 
540 típus: speciálisan alkalmazható a papír- és papírfeldolgozó iparban (Cobb-teszt).

Abszorbens (itatós) papírok

Kód Típus Súly Vastagság Pórus Ø Méret Kiszerelés

(g/m2) (mm) (μm) (cm)

39.57031010 FP5703 239 0,55 >75 10 × 10 100 ív/csomag

39.57031515 FP5703 239 0,55 >75 15 × 15 100 ív/csomag

39.57032323 FP5703 239 0,55 >75 23 × 23 100 ív/csomag

39.57034848 FP5703 239 0,55 >75 48 × 48 100 ív/csomag

Típus: 255 PE
A polietilén bevonatú szûrõpapírok felhasználhatók laboratóriumi asztalok, polcok
letakarására. Mivel a hátoldalon lévõ PE réteg megakadályozza a folyadékok áthatolását
savak, lúgok és egyéb folyékony vegyszerek véletlen kiömlésekor megvédi a károsodástól
az alatta lévõ felületet. Ez a nagy tömegû (120+20(PE) g/m2) és vastagságú 
(0,244 mm) speciális szûrõpapír íves vagy tekercs formában rendelhetõ az alábbi
méretekben. Ajánlott veszélyes anyagok használata közben. Felhasználható továbbá
magcsíráztatáshoz (papír közti módszer).

Polietilén bevonatú szûrõpapírok

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)

Szûrõpapír forma: Például:
kör alakú - 1 FPGF50 típusú 25 mm-es kör alakú szûrõlap: 39.GF50 1 90
íves - 3 FQ-T típusú 203 × 254 mm-es íves szûrõlap: 39.FQT 3 203254

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.
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Üvegszálas és kvarcüvegszálas szûrõlapok
ALBET LabScience üvegszálas szûrõk (FPGF típus): 100%-os tisztaságú boroszilikát üvegbõl készülnek. 
Használata esetén a részecskék behatolnak a szûrõ szálai közé, ezért ezeket mélységi szûrõknek nevezzük.
Jellemzõik: 500 °C-ig hõállóak (FPGF10 típus 180°C-ig), nagy a stabilitás magas hõmérsékleten is, nagyon jó
vegyszereálló képesség, gyors áramlási sebesség és jó levegõáteresztõ képesség. Elõszûrõként megvédi a
membránokat az eldugulástól. 
ALBET LabScience kvarcszálas szûrõk (FQT típus): kötõ- és adalékanyagoktól mentes, tiszta kvarcszálakból
(SiO2) készülnek. Gyors áramlási sebesség, és kiváló levegõáteresztõ képesség jellemzi a szûrõket. 
Kiváló stabilitás 900°C-ig: a szûrõ anyagvesztése szélsõséges körülmények között (pl. savgõzökkel – HF savat
kivéve – végzett kísérletek közben) is minimális. 

Alkalmazás:
FPGF50 típus: - víz- és légszennyezõdési vizsgálatok, élelmiszer analízis, fehérje szûrés
FPGF51 típus: - membrán elõszûrõ, folyadékok elõszûrése, derítésére
FPGF52 típus: - lebegõ szilárd részek kiszûrése az ivó-, és az szennyvízbõl

- biokémiai vizsgálatok, fehérjeoldatok tisztítása, fehérje lecsapás
FPGF53 típus: - membrán elõszûrõ, gyógyszeripari és élelmiszeripari analízisek
FPGF55 típus: - minta és oldószerszûrés HPLC-hez, biokémiai vizsgálatok
FPGF6 típus: - radioaktív aeroszolok lerakódása, nukleáris erõmûvek felügyelete

- szerves és szervetlen szennyezõdések kimutatása vízben és szennyvízben
- szcintillációs vizsgálatok

FPGF8, FPGF9 típus: - DIN 53991 szerinti vizsgálatokhoz
- emisszió mérés, por mérése levegõben és gázokban, szûrés és portalanítás 

felügyelete, erõmûvek füstgáz vizsgálata, kamralevegõ tisztítása
FPGF10 típus: - membrán elõszûrõ iszaposodás ellen (organikus kötõanyagot tartalmaz)
FQT típus: - savas-, lúgos gázok és oldószerek szûréséhez,

- mérgezõ és szennyezõ anyagok mintavételezése és vizsgálata 
- környezetszennyezés: kipufogók, kémények és aeroszolok vizsgálata

Kód Típus Szál Kötõanyag Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció 

anyaga (g/m²) (mm) levegõ (mp) (μm)

39.GF50… FPGF50 üveg nincs 56 0,29 19 0,7

39.GF51... FPGF51 üveg nincs 140 1,00 44 0,5

39.GF52... FPGF52 üveg nincs 54 0,28 25 0,6

39.GF53... FPGF53 üveg nincs 120 0,53 10 1,4

39.GF55... FPGF55 üveg nincs 75 0,40 67 0,4

39.GF6... FPGF6 üveg szervetlen 85 0,35 40 0,6

39.GF8... FPGF8 üveg szervetlen 75 0,35 12 0,6

39.GF9... FPGF9 üveg szervetlen 70 0,35 27 0,6

39.GF10... FPGF10 üveg szerves 70 0,35 n.a. 1,0

39.FQT... FQ-T kvarc nincs 85 0,45 <5 n.a.

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): FPGF50: 25, 37, 42,5, 47, 50, 55, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150

FPGF51: 25, 37, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 142, 150

FPGF52: 25, 37, 47, 50, 55, 70, 90, 110, 125, 150

FPGF53, FPGF55: 25, 37, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 142, 150

FPGF6: 25, 37, 42,5, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 142, 150, 185, 240

FPGF8: 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110

FPGF9: 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 142, 150

FPGF10: 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 142, 150

QFU: 37, 42,5, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 150

Íves szûrõpapír (mm): FPGF50, FPGF52, QFH: 203 × 254

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz (üvegszálas) és 50 db/doboz (kvarcszálas).

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag (üvegszálas) és 50 ív/csomag (kvarcszálas).
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Típus: 900, 901
Az ALBET extrakciós hüvelyek nagy tisztaságú cellulózból kötõanyag nélkül készülnek.
Nagy szilárdsága és igen jó részecske visszatartási tulajdonságai teszik alkalmassá a
reprodukálható laboratóriumi mérésekre. A hüvelyek Soxhlet (900), Tecator (901) vagy
más típusú extraktor készülékekben használhatók. 
A méret kiválasztásnál ügyelni kell arra, hogy az alábbi méretek a belsõ átmérõre és a
teljes hosszra vonatkoznak, falvastagságuk mérettõl függõen változik.

Alkalmazás:
- zsíros-, olajos anyagok eltávolítása élelmiszerbõl, festékekbõl, lakkokból, bitumenes

anyagokból
- aeroszolok vizsgálata
- oldószerek mûanyagokra gyakorolt hatásának vizsgálata

Cellulóz extrakciós hüvelyek

Kód d × h Kód d × h Kód d × h

Soxhlet (mm) Soxhlet (mm) Soxhlet (mm)

39.90019090 19 × 90 39.90028080 28 × 80 39.90035060 35 × 60

39.90022060 22 × 60 39.90028100 28 × 100 39.90035080 35 × 80

39.90022070 22 × 70 39.90030060 30 × 60 39.90035100 35 × 100

39.90022080 22 × 80 39.90030070 30 × 70 39.90035110 35 × 110

39.90022100 22 × 100 39.90030080 30 × 80 39.90035150 35 × 150

39.90025060 25 × 60 39.90030100 30 × 100 39.90040123 40 × 123

39.90025070 25 × 70 39.90033060 33 × 60 39.90040150 40 × 150

39.90025080 25 × 80 39.90033080 33 × 80 39.90043123 43 × 123

39.90025100 25 × 100 39.90033094 33 × 94 39.90043150 43 × 150

39.90028060 28 × 60 39.90033100 33 × 100 Tecator

39.90028070 28 × 70 39.90033118 33 × 118 39.90126060 26 × 60

Falvastagság 33 mm-es belsõ átmérõig kb. 1,5 mm, 35 mm-tõl kb. 2,0 mm.

Kiszerelés: 25 db/doboz.

Típus: CFV, CFQ
Az ALBET üvegszálas extrakciós (CFV típusok) hüvelyek 100%-osan tiszta, kötõanyagok-
tól mentes boroszilikát-rostokból készülnek. Jellemzõik: magas terhelhetõség, kis
részecskék hatékony visszatartása, kiváló légáteresztõ képesség, jó stabilitás magas
hõmérsékleten (500ºC) is. Felhasználhatók cellulózrostokkal nem összeférhetõ vegyületek
kiszûrésére, légszennyezések, kémények gázkibocsátásának ellenõrzéséhez.
Magas koncentrációjú lúgokkal és savakkal szemben mérsékelten használható (ebben az
esetben a kvarcszálas hüvelyeket ajánljuk).
Az ALBET kvarcszálas extrakciós (CFQ) hüvelyek 100%-osan tiszta, kötõanyagoktól
mentes kvarc-szálakból (SiO2) készülnek. Jellemzõik: magas terhelhetõség, kis részecs-
kék hatékony visszatartása, kiváló légáteresztõ képesség, kiváló vegyi stabilitás magas
hõmérsékleten (900ºC) is. Felhasználhatók légköri vizsgálatokhoz, melyekhez az üveg-
szálas hüvelyek nem használhatók, magas hõmérsékleten és/vagy savas gázok jelen-
létében, gázokban elõforduló fémek vizsgálatához.

Üvegszálas és kvarcszálas extrakciós hüvely

Kód d × h Kód d × h Kód d × h

üvegszálas (mm) üvegszálas (mm) kvarcszálas (mm)

39.CFV19090 19 × 90 39.CFV30100 30 × 100 39.CFQ19090 19 × 90

39.CFV22080 22 × 80 39.CFV33094 33 × 94 39.CFQ26060 26 × 60

39.CFV25100 25 × 100 39.CFV43123 43 × 123 39.CFQ30100 30 × 100

39.CFV26060 26 × 60 39.CFQ33094 33 × 94

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Kromatográfiás szûrõpapírok
Az ALBET LabScience kromatográfiás szûrõpapírok nagytisztaságú, 98%-nál nagyobb
alfa-cellulóz tartalommal készülnek, igen gondos eljárással. Adalékanyagokat nem tartal-
maznak, ezért ezek nedvesen is szilárd szûrõpapírok.
Alkalmazás:
FP2043a, FP2043b típus: - analitikai vizsgálatok, legtöbb kromatográfiás módszerhez
FP3469 típus: - analitikai vizsgálatok, legtöbb nagy szilárdságot igénylõ 

kromatográfiás módszerhez
FP2040b, FP2040b típus: - hosszú migrációs távolságokra, nagyon eltérõ Rf

értékekre
FP2043b típus: - analitikai vizsgálatok, elúciós elemzés
FP2316 típus: - mintaelõkészítés, nagy mennyiségû mintához
FP2668 típus: - mintaelõkészítés, nagy részecskék elektroforézissel

történõ szétválasztása
FP2727 típus: - mintaelõkészítés, különösen nagy mennyiségû minta

szétválasztása
FP5703 típus: - kamra szaturációs papír

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szívómagasság Méret

(g/m²) (mm) (mm/30 perc) (cm)

39.2040A4657 FP2040a gyors 85 0,21 160 – 190 46 × 57

39.2040A5860 FP2040a gyors 85 0,21 160 – 190 58 × 60

39.2040B4657 FP2040b gyors 120 0,26 160 – 190 46 × 57

39.2040B5860 FP2040b gyors 120 0,26 160 – 190 58 × 60

39.2043A4657 FP2043a közepesen gyors 90 0,17 95 – 115 46 × 57

39.2043A5860 FP2043a közepesen gyors 90 0,17 95 – 115 58 × 60

39.2043B4657 FP2043b közepesen gyors 120 0,22 95 -115 46 × 57

39.2043B5860 FP2043b közepesen gyors 120 0,22 95 -115 58 × 60

39.34694657 FP3469 közepesen gyors 192 0,35 55 – 75* 46 × 57

39.23165860 FP2316 közepesen gyors 165 0,34 105 – 125* 58 × 60

39.26685860 FP2668 nagyon gyors 320 0,90 145 – 165* 58 × 60

39.27275860 FP2727 nagyon gyors 700 1,30 155 – 185 58 × 60

39.57035858 FP5703 közepesen gyors 239 0,55 - 58 × 58

*mm/10 perc.

Kiszerelés: 100 ív/csomag. FP2668 - 50, FP2727 25 ív/csomag.

Blottoló (Blotting) papírok
Az ALBET LabScience blottoló papírok ultratiszta kromatográfiás papírból készülnek. 
A sima felületük miatt ezek a papírok egyenletes szívóképességgel bírnak.
BP002 típus: - Southern, Northern és Western blotting technika

- dot-blot és slot-blot analízis
- puffer felitatás

BP003 típus: - kolónia vagy vérlemez lízis 
- Western blottolási technika

BP005 típus: - félszáraz fehérje blotting technika

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szívómagasság Méret

(g/m²) (mm) (mm/10 perc) (cm)

39.BP0024657 BP002 közepes abszorbencia 180 0,4 55 - 65 46 x 57

39.BP0034657 BP003 közepes abszorbencia 280 0,8 130 - 140 58 x 60

39.BP0054657 BP005 nagy abszorbencia 420 1,2 130 - 145 58 x 60

Kiszerelés: 100 ív/csomag. BP003 - 50, BP005 25 ív/csomag.

i Igény szerint egyéb méretekkel is az Ön rendelkezésére állunk
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Az ALBET LabSience választékában speciális alkalmazásokhoz használatos különleges
szuropapírok is megtalálhatók, legyen szó talajvizsgálatokról vagy élelmiszeripari
analízisekrol, illetve elválasztás-technikai alkalmazásokról. Az itt bemutatott termékeken
kívül - egyéni alkalmazásokhoz megfeleloen alkalmazható - más szuropapírok is besz-
erezhetok az Ön igényei szerint.

Szûrõpapírok speciális alkalmazásokhoz

Alacsony nitrogéntartalmú és foszfátmentes szûrõpapír
Nyersanyagok gondos válogatásával készített szûrõpapírok alacsony nitrogén és foszfát
tartalmat igénylõ kvantitatív vizsgálatokhoz. 

Szennyezõ elem tartalom: (ppm)
Ca K Na Cu Kn Mg Mn Fe N
0,10 0,04 0,18 0,04 0,003 0,02 0,001 0.02 0,09

FP512 típus: - alkalmazható foszfát és kálium meghatározása talajvizsgálatoknál
- vas és acélötvözetekben lévõ szulfidok meghatározása

FP2095 típus: - csapadékok elõkészítése Kjeldahl nitrogén meghatározáshoz

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.512... FP512 76 0,16 1.500

39.2095... FP2095 85 0,17 650

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 110, 125, 150, 185, 240

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Fáziselválasztó szûrõpapír
Típus: 302 SF
A fáziselválasztó szûrõpapírok speciális impregnált bevonata lehetõvé teszi, hogy a
vízzel nem elegyedõ szerves oldószereket a víztõl könnyedén szétválasszuk. Ez a szûrõ-
papír a vizet nem engedi át, de a víznél nehezebb ill. könnyebb oldószerek akadálytalanul
átfolynak. Ezzel a papírral mód nyílik arra, hogy rövidebb idõ alatt elvégezzük az
elválasztást, mint az eddig használt rázótölcsérben történõ extrakcióknál. 

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.302... 302 SF 97 0,18 1.200

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240

Kiszerelés: 100 db/doboz.

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és az átmérõjét meghatá-
rozó számokat beírni.

39.(típus) (forma) (átmérõ)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP512 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.512 1 90
hajtogatott - 2 FP2095 típusú 125 cm-es hajtogatott szûrõpapír: 39.2095 2 125
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A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP287 típusú 110 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.287 1 110
hajtogatott - 2 FP2555 típusú 185 cm-es hajtogatott szûrõpapír: 39.2555 2 185

KIESELGUHR papír 
Típus: FP287, FP 287 d
A Kieselguhr szûrõpapír a legfinomabb zavarosságot okozó lebegõ részecskéket is 
visszatartja. Használata polariméteres vagy refraktométeres vizsgálatok elõtt, oldatok
elõszûrésére (pl., talajoldat, tejsavó kivonat, cukoroldat, vizelet stb.) ajánlott.

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.287... FP287 154 0,35 650

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 125

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 150, 185, 240

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves: 100 ív/csomag.

Szûrõpapírok sör és maláta analízishez
Típus: FP2555
Speciális, közepesen gyors szûrési sebességû papírok az sör és maláta analízishez az
EBC (European Brewery Convention) által ajánlott eljárás alapján.
Alkalmazás: mintaelõkészítés maláta analízishez, széndioxid eltávolítása sörbõl.

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.FP597 FP597 81 0,18 140

39.2555... FP2555 75 0,17 110

Választható méretek és formák: 

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): FP2555: 185, 240, 320,  kör (mm): 185, 240

FP597: 125, 320

Kiszerelés: 100 db/doboz.

Szûrõpapírok élelmiszeripari cukoranalízishez
Ajánlott a cukorrépa kivonatok és gyümölcslevek szûréséhez, illetve ólomacetát
szûrésére gyümölcslébõl polarimetriás cukormeghatározás után. A kreppelt FP3459 és
FP3533 típusú szûrõpapírok ólomacetátot kiváltó VENEMA módszerhez alkalmasak.

Kód Típus Felület Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb.

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.3000... FP3000 sima gyors 69 0,16 95

39.3002... FP3002 sima közepesen gyors 61 0,14 150

39.3003... FP3003 sima közepesen gyors 65 0,25 240

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): FP3000, F3002, FP3003: 185, 200, 250

Kiszerelés: 100 db/doboz.
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Csík és tekercs kiszerelésben kaphatóak, laboratóriumi és ipari mérésekhez egyaránt
ajánljuk. Könnyû szállíthatósága miatt helyszíni mérésekhez is kiválóan alkalmasak. A csík
kiszerelést a szennyezett mintákhoz ajánljuk.

pH indikátor papírok

Kód pH pH Kiszerelés

tartomány osztás

39.350000 0 – 14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 100 csík/doboz

39.350111 1 – 11 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 5 m/tekercs

39.350114 1 – 14 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-14 5 m/tekercs

Orientációs mérésekhez és pH beállításokhoz használatos színskála nélküli impregnált
indikátorpapírok. Elõnyös alkalmazás: sav-bázis reakciók általános vizsgálata: semlegesítés
vizsgálatára, ill. savasból lúgos tartományba vagy fordított irányba történõ átmenet
ellenõrzésére.

Lakmuszpapírok

Kód Szín pH Színváltás Színváltás Kiszerelés

tartomány savas irányba lúgos irányba

57.M91106 kék 8,0 – 5,0 kékbõl pirosba - 5 m/tekercs

57.M91107 neutrális 5,0 – 8,0 ibolyából pirosba ibolyából kékbe 5 m/tekercs

57.M91108 piros 5,0 – 8,0 - pirosból kékbe 5 m/tekercs

Válogatott cellulóz szálakból impregnálás nélkül készült vastag papírok. Antibiotikum és
szulfonamid rezisztenciavizsgálatoknál, a kórokozók identifikálásánál, illetve az adott in
vitro kemoterápiás körülményekkel szembeni viselkedésének vizsgálatánál használatosak.
A vizsgálat során a tesztlapokat a vizsgálandó antibiotikummal impregnálják, majd a
beoltott tápanyagra helyezik. A gyógyszerhatóanyag hatásfokától függõen kisebb-
nagyobb inhibíciós zóna keletkezik.

Antibiotikum-tesztlapok

Kód Típus Tömeg Vastagság Átmérõ Kiszerelés 

(g/m²) (mm) (mm) (db/doboz)

39.A22060 FP22 180 0,35 6 1.000

39.A2668060 FP2668 320 0,9 6 1.000

39.A3324060 FP3324 280 0,73 6 1.000

39.A22090 FP22 180 0,3 9 1.000

39.A2668090 FP2668 320 0,9 9 1.000

39.A22680127 FP2668 320 0,9 12,7 1.000

A mérlegpapír és a csónak sima, áttetszõ felülete biztosítja a veszteségmentes mérést.
Használatával elkerülhetõ a bemérõedény tisztítása.
A lencsetisztító papír optikai lencsék, küvetták tisztításához valamint metallográfiai csiszo-
latok védelmére készült speciálisan finom, lágy, fehér selyempapír, mely nem bolyhosodik.

Bemérõpapír, bemérõcsónak és lencsetisztító papír

Kód Típus Megnevezés Méret Kiszerelés

(mm) (db/doboz)

39.3600505 360 bemérõpapír 50 × 50 500

39.3601010 360 bemérõpapír 100 × 100 500

39.3601515 360 bemérõpapír 150 × 150 500

39.3655810 365 bemérõcsónak 58 × 10 × 10 100

39.3657023 365 bemérõcsónak 70 × 23 × 15 100

39.3101015 310 lencsetisztító papír 100 × 150 100
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Fecskendõszûrõk

ALBET LabScience fecskendõszûrõk összehasonlítása más gyártók termékeivel:

Megnevezés ALBET LabScience Millipore Sartorius

típus Millex típus típus

Cellulóz acetát fecskendõszûrõ JAC / JACS HV / SV / AA / HA / GS / GV MINISART

Üvegszálas fecskendõ-elõszûrõ JFV AP 17824Q

Regenerált cellulóz fecskendõszûrõ JCR HV / GV MINISART RC

Nylon fecskendõszûrõ JNY HN / GN -

Hidrofób PTFE fecskendõszûrõ JPT / JPTS FH / FG MINISART SRP

Cellulóz acetát fecskendõszûrõ
Típus: JAC, JACS 
Vizes oldatok és/vagy biológiai minták derítéséhez, tisztításához és szûréséhez ajánlott.
Különálló cellulóz acetát membránok ragasztás nélkül illeszkednek a speciális mûanyag házba.
Jellemzõi: egységes pórusstruktúra, alacsony adszorpció. A fecskendõszûrõk szinkó-
doltak, könnyebbé és praktikusabbá téve használatukat. A szûrõház bemeneti is kimeneti
nyílását ún. Luerlock zárással látták el, mely lehetõvé teszi két fecskendõ csatlakoz-
tatását soros szûréshez, kisebb és nagyobb pórusmérettel.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,3 / 0,15 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

steril (μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

39.JAC02025100 39.JACS0202550 0,20 60 3,2 kék

39.JAC04525100 39.JACS0452550 0,45 160 1,6 sárga

39.JAC08025100 39.JACS0802550 0,80 350 0,8 zöld

39.JAC12025100 39.JACS1202550 1,20 400 0,7 piros

39.JAC50025100 39.JACS5002550 5,00 500 0,4 barna

Üvegszálas fecskendõ-elõszûrõ
Típus: JFV
Nagyszemcséjû minták gyors elõszûréséhez. Az 0,20 és 0,45 μm-es fecskendõszûrõkhöz
elõszûrõ szükséges. Különálló üvegszálas szûrõlapok ragasztás nélkül illeszkednek a
mûanyag (MBS) házba. 
Jellemzõi: nagy áramlási sebesség, nagy szûrés terület. A szûrõház bemeneti és kimeneti
nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így több fecskendõszûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,5 / 0,25 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

(μm) víz (ml/perc) (bar)

39.JFV25100 0,7 600 0,5 fehér

Rendelési egység: 100 db.
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Cellulóz acetát-üvegszálas fecskendõszûrõ
Típus: JACFV
Vizes oldatok és/vagy biológiai minták tisztításához és szûréséhez ajánlott fecs-
kendõszûrõ. A cellulóz és üvegszálak ragasztás nélkül illeszkednek a mûanyag (MBS)
szûrõházba.
Jellemzõi: alacsony adszorpció, nagy áramlási sebesség, nagy szûrés terület. 
A szûrõház bemeneti és kimeneti nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így két
különbözõ fecskendõszûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,4 / 0,23 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

(μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

39.JACFV02025100 0,20 60 3,2 kék

39.JACFV04525100 0,45 160 2,0 sárga

39.JACFV12025100 1,20 400 0,7 piros

Rendelési egység: 100 db.

Regenerált cellulóz fecskendõszûrõ
Típus: JCR
Kiváló ellenállás vizes és szerves oldatokkal szemben szûrés és sterilizálás során HPLC
analízisekhez.
Különálló regenerált cellulóz membránszûrõk ragasztás nélkül illeszkednek a polipropilén
(PP) házba.
Kémiailag ellenálló a legtöbb általános oldószerrel szemben. 
A szûrõház bemeneti nyílását ún. Luer zárással, kimeneti nyílását ún. Luer Slip
kivezetéssel látták el.

Kód Átmérõ Pórus Ø Áramlási sebesség (ml/min) Buborékpont

(mm) (μm) hexán metanol víz (bar)

39.JCR020450 4 0,20 3,5 1,5 0,5 2

39.JCR02015100 15 0,20 140 55 10 2

39.JCR02025100 25 0,20 230 160 60 2

39.JCR045450 4 0,45 10 3 1,5 3,4

39.JCR04515100 15 0,45 280 105 30 3,4

39.JCR04525100 25 0,45 430 325 100 3,4

Rendelési egység: 4 mm átmérõjû szûrõ esetében 50 db.

15 és 25 mm átmérõjû szûrõ esetében 100 db.

Technikai adatok:

Szûrõfelület Szûrõház Ø Szûrhetõ Visszatartás* Hõmérséklet Nyomás

Ø (mm) (cm2) (mm) mennyiség (ml) mértéke (ml) max (°C) max (bar)

4 0,07 12 <1 0,005 121 4,5

15 1,7 25 <5 0,15 / 0,03 121 4,5

25 4,8 33 <100 0,3 / 0,1 121 4,5

*buborékpont elõtt / után.

121 °C
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Nylon fecskendõszûrõ, hidrofil 
Típus: JNY
Elemzésekhez, minták és oldatok szûréséhez ajánlott HPLC számára. 
A nylon membrán ragasztás nélkül van rögzítve a polipropilén (PP) házba.
Alkalmas higított szerves oldószerekhez (pl. aceton). A szûrõház bemeneti nyílását ún.
Luerlock zárással, kimeneti nyílását ún. Luer Slip kivezetéssel látták el.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø25 mm (4,8 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,4 / 0,23 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 121 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Pórus Ø Áramlási sebesség Buborékpont 

(μm) metanol (ml/perc) nyomás (bar)

39.JNY02025100 0,20 50 3,0

39.JNY04525100 0,45 80 2,0

121 °C

Poliéterszulfon (PES) fecskendõszûrõ
Típus: JPES, JPESS
A poliéterszulfon membránt tartalmazó fecskendõszûrõ a fizikai és kémiai tulajdonságai
miatt, vizes oldatok-, és agresszív anyagok szûrésénél alkalmazható a mûanyag ház
(MBS) ellenállóképességének határáig. A kis pórusméretû membrán ragasztás nélkül
illeszkedik a szûrõházba. 
Jellemzõi: kiemelkedõ áramlási sebesség, nagy szûrés terület, alacsony adszorpció,
kitûnõ áteresztõképesség még viszkózus fehérjeoldatok esetén is. A szûrõház bemeneti
és kimeneti nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így két különbözõ fecskendõ-
szûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,3 / 0,15 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

steril (μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

- 39.JPESS0102550 0,10 30 5 vörös

39.JPES02025100 39.JPESS0202550 0,20 160 2 kék

39.JPES04525100 39.JPESS0452550 0,45 400 0,7 sárga

Rendelési egység: nem steril szûrõ esetében 100 db.

steril szûrõ esetében 50 db.

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Teflon (PTFE) fecskendõszûrõ
Típus: JPT
A legtöbb sav és erõs oldószer tisztítására és sterilizálására, gáztalanítására, vákuum
pumpa védelmére alkalmas, steril levegõ, gáz és aeroszol felhasználás esetén használható.
A teflon (PTFE) membrán ragasztásmentesen illeszkedik a polipropilén (PP) házba.
Jellemzõi: kitûnõ áteresztõképesség, nagy kémiai ellenállás a legtöbb oldószerrel és savval
szemben.
Vizes minták szûrése elõtt szükséges elõnedvesíteni (pl. izopropanollal). A szûrõház
bemeneti nyílását ún. Luer zárással, kimeneti nyílását ún. Luer Slip kivezetéssel látták el.

Technikai adatok:

Szûrõfelület Szûrõház Ø Szûrhetõ Visszatartás* Hõmérséklet Nyomás

Ø (mm) (cm2) (mm) mennyiség (ml) mértéke (ml) max (°C) max (bar)

4 0,07 12 <1 0,005 121 4,5

15 1,7 25 <5 0,23 / 0,1 121 4,5

25 4,8 33 <100 0,35 / 0,2 121 4,5

*buborékpont elõtt / után.

Kód Átmérõ Pórus Ø Áramlási sebesség (ml/min) Buborékpont

(mm) (μm) etanol metanol levegõ (bar)

39.JPT02015100 15 0,20 20 55 0,5 1,4

39.JPT02025100 25 0,20 45 160 1,2 1,4

39.JPT045450 4 0,45 2 4,5 0,1 0,9

39.JPT04515100 15 0,45 70 150 1,1 0,9

39.JPT04525100 25 0,45 130 260 1,8 0,9

* P = 1 bar (100 kPa)

Rendelési egység: 4 mm átmérõjû szûrõ esetében 50 db.

15 és 25 mm átmérõjû szûrõ esetében 100 db.

Polivinilfuorid (PVDF) fecskendõszûrõ
Típus: JPV, JPVS
Vizes oldatok szerves oldatok tisztítására ajánlott fecskendõszûrõ, mely ellenáll a
legtöbb oldószernek, még az agresszív savaknak és alkoholoknak is. A fecskendõszûrõ
ragasztóanyagot nem tartalmaz, a szûrõház polipropilén (PP).
Jellemzõi: alacsony adszorpció, alacsony UV-abszorpció. A szûrõház bemeneti és
kimeneti nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így akár több különbözõ fecs-
kendõszûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø24 mm (4,5 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: <1 ml

Legmagasabb hõmérséklet: 121 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 5 bar (500 kPa)

Kód Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont

steril (μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

39.JPV02025100 39.JPVS0202550 0,20 5 2,3

39.JPV04525100 39.JPVS0452550 0,45 26 1,1

Rendelési egység: nem steril szûrõ esetében 100 db.

steril szûrõ esetében 50 db.

121 °C

121 °C
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Membránszûrõk

ALBET LabScience membránszûrõk összehasonlítása más gyártók termékeivel:

Megnevezés ALBET LabScience Millipore Sartorius

típus típus típus

Cellulóz acetát membránszûrõ AC MF 111

Cellulóz nitrát membránszûrõ NC / NCS MF 113 / 114

Regenerált cellulóz membránszûrõ CR PVDF 184

Nylon membránszûrõ NY NYLON 250

Hidrofób PTFE membránszûrõ PT MITEX 118

Polikarbonát membránszûrõ PC ISOPORE 230

Típus: AC
Vizes mintákhoz, mikrobiológiai felhasználáshoz, fehérje szûréshez, táptalajok
készítéséhez ajánlott.
Ellenálló a szénhidrogénekkel, olajokkal, és a legtöbb alkohollal szemben.
Sterilizálható autoklávozással (121°C- vagy 134°C-on)  -sugárzással (25kGy), vagy
etilénoxiddal.
Stabilitását 180°C-ig, illetve 4-tõl 8 pH értékig (oldatokkal szemben) megõrzi.

Cellulóz acetát membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.AC020…BL 0,20 120 24 >2,9

39.AC045…BL 0,45 120 69 1,9

39.AC065…BL 0,65 120 130 1,3

39.AC080…BL 0,80 120 200 0,8

*min/ml/cm2

Választható méretek:

Átmérõ (mm): AC020, AC045: 13, 25, 47, 90*, 100*, 142*, 293*

AC065: 25, 47, 142*, 293*

AC080: 13, 25, 47, 142*, 293*

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

134 °C

csipesz2.41 és 3.6

i
További aplikációk a
7. számú mellékletben
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membránszûrõk V

Típus: NC
Vizes oldatok tisztításához és fertõtlenítéséhez, mikrobiológiai elemzésekhez, és
csíraszámláláshoz ajánlott. Rendkívül homogén pórusszerkezete biztosítja a szûrõ
felszínén visszatartott részecskék egyenletes eloszlását.
Ellenálló a szénhidrogének és a szerves oldatok nagy részével szemben.
Sterilizálható autoklávozással (121°C)  -sugárzással (25kGy), vagy etilénoxiddal.
Stabilitását 130°C-ig, illetve 4-tõl 8 pH értékig (oldatokkal szemben) megõrzi.

Felhasználás:
Fehér membránok: - általános laboratóriumi felhasználáshoz.
Négyzethálós membránok: - telepszámlálására. A rács jól látható 3,1 × 3,1 mm-es

négyzetekbõl álló, zöld vagy fekete színû háló. A speciális
tinta nem mérgezõ, és teljesen baktériummentes.

Fekete membránok: - világos telepek vizsgálatához.

Cellulóz nitrát membránszûrõ, többféle kivitelben

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NC045… 0,45 130 69 2,4

39.NC065… 0,65 130 130 2,0

39.NC080… 0,80 130 200 1,4

39.NC120… 1,20 130 320 1,0

39.NC300… 3,00 130 430 0,6

39.NC500… 5,00 130 570 0,5

39.NC800… 8,00 130 750 0,3

Választható kivitelek és méretek:

Kivitel: BL – fehér

BC – fehér alap, fekete négyzetháló

NC – fekete alap, fehér négyzetháló

VC – fehér alap, zöld háló

VVC – zöld alap, sötétzöld négyzetháló 

Méretek:

Kód Membrán átmérõ Kód Membrán átmérõ 

(mm) (mm)

39.NC045...BL: 13,25,37,47,90*,142*,293* 39.NC045...BC: 25,47 

39.NC065...BL: 25,47,142* 39.NC065...BC: 47 

39.NC080...BL: 13,25,37,47,90*,142*,293* 39.NC080...BC: 25,37,47 

39.NC120...BL: 25,47,90*,142*,293* 39.NC120...BC: 25,47 

39.NC300...BL: 13,25,47,142* 

39.NC500...BL: 13,25,47,90*,142*,293* 39.NC045...NC: 25, 47

39.NC800...BL: 13,25,47,142*,293* 39.NC065...NC: 47

39.NC080...NC: 47

39.NC120...NC: 25,47

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

121 °C

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(kód kezdete) (méret) (kivitel)
Például:
fehér, 45 μm-es, 47 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NC045 47 BL
fehér alapon fekete négyzethálós, 80 μm-es, 25 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NC080 25 BC 

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Típus: NCS
Átmérõ: 47 mm.
Alkalmazás: molekuláris biológiai nukleinsav- és fehérjekutatás, speciális analitikai kutatá-
sok, fágok és vírusok dúsítása és leválasztása, por méréstechnika, vizes oldatok szûrése.
Rendkívül homogén pórusszerkezete biztosítja a szûrõ felszínén visszatartott részecskék
egyenletes eloszlását. Ellenálló a szénhidrogének és a szerves oldatok nagy részével
szemben.
Újrasterilizálható autoklávozással (121°C)  -sugárzással (25kGy), vagy etilénoxiddal.
Stabilitását 130°C-ig, illetve 4-tõl 8 pH értékig (oldatokkal szemben) megõrzi.

Felhasználás:
Fehér membránok: - általános laboratóriumi felhasználáshoz
Négyzethálós membránok: - telepszámlálására. A rács jól látható 3,1 × 3,1 mm-es

négyzetekbõl álló, zöld vagy fekete színû háló. A speciális tinta
nem mérgezõ, és teljesen baktériummentes

Színes membránok: - világos telepek vizsgálatához (pl. fekete membránok jól
használhatók fluoreszkáló részek gyûjtéséhez, zöld
membránok a  mikroszkópos vizsgálatoknál kedvelt)

Cellulóz nitrát membránszûrõ, steril, többféle kivitelben

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NCS02047BC 0,20 130 22 4,2

39.NCS04547.. 0,45 130 69 2,5

39.NCS06547.. 0,65 130 130 2,0

39.NCS08047.. 0,80 130 200 1,4

39.NCS12047.. 1,20 130 320 1,0

39.NCS30047BL 3,00 130 430 0,6

39.NCS80047BL 8,00 130 750 0,3

Választható kivitelek és a rendelési kódok kialakítása: 

BL – fehér Kód kezdete Kód vége a kiviteltõl függõen

BC – fehér alap, fekete négyzetháló 39.NCS04547 BL, BC, NC, VC, VVC

NC – fekete alap, fehér négyzetháló 39.NCS06547 BL, BC, NC, VC

VC – fehér alap, zöld háló 39.NCS08047 BL, BC, NC

VVC – zöld alap, sötétzöld négyzetháló 39.NCS12047 BL, BC, VC

Például:

fehér, 45 μm-es, 47 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NCS04547 BL

fehér alapon fekete négyzethálós, 80 μm-es, 47 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NCS08047 BC

Kiszerelés: 100 db/doboz.

121 °C

Kód Hidrofób Pórus Ø Vastagság Szûrési seb. Buborékpont 

rész (mm) (μm) (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NCS3H04547BC 3 0,45 125 22 4,2

39.NCS6H04547BC 6 0,45 125 69 2,5

Kiszerelés: 100 db/doboz.

Típus: NCS3H, NCS6H
Átmérõ: 47 mm. 
Négyzetháló: fehér alapon fekete. 
A hidrofób szélû membránok szabványos NCS típusú szûrõk, melyek széleit hidrofóbbá
tették 3 mm (NCS3H típus) illetve 6 mm (NCS6H típus) szélességben. 
Felhasználás: – gyógyszerkészítményt tartalmazó minták elemzéséhez

Hidrofób szélû cellulóz nitrát membránszûrõ, steril, négyzethálós

121 °C
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membránszûrõk V

Típus: CR
Alkalmazási terület: szerves és vizes oldószerek és keverékeiknek tisztítása, szûrése,
sterilizálása, gáztalanítására. Laboratóriumokban használt legtöbb oldószerrel kompatibilis.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on), hõlégsterilizátorral (180°C),

-sugárzással (25kGy), vagy etilénoxiddal.

Regenerált cellulóz membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.CR02047BL 0,20 160 16 4,4

39.CR04547BL 0,45 160 28 2,8

Választható méretek:

Átmérõ (mm): 47

Kiszerelés: 100 db/doboz

134 °C

Típus: PT
Gázok, minták, és szerves/szervetlen oldószerek szûrésére, sterilizálására,
szellõztetésére ajánlott. Alkalmazható továbbá erjesztéshez, tartályok szûréséhez,
fáziselválasztáshoz, automata levegõminõség meghatározó rendszerekhez.
Ideiglenesen hidrofób, kis nyomáskülönbségeknél nedvességmentesen lég- és
gázáteresztõ.
Kompatibilis nagyon erõs savakkal, kriofolyadékokkal, lúgokkal, agresszív szerves és
szervetlen oldószerekkel és közegekkel. 
Vizes minták szûrése elõtt kötelezõ elõnedvesíteni szerves oldószerrel, mint etanol,
metanol vagy izopropanol.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on) és etilénoxiddal.

Teflon (PTFE) membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) levegõ (l/min) nyomás (bar)

39.PT020..BL 0,20 65 0,2 1,0

39.PT045..BL 0,45 65 0,3 0,7

39.PT120..BL 1,20 65 1,6 0,45

39.PT500..BL 5,00 100 4,0 0,1

Választható méretek:

Kód Membrán átmérõ (mm) Kód Membrán átmérõ (mm)

39.PT020...BL: 13, 25, 47, 142*, 293* 39.PT120...BL: 13, 25, 47, 142*

39.PT045...BL: 13, 25, 47, 142*, 293* 39.PT500...BL: 25, 47, 142*  

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

A kódszámok kialakítása:
A táblázatokban feltüntetett kódokba kérjük a membrán átmérõjét meghatározó számokat beírni.

39.(kód kezdete) (átmérõ) (kód vége)
Például:
45 μm-es, 47 mm átmérõjû teflon membránszûrõ:          39.PT045 47 BL

134 °C
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Típus: NY
Alkalmas vizes, lúgos és szerves minták szûréséhez, sterilizálásához és tisztításához
HPLC mérésekhez.
Jó vegyszer- és mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on) és etilén oxiddal.

Nylon membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NY020..BL 0,20 115 12 3,4

39.NY045..BL 0,45 115 26 2,2

Választható méretek:

Átmérõ (mm): 13, 25, 47, 90*, 142*, 293*

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

134 °C

Típus: PC
Rendkívül világos és átlátszó felszíne révén sejttani elektromikroszkópos elemzéséhez
valamint vizek AOX tartalmának méréséhez ajánlott. A legtöbb színezõanyag nincs rá
hatással.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on), és   -sugárzással, vagy etilén-
oxiddal.
Stabilitását 140°C-ig illetve, 4 és 8 pH érték közötti oldatokkal szemben megõrzi.

Polikarbonát membránszûrõ

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési seb. Szûrési seb. Buborékpont

(μm) (μm) levegõ (ml/min) víz (ml/min) nyomás (bar)

39.PC005..TL 0,05 25 <0,1 0 >101

39.PC010..TL 0,10 6 1,5 2,5 94

39.PC020..TL 0,20 10 3,0 10 57

39.PC040..TL 0,40 10 7,5 33 32

39.PC060..TL 0,60 10 7,5 60 22

39.PC080..TL 0,80 10 18 90 17

39.PC100..TL 1,00 12 20 130 14

39.PC300..TL 3,00 12 75 440 5,7

39.PC500..TL 5,00 17 60 700 3,5

39.PC800..TL 8,00 17 60 1.000 2,1

39.PC1000..TL 10,0 20 69 1.150 1,7

39.PC1200..TL 12,0 6 74 1.250 0,8

39.PC1400..TL 14,0 23 127 1.400 1,1

Választható méretek:

Átmérõ (mm): 13, 25, 47

Kiszerelés: 100 db/doboz.

A kódszámok kialakítása:
A táblázatokban feltüntetett kódokba kérjük a membrán átmérõjét meghatározó számokat beírni.

39.(kód kezdete) (átmérõ) (kód vége)
Például:
45 μm-es, 47 mm átmérõjû teflon membránszûrõ:          39.PT045 47 BL

A kódszámok kialakítása:
A táblázatokban feltüntetett kódokba kérjük a membrán átmérõjét meghatározó számokat beírni.

39.(kód kezdete) (átmérõ) (kód vége)
Például:
45 μm-es, 47 mm átmérõjû teflon membránszûrõ:          39.NY045 47 BL

134 °C

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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membránszûrõk V

Speciális membránok, melyek elsõsorban nukleinsav (DNS, RNS) és fehérjék transzferé-
hez ajánlunk.
Anyagukat tekintve cellulóz nitrát, nylon és polivinilfuoridbõl (PVDF) készülhetnek
megerõsítéssel vagy anélkül. Kaphatóak kör alakú kivitelben, illetve íves vagy tekercs 
kiszerelésben a felhasználás jellegéhez igazodóan. 

ALBET LabScience transzfermembránok

Cellulóz nitrát transzfermembrán megerõsítés nélkül
NC típus: cellulóz nitrát transzfermembrán megerõsítés nélkül
Jellemzõk: - cellulóz acetát-mentes

- igen magas kötés és érzékenység  (nukleinsav kötés 100 μg/cm²)
- tökéletesen átnedvesedik, nem igényel metanolt, nem változik hidrofóbbá

a transzfer során
- alacsony háttér minden transzfernél, különösen fehérje blottolásnál
- könnyen blokkolható

Alkalmazás: - optimális felbontást igénylõ módszerek
- Western, Northern, Southern, dot/slot illetve, fehérje- és immuno-

blottolás
- radioaktívan jelölt, kromogén, kemilumineszcens kimutató rendszerek

NEC típus: cellulóz nitrát transzfermembrán, megerõsített
- erõs, nem pöndörödik, hajlik, szakad sütés után
- többszörös elõhívás
- további jellemzõiben azonos az NC típussal

Alkalmazás: - nagy mechanikai igénybevételnek kitett DNS, RNS, fehérje átvitelek
- többszörös hibridizáció
- csoport/plakk átoltás
- biotinilált detektálási rendszerek
- további alkalmazások azonosak az NC típussal

Kód Pórus Ø Méret Kiszerelés

(μm) (mm)

39.NC020202005 0,20 200 × 200 5 ív/csomag

39.NC02030301 0,20 300 3 m/tekercs

39.NC04508250 0,45 Ø 82 50 db/doboz

39.NC04508550 0,45 Ø 85 50 db/doboz

39.NC04513250 0,45 Ø 132 50 db/doboz

39.NC04513750 0,45 Ø 137 50 db/doboz

39.NC045151505 0,45 150 × 150 5 ív/csomag

39.NC045202005 0,45 200 × 200 5 ív/csomag

39.NC045222205 0,45 220 × 220 5 ív/csomag

39.NC04530301 0,45 300 3 m/tekercs

39.NC04520301 0,45 200 3 m/tekercs
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NY típus: Nylon transzfermembrán, megerõsített
Jellemzõk: - erõs, nem pöndörödik, hajlik, szakad sütés után

- hidrofil, nedvesítõ reagenseket nem igényel, nem változik hidrofóbbá a 
hibridizáció során

- a cellulóz nitrát membránnál magasabb kötõ képesség (kb. 350 μg/cm²)
- különbözõ méretû fragmensek kötésére alkalmas

Alkalmazás: - hagyományos DNS és RNS transzfer, neutrális vagy egyszeri próbák
- radioaktívan jelölt és nem radioaktív detektálási rendszerek
- Northern és Southern blottolás
- UV keresztkötés
- csoport/plakk átoltás

NYP típus: Nylon + (pozitív töltésû) transzfermembrán
Jellemzõk: - következetes eredmény 12 vagy több ismételt elõhívás során

- nukleinsav kötés 450 μg/cm², lúgos blottolás
- további alkalmazások azonosak az NY típussal

Nylon transzfermembrán

Kód Kód Pórus Ø Méret Kiszerelés

pozitív (μm) (mm)

39.NY020202005 - 0,20 200 × 200 5 ív/csomag

39.NY02030301 - 0,20 300 3 m/tekercs

39.NY04508250 39.NYP04508250 0,45 Ø 82 50 db/doboz

39.NY04508550 39.NYP04508550 0,45 Ø 85 50 db/doboz

39.NY04513250 39.NYP04513250 0,45 Ø 132 50 db/doboz

39.NY04513750 39.NYP04513750 0,45 Ø 137 50 db/doboz

39.NY045151505 39.NYP045151505 0,45 150 × 150 5 ív/csomag

39.NY045202005 39.NYP045202005 0,45 200 × 200 5 ív/csomag

39.NY045222205 39.NYP045222205 0,45 220 × 220 5 ív/csomag

39.NY04530301 39.NYP04530301 0,45 300 3 m/tekercs

39.NY04520301 39.NYP04520301 0,45 200 3 m/tekercs

PV típus: PVDF transzfermembrán megerõsítés nélkül
Jellemzõk: - hidrofób

- kémiai kompatibilitás az általánosan használt festési eljárásokkal
- alacsony háttér, magas érzékenység
- a magasabb kötõképesség megakadályozza a minta „túlfutását”
- különbözõ molekulasúlyú fehérjék (5 kD-tól 700 kD-ig) hatékony átvitelét

teszi lehetõvé
- BSA kötõ képesség 125 μg/cm² a nagyobb globuláris fehérjék esetében,

kisebb peptideknél nagyobb kötõ képesség
Alkalmazás: - Western blottolás és fehérje szekvencia kimutatás

- peptid térképezés, aminosav elemzés, Dot, Slot blottolás

Polivinilfuorid (PVDF) transzfermembrán

Kód Pórus Ø Méret Kiszerelés

(μm) (mm)

PV020202005 0,20 200 × 200 5 ív/csomag

PV02030301 0,20 300 3 m/tekercs

PV045151505 0,45 150 × 150 5 ív/csomag

PV045202005 0,45 200 × 200 5 ív/csomag

PV04530301 0,45 300 3 m/tekercs

PV04520301 0,45 200 3 m/tekercs
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szûrõkészülékekV

A boroszilikát üvegbõl készült szûrõegység általános laboratóriumi szûrésekhez ajánlott.
Alkalmas vizes oldatok, szerves vagy korrozív folyadékok vákuumszûrésére.
A csiszolatokat alumínium szorító fogja össze. A szûrõtölcsér üveg fritjére 47 mm
átmérõjû membrán helyezhetõ. A szûrõtölcsér térfogata 300 ml, az ajánlott szívópalack
térfogata 1.000 ml, de ettõl eltérõ méretû palack is használható (ebben az esetben
másik dugót kell választani). Szûrési felület 9,6 cm2.

Üveg szûrõkészülék

Kód Megnevezés

39.EFV047300 szûrõkészülék (tölcsér, frit, szorító)

52.821010541F szilikon dugó átmenõ furattal a szûrõkészülék befogadására

52.821010541 szilikon dugó, tömör, a szûrõpalack lezárására (kifúrható)

51.2120154 szívópalack üveg olivával, 1.000 ml, DURAN üvegbõl

63.412022940 szívópalack üveg olivával, 1.000 ml, SIMAX üvegbõl

134 °C

Kód Megnevezés Szûregység 

térfogata (ml)

39.RF3100 három munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 100

39.RF3500 három munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 500

39.RF6100 hat munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 100

39.RF6500 hat munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 500

Szûrõállvány komplett szûrõegységgel, több munkahelyes
Anyaga: rozsdamentes acél
Használatával több minta egy idejû szûrése lehetséges, megnövelve a laboratórium

hatékonyságát.
A vákuum mindegyik szûrõegységben szabályozható, az állványon  talál-
ható szeleppel.
A rozsdamentes fritek biztosítják a szûrõ felszínén maradt baktériumok
vagy visszamaradt részecskék egyenletes eloszlását.

Technikai adatok:

Szûrõfelület nagysága: 12,5 cm2

Membrán átmérõk: 47 vagy 50 mm

Szûrési sebesség: 0,45 μm-nél 600 ml/perc, 0,2 μm-nél 200 ml/perc

Nyomás alsóhatára: vákuum.

Sterilizálható autoklávval (121°C vagy 134°C), hõlégsterilizátorral (180°C)

134 °C

Anyaga: rozsdamentes acél.
A fenti készülékek alapváltozata, tölcsér és frit nélkül hat és három munkahelyes kivitel-
ben. Az így leegyszerûsített készülékhez számos tartozék rendelhetõ, mint: steril (PE)
monitor, polipropilén (PP) tölcsér, polikarbonát (PC) szûrõegység (lásd a továbbiakban),
üveg szûrõtartó (30 ml, 250 ml) stb. 

Szûrõállvány szûrõegység nélkül, variálható, több munkahelyes

egyéb palack1.3

szilikon dugó1.8

A részletekrõl érdeklõdjön munkatársainknál!
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Polikarbonát (PC) szûrõegység
Zárt, komplett szûrõrendszer vákuumos szûréshez. Az alsó gyûjtõedény eltávolításával
kompatíbilis a fentiekben említett szûrõállványhoz. Sterilizálható autoklávval 121ºC-on.
Kód: 39.EPC250K

2

1

0

Kifejezetten vizes és/vagy agresszív minták tisztítására és sterilizálására tervezett szûrõtartók
többszöri használatra. A szûrendõ minta mennyiségétõl és fajtájától függõen hatféle szûrõtartó
rendelhetõ.
A nagyobb térfogató szûrõtartók kimenetei alkalmasak a nyomástartályhoz vagy perisztaltikus
pumpára való csatlakozáshoz. A rozsdamentes acél tartók folyadékleeresztõ szeleppel is el vannak
látva.

Szûrõtartók 5 – 1.000 ml térfogathoz

Kód 39.PF13P 39.PF13T 39.PF25P 39.PF25A 39.PF47P 39.PF47A

Térfogat 5 ml 5 ml 100 ml 100 ml 1.000 ml 1.000 ml

Applikáció vizes agresszív vizes agresszív vizes agresszív

minták minták minták minták minták minták /

és/vagy levegõ /

oldószerek gázok

Anyag polikarbonát teflon polikarbonát rozsdamentes polikarbonát rozsdamentes

(PC) (PTFE) (PC) acél (PC) acél

Zárás szilikon gyûrû - szilikon gyûrû teflon gyûrû szilikon gyûrû szilikon gyûrû

10 / 15 mm 20 / 26 mm 40 / 50 mm 42 / 47 mm

Szûrõ átmérõ 13 mm 13 mm 25 mm 25 mm 47 mm 47 mm

Szûrési felület 0,5 cm2 0,5 cm2 3 cm2 3 cm2 12,5 cm2 13 cm2

Be / kimeneti luer lock / luer lock / luer lock / luer lock / 10 mm/ 10 mm /

csatlakozás luer slip luer slip luer slip luer slip 10 mm 10 mm

Max. nyomás 7 bar 5 bar 7 bar 7 bar 7 bar 20 bar

Sterilizálási gõz 121 ºC gõz 134 ºC gõz 121 ºC gõz 134 ºC gõz 121 ºC gõz 134 ºC

lehetõség hõlég 180 ºC hõlég 180 ºC hõlég 180 ºC

50-100 literes térfogathoz is rendelhetõk szûrõtartók.

Technikai adatok:

Tölcsér kapacitás: 250 ml

Gyûjtõedény kapacitás: 250 ml

Membrán átmérõ: 47 mm

Szûrési terület: 12,5 cm2

Szûrési sebesség: 0,2 μm – 200 ml/perc, 0,45 μm – 700 ml/perc, 0,8 μm – 2 l/perc

Legnagyobb nyomás: vákuum vagy 2 bar



5.28 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

SZÛRÉSTECHNIKA

szûrõkészülékekV

Kód Típus Megnevezés Munkahely

55.200100 LSV-M1 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 1

55.200200 LSV-M2 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 2

55.200300 LSV-M3 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 3

55.200600 LSV-M6 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 6

Az üledékes vizek szûrésének jelentõs meggyorsítása válik lehetõvé az atmoszférikus
nyomás többszörösén üzemelõ nyomószûrõ használatával. Olyan mintát, amelyet 
vákuumos szûréssel kb. 4 órán keresztül szûrtek, a túlnyomásos szûrõvel, 3 bar-os
nyomással 1 percen belül lehetett leszûrni! 
A szûréshez – a további vizsgálattól függõen – használhatunk kompresszor által termelt,
vagy palackban tárolt levegõt, vagy akár egyéb (inert) gázt is. 
A nyomószûrõ maximális mûködési nyomása: 6 bar. 

Felépítés:
A szûrõegység erõs acélállványra van felszerelve, amelynek hosszát a munkahelyek száma
szabja meg. Az állvány felületkezelése lehetõvé teszi a nedves környezetben való
munkavégzést. A mintatér ûrtartalma 250 ml, a szûrõház anyaga polikarbonát, amelyet

egy fémbõl készített védõmaszk vesz körül. Minden kötõelem rozs-
damentes acélból készül. A csövezés könnyen oldható és csatlakoz-
tatható. Minden egyes munkahely külön-külön szabályozószeleppel
és manométerrel rendelkezik. Az egyes elemek szivárgásmentes
zárását gumigyûrûk („O”-gyûrûk) biztosítják. 

Mûködtetés:
A szûréshez egy 47–50 mm átmérõjû szûrõpapírt vagy membrán-
szûrõt kell a szûrõegység házában lévõ porózus korong (frit) tete-
jére helyezni. A polikarbonát szûrõtartály tetején található füg-
gõleges nyíláson keresztül kell a mintát beadagolni, amelyet majd az
„O”-gyûrõs tömítéssel ellátott zárócsavarral bezárunk. 
A töltõnyílás belsõ átmérõje 11,5 mm, így megfelelõ méretû töl-
csért is lehet használni a szûrõház feltöltésére. 
A szûrõház lezárását követõen a nyomásszabályozó szeleppel a
berendezés nyomás alá helyezhetõ,  és elvégezhetõ a szûrés. 
A szûrlet az állványra – a szûrõegység alá – helyezett edényben
gyûlik össze. Igény-szerint a túlnyomásos szûrõ alsó kifolyójára egy
csövet lehet csatlakoztatni, és a vizet egy nagyobb térfogatú
tartályban gyûjthetõ. A kifolyócsonk külsõ ármérõje 12 mm. 

Karbantartás:
A vízszûrõ kialakítása gyors munkát és könnyû tisztítást tesz
lehetõvé. A szûrõház alja egy mozdulattal kivehetõ az állványból, és
elmosható a mosogatóban. A készülék szét- és összeszereléséhez
nincs szükség semmiféle szerszámra.

Pozitív nyomású vízszûrô

Egyedi elképzeléseivel kapcsolatban
hívja fel munkatársainkat!

Technikai adatok:

Mintatér térfogat: 250 ml

Legmagasabb ajánlott nyomás: 6 bar

Szûrési felület: Ø50 mm (20 cm2)

Töltõnyílás mérete: Ø11,5 mm

Kifolyócsonk mérete: Ø12 mm (olivás)



FOLYADÉKADAGOLÓK

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új folyadékadagoló eszközökrõl
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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JENCONS VWR POWERPETTE TURBO elektromos pipettor
A POWERPETTE PLUS készülék erõsebb és csendesebb motorral felszerelt változata. Egy
25 ml-es pipetta teljes térfogatát kevesebb, mint 3 másodperc alatt szívja fel gyors
üzemmódban. 
Tartozék: szûrõ a túlszívás ellen (3 db), kétpozíciós asztali tartó, akkutöltõ.
Kód: 21.266131

Kiegészítõk SAFETYPETTE-hez és POWERPETTE-hez
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

21.266089 0,2 μm-es szûrõ 5

21.266003 0,45 μm-es szûrõ 5

6.712913 steril 0,45 μm-es szûrõ 1

21.266004 szilikon kónusz 1

21.266138 fali tartó Powerpette-hez 1

JENCONS VWR SAFETYPETTE biztonsági pipettázó ballon
Hagyományos pipettával való adagoláshoz biztonságos és egyszerûen kezelhetõ eszköz.
Ergonómiai szempontok szerint tervezett kis súlyú, de robosztus pipettorral 1 ml és
100 ml közötti tartományban lehet adagolni. A pipettázó ballonba szerelt, cserélhetõ
0,45 μm-es szûrõ megóvja a belsõ részeket a káros behatásoktól. A szilikon anyagú
kónuszos pipettatartó szintén cserélhetõ és autoklávozható. A variálható színes gyûrûk
(fehér, menta, pink, lila) a laboratóriumi munkát is színesebbé varázsolják.
Kód: 21.475102

JENCONS VWR SAFETYPETTE PRO biztonsági pipettázó ballon
A SAFETYPETTE ballon továbbfejlesztett változata. A felszíváshoz szükséges
vákuumot biztosító ballon kialakítása különleges, a lapított forma révén a
pipettázó feltét nem tud az asztalról legurulni. Adagolási tartomány a fel-
használt pipettától függõen: 1-100 ml. 
A ballonhoz (beszerelve) egy 0,45 μm-es szûrõt mellékelünk. 
Kód: 21.475155

JENCONS VWR POWERPETTE PLUS elektromos pipettor
Korszerû akkumulátoros pipettor veszélyes anyagok hagyományos pipettákkal történõ
biztonságos adagoláshoz. Könnyû és csendes kivitel. Hajlított kialakítása kényelmes
pipettázást biztosít a kezelõ számára. Adagolási tartomány: 1-100 ml. Az adagolás
sebessége (lassú vagy gyors) és típusa (motorikus vagy szabad kifolyás) változtatható.
Az akkumulátor alacsony töltöttségét piros fény jelzi. A pipettatartó szilikon kónusz
cserélhetõ és autoklávozható. Igény esetén különbözõ színekben (szürke, menta, pink,
sárga, lila és kékeszöld) rendelhetõk. 
Tartozék: szûrõ a túlszívás ellen (3 db), asztali tartó, akkutöltõ. 
Kód: 21.266001

i Színes POWERPETTE PLUS pipettorok igény szerint

osztott pipetta1.11 és 2.13
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FINNPIPETTE C1 elektromos pipettor
Csúcstechnológiás, kis súlyú szerológiai pipettor 1-100 ml-es pipettákkal történõ
folyadékadagolásra alkalmas készülék. Az elektronika nyolc adagolási sebesség beállítását
teszi lehetõvé, melynek mértéke a megvilágított LCD kijelzõrõl leolvasható. Az adagolás
történhet motorikusan, vagy szabad kifolyással. A beépített Li-Ion akkumulátor 
töltöttségét a kijelzõ mutatja, mely alacsony akkufeszültség esetén
villogó jelzéssel figyelmeztet. A pipettatartó szilikon kónusz cserél-
hetõ és autoklávozható.
Tartozék: asztali tartó, fali tartó, akkutöltõ.
Kód: 53.4580800

Kiegészítõk 
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

53.4580560 0,45 μm-es szûrõ 5

53.4580570 steril 0,45 μm-es szûrõ 5

53.22278 szilikon kónusz 1

BIOHIT PROLINE XL elektronikus pipettor
Mikroprocesszoros, LCD kijelzõs, 0,1 – 25 ml térfogatok nagyon pontos, kényelmes
adagolásra szolgáló készülék. Az adagolási sebesség és a térfogat könnyedén változtat-
ható. Egyszerûbb funkciók mellett sorozatadagolás, keverés is lehetséges. Pontatlanság:
±0,3 % (25 ml-es pipetta és pipettázó üzemmód esetén). A pipettorba szerelt
membránszûrõ (0,45 μm) mellett 2 darabot (0,2 és 0,45 μm) tartalékként mellékelünk.
Az akkumulátortöltõ állványként is funkcionál. A készülék 5 vagy 10 ml-es pipettaheggyel
is használható.
Kód: 6.710901

Programozási adatok:
Pipetta Pipetta üzemmód* Diszpenzer üzemmód* Folyamatos üzemmód*

térfogat (ml) adagolási tart. (ml) adagolási tart. (ml) adagolási tart. (ml)

1 0,1 – 1,0 0,1 – 0,5 0 – 1,0

2 0,2 – 2,0 0,1 – 1,0 0 – 2,0

5 0,5 – 5,0 0,1 – 2,5 0 – 5,0

10 1,0 – 10,0 0,5 – 5,0 0 – 10,0

25 2,0 – 25,0 1,0 – 12,5 0 – 25,0

*fokozat: 0,05 ml-enként.

Kiegészítõk
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

21.266089 0,2 μm-es szûrõ 5

21.266003 0,45 μm-es szûrõ 5

6.712913 steril 0,45 μm-es szûrõ 1

21.266012 szilikon kónusz 1

22.200075 1 – 10 ml-es pipettahegy ömlesztve 250

22.199075 1 – 5 ml-es pipettahegy 50 db-os tartóban 1



JENCONS VWR DIGITAL diszpenzer, 30 ml
Ez a folyadékadagoló a fent említett Zipette Pro készülék LCD kijelzõvel
ellátott változata. A digitális kijelzõ rendkívül megkönnyíti a leolvasást és
pontosabb, finomabb adagolást tesz lehetõvé. A Zipette Digital diszpen-
zer a Pro-hoz hasonlóan hagyományos, kézi feltöltésû (felszívású)
adagolóként, valamint automatikusan felszívó adagolóként is mûködhet. 
A mellékelt három adapterrel (38, 40 és 45 mm) különbözõ nyakméretû
üvegre szerelhetõ. 
Kód: 21.263029

JENCONS VWR ZIPPETTE PRO diszpenzer, 30 ml
Ergonómiai szempontok szerint kifejlesztett, egyszerû, könnyen tisztítható és auto-
klávozható folyadékadagoló. A kívánt adagolási mennyiség a készülék tetején elhelyezett
gomb tekerésével állítható be. Az adagolási térfogatot a skálán mutató segítségével
lehet leolvasni.
A diszpenzer mûködhet hagyományos, kézi feltöltésû (felszívású) adagolóként, valamint
automatikusan felszívó adagolóként is. Ez utóbbi mûködését az utólag beépített rugó
(tartozék) végzi: a folyadék kiadagolása után készülék felszívja a következõ kiadagoláshoz
szükséges (beállított) mennyiséget a tartályból. A diszpenzer levegõztetõ nyílásához
(steril) szûrõ csatlakoztatható. A készülék – a Zipette típushoz hasonlóan – cseppenés
elleni csappal rendelkezik. A mellékelt három adapterrel (38, 40 és 45 mm) különbözõ
nyakméretû üvegre szerelhetõ. Anyagában és tulajdonságaiban szintén megegyezik a
Zipette diszpenzerrel.
Kód: 21.263027

Technikai adatok:

Adagolási egység: 1 ml

Ismétlés: <± 0,1%

Pontosság: <± 0,3%

Technikai adatok:

Adagolási egység: 0,2 ml

Ismétlés: <± 0,1%

Pontosság: <± 0,3%

Kód Megnevezés Adagolási Ismétlés Pontosság

egység (ml) (±, %) (±, %)

21.263000 Zippette 2,5 ml 0,05 <0,1 <0,3

21.263001 Zippette 5,0 ml 0,1 <0,1 <0,3

21.263002 Zippette 10 ml 0,2 <0,1 <0,3

21.263003 Zippette 30 ml 1 <0,1 <0,3

21.263004 Zippette 50 ml 1 <0,1 <0,3

JENCONS VWR ZIPPETTE diszpenzer, 2,5 – 50 ml
Egyszerû, könnyen tisztítható és autoklávozható folyadékadagoló, finom-
beállítási lehetõséggel. A kívánt adagolási mennyiség a készülék oldalán el-
helyezett gomb megfelelõ pozícióban való rögzítésével állítható be. 
A diszpenzer levegõztetõ nyílásához (steril) szûrõ csatlakoztatható. 
A készüléken elhelyezett cseppenés elleni csap praktikusan elzárható, ha
az adagoló áthelyezésre, elszállításra kerül másik helyre, vagy ha huzamo-
sabb ideig használaton kívül van. A mellékelt három adapterrel (38, 40 és
45 mm) különbözõ nyakméretû üvegre szerelhetõ. Minden olyan vegyszer
adagolható, amely az üveget nem támadja meg. A folyadékszállító alkatré-
szek anyaga teflon (PTFE) és boroszilikát üveg.
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Üvegtartály VWR JENCONS diszpenzerhez és digitális bürettához
Kód Megnevezés Térfogat

(liter)

21.262086 Amber Squat oldalfeltöltõs barna üveg 1,4 

21.262103 Amber Squat oldalfeltöltõs barna üveg 2,5 

Szûrõ JENCONS VWR diszpenzerhez és digitális bürettához
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

21.266089 0,2 μm-es szûrõ 5

21.266003 0,45 μm-es szûrõ 5

6.712913 steril 0,45 μm-es szûrõ 1

Kód Megnevezés Adagolási Ismétlés Pontosság

egység (ml) (±, %) (±, %)

21.182000 Digitrate 30 ml 0,01 <0,1 <0,2

21.182025 Digtrate Pro 30ml 0,01 <0,1 <0,2

21.182001 Digitrate 50 ml 0,01 <0,1 <0,2

21.182026 Digitrate Pro 50 ml 0,01 <0,1 <0,2

JENCONS VWR DIGITRATE és DIGITRATE PRO digitális büretta 
A digitális büretta és elektronikus diszpenzer a legtöbb vegy-
szer gyors, kényelmes titrálására illetve finomléptékû adago-
lására alkalmas. Pontos, precíz, könnyen leolvasható és egy-
szerûen kezelhetõ. A kijelzett mennyiség 0,01 ml pontosság-
gal jelenik az LCD kijelzõn. A büretta hosszú élettartamú
elemmel mûködik (kb. 60.000 titrálás) és automata kikapcso-
lással rendelkezik. A büretta levegõztetõ nyílásához (steril)
szûrõ csatlakoztatható.  A készüléken elhelyezett cseppenés
elleni csap praktikusan elzárható, ha az adagoló áthelyezésre,
elszállításra kerül másik helyre, vagy ha huzamosabb ideig hasz-
nálaton kívül van. A mellékelt három adapterrel (38, 40 és 45
mm) különbözõ nyakméretû üvegre szerelhetõ. A folyadékkal
érintkezõ alkatrészek autoklávozhatók.

FOLYADÉKADAGOLÓK
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üveg automata büretta1.10
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FINNPIPETTE STEPPER és MULTISTEPPER sorozatadagoló

FINNPIPETTE MULTISTEPPER: nyolccsatornás pipettamodullal ellátott sorozatadagoló.
A modul eltávolításával az adagoló STEPPER-ként funkcionál: fecskendõkkel való adagolás-
ra alkalmas.
A MULTISTEPPER egyszerû használhatóságot biztosít a bal és jobbkezes felhasználók
számára egyaránt, mivel a modul 360 fokban elforgatható.
A nyolc csatornás modul ideális a mikroplate-ekkel való munkákhoz: egyszeri töltéssel
akár 24 × 50 μl = 192 lyuk, 12 × 100 μl = 96 lyuk, 8 × 150 μl = 64 lyuk, 6 × 200 μl
= 48 lyuk vagy 5 × 250 μl = 40 lyuk adagolására alkalmas 50 μl-es lépésekben.

Kód Megnevezés

53.4540000 FINNPIPETTE STEPPER sorozatadagoló

53.4540500 FINNPIPETTE MULTISTEPPER sorozatadagoló

53.2206590 8 csatornás MULTISTEPPER modul külön, a STEPPER adagolóra

53.9420300 adapter 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezésére (10 db/doboz)

53.9420310 steril adapter 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezésére (5 db/doboz)

Fecskendõk FINNPIPETTE STEPPER sorozatadagolóhoz
Kód Kód Térfogat Rendelési egység (db)

nem steril steril* (ml) nem steril steril

53.9404170 53.9404173 0,5 100 50

53.9404180 53.9404183 1,25 100 50

53.9404190 53.9404193 2,5 100 50

53.9404200 53.9404203 5,0 50 25

53.9404210 53.9404213 12,5 50 25

53.9404220 53.9404223 25 20 10

53.9404230 53.9404233 50 10 10

*a steril fecskendõk egyesével vannak csomagolva.

Pipettahegyek FINNPIPETTE MULTISTEPPER sorozatadagolóhoz
Kód Kód Térfogat Rendelési egység

nem steril steril (ml) (db/csomag) (db/tartó)

53.9401300 - 1,25 400 -

53.9401330 - 1,25 - 96

- 53.9401330 1,25 - 96

Fecskendõ Pozíció: 1 2 3 4 5 Pontosság Ismétlés

térfogat (ml) Adagolási térfogat (μl) (±, %) (±, %)

0,5 10 20 30 40 50 1,0 0,6

1,25 25 50 75 100 125 0,8 0,5

2,5 50 100 150 200 250 0,8 0,3

5,0 100 200 300 400 500 0,8 0,2

12,5 250 500 750 1.000 1.250 0,6 0,2

25 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0,5 0,3

50 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 0,5 0,3

FINNPIPETTE STEPPER: univerzális ismétlõpipetta, mely hét különbözõ méretû fecskendõ
befogadására, és 10-5.000 μl folyadék adagolására alkalmas. A készülék nyolccsatornás
modullal (MULTISTEPPER) is felszerelhetõ.
Öt adagolási térfogat állítható be az egyes fecskendõknél, melyekkel akár 45 lépésbõl
(adagolásból) álló sorozat is könnyedén adagolható. Az egykezes sorozatadagoló pipetta
könnyen használható és kényelmes, a kiválasztott fecskendõ felhelyezése után a beállított
- adagolni kívánt - mennyiséggel feltölthetõ a fecskendõ.
A hét méretben kapható FINNTIP STEPPER fecskendõk steril (egyesével csomagolt) és
nem steril változatban is rendelhetõk. A 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezéséhez
adapter szükséges.
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BIOHIT mechanikus sorozatadagoló
Az egyszerûen használható ismétlõpipetta folyadékok 1-5.000 μl közötti sorozat
adagolására szolgáló, cserélhetõ fecskendõs készülék. Gyors és pontos adagolást tesz
lehetõvé. Akár 48 lépésbõl (adagolásból) álló sorozat is könnyedén adagolható.
Az adagolás és a térfogatállítás egy kézzel elvégezhetõ. A kis súlyú (kb. 100 g), de erõs
kivitelû adagoló kitûnõen alkalmazható nagy viszkozitású, habzásra hajlamos, veszélyes
vagy fertõzõ anyagoknál. A sorozatadagolóhoz való fecskendõk 0,1 ml-tõl 50 ml-ig, 
az alábbi táblázatból választhatók ki. Tartozék: autoklávozható adapter nagy térfogatú
(25 és 50 ml-es) fecskendõk felhelyezésére.

BIOHIT eLINE Lite és Pro elektronikus sorozatadagolók

Fecskendõ Lépésszám: 48 23 15 11 8 Ismétlés Pontosság

térfogat (ml) Adagolási térfogat (μl) (±, %) (±, %)

0,1 2 4 6 8 10 <1,6 <3,0

0,2 4 8 12 16 20 <1,3 <2,0

0,5 10 20 30 40 50 <0,8 <0,7

1,25 25 50 75 100 125 <0,8 <0,5

2,5 50 100 150 200 250 <0,8 <0,4

5,0 100 200 300 400 500 <0,4 <0,3

12,5 250 500 750 1.000 1.250 <0,3 <0,3

25 500 1.000 1.500 2.000 2.500 <0,2 <0,3

50 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 <0,2 <0,2

Kód Megnevezés

6.725700 BIOHIT mechanikus sorozatadagoló

6.792036 tartalék adapter 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezésére

A BIOHIT
A finn Biohit 1988. évi megalakulása óta meghatározó szereplõ a folyadékadagolók piacán,
amelyet a folyamatos innovációnak és a mindenkori csúcstechnológia alkalmazásának köszön-
het. A hatalmas tapasztalattal rendelkezõ vállalat (az elsõ állítható pipettát – a finnpipettát
– a Biohit elnöke fejlesztette ki) a legnagyobb gyártók közé tartozik a mechanikus pipetták
piacán, és a világszerte használt elektronikus pipetták túlnyomó többsége is Biohit gyárt-
mányú. A teljesítményt, az ergonómiát és a tapasztalatokat ötvözve a felhasználóknak 
biztonságos, pontos és kényelmes használatot biztosító pipettákat nyújtanak.

Kód Megnevezés

6.73070X Biohit eLINE Lite diszpenzer

6.73080X Biohit eLINE Pro diszpenzer

6.721001 eLINE cserélhetõ elem

X: 0=AC-adapter nélkül, 1=AC-adapterrel

A mechanikus sorozatadagoló elvén mûködõ korszerû, mikroprocesszoros készülék, mellyel
az adagolás rendkívül könnyedén és egyszerûen történhet meg. Az automatizált
folyadékadagolás biztosítja a pontos adagolást még a magas viszkozitású folyadékoknál is. 
Adagolási térfogattartomány: 1 μl – 50 ml. Az adagolás 5 különbözõ sebességen történ-
het. A készülék intelligens TipGuide fecskendõválasztó programja kiválasztja, és az LCD
kijelzõn megjeleníti a leginkább használható fecskendõket, ezáltal biztosítja a helyes
adagolást. A sorozatadagoló ezen felül elektromos fecskendõ-ledobóval rendelkezik. 
eLINE Lite üzemmód: sorozatadagolás TipGuide fecskendõválasztó programmal.
eLINE Pro diszpenzer 7 adagolási funkcióval rendelkezik: sorozatadagolás TipGuide prog-
rammal, sorozatadagolás, pipettázás, automata sorozatadagolás, multi felszívás,
hígítás, szekvenciális pipettázás. 
A készüléket 1 és 4 férõhelyes töltõállványon, illetve pipettázás közben – AC-adapterrel is
– lehet tölteni. Biohit fecskendõk a 6.19. fejezetnél, a töltõállványok a 6.14. fejezeznél talál-
hatóak. Figyelje a Biohit idõszakos akcióit, mert ezek által jelentõs kedvezményekhez juthat!
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BIOHIT PROLINE és PROLINE PLUS egycsatornás pipetta
A finnpipetta (más néven automata pipetta) legfõbb jellemzõi: pontos, megbízható, könnyen
kezelhetõ. Hegyledobó mechanikával és számkijelzõvel rendelkezik, amely a beállított adagolási
térfogatot mutatja. A hegytartó kónusz végébe hidrofób szûrõ rendelhetõ (minta van a
dobozban), mely növeli a pipetta élettartamát. A készülék a mellékelt “szerszámkészlet”
segítségével szükség esetén nehézségek nélkül kalibrálható és karbantartható.
A Proline Plus pipetták finomabb lépésekben állíthatóak be, színkódoltak, teljesen autok-
lávozhatóak, Ezen pipetták kezelése sokkal könnyebb, mint az “alap” Proline-é, használatuk
kisebb erõkifejtést igényel a kezelõtõl. A keskenyített hegyledobó nyak lehetõvé teszi a
mintavételt a szûk laboratóriumi csövekbõl. Egyenértékû bal-, és jobbkezes használat. 
A Biohit pipettákra 3 év garanciát biztosítunk!

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Hegytípus

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.16-18 old.)

6.720210 8 0,5 - 10 0,1 1,50 1,50 A, B, L, M

6.720220 8 5 - 50 0,5 0,50 1,00 C, D, O, P, Q

6.720240 8 50 - 300 5,0 0,25 0,70 D, Q

6.720310 12 0,5 - 10 0,1 1,50 1,50 A, B, L, M

6.720320 12 5 - 50 0,5 0,50 1,00 C, D, O, P, Q

6.720340 12 50 - 300 5,0 0,25 0,70 D, Q

*maximális adagolási térfogaton mérve.

BIOHIT PROLINE többcsatornás pipetta
Az adagolófej 360 fokban elfordítható. Garancia: 3 év.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.16-18 old.)

BIOHIT PROLINE pipetta

6.720005 0,1 – 2,5 0,05 2,00 2,5 A, B, L, M

6.720000 0,5 – 10 0,1 0,80 1,00 A, B, C, L, M, N

6.720080 2 – 20 0,5 0,40 0,90 C, N, O

6.720020 5 – 50 0,5 0,30 0,60 C, D, O

6.720050 10 – 100 1,0 0,15 0,80 C, D, O, P, Q

6.720070 20 – 200 1,0 0,15 0,60 C, D, P, Q

6.720060 100 – 1.000 5,0 0,20 0,60 E, G, S

6.720110 1.000 – 5.000 50,0 0,15 0,50 J

BIOHIT PROLINE PLUS autoklávozható pipetta

6.728010 0,1 – 3 0,002 0,80 1,30 A, B, L, M

6.728020 0,5 – 10 0,01 0,60 1,00 A, B, L, M,

6.728030 2 – 20 0,02 0,40 0,90 C, N, 

6.728050 10 – 100 0,10 0,15 0,80 C, D, O

6.728060 20 – 200 0,20 0,15 0,60 C, D, P, Q

6.728070 100 – 1.000 1,00 0,20 0,60 E, G, S

6.728080 500 – 5.000 10,0 0,20 0,50 J

6.728090 1.000 – 10 000 20,0 0,20 0,60 U

*maximális adagolási térfogaton mérve.

121 °C

Megnevezés Kód Térfogat egységek (μl)

Starter Kit 1 6.728650 0,1 – 3; 0,5 – 10; 100 – 1000

Starter Kit 2 6.728651 0,5 – 10; 10 – 100; 100 – 1000

Starter Kit 3 6.728652 2 – 20; 20 – 200, 100 – 1000

Starter Kit 4 6.728653 500 – 5000, 1000 – 10 000

BIOHIT PROLINE PLUS gazdaságos Starter Kit - induló csomag
A csomag tartalma: 3, vagy 2 db különbözõ térfogattartományú pipetta, 3 rack pipetta-
hegy, pipettatartó, kalibrálóeszköz és sapkák a színkódoláshoz.
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Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (lásd 6.14 oldal)

6.725120 8 0,5 - 10 0,01 1,50 1,00 szürke A, B, L, M

6.725130 8 5 - 100 0,1 0,70 0,25 sárga C, D, O

6.725140 8 30 - 300 0,2 0,60 0,25 narancs D, Q

6.725220 12 0,5 - 10 0,01 1,50 1,00 szürke A, B, L, M

6.725230 12 5 - 100 0,1 0,70 0,25 sárga C, D, O

6.725240 12 30 - 300 0,2 0,60 0,25 narancs D, Q

*maximális adagolási térfogaton mérve.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (lásd 6.14 oldal)

6.725010 0,1 - 3 0,002 0,80 1,30 szürke A, B, L, M

6.725020 0,5 - 10 0,01 0,60 1,00 szürke A, B, L, M

6.725030 2 - 20 0,02 0,40 0,90 sárga C, N

6.725050 10 - 100 0,1 0,15 0,80 sárga C, D, O

6.725060 20 - 200 0,2 0,15 0,60 sárga C, D, P, Q

6.725070 100 - 1.000 1,0 0,20 0,60 kék E, G, S

6.725080 0,5 - 5 ml 10,0 0,15 0,50 zöld J

6.725090 1 - 10 ml 10,0 0,15 0,50 piros U

*maximális adagolási térfogaton mérve.

BIOHIT mLINE egycsatornás pipetta
Az mLINE pipettacsalád a BIOHIT jelentõs szabadalmával (elõfeszített rugórendszer), fel-
szerelve állja a versenyt az összes - a piacon kapható - bármely márkájú mechanikus pipet-
tával! Ez vonatkozik a pipettáknál fontos összes paraméterre, mint pl. a precizitás, a pipet-
ta súlya, a mûködtetéséhez szükséges erõ nagysága, vagy a kézbentartás komfortja. 
Az mLINE pipetta teljesen autoklávozható (20 percig 121°C-on). 
Az mLINE-típusú pipetták számos elõnnyel rendelkeznek:
- A szabadalmaztatott rugalmas pipettakónusz mindig azonos erõvel tartja meg a pipetta-

hegyet (OptiLoad)
- A pipettahegy és a szûrõbetét is egy gombnyomással eltávolítható.
- Az ergonómiai szempontok szigorú figyelembevételével létrehozott pipetta rendkívül kön-

nyû, szorítás nélkül is “kézreáll”, mûködtetéséhez minimális erõkifejtés szükséges.
- A cserélhetõ szûrõbetét megóvja a pipetta dugattyúját a szennyezõdésektõl, a folyadékok

és az oldószergõzök-okozta károsodástól.
A pipettákhoz STANDARD - általános célú - szûrõt mellékelünk mintaként (6.725010 és
6.725020 kódszámú pipetták kivételével), de speciális PLUS szûrõbetét is rendelhetõ
molekuláris biológiai, sejttenyésztési, bakteriológiai valamint virológiai munkákhoz. A magas
fokú precizitást a finomléptékû térfogatállítás és a hõszigetelt pipettatest biztosítja.
Autoklávozás után nincs szükség a pipetta újrakalibrálásra. A mellékelt “szerszámkészlet”
segítségével szükség esetén nehézségek nélkül kalibrálható és karbantartható. Garancia: 3 év.

BIOHIT mLINE többcsatornás pipetta
Az mLINE pipettacsalád többcsatornás, 360 fokban elfordítható adagolófejjel rendelhetõ
változatai. A pipetták minden alkatrésze autoklávozható.

Szûrõbetétek6.14

121 °C

121 °C

BIOHIT mLINE Starter Kit - induló csomag
A Biohit mLINE modelljei gazdaságos induló csomagban is kaphatóak. A csomag tartal-
ma: 3 db különbözõ térfogattartományú pipetta, polcra felragaszható pipettatartó, kali-
bráló eszköz, 3 rack pipettahegy és sapkák a színkódoláshoz.

Megnevezés Kód Térfogat (μl) Pipettahegyek (tartó)

Starter Kit 1 6.725651 0,5-10; 10-100; 100-1000 10, 300, 1.000 μl

Starter Kit 2 6.725652 2-20; 20-200; 100-1000 2×300, 1.000 μl
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FINNPIPETTE F1 egycsatornás pipetta
Thermo Scientific FINNPIPETTE F1 egyesíti a Finnpipetták méltán elismert jellemzõit a
legújabb technológiai fejlesztésekkel.  A világon elsõként a Thermo kínálatában jelenik meg
antimikróbás kezeléssel elõállított pipetta, amely jobb védelmet nyújt a szennyezõdések
ellen – az ezüst ionokkal bevont felület meggátolja a baktériumok, mikrobák és gombafélék
elszaporodását.
Mikropipettázás alacsony tartományban, 0,2-tõl 1.000 μl-ig, makro pipettázás a nagy
tartományban 0,5-10 ml között lehetséges.
Legfõbb jellemzõk:
- A fejlesztett folyadékagoló mechanika növeli a pipettázás hatékonyságát.
- Finomléptékû térfogatbeállítás és precíz folyadékadagolás.
- Könnyen feloldható zár mechanizmus a megfelelõ ûrtartalom beállításához. A pipettázó

gomb szabadon forgatható, ha a pipetta nincs lezárt pozícióban.
- Az ujjtámasz 120 fokban állítható az optimális pipettázási pozícióhoz.
- A nagyon könnyû és egyenletes pipetta mûködés lehetõvé teszi a legjobb pipettázási

eredményeket a hosszú használatok alatt is.
- Szabadalmaztatott puha hegyleválasztó gomb a hegyleválasztás minimális

erõfeszítéséhez.

FINNPIPETTE F1 többcsatornás pipetta
A FINNPIPETTE F1 típuscsalád 8, 12, és 16 csatornás változatú pipettái és széles tér-
fogat-választékkal rendelhetõk. Az adagolófej 360 fokban elfodítható. Teljes térfogattar-
tomány: 1-300 μl.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4641010 0,2 – 2 0,002 2,50 2,00 pink 1, 3

53.4641020 0,5 – 5 0,01 1,50 1,00 pink 1, 3

53.4641030 1 – 10 0,02 1,00 0,50 pink 1, 3

53.4641040 1 – 10 0,02 1,00 0,80 sárga 4, 6

53.4641050 2 – 20 0,02 1,00 0,80 türkiz 3

53.4641060 2 – 20 0,02 1,00 0,40 sárga 4, 6

53.4641070 10 – 100 0,2 0,80 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4641080 20 – 200 0,2 0,60 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4641090 30 – 300 1,0 0,60 0,20 narancs 7

53.4641100 100 – 1.000 1,0 0,60 0,20 kék 8

Makrotartomány

53.4641110 0,5 – 5 ml 0,01 ml 0,50 0,20 zöld 10

53.4641120 1 – 10 ml 0,02 ml 0,50 0,20 piros 11

*maximális adagolási térfogaton mérve.

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4661000 8 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4661010 8 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661020 8 10-100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661030 8 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4661040 12 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4661050 12 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661060 12 10 – 100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661070 12 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4661080 16 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 lila 1, 3

53.4661090 16 5 – 50 0,1 1,50 0,70 türkiz 3

*maximális adagolási térfogaton mérve.

i
Igény esetén fix térfogatú
pipetták is beszerezhetõk
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Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4642010 0,2 – 2 0,002 2,50 2,00 pink 1, 3

53.4642020 0,5 – 5 0,01 1,50 1,00 pink 1, 3

53.4642030 1 – 10 0,02 1,00 0,50 pink 1, 3

53.4642040 1 – 10 0,02 1,00 0,80 sárga 4, 6

53.4642050 2 – 20 0,02 1,00 0,80 türkiz 3

53.4642060 2 – 20 0,02 1,00 0,40 sárga 4, 6

53.4642070 10 – 100 0,2 0,80 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4642080 20 – 200 0,2 0,60 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4642090 100 – 1.000 1,0 0,60 0,20 kék 8

Makrotartomány

53.4642100 0,5 – 5 ml 0,01 ml 0,50 0,20 zöld 10

53.4642110 1 – 10 ml 0,02 ml 0,50 0,20 piros 11

*maximális adagolási térfogaton mérve.

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4662000 8 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4662010 8 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 6

53.4662020 8 10-100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 6

53.4662030 8 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4662040 12 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4662050 12 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 6

53.4662060 12 10 – 100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 6

53.4662070 12 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4662080 16 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 lila 1, 3

53.4662090 16 5 – 50 0,1 1,50 0,70 türkiz 3

*maximális adagolási térfogaton mérve.

FINNPIPETTE F2 egycsatornás pipetta
Maximális kényelem, teljesítmény, megbízhatóság: ezt kínálja a piacon kapható egyik
legkönnyebb pipetta. Térfogattartomány: 0,2-1.000 μl (mikrotartomány), illetve 
0,5-10 ml között (makrotartomány).
Legfõbb jellemzõk:
- Teljes autoklávozhatóság: az egész pipetta (minden része) 121 °C-on autoklávozható.
- A fejlesztett folyadékagoló mechanika növeli a pipettázás hatékonyságát.
- Finomléptékû térfogatbeállítás és precíz folyadékadagolás.
- Könnyen feloldható zár mechanizmus a megfelelõ ûrtartalom beállításához. A pipettázó

gomb szabadon forgatható, ha a pipetta nincs lezárt pozícióban.
- Nagyméretû, jól látható kijelzõ: a fekete háttérben megjelenített nagy fehér számok

könnyen leolvashatók.
- A nagyon könnyû és egyenletes pipetta mûködés lehetõvé teszi a legjobb pipettázási

eredményeket a hosszú használatok alatt is.
- Szabadalmaztatott puha hegyleválasztó gomb a hegyleválasztás minimális erõfeszítés-

éhez.

FINNPIPETTE F2 többcsatornás pipetta
A FINNPIPETTE F2 pipettacsalád 8, 12, és 16 csatornás változatai széles térfogat-
választékkal rendelhetõk. Az adagolófej 360 fokban elfordítható. A pipetták minden
alkatrésze autoklávozható. Teljes térfogattartomány: 1-300 μl.

i Igény esetén fix térfogatú pipetták is beszerezhetõk

121 °C

121 °C
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FINNPIPETTE NOVUS elektronikus egycsatornás pipetta
A FINNPIPETTE NOVUS korszerû elektronikus pipetta a precíz folyadékadagolást igénylõ
laboratóriumi feladatokhoz nyújt biztos hátteret: a mikroprocesszoros dugattyúvezérlés
kiküszöböli az emberi kéz bizonytalanságából származó pontatlanságokat. A készülék
akkumulátorral mûködik, a tartozék töltõ hosszú vezetékének köszönhetõen töltés alatt
is lehet pipettázni.
A FINNPIPETTE NOVUS felhasználó-barát készülék, használatának megismerése csak
néhány percet vesz igénybe. A megvilágított hétterû LCD kijelzõn megjelenõ kétszintes
intuitív grafikus menü az egyszerû használatot támogatja. A kijelzõ háttérvilágítása a
környezõ fényvisszaverõdéseket kiküszöböli, illetve a rossz fényviszonyok esetén (mint
például a biztonsági fülkékben) a megnövelt kontraszt segítségével biztosítja a menü
karakterek minden eddiginél tisztább megjelenítését.
Az elektronikus pipetta tíz különbözõ pipettázási funkciót (pl. pipettázás, reverz techni-
ka, adagolás, keverés és hígítás) tartalmaz és kilenc választható pipettázási sebességet
kínál a felhasználó számára.
A készülék tervezésénél elsõdleges szempont volt az ergonomikus kialakítás, az erõ-
feszítések minimalizálása, melynek eredményeként a pipetta rendkívül könnyû és kézreál-
ló lett. Az állítható ujjtámasz csökkenti a kézfejre esõ terhelést és biztosítja a leghaté-
konyabb pipettázási helyzetet. A megfelelõ kényelem érdekében akár 120 fokos szögben
is elfordítható az ujjtámasz.
A rendkívül pontos egycsatornás elektronikus pipetták választékából 1-1.000 μl, illetve
0,5-10 ml-es tartományban lehet válogatni.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.46200000 1 – 10 0,01 1,00 0,50 pink 1

53.46200100 1 – 10 0,01 1,00 0,50 sárga 5, 6

53.46200200 5 – 50 0,1 0,80 0,30 türkiz 3

53.46200300 5 – 50 0,1 0,80 0,30 sárga 5, 6

53.46200400 10 – 100 0,1 0,80 0,20 sárga 5, 6

53.46200500 30 – 300 1,0 0,60 0,20 narancs 7

53.46200600 100 – 1.000 1,0 0,60 0,20 kék 8

Makrotartomány

53.46200700 0,5 – 5 ml 0,01 ml 0,60 0,20 zöld 10

53.46200800 1 – 10 ml 0,01 ml 0,60 0,20 piros 11

*maximális adagolási térfogaton mérve.

FINNPIPETTE NOVUS elektronikus többcsatornás pipetta
A FINNPIPETTE NOVUS elektronikus pipetták 8, 12, és 16 csatornás változatai széles
térfogat-választékban rendelhetõk. Az adagolófej 360 fokban elfordítható, egyesített
hegyledobóval rendelkezik. A pipetthegy tartó kónusz autoklávozható.
Teljes térfogattartomány: 1 – 1.200 μl.

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.46300000 8 1,0 – 10 0,1 2,40 1,60 pink 1, 3

53.46300200 8 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 6

53.46300400 8 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.46300800 8 100 -1.200 1,0 1,00 0,20 türkiz 9

53.46300100 12 1,0 – 10 0,1 2,40 1,60 pink 1, 3

53.46300300 12 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 6

53.46300500 12 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.46300700 16 5 – 50 0,5 1,50 0,70 türkiz 3

*maximális adagolási térfogaton mérve.



Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Hegytípus

száma (μl) egység (μl) (±,%)* (±,%)* (6.16-18 old.)

6.73002X 1 0,2-10 0,05 0,40 0,90 A, B, L, M

6.73004X 1 5-120 0,50 0,15 0,40 C, D, O

6.73006X 1 10-300 1,00 0,15 0,40 D, Q*

6.73008X 1 50-1000 5,00 0,15 0,40 E, G, S

6.73010X 1 100-5000 10,0 0,15 0,50 J

Többcsatornás modellek

6.73032X 8 0,2-10 0,05 0,50 0,90 A, B, L, M

6.73034X 8 5-120 0,50 0,20 0,50 C, D, O

6.73036X 8 10-300 1,00 0,20 0,50 D, Q*

6.73039X 8 50-1200 5,00 0,20 0,50 H, T, Z

6.73042X 12 0,2-10 0,05 0,50 0,90 A, B, L, M

6.73044X 12 5-120 0,50 0,20 0,50 C, D, O

6.73046X 12 10-300 1,00 0,20 0,50 D, Q

6.73049X 12 50-1200 5,00 0,20 0,50 H, T, Z

X: 0= AC- adapter nélkül, 1=Univerzális AC-adapterrel

*Megjegyzés: Pipettázási módban (P) a minimális egység 500μl. A d üzemmódban 100μl pipettázható

Biohit eLINE elektronikus pipetta
A BIOHIT eLINE® típusú elektronikus pipetta eddig elképzelhetetlenül komfortos kezel-
hetõséget és pontos pipettázást tesz lehetõvé. E nagy pontosság oka: a BIOHIT
szabadalmaztatott egyenáramú (DC) motorja, amely a “szokásos” - léptetõ motorokhoz
képest - sokkal kisebb hibával dolgozik.
Az eLINE® pipetta kétszer gyorsabb bármelyik mechanikus pipettánál! Teljesen elektron-
ikusan mûködik minden funkciója, beleértve a hegyledobást is. Ez garantálja a fel-
használótól (annak gyakorlottságától) független pontos eredményt. Számos pipettázási
mód közül választhat, így megkönnyítheti és lerövidítheti pipettázási idejét. Az eLINE®
pipetta teljesen egyenértékûen használható jobb-, vagy balkezes kezelõk által!
A speciális pipetta-kónusz - kialakításnak köszönhetõen - cserélhetõ szûrûbetétek
használatát teszi lehetõvé. Mintaként néhány darab STANDARD - általános célú - mel-
lékelünk minden pipettához. Speciális célokra, mint pl. molekuláris biológia, sejt-
tenyésztési, bakteriológiai és virológiai munka, speciális PLUS szûrõbetét is rendelhetõ.
Az elektronikus pipetta alsó része autoklávozható. A sorozat tagjai  a 0,2 - 5.000 μl-ig
terjedõ térfogat-tartományt fogják át.
A Biohit eLINE elektronikus pipetta 8 és 12 csatornás változatban is megrendelhetõ.
A többcsatornás készülékeknél a hegyfelhelyezés a szabadalmaztatott Optiload rugós
kónusznak köszönhetõen igen könnyû (nem kell a hegy felvételénél “mángorolni”).
A pipetták kaphatóak hálózati töltõvel, vagy töltõ nélkül. A töltõ nélküli változatnak akkor
van értelme, ha a pipettát állványon szeretné tölteni.
Töltõállványok a 6.14 fejezetben találhatók meg.
Garancia: 2 év.

Ergomate - ergonómikus microplate-tartó 
Az ERGOMATE a Biohit praktikus újdonsága, amely mikroplate-ek pontos és könnyû
töltéséhez nyúlt segítséget. A tartóállvány kb. 30°-ban megdöntött, ezért a belehe-
lyezett mikroplate falára egyenes csuklóval lehet pipettázni 8 illetve 12 csatornás pipet-
tával egyaránt. A mikroplate alá azonosító lapka is elhelyezhetõ, amelynek köszönhetõen
kiadagoláskor könnyen felismerhetõ, hogy melyik sorban van már minta.
Ergomate Starter Kit csomag: 3-3 db microplate tartó és azonosító lapka.
Kód: 6.723100
Azonosító lapka 10 db. Kód: 6.723101

FOLYADÉKADAGOLÓK

elektronikus pipetták
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Szûrõbetétek BIOHIT pipettákhoz
A BIOHIT PROLINE és mLINE pipettákhoz egyaránt alkalmazható cserélhetõ szûrõbetét
megóvja a pipetta dugattyúját a szennyezõdésektõl, a folyadékok és az oldószergõzök
okozta károsodástól. A STANDARD szûrõ általános célra, a PLUS szûrõbetét molekuláris
biológiai, sejttenyésztési, bakteriológiai és virolológiai munkákhoz ajánlott. 
Rendelési egység: 50 db.

Kód Kód Pipetta térfogat Csatornák

STANDARD PLUS (μl) száma

6.721008 6.721018 2 – 20 és 5 – 50 1

6.721007 6.721017 10 – 100 és 20 – 200 1

6.721006 6.721016 100 – 1.000 1

6.721005 6.721015 1.000 – 5.000 1

6.721014 - 5 – 50 és 50 – 300 8 és 12

Reagens tálka pipettákhoz
Anyaga: polisztirol (PS).

Típus Kód Megnevezés Anyaga Rendelési 

egység (db)

A 22.M200 150 ml-es reagens tálka PS 1

A 22.M203 25 ml-es reagens tálka PS 10

B 22.330089 40 ml-es tálka 8 csatornás pipettához, steril PS 10

B 22.330129 40 ml-es tálka 12 csatornás pipettához, steril PS 10

A

B

2 3 4

Pipettaállványok BIOHIT és FINNPIPETTE pipettákhoz
Ábra Kód Megnevezés Pipetta típus 

1 6.725600 6 férõhelyes, kör alakú állvány, egy- és többcsatornás PROLINE,

pipettákhoz mLINE

2 6.725620 egy sorban elhelyezve 7, két sorban elhelyezve 11 PROLINE, 

férõhelyes állvány, egy- és többcsatornás pipettákhoz mLINE

3 53.9420400 6 férõhelyes, egysoros állvány, egy- és többcsatornás FINNPIPETTE F1,

pipettákhoz FINNPIPETTE F2

4 53.9420390 1 férõhelyes tartóállvány többcsatornás pipettához FINNPIPETTE F1,

FINNPIPETTE F2

5 53.9420390 1 férõhelyes állvány egy- vagy többcsatornás FINNPIPETTE NOVUS

pipettához

6 6.730981 1 férõhelyes töltõállvány eLINE

7 6.730991 4 férõhelyes töltõállvány eLINE

1
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KNF STEPDOS precíziós, membrános folyadékadagolók
Mikroprocesszor vezérlésû, folyamatos és állandó áramlást még alacsony fordulatszá-
mon is produkáló adagolók LCD kijelzõvel. A beépített léptetõmotor biztosítja, hogy a szi-
vattyúzási ciklusok vezérlése összhangban legyen a kiválasztott sebességgel. Az állandó
motor sebességéhez való alkalmazkodás eredményeként a készülékek ciklusok végéig
tartják az állandó értékeket. Alkalmazhatók semleges és agresszív vegyszerekhez.
Teljesítményük és tudásuk szerint összesen négy kivitelben kaphatóak: 
S jelzésû, standard modellek (STEPDOS 03 S, STEPDOS 08 S): programozható adagolási
térfogat, ismétlés (±1 %), késleltetés, kalibráció, túlnyomás elleni szelep. 
RC jelzésû modellek (STEPDOS 03 RC, STEPDOS 08 RC): a fentieken kívül RS 232,
RS485 és analóg kimenetek, impulzusos mûködés, kimenet elektronikus mérleghez,
áramlás és állandóság ellenõrzés, vészjelzés.

Mûszaki adatok: STEPDOS 03 S / RC STEPDOS 08 S / RC

Adagolási tartomány: 50 μl - 43,2 liter 80 μl - 115,2 liter

Adagolási sebesség: 0,03 - 30 ml/min 0,08 - 80 ml/min

Szívási teljesítmény: max. 400 mbar max. 300 mbar

Nyomás: max. 6 bar max. 6 bar

Csõcsatlakozás: ¼ - 28 4/6 mm

Legnagyobb külsõ méretek: 115 x 190 x 80 mm 115 x 190 x 80 mm

Súly: 1,5 kg 1,5 kg

Rendelési kód* Megnevezés

33.FEM03…18 S STEPDOS 03 S típusú folyadékadagoló 

33.FEM03…18 RC STEPDOS 03 RC folyadékadagoló 

33.FEM08…18 S STEPDOS 08 S típusú folyadékadagoló 

33.FEM08…18 STEPDOS 08 RC típusú folyadékadagoló

*A kipontozott helyre a fõalkatrészek anyagainak megfelelõ jelölést kell beírni.

Anyagjelölések:

KT: pumpafej - PP, szelepek és zárógyûrû - teflon, membrán - teflon bevonatú

TT: pumpafej, szelepek és zárógyûrû - teflon, membrán - teflon bevonatú

Rendelési kód* Megnevezés

33.FEM110 …18S Simdos 10 membrános folyadékadagoló

33.FEM110 …18RC Simdos 10 membrános folyadékadagoló külsõ vezérlési lehetõséggel

* KT (PP), TT (PVD) és FT (PTFE) pumpafejjel

KNF SIMDOS 10 kompakt membrános folyadékadagoló
Kis méretû, rendkívül könnyen használható folyadékadagoló készülék háttér-világításos
LCD kijelzõvel és folyadékbiztos nyomógombokkal. Gyakorlatilag karbantartás mentes.

Mûszaki adatok: Simdos 10

Adagolási tartomány: 1 - 1000 ml

Adagolási sebesség: 1 - 100 ml/min

Szívómagasság: 3 mWg

Nyomómagasság: 60 mWg

Csõcsatlakozás: 4/6 mm

Külsõ méretek: 140 x 87 x 130 mm

Teljesítmény: 10 W

Súly: 0,9 kg
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Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Tisztasági fok Kód

(μl) (mm) RNase, DNase, 

Endotoxin Steril

mentes

A 0,1 - 10 31,5 Tartó 10×96 db × 6.790010

Tartó 10×96 db × × 6.790011

Utántöltõ torony 10×96 db 6.790012

Utántöltõ csomag 20×96 db × × 6.790013

Ömlesztett 1000 db 6.781349

B 0,1-10 46 Tartó 10×96 db × 6.783210

Extra hosszú Tartó 10×96 db × × 6.783211

C 0,5-300 51 Tartó 10×96 db × 6.790300

Tartó 10×96 db × × 6.790301

Utántöltõ torony 10×96 db 6.790302

Utántöltõ csomag 15×96 db × × 6.790303

Ömlesztett 1000 db 6.780011

D 5-350 54 Tartó 10×96 db × 6.790350

Tartó 10×96 db × × 6.790351

Utántöltõ torony 10×96 db 6.790352

Utántöltõ csomag 15×96 db × × 6.790353

Ömlesztett 1000 db 6.780033

BIOHIT Optifit pipettahegyek (szûrõ nélküli) 0,1 – 350 μl
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP).
A Biohit pipettahegyek “OPTIFIT” kialakítása tökéletes illeszkedést biztosít mind a hagyományos
(Proline-sorotatú), mind az új fejlesztésû - mLINE, eLINE, Proline Plus többcsatornás pipettáinak -
speciális, szabadalmaztatott rugós kónuszára.
A rugalmas pipettakónuszt OPTILOAD-nak nevezik. Ennek elõnye abban rejlik, hogy a hegyet csakis az
optimális erõvel lehet feltenni a pipettára, mert a kónusz rugalmassága miatt a hegy felütközik, így az
nem szorulhat fel a kónuszra a szükségesnél jobban. Az Optiload-nak köszönhetõen a hegyfelhelyezés
és hegyledobás még soha nem látott könnyedséggel kivitelezhetõ, aminek köszönhetõen a hegyledobót
mûködtetõ hüvelykujjnak a szokásosnál sokkal kisebb erõt kell kifejtenie.

A

B

C

D

E

G

további univerzális pipettahegy2.24
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BIOHIT Optifit pipettahegyek (szûrõ nélküli) 10 – 10000 μl
Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Tisztasági fok Kód

(μl) (mm) RNase, DNase, 

Endotoxin Steril

mentes

E 10-1000 71,5 Tartó 10×96 db × 6.791000

Tartó 10×96 db × × 6.791001

Utántöltõ csomag 10×96 db × 6.791002

Utántöltõ csomag 10×96 db × × 6.791003

Ömlesztett 400 db 6.780021

Ömlesztett 1000 db 6.780016

G 10-1000 68,5 Tartó 10×96 db × 6.791020

Tartó 10×96 db × × 6.791021

Széles pipettahegyvég Ömlesztett 1000 db 6.780053

H 50-1200 71,5 Tartó 10×96 db × 6.791200

Tartó 10×96 db × × 6.791201

Utántöltõ csomag 10 ×96 db × 6.791212

Utántöltõ csomag 10×96 db × × 6.791203

Z 50-1200 90 Tartó 10×96 db × 6.791210

Extra hosszú Tartó 10×96 db × × 6.791211

Utántöltõ csomag 10×96 db × 6.791212

Utántöltõ csomag 10×96 db × × 6.791213

J 100-5000 150 Tartó 50 db × 6.780304

Tartó 50 db × × 6.780305

Ömlesztett 100 db 6.780300

Ömlesztett 1000 db 6.780308

U 1000-10.000 161 Ömlesztett 250 db 6.780315

K 500-10.000 242 Ömlesztett 100 db 6.780310

Extra hosszú pipettahegy az XL és a MidiPlus folyadékadagolókhoz.

H

Z

J

U

K

további univerzális pipettahegy2.24
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Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Kód Színkód

(μl) (mm)

L 0,1-10 32 Tartó 10×96 db 6.790011F szürke

N 0,5-20 51 Tartó 10×96 db 6.790021F sárga

O 2-120 51 Tartó 10×96 db 6.790101F sárga

P 5-200 54 Tartó 10×96 db 6.790201F sárga

Q 5-300 52,5 Tartó 10×96 db 6.790301F narancs

S 50-1000 78 Tartó 10×96 db 6.791001F kék

T 50-1200 90 Tartó 10×96 db 6.791211F lila

BIOHIT SafetySpace steril szûrõs pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP). RNase, Dnase és endotoxin mentesek. 
A pipettahegyben lévõ szûrõ megakadályozza a minta által kibocsájtott gázok, gõzök bejutását a pipet-
ta hengerrendszerébe, így megnövelhetjük pipettánk élettartamát, illetve csökkenthetjük a karban-
tartásukra / javíttatásukra fordított idõt. A  Biohit SafetySpace szûrõs pipettahegyekben a szokásos-
nál nagyobb tér van a minta és a szûrõ között, így pipettázás közben nem kell aggódnia, hogy a minta
érintkezik a szûrõvel. 
Ajánlott applikációk: mikrobiológiához, sejtkultúrákhoz, molekuláris biológiához, habképzõ folyadékok,
szerves oldószerek, sorozatadagolás elektronikus pipettákkal és fordított pipettázási technikánál.
A Biohit SafetySpace szûrõs pipettahegyei csak rack-es kiszerelésben kaphatóak.
A szûrõs hegyek nem autoklávozhatóak!

Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Kód Színkód

(μl) (mm)

M 0,1-10 46 Tartó 10×96 6.783201 szürke

R 10-500 78 Tartó 10×100 6.783206 kék

BIOHIT átlagos levegõréses steril szûrõs pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP). RNase, Dnase és endotoxin mentesek.

M RQ S TL N O P

további univerzális pipettahegy2.24
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Kód Kód Térfogat Kiszerelés (db)

Nem steril steril (ml) nem steril steril

6.792017 6.792026 0,1 100 100

6.792018 6.792027 0,2 100 100

6.792019 6.792028 0,5 100 100

6.792020 6.792029 1,0 100 100

6.792021 6.792030 2,5 100 100

6.792022 6.792031 5,0 100 100

6.922023 6.792032 10,0 100 100

6.792024 6.792033 25,0* 25 25

6.792025 6.792034 50,0* 25 25

6.792036 Adapter a 25 és az 50 ml fecskendõkhöz (3 db/csomag).

* tartalmaz 1 adaptert / kiszerelés

Starter Kit gazdaságos fecskendõ kiszerelés: 20*0,5 ml; 20*1,0 ml; 20*2,5 ml; 20*5,0 ml; 20*10,0ml.

Kód: 6.792038

Fecskendõk BIOHIT sorozatadagolóhoz
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP). RNase, Dnase és endotoxin mentesek. 
A fecskendõket viszkózus folyadékokhoz, szerves oldószerekhez és habképzõ folyadékokhoz ajánljuk. 

Megnevezés Hegytípus Térfogat Kiszerelés Kód

(μl) (db)

Üres tartódoboz A, C, D 10, 300, 350 μl 10 db 6.790910

Üres tartódoboz E, H 1000, 1200 μl 10 db 6.790920

Üres tartódoboz az utántöltõ (Refill) toronyhoz
Pipettahegyeket és tálcákat nem tartalmaz.
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FINNTIP pipettahegyek a Finnpipettákhoz 0,2 – 300 μl-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód

1A Finntip 10 0,2 – 10 32 53.9400310 1.000 db/csomag pink

53.9400300 10 × 96 db/tartó

53.9400303 10 × 96 db/steril tartó

1B Finntip Flex 10 0,2 – 10 33 53.94060120 1.000 db/csomag pink

53.94060100 10 × 96 db/tartó

53.94060103 10 × 96 db/steril tartó

2 Finntip 20 0,2 – 20 33 53.9400620 1.000 db/csomag lila

53.9400610 10 × 384 db/tartó

53.9400613 10 × 384 db/steril tartó

3 Finntip 50 0,2 – 50 48 53.9400360 1.000 db/csomag türkiz

53.9400370 10 × 384 db/tartó

53.9400373 10 × 384 db/steril tartó

4 Finntip Flex 200 1 – 200 60 53.94060320 1.000 db/csomag sárga

53.94060310 10 × 96 db/tartó

53.94060313 10 × 96 db/steril tartó

5 Finntip 200 Ext 5 – 200 78 53.9400100 400 db/doboz narancs

vékony hegyû 53.9400130 10 × 96 db/tartó

53.9400133 10 × 96 db/steril tartó

6A Finntip 250 Universal 0,5 – 250 52 53.9400250 500 db/doboz sárga

53.9400230 1.000 db/csomag

53.9400220 20.000 db/csomag

53.9400260 10 × 96 db/tartó

53.9400263 10 × 96 db/steril tartó

6B Finntip 250 Wide 10 – 250 53 53.9405020 1.000 db/csomag fehér

nagy lyukú 53.9405030 22.000 db/csomag

53.9405120 10 × 96 db/tartó

53.9405123 10 × 96 db/steril tartó

7A Finntip 300 5 – 300 52 53.9401260 1.000 db/csomag narancs

53.9401240 20.000 db/csomag

53.9401250 10 × 96 db/tartó

53.9401253 10 × 96 db/steril tartó

7B Finntip Flex 300 5 – 300 60 53.94060520 1.000 db/csomag narancs

53.94060510 10 × 96 db/tartó

53.94060513 10 × 96 db/steril tartó

Anyaguk: polipropilén (PP).
Finntip Flex pipettahegyek: speciális, rugalmas hegyek. A puha anyag miatt kevesebb erõ kell a hegy 
felhelyezéséhez és leválasztásához. Az anyag emellett jobb szigetelést és ezáltal pontosabb adagolást
biztosít.

121 °C

1A 7B3 5 7A6A1B
további univerzális pipettahegy2.24
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FINNTIP pipettahegyek a Finnpipettákhoz 100 – 1.200 μl-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód

8A Finntip 1000 100 – 1.000 71 53.9401030 1.000 db/csomag kék

53.9401010 10.000 db/csomag

53.9401070 200 db/doboz

53.9401110 10 × 96 db/tartó

53.9401113 10 × 96 db/steril tartó

8B Finntip 1000 Ext 100 – 1.000 105 53.9401410 1.000 db/csomag kék

vékony hegyû 53.9401420 5 × 96 db/tartó

53.9401423 5 × 96 db/steril tartó

8C Finntip Flex 1000 100 – 1.000 87 53.94060720 1.000 db/csomag kék

53.94060710 10 × 96 db/tartó

53.94060713 10 × 96 db/steril tartó

8D Finntip 1000 Wide 100 – 1.000 72 53.9405050 400 db/csomag fehér

nagy lyukú 53.9405060 6.500 db/csomag

53.9405160 10 × 96 db/tartó

53.9405163 10 × 96 db/steril tartó

9 Finntip Flex 1200 50 – 1.200 87 53.94060820 1.000 db/csomag türkiz

53.94060810 10 × 96 db/tartó

53.94060813 10 × 96 db/steril tartó

Anyaguk: polipropilén (PP).
Finntip Flex pipettahegyek: speciális, rugalmas hegyek. A puha anyag miatt kevesebb erõ kell a hegy fel-
helyezéséhez és leválasztásához. Az anyag emellett jobb szigetelést és ezáltal pontosabb adagolást
biztosít.

121 °C

FINNTIP pipettahegyek a Finnpipettákhoz 1 – 10 ml-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód 

10 Finntip 5ml 1 – 5 147 53.9402050 75 db/doboz zöld

53.9402030 500 db/csomag

53.9402010 3.000 db/csomag

53.9402070 5 × 54 db/tartó

53.9402073 5 × 54 db/steril tartó

11A Finntip 10ml 2 – 10 150 53.9402150 40 db/doboz piros

53.9402151 100 db/csomag

53.9402160 5 × 24 db/tartó

53.9402163 5 × 24 db/steril tartó

11B Finntip Flex 10ml 2 – 10 267 53.94060970 100 db/csomag piros

53.94060973 50 db/steril csomag

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

további univerzális pipettahegy2.24

8A

8B

8C

8D

9

11B

11A

10
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FINNTIP szûrõs pipettahegyek a Finnpipettákhoz 0,2 – 300 μl-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód 

1A Finntip Filter 10 0,2 – 10 32 53.94052000 10 × 96 db/steril tartó

1B Finntip Flex Filter 10 0,2 – 10 33 53.94056980 10 × 96 db/steril tartó pink

2 Finntip Filter 20 0,2 – 20 33 53.94052020 10 × 96 db/steril tartó

3 Finntip Filter 50 0,2 – 50 48 53.94052060 10 × 384 db/steril tartó

6A Finntip Filter 10 0,5 – 10 52 53.94052100 10 × 96 db/steril tartó

6B Finntip Filter 20 0,5 – 20 52 53.94052150 10 × 96 db/steril tartó

6C Finntip Filter 30 0,3 – 30 52 53.94052160 10 × 96 db/steril tartó

4 Finntip Flex Filter 30 1 – 30 60 53.94056510 10 × 96 db/steril tartó narancs

6D Finntip Filter 100 0,5 – 100 52 53.94052200 10 × 96 db/steril tartó

5 Finntip Filter 100 Ext* 1 – 100 78 53.94052310 10 × 96 db/steril tartó

4A Finntip Flex Filter 100 1 – 100 60 53.94056520 10 × 96 db/steril tartó narancs

4B Finntip Flex Filter 200 1 – 200 60 53.94056380 10 × 96 db/steril tartó sárga

6A Finntip Filter 200 1 – 200 52 53.94052300 10 × 96 db/steril tartó

5B Finntip Filter 200 Ext* 1 – 200 78 53.94052320 10 × 96 db/steril tartó

7A Finntip Filter 300 5 – 300 52 53.94052350 10 × 96 db/steril tartó

7B Finntip Flex Filter 300 5 – 300 60 53.94056580 10 × 96 db/steril tartó narancs

8A Finntip Filter 1000 100 – 1.000 71 53.94052410 10 × 96 db/steril tartó

8B Finntip Filter 1000 Ext 100 – 1.000 105 53.94052430 5 × 96 db/steril tartó

8C Finntip Flex Filter 1000 100 – 1.000 87 53.94056710 10 × 96 db/steril tartó kék

9 Finntip Flex Filter 1200 50 – 1.200 87 53.94056810 10 × 96 db/steril tartó türkiz

Anyaguk: polipropilén (PP).
Finntip Flex pipettahegyek: speciális, rugalmas hegyek. A puha anyag miatt kevesebb erõ kell a hegy felhe-
lyezéséhez és leválasztásához. Az anyag emellett jobb szigetelést és ezáltal pontosabb adagolást biztosít.

FINNTIP szûrõs pipettahegyek a Finnpipettákhoz 1 – 10 ml-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód 

10 Finntip Filter 5 ml 1 – 5 147 53.94052550 5 × 54 db/steril tartó

11A Finntip Filter 10 ml 2 – 10 150 53.94052600 5 × 24 db/steril tartó

11B Finntip Flex Filter 10ml Ext* 2 – 10 267 53.94052600 5 × 24 db/steril tartó piros

*vékony hegyû.

Anyaguk: polipropilén (PP).

további univerzális pipettahegy2.26

1,2 3 6A 6B 6D 7A 6E 5A 5B 8A 8B 10 11A
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FINNTIP pipettahegy tartódoboz utántöltõk
A kompakt utántöltõ rendszerek kis mérete segít labortér optimális
kihasználásában, valamint a keletkezõ hulladékok csökkentésében.
FINNTIP utántöltõ induló készlet: 4 komplett, megtöltött pipettahegy tartó-
dobozból és 10 elõre töltött tartókeretet tartalmazó utántöltõbõl (papír-
doboz) áll. Elsõ pipettahegy vásárláskor ajánlott. Amikor a pipettahegy kifogy-
ott tartódobozból, az üres tartókeret eltávolítható, majd helyére, az után-
töltõbõl egy mozdulattal kiemelve könnyedén behelyezhetõ az új, megtöltött
tartókeret.
FINNTIP utántöltõ készlet: 2 utántöltõ, mely egyenként 10 megtöltött tartók-
eretet tartalmaz.
FINNTIP Flex utántöltõ készlet: az innovatív FINNTIP Flex utántöltõ rendszer
nagyon könnyen kezelhetõ. Az utántöltõ tornyot az üres tartódobozra helyezve
a tartóba egyetlen kattintásra új, megtöltött tartókeret tölthetõ. 
A következõ tartókeret automatikusan lejjebb csúszik a toronyban, hogy
készen álljon a következõ utántöltésre.
Az utántöltõ készletek 2 utántöltõ tornyot tartalmaznak az alábbi táblázat
szerint. A készletek kaphatók induló kivitelben is- elsõ vásárlás esetére – plusz
egy megtöltött pipettahegy tartódobozzal.

Hegy Megnevezés Térfogat Kód Kiszerelés

típus (μl)

1A Finntip 10 utántöltõ induló készlet 0,2 – 10 53.9400326 4 × 192 db/tartó + 10 × 192 db/utántöltõ

1A Finntip 10 utántöltõ készlet 0,2 – 10 53.9400327 2 × 10 × 192 db/utántöltõ

1B Finntip Flex 10 utántöltõ induló készlet 0,2 – 10 53.94060116 96 db/tartó + 2 × 10 × 96 db/torony

1B Finntip 10 utántöltõ készlet 0,2 – 10 53.94060117 2 × 10 × 96 db/torony

4 Finntip Flex 200 utántöltõ induló készlet 1 – 200 53.94060316 96 db/tartó + 2 × 10 × 96 db/torony

4 Finntip 200 utántöltõ készlet 1 – 200 53.94060317 2 × 10 × 96 db/torony

6A Finntip 250 Universal utántöltõ induló készlet 0,5 – 250 53.9400266 4 × 96 db/tartó + 10 × 96 db/utántöltõ

6A Finntip 250 Universal utántöltõ készlet 0,5 – 250 53.9400267 20 × 96 db/utántölt?

7B Finntip Flex 300 utántöltõ induló készlet 5 – 300 53.94060517 96 db/tartó + 2 × 10 × 96 db/torony

7B Finntip 300 utántöltõ készlet 5 – 300 53.94060520 2 × 10 × 96 db/torony

8A Finntip 1000 utántöltõ csomag 100 – 1.000 53.9401115 5 × 192 db/csomag

8C Finntip Flex 1000 utántöltõ induló készlet 100 – 1.000 53.94060716 96 db/tartó + 2 × 8 × 96 db/torony

8C Finntip 1000 utántöltõ készlet 100 – 1.000 53.94060717 2 × 8 × 96 db/torony

9 Finntip Flex 1200 utántöltõ induló készlet 50 – 1.200 53.94060816 96 db/tartó + 2 × 8 × 96 db/torony

9 Finntip 1200 utántöltõ készlet 50 – 1.200 53.94060817 2 × 8 × 96 db/torony

FINNTIP

FINNTIP Flex



6.24 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

FOLYADÉKADAGOLÓK

VI



MINTAELÕKÉSZÍTÉS

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új minta-elõkészítõ
készülékekrõl a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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RETSCH BB 51, BB 100 és BB 200 típusú pofás törõ készülékek
A BB 51 laboratóriumi, a BB 100 és BB 200 készülékek laborató-
riumi és ipari használatra egyaránt alkalmasak.
Kemény és nagy szemcséjû mintákhoz használhatók. Az egymás-
sal szemben elhelyezett törõ pofák összeroppantják a mintát, és
az mindaddig nem kerül az alsó gyûjtõ tartályba, amíg el nem éri
a mechanikusan (ill. a BB 51-nél digitálisan) beállított szemcse
méretet.

Mûszaki adatok: BB 51 BB 100 BB 200

Bemenõ szemcse méret: < 35 mm < 50 mm < 90 mm

Kimenõ szemcse méret: < 0,5 mm < 4 mm < 2 mm

Mintagyûjtõ térfogat: 1 liter 2 liter 5 liter

Törõ teljesítmény: 1 liter/minta 200 kg/óra 300 kg/óra

Teljesítmény: 1.100 Watt 750 Watt 1.500 Watt

Feszültség: 230 V 3 × 400 V* 3 × 400 V*

Méretek: 360 × 580 × 510 mm 320 × 960 × 800 mm 450 × 1.160 × 900 mm

Súly: 79 kg 137 kg 300 kg

*230 V-os egyfázisú motorral is rendelhetõ.

Típus Kód Kód Kód Kód

törõpofa rozsdamentes mangánacél wolfram-karbid církónacél

BB 51 27.200560002 27.200560006 27.200560003 27.200560004

BB 100 27.200520004 27.200520001 27.200520007 -

BB 200 27.200530002 27.200530001 27.200530003 -

BB 51

BB 200

BB 100

A RETSCH
A németországi RETSCH cég berendezései a szilárd minták elõkészítésében évtizedek
óta vezetõ szerepet töltenek be. Széles termék választékában megtalálhatóak az 
aprító-, daráló-, õrlõ- és törõ készülékek, szitarázó gépek és mintaosztó berendezések.
A RETSCH gyártmányú készülékek szinte minden szilárd anyag elõkészítésére alkalma-
sak, a szálas, lágy vagy képlékeny anyagoktól a legkeményebb mintákig.
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Mûködési elvük: az adagoló garatba töltött mintát a zárt térben forgó rotoron lévõ, és a falba
épített kések vágják össze, majd a minta egy fenékszitán keresztül a tárolóedénybe hullik be.
SM 100: puha, közepesen kemény, rugalmas és rostos anyagok gyors elõkészítésére használ-
ható, mint például: száraz növények, mûanyagok, tápszerek, magvak, gyógyszerek, papír stb.
Tartozékok: szûrõharisnya, 5 literes gyûjtõedény. Az SM 100-hoz az állvány opcionális! 
SM 200: szívós, puha, közepesen kemény, rugalmas és rostos, valamint hõérzékeny anyagok
elõkészítésére használható, mint például: háztartási szemét, mûanyagok, csomagolások, elek-
tronikus alkatrészek, gumi, kábelek, fa, bõr, papír stb. Termoplasztikus anyagoknál szükség lehet
a minta folyékony nitrogénben történõ elõhûtésére. 
Az SM 100 és az SM 200 készülékek 1.500 fordulat/perc sebességû motorral és kétféle rotor-
ral rendelhetõk. Teljesítményük: 1.500/2.200 Watt.
Az SM 300 változtatható sebességû (700-3.000 f/perc) és 3.000 Watt teljesítményû motor-
ral van felszerelve. A beépített lendkeréknek köszönhetõen a készülék legmagasabb pillanatnyi
csúcsteljesítménye 20 kW! Mind a három (SM 100, SM 200 és SM 300) daráló háromfázisú
motorral készül. 
A rotor(ok), fenéksziták és a tölcsérek mindegyik készülékhez külön rendelendõk meg!

Mûszaki adatok: SM 100 SM 200 SM 300
Bemenõ szemcseméret: 80 × 60 mm
Kimenõ szemcseméret: 0,25 – 20 mm
Mintagyûjtõ térfogata: 5 liter
Vágási teljesítmény: 0,2 – 50 kg / óra
Fordulatszám: 1.500 f./perc 1.500 f./perc 700-3.000 f./perc
Teljesítmény: 1.500 W 2.200 W 3.000 W
Méretek (állvánnyal): 582 × 1.675 × 700 mm 576 × 1.675 × 760 mm 795 × 1.691 × 765 mm
Tömeg (tölcsér nélkül): 73 kg 90 kg 160 kg
Hálózati feszültség: 3 × 400 V

SM 100

SM 300

Kód (rozsdamentes Megnevezés Fordulatszám Teljesítmény Kód (nehézfémmentes 

kamrával) kamra) 

27.207270001 RETSCH SM 100 1.500 f./ perc 1.500 W 27.207270002

27.207280001 RETSCH SM 200 1.500 f./ perc 2.200 W 27.207280002

27.207290001 RETSCH SM 300 700-3.000 f./perc 3.000 W 27.207290002

RETSCH SM 100, SM 200 és SM 300 típusú laboratóriumi vágódaráló

SM 200
Fenékszita SM 100, SM 200 és SM 300 készülékekhez (min. 1)
Kód Lyuk Ø (mm) Lyukforma Kód Lyuk Ø (mm) Lyukforma

27.036470312 0,25 Conidur 27.036470320 4,0 Négyszögletes 

27.036470313 0,50 Conidur 27.036470321 6,0 Négyszögletes  

27.036470314 0,75 Conidur 27.036470322 8,0 Négyszögletes  

27.036470315 1,0 Conidur 27.036470024 10,0 Négyszögletes

27.036470316 1,5 Conidur 27.036470062 20,0 Négyszögletes  

27.036470318 2,0 Conidur

Rotorok SM sorozatú vágómalmokhoz (min. 1)
Kód: Kód: Rotor anyaga Alkalmazás

3 vágóéles rotor (A) 6 tárcsás rotor (B)

27.226080021 27.226080022 Rozsdamentes acél normál daráláshoz

27.226080018 27.226080028 1.0580 típusú acél nehézfémmentes daráláshoz

Kiegészítõk az SM sorozatú készülékekhez
Megnevezés Kód: SM 100-hoz Kód: SM 200/300  

Állvány az SM 100-hoz 27.228240005 ez két gép állvánnyal együtt jön   

Univerzális tölcsér, garatm.: 88 x 84 mm 27.227850007 27.227850001   

Széles szájú tölcsér, garatm.: 30 x 80 mm 27.224080004 27.224080003   

30 literes mûanyag gyûjtõedény 27.220030001 27.220030001   

Szûrõharisnya a 30 literes edényhez 27.011860013 27.011860013
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Kód: Megnevezés

27.207350001 SK 100 comfort öntöttvas õrlõkamrával

27.207350002 SK 100 comfort krómacél õrlõkamrával

27.207350003 SK 100 comfort rozsdamentes acél õrlõkamrával

27.207351001 SK 100 comfort nehézfém-mentes öntöttvas õrlõkamrával

Az SK 100 közepesen kemény és kemény anyagok elõkészítésére használ-
ható, mint például: talaj, salak, ércek, ásványok, kerámia stb. Az adagoló
garatba töltött mintát a zárt térben forgó ütõkések a darálótér falán és az
ajtón található törõélek aprítják össze, majd a minta egy fenékszitán
keresztül jut a gyûjtõedénybe. 
Az õrlõkészülék négyféle anyagból – öntöttvas, krómacél, rozsdamentes acél
és speciális nehézfém-mentes acél – õrlõkamrával készülhet a felhasználás-
nak megfelelõen. A készülékben a fenéksziták cserélhetõek, így széles tar-
tományban változhat a végtermék szemcsemérete. A készülék asztalra vagy
állványra (opció) szerelve mûködtethetõ.
Tartozékok: háromkéses párhuzamos ütûrotor, szûrõharisnya, 5 literes
gyûjtõedény. 
A fenéksziták külön rendelendõk.

Mûszaki adatok: SK 100 comfort

Bemenõ szemcse méret: < 15 mm

Kimenõ szemcse méret: 0,12 – 10 mm

Mintagyûjtõ térfogat: 5 – 30 liter

Teljesítmény: < 80 kg/óra

Fordulatszám: 2.850 ford./perc

Teljesítmény: 1.300 Watt

Feszültség: 3 × 400 V*

Méretek, állvány nélkül: 420 × 560 × 445 mm

Méretek, állvánnyal együtt: 560 × 1.183 × 700 mm

Súly, állvány nélkül: 32 kg

*230 V-os egyfázisú motorral is rendelhetõ.

Fenékszita SK 100 készülékhez
Kód: Lyuk Ø Kód: Lyuk Ø Kód: Lyuk Ø

(mm) (mm) (mm)

27.024070059 0,12 27.024070004 1,0 27.024070009 5,0

27.024070013 0,20 27.024070005 1,5 27.024070010 6,0

27.024070001 0,25 27.024070006 2,0 27.024070011 8,0

27.024070002 0,50 27.024070007 3,0 27.024070012 10,0

27.024070003 0,75 27.024070008 4,0

Kiegészítõk SK 100 készülékhez
Kód Megnevezés

27.018240028 állvány

27.220030001 30 literes mûanyag gyûjtõedény 

27.011860013 szûrõharisnya a 30 literes edényhez

RETSCH SK 100 comfort típusú keresztkéses õrlõkészülék
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IKA MF 10 basic darálókészülék kétféle õrlõegységgel
Folyamatos üzemmódú univerzális berendezés. A készülékre két különbözõ típusú,
könnyen cserélhetõ õrlõegység helyezhetõ fel.
Kód: 56.2836000

Mûszaki adatok: MF 10 basic

Teljesítmény: 500 Watt

Fordulatszám: 3.000 – 6.500 ford./perc

Kerületi sebesség MF10.1 õrlõegységgel: 22,5 m/mp

Kerületi sebesség MF10.2 õrlõegységgel: 31,4 m/mp

Mûködési ciklus: 120 perc BE / 30 perc KI

Méret: 320 × 300 × 450 mm

Súly: 9,7 kg

MF 10.1 õrlõegység szálas anyagokhoz
Kiválóan alkalmazható papírhoz, növényekhez, de mûanyagokhoz és kis tömegsúlyú egyéb
anyagokhoz is 15 mm szemcseméretig. Csak a megfelelõ méretûre õrölt szemcsék
juthatnak ki a készülékbõl a fenékszitán keresztül. Gyûjtõedénynek bármely NS 29
csiszolatos lombik megfelel. A fenékszita külön rendelhetõ.
Kód: 56.2870900

MF 10.2 õrlõegység kemény anyagokhoz
Kiválóan alkalmazható ásványokhoz, betonhoz stb. 10 mm szemcseméretig 6 Mohs
keménységig. Csak a megfelelõ méretûre õrölt szemcsék juthatnak ki a készülékbõl a
fenékszitán keresztül. Gyûjtõedénynek bármely NS 29 csiszolatos lombik megfelel. 
A fenékszita külön rendelhetõ.
Kód: 56.2871000

Csiszolatbilincs lombikok felfogatásához
Mûanyag, NS 29 csiszolathoz, piros.
Kód: 51.2866366

Fenékszita MF 10 basic készülékhez
Kód Típus Lyuk Ø

(mm)

56.2938900 MF 0.25 0,25

56.2939000 MF 0.5 0,5

56.2939200 MF 1.0 1

56.2939400 MF 2.0 2

56.2939500 MF 3.0 3

56.2939600 MF 4.0 4

üveg erlenmeyer lombik1.4
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RETSCH ZM 200 típusú ultra-centrifugális daráló
A ZM 200 típusú daráló széleskörûen használható közepesen kemény, szálas és lágy
anyagok õrléséhez. Nagy, grafikus kijelzõje és egyszerû kezelõszerve felhasználóbarát
mûködtetést tesz lehetõvé. Beállítható paraméterek: az õrlés ideje és a rotor fordulat-
száma. A daráló rendkívül erõs motorral rendelkezik, így biztosított a minta igen rövid idõ
alatt történõ felõrlése. Az õrlést a több késbõl (fogakból) álló, nagy sebességgel forgó
rotor és azt körülvevõ, álló körszita végzi. A fogak felaprítják a beadagolt mintát, mely a
körszitán átjutva kerül a gyûjtõedénybe. A darálás befejeztével a minta könnyedén kive-
hetõ a gyûjtõedénnyel (kazettával) együtt. A daráló könnyen tisztítható és akár több mint
napi 100 minta megõrlésére alkalmas. A készülékben a forgó rotorok és a körsziták
cserélhetõek, így széles tartományban változhat a végtermék szemcsemérete.
Ajánlott összeállítások a minta mennyiségétõl függõen:
- normál használathoz a 900 ml-es gyûjtõkazetta (tartozék), ill. az alább felsorolt rotorok

közül egy, valamint egy alkalmas lyukméretû körszita szükséges.
- nagyobb tömegû minták esetén a készülékre fel lehet szerelni egy 3, vagy 5 literes külsõ

gyûjtõedényt (Cyclone). A daráló ellátható rezgõnyelves adagolóval is, amely biztosítja a
minta egyenletes beadagolását.

- kisebb mintamennyiség esetén az 50 ml-es kazettát és a 8 fogú mini-rotort ajánljuk.
Kód: 27.208230001

Mûszaki adatok: ZM 200

Kiindulási szemcse méret: < 10 mm

Végsõ szemcse méret: < 40 μm 

Minta térfogat max.: 25 ml, 900 ml (kazetta),

3.000 ml, 5.000 ml (Cyclone)

Fordulatszám: 6.000 – 18.000 ford./perc 

Teljesítmény: 1.300 Watt

Méretek: 410 × 365 × 515 mm

Súly: 38 kg

Rotor anyaga: rozsdamentes acél, titán vagy

kopásálló bevonatú rozsdamentes acél

Rotor fogainak száma: 6, 12, 24 (normál) vagy 8 (mini-rotor)

Körszita anyaga: rozsdamentes acél, titán vagy

kopásálló bevonatú rozsdamentes acél

6, 12 vagy 24 fogú rotorok ZM 200 típusú darálóhoz
Anyag Kód Kód Kód

6 fogú rotor 12 fogú rotor 24 fogú rotor

rozsdamentes acél 27.026080040 27.026080041 27.026080042

r.m. acél kopásálló bevonattal 27.026080043 27.026080044 27.026080045

titán - 27.026080047 -

Kiegészítõk kis mintamennyiség darálására ZM 200 típusú darálóhoz
Kód Megnevezés Anyag

27.020100039 50 ml-es kazetta kis mintamennyiséghez korrózióálló acél (1.4404)

27.026080057 8 fogú rotor kis mintamennyiséghez korrózióálló acél (1.4404)

27.027060247 labirinttárcsa a 8 fogú rotor alá rozsdamentes acél

Kiegészítõk nagy mintamennyiség darálására ZM 200 típusú darálóhoz
Kód Megnevezés 

27.229350010 Cyclone 3 l-es külsõ gyûjtõedény átvezetõ kazettával és tartóval kompletten

27.229350009 Cyclone 5 l-es külsõ gyûjtõedény átvezetõ kazettával és tartóval kompletten

27.222610003 külsõ gyûjtõzsák papírból (12 db) rögzítõkkel és átvezetõ kazettával kompletten
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Körsziták ZM 200 típusú darálóhoz
Kód Kód Kód erõsített* Kód erõsített Kód Lyuk Ø

r.m. acél erõsített széles peremû kopásálló titán (mm)

27.036470231 27.036470244 27.036470253 - 27.036470270 0,08

27.036470232 27.036470245 27.036470254 - 27.036470271 0,12

27.036470233 27.036470246 27.036470255 27.036470262 27.036470276 0,20

27.036470234 27.036470247 27.036470256 27.036470263 27.036470277 0,25

27.036470235 27.036470248 27.036470257 27.036470264 27.036470278 0,50

27.036470236 27.036470249 27.036470258 27.036470265 27.036470279 0,75

27.036470237 27.036470250 27.036470259 27.036470266 27.036470280 1,00

27.036470238 27.036470251 27.036470260 27.036470267 27.036470281 1,50

27.036470239 27.036470252 - 27.036470268 27.036470282 2,00

27.036470240 27.036470272 - 27.036470269 - 3,00

27.036470241 27.036470273 27.036470261 - 27.036470283 4,00

27.036470242 27.036470274 - - - 5,00

27.036470243 27.036470275 - - - 6,00

*A széles peremû “Distanz” szitát hõérzékeny mintákhoz javasoljuk. A szita kb. 3-4 mm-re van a rotor

fogaitól, ezért a súrlódás kisebb lesz, így kevésbé melegszik fel a minta.

RETSCH RM 200 típusú mozsaras õrlõkészülék
A porcelán dörzsmozsár automatizált változata, igen jól használható közepesen kemény,
lágy és nedves anyagok analitikai finomságúra történõ õrlésére, homogenizálására,
mint pl. tabletták, salak, olajos magvak, talajminták, fûszerek stb.   
Az alapkészülékhez hétféle, az õrlendõ mintához legmegfelelõbb anyagú mozsár és
törõ választható.
A reprodukálható eredményeket a skálán beállítható törõnyomás és pozícionál-
ható kaparó biztosítja. Ez utóbbi feladata, hogy az õrlendõ anyag mindig a törõ
és a mozsár közé kerüljön. A készülék digitális idõzítõvel rendelkezik. A LED-es
kijelzõ a nemcsak a mûködésbõl hátralévõ idõt, hanem a dörzsölés nyomatékát is
jelzi. Ez segít beállítani a törõnyomást a legmegfelelõbb pozícióba. Az õrlõtér
felett elhelyezett kémlelõablakon nyomon követhetõ a szemcseméret-
csökkenés. A készülék könnyen tisztítható, a mozsár és törõ cseréje szer-
számok nélkül lehetséges.
Kód: 27.204550001

Mûszaki adatok: RM 200

Kiindulási szemcseméret: < 8 mm

Végsõ szemcseméret: < 10 μm

Mintatérfogat max.: 190 ml

Fordulatszám: 100 ford./perc

Teljesítmény: 130 Watt

Méretek: 400 × 480 × 370 mm

Súly: 24 kg

Mozsár és törõ RM 200 készülékhez
Anyag Kód Kód Anyag Kód Kód

mozsár dörzsölõ mozsár dörzsöló

achát 27.024600098 27.024610115 rozsdamentes acél 27.024600057 27.034610113

porcelán 27.024600016 27.024610118 krómacél 27.024600018 27.034610112

szinterkorund 27.024600017 27.024610116 wolframkarbid 27.024600021 27.034610114

cirkónium-oxid 27.024600086 27.024610117
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RETSCH MM 200, MM 400 típusú vibrációs rázó golyósmalom
A RETSCH vibrációs golyós malmok univerzálisan alkalmazhatók kis mennyiségû minták
nagy finomságú õrlésére, porok keverésére és homogenizálására, valamint biológiai
minták sejtfeltárására a DNS, vagy RNS elkülönítésére. A nagyobb teljesítményû 

MM 400-as típus folyadékok/szuszpenziók kezelésére is alkalmazható.
A minta a kívánt szemcsefinomságot az õrlõedények és az õrlõ-
golyó(k) intenzív rázása során éri el. Az õrlés során az õrlõedényt
legfeljebb a harmadáig lehet mintával
megtölteni. A második harmadot az õrlõ-
golyó(k) foglalják el, míg az utolsó harmad
szabadon marad.
A beállított rázatási frekvenciát 
(3-25/30 Hz) és a mûködésbõl hátra-

lévõ idõt (10 mp-99 perc) a készülékek 
digitális kijelzõin folyamatosan ellenõrizhetjük. A készülékek memóriájában

9 program tárolható el. Mindkét készülék két munkahelyes: 2 db 
egyenként 1,5-30 ml-es, ill. 1,5-50 ml-es õrlõedényben, vagy mikrocsövekben 

(0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml) történhet az õrlés. Ez utóbbi esetben a kiválasztott
csõhöz megfelelõ tartót (adaptert) kell rendelni. A készülékekhez nyolcféle, az õrlendõ
mintához legmegfelelõbb anyagú õrlõedény és golyó választható.
Hõérzékeny mintákhoz javasoljuk a Cryo-kittet, amellyel az MM 400-as készülék rozsda-
mentes acélból készített edényeit lehet folyékony nitrogénben lehûteni. 

Mûszaki adatok: MM 200 MM 400

Kiindulási szemcseméret: < 6 mm < 8 mm

Végsõ szemcseméret: < 10 μm < 5 μm

Mintatérfogat max.: 2 × 10 ml 2 × 20 ml

Rázatási frekvencia: 3 – 25 Hz (180 – 1.500 ford./perc) 3 – 30 Hz (180 – 1.800 ford./perc)

Teljesítmény: 100 Watt 150 Watt

Méretek: 371 × 266 × 461 mm 371 × 266 × 461 mm

Súly: 25 kg 26 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, alumínium, rozsdamentes acél, teflon, krómacél,

wolfram-karbid, polisztirol, porcelán

Õrlõedény térfogata: 1,5 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml 25 ml, 35 ml, 50 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 20 mm, 25 mm, 30mm

12 mm, 20 mm 

Õrlõgolyó átmérõje mikrocsõbe: 3 mm, 4 mm, 5 mm

Ajánlott õrlõedéyek és õrlõgolyók MM 200 és MM 400 golyósmalomhoz

Õrlõedény Minta Szemcse Ajánlott õrlõgolyók egy õrlõedénybe (db)

térfogat (ml) térfogat (ml) Ø (mm) 5 mm 7 mm 9/10 mm12 mm 20 mm 25 mm 30 mm

1,5 0,2 – 0,5 < 1 1 v. 2 – – – – – –

5 0,5 – 2 < 2 – 1 v. 2 – – – – –

10 2 – 4 < 4 – – 1 v. 2 1 v. 2 – – –

25 4 – 10 < 6 – – – 2 1 – –

35 6 – 15 < 6 – – – – 1 1 –

50 8 – 20 < 8 – – – – – 1 1

Kód Megnevezés

27.207460001 RETSCH MM 200 típusú vibrációs golyósmalom

27.207450001 RETSCH MM 400 típusú vibrációs golyósmalom

27.223460001 Cryo-kitt hõérzékeny mintákhoz 

(MM 400 rozsdamentes õrlõedényeinek fagyasztására)

i Az õrlõedények és golyók rendelési kódjáról érdeklõdjön munkatársainknál
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Kód Megnevezés

27.207480001 RETSCH CRYOMILL, fagyasztva õrlõ golyósmalom 

27.024800001 AUTOFILL automatikus LN2 adagoló 10 literes tároló edénnyel

i Az õrlõedények és golyók rendelési kódjáról érdeklõdjön munkatársainknál

RETSCH CRYOMILL - fagyasztva õrlés folyékony nitrogénes hûtéssel 
A CRYOMILL golyósmalmot kifejezetten kriogén õrlésre tervezték. A készülékkel kemény,
közepesen kemény, puha, törékeny, elasztikus és szálas minták, valamint hõérzékeny
anyagok (pl. mûanyag) eredményesen õrölhetõk. 
Az õrlõedényt az integrált hûtõrendszer folyamatosan hûti folyékony nitrogénnel az
õrlési folyamat alatt és elõtt is, így megõrizvén a minta rideg és illékony
összetevõinek jellegét.
A hõmérséklet -196 °C-on tartásához szükséges mennyiségû – 
a készülékben folyamatosan cirkuláló – kriogén folyadék után-
pótlását – egy 10 literes tárolóból – automatikus töltõrend-
szer (AUTOFILL) biztosítja.

A rendszer elõnyei: garantáltan alacsony mintahõmérsék-
let, 5 mikron körüli végsõ szemcseméret, takarékos N2

felhasználás, különlegesen gyors õrlési idõ. A rendszer
hûtés nélküli õrlésre is alkalmas. 
Az automatizált hûtõrendszer garantálja, hogy az õrlés
folyamat csak akkor indul el, amikor a minta már
megfelelõen lehûlt. Mindez takarékos LN2 felhasználást és
reprodukálható mintaõrlést eredményez. 

A CRYOMILL egy munkahelyes – egy õrlõkamrás – vibrációs
golyósmalom. A mintaõrlési elve azonos a RETSCH MM 400
típusáéval. A 25 Hz-es frekvenciájú intenzív rázás a legtöbb anyagot
hatékonyan õrli meg néhány perc alatt. 
A minta fõként az ütések hatására õrlõdik, de a részecskék egymás és az õrlõedény fala
között létrejött súrlódásnak köszönhetõen tovább finomodik. A végleges szemcseméret
lényegesen kisebb, mint más kriogén õrlõberendezések esetében.
Az õrlési paraméter-kombinációk egyszerûen eltárolhatók, egyszerûsítve a rutin feladat
elvégzését.
A LED-es kijelzõrõl az aktuális mûködési – hûtési, õrlési – paraméterek és idõzítésbõl 
(10 mp – 99 perc) hátralévõ idõ leolvashatók.

Az õrlõedények rozsdamentes acélból készülnek. Térfogatuk lehet: 50, 35, 25 és 5 ml (ez
utóbbi edénybõl 4 db egy adapterrel fogható be a készülékbe). Az egyes õrlõedényekhez
való õrlõgolyókat az MM 400 táblázatából lehet kiválasztani.

Mûszaki adatok: CRYOMILL

Kiindulási szemcseméret: < 8 mm

Végsõ szemcseméret: 5 mm

Mintatérfogat max.: 20 ml

Rázatási frekvencia: 3 – 25 Hz (180 – 1.500 ford./perc)

Teljesítmény: 160 Watt

Méretek: 385 × 570 × 370 mm

Súly: 46 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: rozsdamentes acél, krómacél

Õrlõedény térfogata: 5 ml, 25 ml, 35 ml, 50 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 7 – 30 mm (lásd MM 400 táblázatában)
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RETSCH PM 100 C típusú centrifugális golyósmalom
Nagy finomságú (mikronos nagyságrendû) és kíméletes õrlés veszteség nélkül, nagy tisztaságot igénylõ,
érzékeny, száraz és nedves minták esetén is. Az õrlés a centrifugális erõ hatására kitérõ golyók õrlõedény
falához való ütõdése és dörzsölése alapján történik. A golyók és az õrlõedények anyagát a minta
keménységéhez és fajsúlyához kell megválasztani. Az õrlõgolyók méretét (átmérõjét) az õrlõedény térfogata
és minta szemcsemérete határozza meg. Nagyobb mintatérfogat esetén egy, kisebb térfogat esetén akár
két minta is õrölhetõ szimultán. Új technológia maximális kezelési komfort mellett. A legfontosabb adatok
megjelenítése, paraméterek beállítása rendkívül egyszerû az egygombos, grafikus LCD kijelzõvel ellátott
kezelõfelületen: sebesség, õrlési idõ, energia ráfordítás, programozott õrlési irányváltás, programozott
indítás, hátralévõ mûködési idõ, terhelési faktor kijelzése, üzemórák és karbantartási intervallumok meg-
jelenítése.
Rendszeres õrlési feladatokhoz 10 program tárolható el. A burkolat erõs mûanyag, a biztonsági ajtó
automatikus zárású. Az õrlés a szokásosnál alacsonyabb zajjal jár köszönhetõen a jó hangszigetelésnek. 
A kamra intenzív ventilációja az oldószerekkel való munkavégzéshez szükséges légcserét biztosítja.
Kód: 27.205200001

Mûszaki adatok: PM 100 CM

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm

Kimenõ szemcseméret: < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél)

Minta térfogat max.: 1 × 220 ml vagy 2 × 20 ml

Fordulatszám: 100 – 650 ford./perc

Méretek: 630 × 415 × 468 mm

Súly: 80 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, korund, rozsdamentes acél, krómacél,

wolfram-karbid, cirkónium-oxid, porcelán

Õrlõedény térfogata: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

A PM 100 és PM 200 típusú golyósmalom az õrlemény rendkívül finom szemcseméretét speciális dörzsöléssel
és töréssel, bolygómozgással éri el. Ez a mozgás intenzív, gyors és nagyon hatékony, akár 50%-nál is nagyobb
energia-megtakarítás érhetõ el a hagyományos golyósmalmokhoz képest. A golyók és az õrlõedények anyagát a
minta keménységéhez és fajsúlyához kell megválasztani. Az õrlõgolyók méretét (átmérõjét) az õrlõedény térfoga-
ta és minta szemcsemérete határozza meg. 
PM 100 típus: egy õrlõegységes készülék nagyobb térfogatokhoz (220 ml), de külön rendelhetõ adapterrel két
férõhelyessé alakítható kisebb mintamennyiségekhez (2x20 ml).
PM 200 típus: két õrlõegységes készülék kis mintatérfogathoz.
Mindkét készülék kivitele – a rázófeltétektõl eltekintve – azonos. Külsõ megjelenésük, vezérlõegységük meg-
egyezik a PM 100 CM centrifugális golyósmaloméval (lásd fent).
Kód PM 100: 27.205400001
Kód PM 200: 27.206400001

Mûszaki adatok: PM 100 PM 200

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm < 4 mm

Kimenõ szemcseméret: < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél) < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél)

Minta térfogat max.: 1 × 220 ml vagy 2 × 20 ml 2 × 50 ml

Õrlõegység száma: 1 db 2 db

Fordulatszám max: 1.300 ford./perc 1.300 ford./perc

Méretek: 630 × 415 × 468 mm 630 × 415 × 468 mm

Súly: 86 kg 72 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, korund, rozsdamentes acél, krómacél,

wolfram-karbid, cirkónium-oxid, porcelán

Õrlõedény térfogata: 12 ml, 25 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml*, 500 ml*

Õrlõgolyó átmérõje: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

*csak PM 100.

RETSCH PM 100 és PM 200 típusú bolygómozgású golyósmalom

ajánlott örlõedény7.1
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RETSCH PM 400 típusú bolygómozgású golyósmalom

Mûszaki adatok: PM 400 PM 400 MA

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm < 10 mm

Kimenõ szemcseméret: < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél) < 1 μm (< 0,1 μm kolloidális õrlésnél)

Minta térfogat max.: 4 × 220 ml vagy 8 × 20 ml 4 × 220 ml vagy 8 × 20 ml

Õrlõegység száma: 2 vagy 4 db 2 vagy 4 db

Fordulatszám max: 800 ford./perc 1.000 vagy 1.200 ford./perc

Sebességáttétel: 1 : -2 1 : -2,5 vagy 1 : 3

Méretek: 836 × 780 × 1220 mm 836 × 780 × 1220 mm

Súly: 290 kg 290 kg

Õrlõedény és golyók anyaga: achát, korund, rozsdamentes acél, krómacél,

wolfram-karbid, cirkónium-oxid, porcelán

Õrlõedény térfogata: 12 ml, 25 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml

Õrlõgolyó átmérõje: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

PM 400: a PM 100 és PM 200-as készülékek még nagyobb munkahelyszámú, nagy tel-
jesítményû (és nagyméretû) változata. A közel 300 kg-os tömegre való tekintettel a
készüléket görgõkkel látták el a könnyebb mozgathatóság érdekében.
A legfontosabb adatok megjelenítése, paraméterek beállítása rendkívül egyszerû az egy-
gombos, grafikus LCD kijelzõvel ellátott kezelõfelületen: sebesség, õrlési idõ, energia
ráfordítás, programozott õrlési irányváltás, programozott indítás, hátralévõ mûködési
idõ, terhelési faktor kijelzése, üzemórák és karbantartási intervallumok megjelenítése.
Rendszeres õrlési feladatokhoz 10 program tárolható el.
A készülék kettõ vagy négy õrlõegységes változatban kapható. Kisebb térfogat esetén
akár két minta is õrölhetõ egy õrlõegységben – adapter használatával – így akár nyolc
minta szimultán õrlése is lehetséges.
PM 400 MA: a fenti készülék speciális kivitele fémötvözésre használható. Két változat-
ban, eltérõ sebességáttétellel rendelhetõk.

Kód Típus Megnevezés Sebesség

áttétel

27.205350005 PM 400 golyósmalom 2 õrlõegységgel 1 : -2

27.205350001 PM 400 golyósmalom 4 õrlõegységgel 1 : -2

27.205350007 PM 400 MA speciális golyósmalom fémötvözéshez 4 õrlõegységgel 1 : -2,5

27.205350008 PM 400 MA speciális golyósmalom fémötvözéshez 4 õrlõegységgel 1 : -3

Õrlõedények és õrlõgolyók PM 100 (CM), PM 200 és PM 400 golyósmalmokhoz
Õrlõedény Minta Szemcse Ajánlott õrlõgolyók egy õrlõedénybe (db)

térfogat (ml) térfogat (ml) Ø (mm) 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm

12 >= 5 < 1 5 – – –

25 >= 10 < 1 8 – – –

50 5 – 30 < 3 10 3 – –

80 10 – 50 < 4 20 5 – –

125 15 – 70 < 4 25 6 – –

250 25 – 150 < 6 50 12 5 –

500 75 – 300 < 10 100 20 8 4
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RETSCH DR 100 típusú vibrációs mintaadagoló készülék
Az õrlendõ anyagok folyamatos, egyenletes adagolására szolgá-
ló vibrációs elven mûködõ készülék. A tölcsérbe öntött mintát a
digitálisan beállított vibrációs frekvenciának megfelelõ sebesség-
gel adagolja az õrlõ-, daráló berendezésekbe. Minden olyan
készülékhez használható melynek nyitott a betöltõ nyílása és
fontos a minta egyenletes adagolása.
Kód: 27.709370054

Mûszaki adatok: DR 100

Adagoló csúszda szélessége: 40 mm

Adagoló csúszda hossza: 210 mm

Betölthetõ minta térfogat: 2,8 liter

Bemenõ szemcseméret: < 6 mm

Adagolási sebesség: 0 – 5 liter/perc

Idõzítés: 1 – 99 perc / folyamatos

Külsõ méretek: 260 × 420 × 280 mm

Súly: 10 kg

További részletekkel kapcsolatban érdeklõdjön munkatársainknál!

RETSCH PT 100 típusú mintaosztó készülék
Porok és szemcsés anyagok mintavételezé-
sére használható, az adagolófej típusától
függõen 6, 8 vagy 10 férõhelyes mintaosz-
tó készülék. Az egyenletes mintaosztást a
készülék    állandó fordulatszáma és a fölé
szerelt DR 100 mintaadagoló biztosítja.
Kód: 27.405340005

Mûszaki adatok: PT 100

Bemenõ szemcseméret: < 10 mm

Betölthetõ minta térfogat: < 5 liter

Mintavevõ edény térfogat: 100 ml, 250 ml, 500 ml

Idõzítés: 1 – 99 perc / folyamatos

Külsõ méretek (DR 100-al): 580 × 9140 × 420 mm

Súly (DR 100-al): 33,5 kg
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RETSCH GRINDOMIX GM 200 és GM 300 homogenizátor
A vágókéses darálók ideálisak élelmiszeripari laboratóriumokban, kémiai vagy biológiai
kutatóintézetekben, és mindenhol, ahol követelmény a nagyon gyors és finom aprítás,
homogenizálás. A készülékeket speciális laboratóriumi követelményekhez tervezték:
erõsen vizes, olajos, zsíros valamint száraz, puha és közepesen kemény anyagokhoz, mint
például gyümölcsök, zöldségek, kolbász, hús, hal, sajt, fagyasztott termékek – tehát étel
darabok, fûszerek, magok és palánták.
A homogenizátorok különleges vágókéses rendszere és kivehetõ, változtatható térfogatú
mintagyûjtõje révén – mely egyben az õrlõedény is – a procedúra és azt követõ tisztítás
gyors és könnyû. Az aprítás biztonságos: amíg a rotor forog, a biztonsági fedelet nem
lehet felnyitni.
GM 200: 1 literes õrlõedénnyel és 900 Wattos motorral rendelkezõ készülék. A motor
sebességét digitálisan lehet szabályozni. A digitális kijelzõ az õrlési idõt és a sebességet
mutatja. Mûködhet folyamatos és intervallum (szakaszos) üzemmódban. Három beállított
paraméter lehet a készülék memóriájában eltárolni. 
GM 300: 5 literes õrlõedény és 1,1 kW-os motor kombinációja a nagy mennyiségû minta
homogenizálására. A készülék mûködtetése az egygombos menüvezérelt kezelõpanelen és
a grafikus kijelzõn rendkívül egyszerû. Mûködési módok: folyamatos, szakaszos és ellen-
tétes irányú forgás. A GM 300 memóriájában 10 beállított paraméter tárolható. 
A készülékek tartozékai: mûanyag õrlõedény és standard fedél az edényre. Opcionális
egyéb edényeket és fedeleket, valamint titán késeket is lehet rendelni. A nehezék fedél
automatikusan optimalizálja az õrlõedény térfogatát – tökéletesen illeszkedik az aprított
minta méretéhez. A nehezék fedél lehetséges folyadékelvezetõ csatornával is leveses
mintákhoz (pl. paradicsom, burgonya stb.).

Nehezék fedél
használata

Mûszaki adatok: GM 200 GM 300

Kiindulási szemcseméret: 10 – 40 mm < 130 mm

Végsõ szemcseméret: < 300 μm < 300 μm

Õrlõedény térfogata:  1.000 ml 5.000 ml

Õrlõedény max. kapacitása*: 700 ml 4.500 ml 

Sebesség: 2.000 – 10.000 ford./perc 500 – 5.000 for./perc

Idõzítés: 1 mp – 3 perc 1 mp – 3 perc

Teljesítmény: 900 Watt 1.100 Watt 

Külsõ méretek: 350 × 275 × 392 mm 440 × 440 × 340 mm 

Súly: 10 kg 30 kg

*függ az õrlõedény fedelétõl és a minta jellegétõl.

GM 200

Kiegészítõk GRINDOMIX homogenizátorokhoz
Kód Kód Megnevezés

GM 200-hoz GM300-hoz 

27.030450047 - standard mûanyag (PP) õrlõedény, 1.000 ml (tartalék)

- 27.020450056 standard mûanyag (PC) õrlõedény, 5.000 ml (tartalék)

27.030450050 - õrlõedény rozsdamentes acélból 

27.030450046 - õrlõedény BORO 3.3 üvegbõl 

27.031070309 - standard fedél az összes õrlõedényre mûanyagból (PP)

- 27.021070449 standard fedél az õrlõedényre mûanyagból (PC), tartalék

27.031070310 - térfogatcsökkentõ fedél a standard õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070323 27.021070465 nehezék fedél a standard õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070308 - nehezék fedél acél és üveg õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070327 - nehezék fedél csatornával a standard õrlõedényre, mûanyag (PP) 

27.021070328 - nehezék fedél csatornával acél és üveg õrlõedényre, mûanyag (PP)

Kód Megnevezés

27.202530001 RETSCH GM 200 homogenizátor, 1 literes standard (PP) edénnyel és fedéllel

27.202510001 RETSCH GM 300 homogenizátor, 5 literes standard (PP) edénnyel és fedéllel

GM 300
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IKA ULTRA-TURRAX diszpergáló (homogenizáló készülékek)
Az IKA klasszikus diszpergáló készülék palettájából az alábbi három típust emeltük ki. 
Fordulatszámuk fokozatmentesen változtatható. A homogenizáló szerszámok sterilizálhatóak, rozsdamentes
acélból vagy polikarbonátból (PC) készülnek a felhasználás jellegének megfelelõen. A szerszámokat külön kell
megrendelni a készülékek mellé, ehhez szolgál segítségül a túloldali táblázat. 
ULTRA-TURRAX T10 basic típusú kézi diszpergáló kis térfogatokhoz. Kiválóan alkalmas klinikai használatra
szövetbontáshoz és szuszpenziókhoz. A készülékhez kapható legkisebb szerszámmal eppendorf csövekben,
küvettákban is lehetséges a homogenizálás. Állványra is szerelhetõ. 
ULTRA-TURRAX T18 basic és T25 digital modellek állványra szerelendõ kivitelõek (állványt külön kell rendelni,
lásd. 7.15 oldal), melyek már nagyobb térfogatokhoz is alkalmazhatók. A T25 digital LCD kijelzõvel szerelt
készülék, mely a fordulatszámot mutatja.

T18 basic T25 digital

Diszpergáló szerszámok rotorral, kompletten rozsdamentes acélból (AISI 316L)
Kód Diszpergálási Szár Ø Rotor Ø Merülés Maximális finomság Készülék

térfogat (ml) (mm) (mm) min./max. szuszpenzió emulzió típus

(mm) (μm) (μm)

56.3304000 0,5 – 10 5 3,8 25 / 85 5 – 25 1 – 10 T10 basic

56.3305500 1 – 50 8 6,1 25 / 95 5 – 25 1 – 10 T10 basic

56.3370100 1 – 100 10 7,6 25 / 100 5 – 25 1 – 10 T10 basic

56.L004639 1 – 100 10 7,5 25 / 70 10 – 50 1 – 10 T18 basic

56.L004640 10 – 1.500 19 12,7 35 / 170 10 – 50 1 – 10 T18 basic

56.1024200 1 – 50 8 6,1 27 / 85 10 – 50 1 – 10 T25 digital

56.0594000 1 – 100 10 7,5 22 / 85 10 – 50 1 – 10 T25 digital

56.0593400 10 – 1.500 18 12,7 40 / 165 10 – 50 1 – 10 T25 digital

56.1713300 50 – 2.000 25 17 40 / 165 15 – 50 1 – 10 T25 digital

56.1713800 100 – 2.000 25 18 40 / 165 5 – 25 1 – 5 T25 digital

Az ULTRA-TURRAX T25 digital készülékhez az itt feltüntetetteken kívül számos diszpergáló szerszám rendelhetõ. 

T10

Típus : T10 basic T18 basic T25 digital

Kód: 56.3420000 56.3561000 56.3565000

Teljesítmény: 75 Watt 300 Watt 300 Watt

Fordulatszám: 8.000 – 30.000 ford./perc 3.500 – 24.000 ford./perc 3.400 – 24.000 ford./perc

Térfogattartomány: 0,5 – 100 ml 1 – 1.500 ml 1 – 2.000 ml

Méretek: 46 × 57 × 201 mm 65 × 80 × 240 mm 65 × 80 × 240 mm

Súly: 0,4 kg 1,6 kg 1,6 kg
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Diszpergáló szerszámok rotorral, kompletten polikarbonátból (PC)
A mûanyag diszpergáló szerszámok olyan applikációkhoz ideálisak, melyeknél a keresztszennyezõdés kizárandó
tényezõ, azaz elengedhetetlen, hogy minden egyes minta tiszta szerszámmal legyen homogenizálva.
A polikarbonát szerszámok kedvezõ árfekvésûek, autoklávozhatók és megfelelõ tisztaságuk esetén néhány
alkalommal újrafelhasználhatók. Típusonként kétféle (kisebb-nagyobb) kiszerelésben rendelhetõk.

Kód Rendelési Kód Rendelési Diszpergálási Szár Ø Rotor Ø Merülés Készülék

egység (db) egység (db) térfogat (ml) (mm) (mm) min./max. típus

(mm)

56.3433212 12 56.3433225 25 1 – 20 7 4,8 20 / 45 T10 basic

56.3433312 12 56.3433325 25 1 – 40 7 4,8 20 / 90 T10 basic

56.3452000 5 56.3452400 10 1 – 100 10 6,75 15 / 85 T18 basic

56.3451900 5 56.3452300 10 1 – 500 14 9,5 15 / 85 T18 basic

56.3451800 5 56.3452200 10 10 – 100 10 6,75 15 / 85 T25 digital

56.3451700 5 56.3452100 10 10 – 500 14 9,5 15 / 85 T25 digital

C

B

A F

D

E

Állványok a diszpergáló készülékekhez
Típus Kód Megnevezés Rúdméret Készülék

d × h (mm) típus

A 56.3386000 állvány „H” alakú talppal 10 × 370 T10 basic

D 56.3160000 állvány négyszögletes talppal 16 × 560 T18 basic, T25 digital

D 56.3160100 állvány négyszögletes talppal 16 × 800 T18 basic, T25 digital

D 56.3160200 állvány négyszögletes talppal 16 × 1.000 T18 basic, T25 digital

Szorítódiók, rögzítõk az állványokhoz
Típus Kód Megnevezés Készülék típus

B 56.3372000 kiegészítõ tartóelem állványhoz való rögzítéshez T10 basic

C 56.2437700 szorítódió a készülék felfogatásához, pozícionálásához T10 basic

E 56.2657700 szorítódió a készülék felfogatásához, pozícionálásához T18 basic, T25 digital

F 56.3008600 rögzítõ Ø40 – 300 mm-es edények biztos tartásához T10 basic, T18 basic, T25 digital

Opciók (lásd. 9.13 oldal).

IKATRON DZM control.o típusú elektronikus fordulatszámmérõ (T18 basic és T25 digital készülékhez).

labworldsoft program számítógépes kapcsolathoz.

sejthomogenizáló1.24
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Homogenizáló csövek az ULTRA-TURRAX Tube Drive készülékhez

IKA ULTRA-TURRAX Tube Drive diszpergáló (homogenizáló) készülék

Mûszaki adatok: Tube Driver

Fordulatszám: 300 – 6.000 ford./perc

Térfogattartomány: 2 – 50 ml

Idõzítés: 1 – 59 mp (300 – 6.000 ford./perc)

1 – 29 perc (300 – 4.000 ford./perc)

Teljesítmény: 20 Watt

Méretek: 100 × 160 × 40 mm

Súly: 0,75 kg 

Kód Megnevezés

56.3646000 ULTRA-TURRAX Tube Drive

56.3645000 ULTRA-TURRAX Tube Drive készlet (készülék + 2 db ST-20, 2 db DT-20, 

2 db BMT-20 G/S, 1 db diszpergáló rotor-kiszedõ, tápegység, hordtáska)

Kód Kód Megnevezés                                                    Rendelési egység (db)

nem steril steril nem steril steril

56.3703000 56.3749300 ST-20 keverõlapáttal 25 20 

56.3702500 56.3700500 ST-20-M keverõlapáttal, átszúrható kupakkal 25 20 

56.3699500 56.3799500 ST-50 keverõlapáttal 10 10 

56.3629500 56.3701500 ST-50-M keverõlapáttal, átszúrható kupakkal 10 10 

56.3703100 56.3749400 DT-20 vágórotorral 25 20 

56.3702600 56.3700600 DT-20-M vágórotorral, átszúrható kupakkal 25 20 

56.3699600 56.3799600 DT-50 vágórotorral 10 10 

56.3629600 56.3701600 DT-50-M vágórotorral, átszúrható kupakkal 10 10  

56.3703300 - BMT-20-G üveggolyós 25 -

56.3702800 - BMT-20-G-M üveggolyós, átszúrható kupakkal 25 -

56.3703200 56.3749500 BMT-20-S acélgolyós 25 20

56.3702700 56.3700700 BMT-20-S-M acélgolyós, átszúrható kupakkal 25 20 

56.3699800 - BMT-50-G üveggolyós 10 

56.3629800 - BMT-50-G-M üveggolyós, átszúrható kupakkal 10

56.3699700 56.3799700 BMT-50-S acélgolyós 10 10

56.3629700 56.3701700 BMT-50-S-M acélgolyós, átszúrható kupakkal 10 10 

Info: a csövekhez külön golyók és tetõk is rendelhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál.

A Tube Drive diszpergáló praktikus, univerzális és könnyen kezelhetõ készülék orvosi, 
gyógyszer- vagy élelmiszeripari minták elõkészítéséhez. A cserélhetõ, hermetikusan
záródó, eldobható homogenizáló csövekkel (tartályokkal) fertõzõ minták, toxikus vagy erõs
illatú/szagú anyagok is biztonsággal homogenizálhatók. A mûanyag csõ tartalmazza 
a forgórészeket diszpergáláshoz, keveréshez vagy õrléshez.
ST-20: keverõlapátos csõ – keveréshez, extrakcióhoz, talajminták elõkészítéséhez.
Mintatérfogat: 2-15 ml.
ST-50: u.a. nagyobb térfogatban. Mintatérfogat: 15 – 50 ml.
ST-20-M, ST-50-M: ST-20 és ST-50 típusú csõ, átszúrható, membránkupakos változata.
DT-20: vágórotoros csõ – diszpergáláshoz, homogenizáláshoz, szuszpenziókhoz.
Mintatérfogat: 5-15 ml.
DT-50: u.a. nagyobb térfogatban. Mintatérfogat: 15 – 50 ml.
DT-20-M, DT-50-M: DT-20 és DT-50 típusú csõ, átszúrható, membránkupakos változata.
BMT-20-G /-S: õrlõcsõ üveg (G) vagy rozsdamentes acél (S) örlõgolyókkal – száraz és
nedves õrléshez száraz és törékeny mintákhoz (kaolin, gipsz, tabletták), sejthomoge-
nizáláslhoz. Mintatérfogat: 2-15 ml. 
BMT-50-G /-S: u.a. nagyobb térfogatban. Mintatérfogat: 15 – 50 ml.
BMT-20-G-M, BMT-20-S-M, BMT-50-G-M, BMT-50-S-M: a BMT típusok átszúrható,
membrános kupakkal ellátott változatai.
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RETSCH laboratóriumi szitarázó gépek (AS 200 sorozat)
A RETSCH AS 200 típusú szitarázó készülékei a minõségbiztosítási, kutatás-fejlesztési
területek szemcseméret megoszlás vizsgálatának precíz, megbízható kellékei. Alkalmasak
porok, szemcsés és ömlesztett anyagok, szuszpenziók szemcseméret szerinti
szétválasztására, nagyfokú reprodukálhatóság mellett. 
A készülékek a rázást – a világon egyedülálló módon – három
dimenzióban végzik: vízszintes irányban körmozgást, függõleges
irányban pedig egyidejûleg rázómozgást produkálnak. Ennek a
különleges rázatási technikának alkalmazásából a következõ
elõnyök származnak: nagy rázható tömeg, különösen csendes
üzem, rövid rázatási idõk és pontos eredmények. A rázás
amplitúdója és a mûködési idõ szabályozható. A gépekre a 
standard 200 mm átmérõjûn kívül egyéb méretû szita is 
felhelyezhetõ. 

A készülékek három változatban kaphatóak: 
AS 200 basic: a szitarázó-család legegyszerûbb tagja. A rázási idõ és amplitúdó analóg
módon, forgatógombokkal állítható be. 
AS 200 digit: a rázási üzemmód (folyamatos vagy szaggatott és a mûködési idõ 
digitálisan, míg az amplitúdó analóg módon állítható. 
AS 200 control: – mikroprocesszoros vezérlésû, konstans és kalibrálható
amplitúdót biztosító berendezés. Ez a típus egyedülállóan automatiku-
san kontrollálja a gyorsítást  (1-17 g között, ha a rázási amplitúdót 
2 mm-nél nagyobbra állítjuk. Minden paraméter digitálisan állítható, RS
232 csatlakozóján keresztül a folyamat kiértékelhetõ, GLP szabvány szerint
dokumentálható. A berendezés megfelel az ISO 9000 elõírásainak. 
Az opcionális EasySieve PC-szoftverrel a munka összes paramétere (szita-
sorozat, konfiguráció, minta tömege, szitagép beállításai stb. elmenthetõ,
és – a szemcseeloszlás mellett – grafikusan megjeleníthetõ a mûködés
karakterisztikája is. 

A készülékek nedves és száraz szitálásra egyaránt alkalmasak. 
A szorítóegység, gyûjtõedény, és a szitasor külön rendelendõk meg. 
A sziták igény szerinti méretben külön, vagy standard méretekben, szita-
sorozatban (lásd. opciók is megrendelhetõek. A gépek többféle leszorító
egységgel (Economy, Standard, Comfort, és nedves szitáláshoz kaphatóak. 

Mûszaki adatok: AS 200 basic AS 200 digit AS 200 control

Bemenõ szemcseméret: 20 μm – 25 mm

Max. terhelés: 3 kg

Használható sziták: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm, Ø203 mm (8”)

Sziták száma max.: 9 / 17 magasságtól (25 / 40 / 50 mm) függõen

Szitasorozat magassága max: 450 mm

Amplitudó: 0 – 3 mm 0,2 – 3 mm

Mûködési idõ: 1 – 60 perc 1 – 99 perc

Rázási funkció: folyamatos folyamatos/szakaszos*

*Intervallum: - 10 mp (fix) 1 – 99 mp

Külsõ méretek: 400 × 230 × 350 mm

Súly: 30 kg

AS 200 basic

Kód Megnevezés

27.300160001 RETSCH AS 200 basic szitarázógép

27.300150001 RETSCH AS 200 digit szitarázógép

27.300180001 RETSCH AS 200 control szitarázógép

AS 200 digit

AS 200 control
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Kiegészítõk AS 200 típusokhoz
Kód Megnevezés

27.326620003 ECONOMY rozsdamentes leszorító egység menetes rögzítõcsavarral 

27.326620002 STANDARD leszorító egység menetes rögzítõcsavarral, plexi ablakkal

27.326620001 COMFORT leszorító egység gyorsoldóval, plexi ablakkal

27.326620007 STANDARD leszorító egység rögzítõcsavarral, vízcsatlakozással nedves szitáláshoz

27.326620006 COMFORT leszorító egység gyorsoldóval, vízcsatlakozással nedves szitáláshoz

27.60131000999 8 tagos szitasorozat (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm)

27.320120001 10 férõhelyes szitatartó állvány

27.695210050 szitafedél Ø200 mm-es szitára*

27.691210050 közbensõ szitakarika szitaháló nélkül Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.692200050 közbensõ gyûjtõedény több minta egyidejû rázásához Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.697200050 alsó gyûjtõedény Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.694200050 alsó gyûjtõedény kifolyóval Ø200 × 50 mm-es szitákhoz*

27.326450020 EasySieve Standard szoftver

27.326450026 EasySieve Comfort szoftver

*egyéb átmérõjû szitákhoz való rendeléshez hívja munkatársainkat!

RETSCH AS 200 TAP laboratóriumi szitarázógép
A RETSCH új speciális szitáló készüléke a kézi szitálás szimulálására szolgál. Az AS 200
TAP típusú készülék ezt a sziták körkörös mozgatásával és egyidejû – felülrõl történõ –
ütögetésével éri el. Ez a fajta speciális szitálás módszer néhány anyag, mint pl. aktív
szén, fûszerek, fémporok csiszoló anyagok, cement, vagy akár a gyémánt osztályozásánál
szabványosított applikációja. A készülék nedves szitálásra nem alkalmas.
A szitarázó készülékbe 200 mm vagy 203 mm (8”-os) átmérõjû szitákat lehet behelyezni. 
A berendezéshez igény szerint hangszigetelõ ház is rendelhetõ.

Mûszaki adatok: AS 200 TAP

Szemcseméret: 20 μm – 25 mm

Max. terhelés: 3 kg

Használható sziták: Ø 200 / 203 mm (8”)

Sziták száma max: 6 / 12 (szitafüggõ)

Szitasorozat magassága max: 350 mm

Rázási sebesség: 280 ford./perc (fix)

Ütögetési sebesség: 150 ütés/perc (fix)

Mûködési idõ (idõzítés): 1 – 99 perc

Méretek hangszigetelõ ház nélkül: 700 × 650 × 450 mm 

Méretek hangszigetelõ házzal: 735 × 675 × 530 mm

Súly hangszigetelõ ház nélkül: 68 kg 

Súly hangszigetelõ házzal: 92 kg

AS 200 TAP
hangszigetelõ házzal

Kód Megnevezés

27.300250001    RETSCH AS 200 TAP szitarázó, hangszigetelõ ház nélkül 

27.300251001    RETSCH AS 200 TAP szitarázó, hangszigetelõ házzal 
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RETSCH AS 200 JET levegõs szitagép
A RETSCH újdonsága az AS 200 jet típusú, levegõvel mûködõ szitagépe. A készüléket
különösen jól lehet használni könnyû porok szitálására (szétválasztás, frakcionálás,
részecskeméret meghatározás), mint pl. púder, liszt, toner töltet, mosópor, pigmentek,
porfestékek, mûanyag szemcsék stb.
A készülékbe 10 mikronos, vagy annál nagyobb lyukméretû sziták tehetõk be. Ez a szitálási
mód nagyon kíméletes a minta szempontjából, mert nincs szükség a szitálást elõsegítõ
segédeszközökre, mint pl. kefék, vagy golyók. Egy átlagos szitálás mindössze 2-3 percig
tart. 
Az AS 200 JET egy ipari porszívó szívóerejét használja a szitáláshoz. A fedéllel ellátott szita
alatt forgó szívócsonk biztosítja a minták szétszórását a szitaháló felületén. Azt a szem-
csét, amely kisebb, mint a szita lyukmérete, a szívott levegõ a Cyclone-ba (gyûjtõedény)
vagy a porszívóba áramoltatja. A szívósugár segít megakadályozni a részecskék felhal-
mozódását és folyamatosan tisztítja a szitahálót.
A szitagép opcionálisan felszerelhetõ automatikus vákuumszabályozással, ami állandóan fen-
ntartja és felügyeli a légáramlatot, ezáltal növeli az szitálási eljárás megismételhetõségét.
A szitálás idõt és szívócsonk forgási sebességet a grafikus kijelzõs vezérlõ egyetlen 
gombjával kényelmesen be lehet állítani. A memóriában 9 mûködési paraméter tárolható el.
A Quick Start módban szitálási paraméterek bevitele nélkül lehet elindítani a készüléket nor-
mál körülmények alatt.
A RETSCH EasySieve szoftverrel a minta-elõkészítés automatikusan kiértékelhetõ és doku-
mentálható.

Kód Megnevezés

27.300270001 RETSCH AS 200 JET levegõs szitagép 

27.327480000 ipari porszívó 

27.329350007 Cyclone kompletten, 50 ml edénnyel 

27.321000002 automatikus vákuumszabályozás 

27.091070396 tartalék fedél Perspex-bõl készítve 

Mûszaki adatok: AS 200 JET 

Szemcseméret: 10 μm – 4 mm 

Frakciók száma: 1 (Cyclone-nal 2)

Max. mintatömeg: 100 g 

Használható szita: Ø 200 (1 db) 

Szívócsonk forgási sebesség: 5 – 55 ford./perc 

Szívóerõ (vákuum): 0 – 9.999 Pa / 0 – 100 mbar 

Mûködési idõ (idõzítés): 0 – 99 óra 59 perc 

Méretek (fedél nélkül): 460 × 305 × 288 mm 

Súly: 14 kg 
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Lyuk Ø Kód Lyuk Ø Kód Lyuk Ø Kód

20 μm 27.60131000020 450 μm 27.60131000450 7,10 mm 27.60131007100

25 μm 27.60131000025 500 μm 27.60131000500 8,00 mm 27.60131008000

32 μm 27.60131000032 560 μm 27.60131000560 9,00 mm 27.60131009000

36 μm 27.60131000036 600 μm 27.60131000600 9,50 mm 27.60131009500

38 μm 27.60131000038 630 μm 27.60131000630 10,00 mm 27.60131010000

40 μm 27.60131000040 710 μm 27.60131000710 11,20 mm 27.60131011200

45 μm 27.60131000045 800 μm 27.60131000800 12,50 mm 27.60131012500

50 μm 27.60131000050 850 μm 27.60131000850 13,20 mm 27.60131013200

53 μm 27.60131000053 900 μm 27.60131000900 14,00 mm 27.60131014000

56 μm 27.60131000056 1,00 mm 27.60131001000 16,00 mm 27.60131016000

63 μm 27.60131000063 1,12 mm 27.60131001120 18,00 mm 27.60131018000

71 μm 27.60131000071 1,18 mm 27.60131001180 19,00 mm 27.60131019000

75 μm 27.60131000075 1,25 mm 27.60131001250 20,00 mm 27.60131020000

80 μm 27.60131000080 1,40 mm 27.60131001400 22,40 mm 27.60131022400

90 μm 27.60131000090 1,60 mm 27.60131001600 25,00 mm 27.60131025000

100 μm 27.60131000100 1,70 mm 27.60131001700 26,50 mm 27.60131026500

106 μm 27.60131000106 1,80 mm 27.60131001800 28,00 mm 27.60131028000

112 μm 27.60131000112 2,00 mm 27.60131002000 31,50 mm 27.60131031500

125 μm 27.60131000125 2,24 mm 27.60131002240 35,50 mm 27.60131035500

140 μm 27.60131000140 2,36 mm 27.60131002360 37,50 mm 27.60131037500

150 μm 27.60131000150 2,50 mm 27.60131002500 40,00 mm 27.60131040000

160 μm 27.60131000160 2,80 mm 27.60131002800 45,00 mm 27.60131045000

180 μm 27.60131000180 3,15 mm 27.60131003150 50,00 mm 27.60131050000

200 μm 27.60131000200 3,35 mm 27.60131003350 53,00 mm 27.60131053000

212 μm 27.60131000212 3,55 mm 27.60131003550 56,00 mm 27.60131056000

224 μm 27.60131000224 4,00 mm 27.60131004000 63,00 mm 27.60131063000

250 μm 27.60131000250 4,50 mm 27.60131004500 71,00 mm 27.60131071000

280 μm 27.60131000280 4,75 mm 27.60131004750 75,00 mm 27.60131075000

300 μm 27.60131000300 5,00 mm 27.60131005000 80,00 mm 27.60131080000

315 μm 27.60131000315 5,60 mm 27.60131005600 90,00 mm 27.60131090000

355 μm 27.60131000355 6,30 mm 27.60131006300 100,0 mm 27.60131100000

400 μm 27.60131000400 6,70 mm 27.60131006700 125,0 mm 27.60131125000

425 μm 27.60131000425

A 200 mm átmérõjû, de 25 mm magas sziták kódja 27.60122xxxxxx, ahol az x-ek a lyukméretet jelentik mikronban. 

Amennyiben kalibrált, más méretû (100, 150, 305 mm-es), vagy ASTM E11 szabvány szerinti szita érdekelné, kérjük,

keresse meg munkatársainkat.

RETSCH laboratóriumi sziták, Ø200 × 50 mm
DIN ISO 3310-1 szabvány szerinti rozsdamentes acél sziták.

RETSCH gyártmányú laboratóriumi sziták
A RETSCH cég igen széles választékban kínálja kiváló minõségû laboratóriumi szitáit.
A sziták gyári mûbizonylattal kerülnek forgalomba, és ezzel minden nemzetközi szabvány
elõírásának megfelelnek.
Lehetõség van egyedi kalibrálási bizonyítvánnyal történõ szállításra is.

Technikai paraméterek:

Szita átmérõk: 100, 150, 200, 203, 305, 400 és 450 mm

Lyuk méret: 20 μm és 125 mm között választható

Lyuk forma: kör és négyzet

Nemzetközi szabványok:  DIN ISO 3310-1, DIN ISO 3310-2, BS, ASTM

Sziták anyaga: rozsdamentes acél
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RETSCH AS 300 control, AS 400 control és AS 450 szitarázó gépek 
A szitarázó gépek nagyobb szemcséjû porok, zömök anyagok száraz és nedves szitálására* alkalmasak.
Mindegyik készülék a legmagasabb technikai követelményeket kielégíti. A paraméterek digitálisan állíthatók,
RS 232 csatlakozón keresztül a szitálási folyamat kiértékelhetõ, GLP szabvány szerint dokumentálható. 
EasySieve szoftverrel az összes paraméter (szitasorozat konfiguráció, minta tömege, szitagép beállításai
stb.) rögzíthetõ, grafikonon megszerkeszthetõ a mûködés karakterisztikája. A rutin programok elmenthetõk,
szerkeszthetõk és bármikor elõhívhatók. A szitagépek 9 programot (PC nélkül is) képesek eltárolni. 

AS 300 control: a szitarázó készülék a rázást – AS 200 típusokhoz hasonlóan – három dimenzióban, folya-
matos vagy szakaszos üzemmódban végzi. Automatikus amplitudó-kontrollal rendelkezik. 
AS 400 control: a készülék a rázást vízszintesen, körkörös mozgatással végzi.
*Nedves szitálásra nem alkalmas.
AS 450: nagy terhelhetõségû rázógép a RETSCH legnagyobb szitáinak (400 és 450 mm) háromdimenziós
rázásához. A paraméterek beállítása egy külsõ kezelõegységen történik.

A nagyméretû szitarázó gépekre a RETSCH szinte teljes szitaválasztékából lehet válogatni. A sziták és a
gyûjtõedények, fedõk külön rendelendõk. A sziták egyedi méretben külön, vagy standard
méretekben, szitasorozatban is megrendelhetõk. A gépek többféle leszorító egységgel
kaphatók. 

Mûszaki adatok: AS 300 control AS 400 control AS 450

Szemcseméret: 36 μm - 40 mm 45 μm - 63 mm 20 μm - 125 mm

Max. terhelés: 6 kg 5 kg 20 kg

Használható sziták: Ø 100 / 150 / 200 / Ø 100 / 150 / 200 / Ø 400 / 450 mm

203 (8”) / 305 (12”) / 203 (8”) / 305 (12”) / 

315 mm 315 / 400 mm

Sziták száma max: 9 / 17 (szitafüggõ) 7 / 9 / 17 (szitafüggõ) 14 / 11 (szitafüggõ)

Szitasorozat magassága max: 450 mm 450 mm 940 mm

Amplitudó: 0,2 - 2 mm 50 - 300 ford./perc 0,2 - 2,2 mm

Mûködési idõ (idõzítés): 1 - 99 perc

Rázási funkció: folyamatos / szakaszos*

*Intervallum: 10 - 99 mp 1 - 10 perc 10 - 99 mp

Méretek: 400 × 230 × 400 mm 540 × 260 × 507 mm 714 × 435 × 629 mm

Kód Megnevezés

27.300210001 RETSCH AS 300 control szitarázógép

27.300220001 RETSCH AS 400 control szitarázógép

27.300260001 RETSCH AS 450 szitarázógép

AS 300 control AS 400 control AS 450

A szitákkal és tartozékokkal kapcsolatban
érdeklõdjön munkatársainkál!
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RETSCH ultrahangos szitamosó készülékek, UR sorozat
A rázatást követõ szitatisztítást könnyítik meg a speciális ultrahangos fürdõk. 
A fürdõ használatával percek alatt kíméletesen megtisztítható a legkisebb pórusméretû
szita is.
A nagyfrekvencia-generátor kb. 35 kHz-es rezgést állít elõ, mely átterjed a tisztító
folyadékra. Az ultrahangmezõ energiasûrûsége annyira magas, hogy számtalan rendkívül
kis vákuumbuborék fejlõdik, melyek mikro szekundumok alatt összeroppannak és magukkal
ragadják a szennyezõ szemcséket. 

Mûszaki adatok: UR1 UR2 UR3

Térfogat: 5,7 liter 42 liter 45 liter

Mosható szita mérete: Ø 200 × 50 mm Ø 400 × 65 mm Ø 200 × 50 mm

Mosható sziták száma: 2 db 3 db 5 db

Idõzítés: 0 - 15 perc

Teljesítmény: 2 × 240 Watt 2 × 600 Watt 2 × 1.000 Watt

Kád méret: Ø 245 × 130 mm Ø 520 × 200 mm 500 × 300 × 300 mm

Külsõ méret: Ø 260 × 260 mm Ø 570 × 460 mm 630 × 530 × 350 mm

Súly: 5 kg 21 kg 27,5 kg

ELMA TS 540 típusú ultrahangos szitamosó
A nagymúltú német ELMA cég kife-
jezetten ultrahangos vízfürdõk gyártásá-
val foglalkozik. TS 540 típusú készülékét
200 mm átmérõjû sziták tisztítására
fejlesztette ki. Az ultrahang frekvencia a
RETSCH készülékekhez hasonlóan 35
KHz. A készülék kívül-belül rozsdamentes
kivitel.
Kód: 25.2945000

Mûszaki adatok: TS 540

Térfogat: 5,4 liter

Mosható szita mérete: Ø 200 × 50 mm

Mosható sziták száma: 3 db

Idõzítés: 0 - 15 perc

Teljesítmény: 160 Watt

Kád méret: Ø 240 × 145 mm

Külsõ méret: Ø 300 × 285 mm 

Súly: 5 kg

Kód Megnevezés

27.707910001 RETSCH UR1 típusú ultrahangos szitamosó Ø 200 mm-es szitához

27.707910003 RETSCH UR2 típusú ultrahangos szitamosó Ø 400 mm-es szitához

27.707910005 RETSCH UR3 típusú ultrahangos szitamosó Ø 200 mm-es szitákhoz

Fedél és kosár a RETSCH gyártmányú ultrahangos szitamosókra
Kód Megnevezés

27.091070249 rozsdamentes fedél UR1 ultrahangos szitamosóra

27.091070250 rozsdamentes fedél UR2 ultrahangos szitamosóra

27.091070395 rozsdamentes fedél UR3 ultrahangos szitamosóra

27.091450001 rozsdamentes kosár UR1 ultrahangos szitamosóba

27.091450002 rozsdamentes kosár UR2 ultrahangos szitamosóba

27.091450003 rozsdamentes kosár UR3 ultrahangos szitamosóba

27.056200001 TICKOPUR RW 77 speciális mosófolyadék, 1 liter

Fedél és kosár a ELMA TS 540 ultrahangos szitamosókra
Kód Megnevezés

25.2070320 rozsdamentes fedél TS 540 ultrahangos szitamosóra

25.2070330 rozsdamentes kosár TS 540 ultrahangos szitamosóba

i
Az ELMA kínálatából számos speciális tisztítófolyadék rendelhetõ.
Érdeklõdjön munkatársainknál.

ultrahangos
vízfürdõ9.86



MIKROHULLÁM

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új mikrohullámú berendezésekrõl
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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Mikrohullámú laboratóriumi készülékek
A mikrohullámról általánosan ismert, hogy gyors melegítésre alkalmas. Ezt a tulajdon-
ságát kihasználva, a laboratóriumi munkában egyre gyakrabban alkalmaznak mikrohullámú
készülékeket.
A készülékkel elvégzett feladatok skálája a legegyszerûbb „konyhai-típusú” melegítések-
tõl, a folyamatos mikrohullámú szintézisig terjed.

A hagyományos melegítési technikáknál a melegítés mindig
egy falon keresztül történik, ahol a melegítendõ anyag
keresztmetszetében jelentõs hõmérséklet-eltérések vannak.

Ezzel szemben a mikrohullámú melegítéssel a polarizálható
molekulákat tartalmazó minta a teljes keresztmetszetében
egyidejûleg melegedik fel. Ezt „szuperfûtés”-nek nevezzük.

A mindenütt egyenletes hõmérséklet miatt a kívánt reakció
– a minta teljes térfogatában, a szokásosnál sokkal gyorsab-
ban – egyszerre megy végbe. 

A melegítés sebessége erõsen függ attól, hogy a minta mennyire nyeli el a mikrohullámot.
Az egyik legjobban melegíthetõ anyag a víz, így azok a minták, amelyek vizet is tartalmaz-
nak, jó hatásfokkal melegíthetõek a mikrohullámmal.

A bonyolultabb feladatok növelik a mikrohullámú készülékkel kapcsolatosan elvárásokat;
például ha a reakció-sebességet tovább szeretnénk növelni (a roncsolási/extrakciós/
reakció-idõt csökkenteni), akkor nyomásálló mintatartókat kell alkalmazni. Nyomás alatt
ugyanis lényegesen magasabb hõmérsékletet lehet ugyanazon vegyszerekkel elérni, mint
az atmoszférikus körülmények között. Például: a salétromsavval nyitott rendszerben
legfeljebb kb. 130°C-ig tudjuk a hõmérsékletet emelni, míg nyomás alatt pedig könnyedén
elérhetjük a 200°C-ot, vagy igény szerint még ennél is magasabb hõmérsékletet.

Az ilyen típusú munkához használt mikrohullámú beren-
dezéseknek és tartozékainak már komoly biztonsági elõírá-
soknak és emellett számos egyéb kívánalomnak (pl. dokumen-
tálhatóság) kell megfelelnie. 

A ”START D”, ”ETHOS 1”, és MultiSYNTH”-elnevezésû,
mikrohullámú alapkészülékek a legmagasabb technikai szín-
vonalat képviselik. A MILESTONE (gyártó) filozófiájának
sarokpontja a gép kezelõjének biztonsága. Ennek szel-
lemében történik a különféle applikációkra szolgáló adapterek
tervezése is.
A fenti három elnevezéssel a MILESTONE új generációs
mikrohullámú laboratóriumi munkahelyeit (roncsoló/szerves
extraktor/reaktor) jelölik.

E technika laboratóriumi célú felhasználásának spektrumát az alábbi négy fõcsoport
készülékeivel fogja át:

- Mikrohullámú roncsolás, szárítás/bepárlás (nyitott / zárt) – AAS, ICP, ICP-MS minta-
elõkészítéshez

- Mikrohullámú extrakció – HPLC, GC, GC-MS minta-elõkészítéshez
- Mikrohullámú reaktorok – új anyagok kutatásához, gyártásához
- Mikrohullámú hamvasztó kemencék – hamutartalom, szulfáthamu meghatározása
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Mikrohullámú alapkészülékek

START D mikrohullámú roncsoló
Az új START D mikrohullámú roncsoló alkalmas a legegyszerûbben roncsol-
ható mintáktól, mint pl. talajok, szennyvizek, vagy iszapok, a legnehezebben
roncsolható kerámiák, vagy katalizátorok feltárására is.

A megújult külsõ alatt egy kipróbált, megbízható építõelemeket tartalmazó
hardver található. A készülék váza, kamrája, külsõ burkolat és ajtaja is 
rozsdamentes acélból készül. A roncsoló új – kettõs biztonsági üveggel 
ellátott – ajtót kapott.
A készülék kamrája ötszörös PTFE bevonattal védett a korrózió ellen.

A kompakt méret ellenére a készülék tartalmazza azokat a csatlakozó nyílá-
sokat, amelyek a bepárláshoz/szárításhoz szükséges külsõ eszközök (vákuum,
gyorshûtés, reflux, stb). csatlakoztatásához kellenek.
A maximum 1.200 Watt mikrohullámú energiát egy darab magnetron szolgáltatja. 
A mikrohullámú generátor védett a visszaverõdõ energiával szemben. Az energia
homogenizálását beépített keverõ végzi.
Az alapkészülékhez egy 5”-os képátlójú, “260”-típusú monokróm, érintõ-képernyõs
vezérlõ tartozik. Kijelzõ felbontása: 240 × 128 képpont.

A vezérlõben 200 db program (módszer) tárolható el. A módszerek mellett lehetõség
van az utolsó néhány lefuttatott program adatainak eltárolására is a vezérlõben.
A hõmérséklet–vezérelt rendszer visszacsatolt-szabályozással (PID) követi a beprog-
ramozott görbét. A hõmérsékletet egy referencia edényben méri a könnyen kezelhetõ
robosztus (nem kényes, nem törékeny) belsõ hõmérséklet-érzékelõ.

A roncsoló program készítésekor csak a kívánt hõmérséklet-profilt kell „megrajzolni” a

START
A ”START” a Milestone új roncsoló-családjának a napi rutinfeladatokra tervezett alap-
készülékét jelenti. A készülékkel elvégezhetõ mind a könnyen, mind a nehezen roncsolható
minták feltárása. A meglepõen jó ár/értékû rendszert a roncsoláson kívül szerves oldó-
szeres extrakcióra is lehet használni.
A másfél évtizednyi gyártási tapasztalattal rendelkezõ Milestone a készülék tervezésénél
a felhalmozódott tudás mellett a piac visszajelzéseit is figyelembe vette. Az ennek
szellemében megnövelt mikrohullámú energia lehetõvé teszi a legújabb nagy munka-
helyszámú (16-20-24-42) roncsoló edényzetek alkalmazását is. Természetesen a START-
ban használható az összes korábbi Milestone-adapter is, így pl. a monoblokkos / szeg-
mens / PRO edényzetektõl (lásd késõbb), a bepárló, vagy a nyitottan/kombináltan roncsoló
forgótányérokig.
Erre az alapkészülékre építve született meg a “START”-család, amely a zárt roncsoláshoz
használatos START D-t, a zárt és egyben a nyitott(!) roncsolásra is alkalmas START
MOD-t, valamint a szerves oldószeres extrakcióra szolgáló START E-t tartalmazza.
A START MOD-vel egyszerre 8 edényben lehet Kjeldahl roncsolást végezni!

ETHOS 1
Az ETHOS 1 a START-tal párhuzamosan piacra lépõ, vadonatúj fejlesztésû, csúcsteljesítményû
mikrohullámú munkahely, amely nemcsak a fent említett napi rutinfeladatok elvégzésére
alkalmas, hanem a MicroSYNTH-változata az új anyagok kutatásához is felhasználható. 

MultiSYNTH
A MultiSYNTH – a harmadik szintén teljesen új fejlesztésû készülék – szakítva az eddigi
hagyományokkal egy felülrõl nyitható (robotokkal kiszolgálható), kifejezetten anyag-
kutatásra szolgáló rendszert takar (a részletek késõbb). 
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kijelzõn, ezután a készülék maga állítja be az ideális hõmérséklet-görbe követéséhez
szükséges energiát. Tulajdonképpen a felfûtés sebességét tudjuk igen finoman szabá-
lyozni. E tulajdonságnak köszönhetõen a roncsolás során sokkal kisebb lesz az exoterm
reakció kialakulásának veszélye. Az egyszer megírt programot minden változtatás nélkül
lehet egyetlen mintával, vagy akár teli rotorral használni. A roncsoló programot annak
futása alatt is lehet módosítani (interaktív vezérlés, a piacon egyedülálló). Ezt a funkciót
a Milestone legegyszerûbb vezérlõje is tudja!
A 260 típusú vezérlõ a következõ adatkimenetekkel van felszerelve: 1 × RS 484 mikro-
hullámú készülékhez, 1 × PS2 egérhez, 1 × RS-232 külsõ eszköz csatlakoztatására.
A rendszert az EasyCONTROL-szoftver mûködteti, amely lehetõvé teszi a készülék
interaktív vezérlését.

A készülék a következõ U.S. EPA módszerek szerint végzendõ munkára alkalmas: 3052,
3051a, 3015a, 3546
ASTM megfelelõség: D-4309-96, D-5765, D-6010

A rendszer alkalmas az RoHS, WEEE, valamint ELV vizsgálatok minta-elõkészítéséhez.

A készülékbe szerelhetõ opciókat lásd a zárt roncsolást taglaló fejezet után!

A START D alapkészülékhez a feladathoz alkalmas edényzetet a „Roncsoló edényzetek”
címû fejezetbõl kell választani.

Az Ön feladataihoz optimális roncsoló-rendszer összeállításához kérje munkatársaink
segítségét! 
Kód: 28.47100

Mûszaki adatok: START D

Mikrohullámú teljesítmény: 1.200 Watt

Felvett teljesítmény 2,4 kW 

Külsõ méret: 570 × 510 × 610 mm

Kamra méretei: 370 × 345 × 335 mm

Tömeg: 75 kg (edényzet nélkül)

Mikrohullámú KJELDAHL roncsolás: START MOD
Amennyiben 1 gramm szerves anyagnál többet tartalmazó minta elroncsolására
van szükség, ezt egy „egyszerûbb” zárt edényzettel (amely szakadó szelepeket
tartalmaz) problematikus elvégezni.
A sok szerves anyag nagy mennyiségû CO2-õt és nitrózus gõzt fejleszt. Így, ha
ezen gázok-keltette nyomás meghaladja az éppen használt zárt edényzet
nyomáshatárát, a zárt edénnyel nem lehetséges a roncsolást megfelelõ idõ alatt
és jó minõségben elvégezni.
A sok szerves anyag a roncsolás során ellenõrizhetetlen exoterm reakciót indíthat
el, amely a mûanyag edények károsodását okozhatja.

Ugyancsak lehetetlen egy mûanyag alkotóelemeket tartalmazó zárt edényzetben 
KJELDAHL roncsolást végezni, a mûanyagok korlátozott hõmérséklettûrése miatt.

A Milestone – elsõként a világon – létrehozott egy olyan készüléket, amelyben egyidejû-
leg 8 darab – a fentiekben említett – mintát lehet nyitott körülmények között elroncsol-
ni. A bemérhetõ tömeg mintánként: néhány gramm.

Amint a képen is látszik, ez a készülék erõsen hasonlít az elõzõekben ismertetett 
START D-re. Két jelentõs különbség van köztük: az MOD-ben egy infravörös 
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hõmérséklet szenzor jelére történik a vezérlés, valamint a rendszer
irányítását egy nagyobb tudású vezérlõegység (640 típusú) látja el. 

A vezérlõt részletesen az ETHOS 1 készüléknél ismertetjük.

A START D alkalmas az egyedülálló MOD rotor, valamint az összes többi – 
a Milestone által gyártott – zárt roncsoló edényzet befogadására.
Így a START D készülék használható mind a nyitott, mind a zárt roncsoláshoz.

A nyitott roncsolás a készülék elõtt látható új MOD rotor jóvoltából válik
lehetõvé.
A rotortest fõbb összetevõi teflonból készülnek. Egyszerre legfeljebb 8 darab üveg /
kvarc roncsolóedény helyezhetõ el benne. Ezekbe az edényekbe lényegesen nagyobb
tömegû mintát lehet bemérni, mint a zárt, vagy akár a kombinált roncsolás* esetében.
*A kombinált roncsolást lásd késõbb.

Minden-egyes edényhely csatlakozik a központi vákuumrendszerhez. A vákuumot a
készülékhez csatlakozó VAC-1000 típusú savgõzelnyeletõ szolgáltatja. A START D 
tartalmaz egy vákuumszabályozó egységet is, amellyel beállítható az optimális elszívás.

A piacon lévõ egyéb gyártmányokkal szemben a START MOD-ben mind a nyolc darab
edény ugyanabban a 43 literes mikrohullámú kamrában helyezkedik el. Emiatt az összes
minta tökéletesen azonos mennyiségû mikrohullámú energiát nyel el, így a párhuzamos
minták analízise is kiváló eredményt ad.

A nagyobb tömegû minta sokkal több roncsoló savat igényel, melyet nem célszerû
egyszerre bemérni, hanem automatizáltan, több kisebb adagban kell azt a roncsolás
közben a mintákhoz adagolni. A savak roncsolás közben történõ adagolását egy – 
a vákuumrendszertõl független – másik beépített csõrendszerrel lehet megoldani.
A savak adagolását két darab METROHM gyártmányú diszpenzer (opció) végzi el. A két
sav praktikusan salétromsav és hidrogén-peroxid lehet.

Amennyiben szükséges harmadik savként akár kénsavat is lehet használni, ezt célszerû
manuálisan a mintára adagolni az edények a készülékbe történõ behelyezése elõtt.

Példa az alma KJELDAHL roncsolására:

Módszer START MOD Kjeldahl

Minta tömege 7 – 9 gramm 7 – 9 gramm

Katalizátor nem szükséges 7 g (2,37 g CuSO4 × 5H2O + 150g Na2 SO4)

Reagensek 16 ml H2SO4 + 30 ml H2O2 20 ml H2SO4 + 8 ml H2O2

Hõmérséklet 235°C 390°C

Teljes idõ 1 óra 15 perc 4 – 5 óra

Eredmények (mg/100 g)

N 43,1 ±1,6 43,9 ±1,5

Ca 6,01 ±0,34 6,65 ±0,67

Mg 6,62 ±0,30 6,58 ±0,53

P 10,2 ±,03 10,6 ±0,7

Kód Megnevezés

28.47120 START MOD 640 típusú vezérlõvel 

28.DSP0500 MOD-8 rotor tartozékokkal kompletten MOD rotor

28.DSP0105 Metrohm savadagoló rendszer két diszpenzerrel

28.DSP0106 interface kitt a START és a savadagoló rendszer közé

28.VAC4000 VAC-4000 vákuumszivattyús savgõz-elnyeletõ egység
Kérje részletes
ismertetõnket!



8.6 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

MIKROHULLÁM

mikrohullámú roncsolásVIII

ETHOS One típusú mikrohullámú munkahely
Az ETHOS One a Milestone legújabb fejlesztésû, csúcsteljesítményû mikrohul-
lámú munkahelye, amely a korábbi ETHOS-családból alakult ki.

Az ETHOS One mind felépítésében, mind szolgáltatásaiban is jelentõsen külön-
bözik a START D-tõl. Fõ felhasználási területe a mikrohullámú szintézis, de ter-
mészetesen alkalmazható olyan „egyszerûbb” feladatokra, mint a roncsolás (zárt
és nyitott), és az extrakció is (felsõ kép).

A készülékben két darab beépített magnetron szolgáltatja a mikrohullámú
energiát. A legnagyobb kinyerhetõ energia. 1.500 Watt, amely a piacon jelenleg
kapható készülékeknél a legmagasabb energia.

Egyedülállóan választható pulzáló, vagy folyamatos mikrohullámú energia!

A készülék felépítése – hasonlóan a korábbi ETHOS-okhoz (Ethos Plus, Ethos TC,
Ethos 1) – sok egyedülálló, szabadalmaztatott megoldást tartalmaz. Ezek a beépített
védelmi rendszerek egyáltalán nem öncélúak, és nem is az érdeklõdõ / felhasználó elkápráz-
tatására szolgálnak. A Milestone korábbi ETHOS-készülékeiben a gyakorlatban bizonyították
be létjogosultságukat és hasznosságukat. Így például a rugalmasan felfüggesztett (szele-
pelõ) ajtó (1-2. kép), a kontaktus nélküli nyomáskontrol az összes edényben  (3. kép), vagy
a különleges mikrohullám-homogenizáló rendszer. (4.kép)

Az új ETHOS One ban két további biztonsági funkció is helyet kapott: mint a munkateret
figyelõ videokamera, melynek képe a készülék „homlokán” elhelyezett monitoron látható és
hõmérsékletre programozható ajtóretesz.

A belsõ teret figyelõ videokamera segítségével a tömör fémajtó esetén is látható, hogy mi
történik a készülék kamrájában.

A hõmérsékletre programozható ajtóretesszel megakadályozhatjuk, hogy illetéktelen
személyek kinyithassák a túl magas hõmérsékletû edényzetet tartalmazó készülék ajtaját. 

A vezérlõ itt egy 6,5”-os színes, nagyfelbontású érintõ-képernyõs monitorral, és Flash-
kártyával, virtuális billentyûzettel felszerelt célszámítógép. A vezérlõhöz külsõ billentyûzet,
és egér is csatlakoztatható. A kijelzõ felbontása: 640 x 480 képpont (VGA minõség)

A tárolható programok / módszerek száma gyakorlatilag korlátlan. A hõkezelõ-program
készítésekor csak a kívánt hõmérséklet-profilt kell „megrajzolni” a kijelzõn, ezután a
készülék maga állítja be az ideális hõmérséklet-görbe követéséhez szükséges energiát.
Tulajdonképpen a felfûtés sebességét tudjuk igen finoman szabályozni. Az egyszer már
megírt programot minden változtatás nélkül lehet egyetlen mintával, vagy akár teli rotorral
használni. A hõkezelõ-programot annak futása alatt is lehet módosítani (egyedülálló inter-
aktív vezérlés: csak a Milestone készülékeiben).

A hõmérséklet-vezérelt rendszer visszacsatolt-szabályozással (PID) követi a beprogramo-
zott hõmérséklet-görbét. A hõmérsékletet egy referencia edényben méri a könnyen kezel-
hetõ robosztus (nem kényes, nem törékeny) belsõ hõmérséklet-érzékelõ.

1 2 3 4
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A vezérlés nemcsak e belsõ hõmérséklet-érzékelõt figyeli, hanem a “Quality Pressure”
szenzort is. Az EasyControl> szoftver másodpercenként 20 alkalommal összehasonlít-
ja a beállított és az aktuális hõmérsékletet, az optimális mikrohullámú energiát pedig
ennek megfelelõen állítja be.

A Flash-kártyán nemcsak a módszereket, hanem a lefuttatott programokat is el lehet tárol-
ni. A 640 típusú vezérlõ a következõ adatkimenetekkel van felszerelve: 3 db RS 232 mikro-
hullámú készülékhez, és egyéb külsõ eszközökhöz, 2 db PS2 egérhez, és billentyûzethez,
továbbá egy USB-port, amelyhez tintasugaras HP nyomtató csatlakoztatható. Így a rend-
szer az elvégzett munka teljes körû (GLP) dokumentálására alkalmas.

Természetesen lehetõség van egyéb szenzorok használatára is, mint pl. belsõ nyomásszenzor,
vagy az összes edények külsõ hõmérsékletét mérõ infravörös hõmérséklet-érzékelõ. A külsõ
hõmérséklet szenzor az egyes edények hõmérsékletdiagramját külön-külön megrajzolja.

Az opcionális EasyDOC PC-szoftverrel 
a Flash-kártyán tárolt lefuttatott prog-
ramok adatait lehet egy külsõ PC-re
kiolvasni és feldolgozni.

Kód: 28.44204
Kód (üvegajtóval): 28.44204GD

Mûszaki adatok: ETHOS One

Mikrohullámú teljesítmény: 1.500 Watt

Felvett teljesítmény: 3,5 kW

Külsõ méret: 550 × 550x 650 mm

Kamra méretei: 350 × 350 × 350  mm

Tömeg: 90 kg (edényzet nélkül)

A készülékekbe szerelhetõ opciók: 
Kód Megnevezés

28.IRT0500 IRT infravörös külsõ hõmérséklet szenzor az edényzet védelmére, és a nyitott

elõroncsolás vezérlõ paramétereként (1. kép).

28.86303P APC-55 közvetlen nyomáskontrol, a nyomás egy db referencia edényben

történõ méréséhez (2. kép).

28.TS0001 TempSURE multi-hõmérsékletmérõ kitt: a Kvarc-rotor összes edénye

hõmérsékletének ellenõrzésére és szabályozására. 

Minden edény hõmérséklet-profilja azonosítható (3. kép).

28.QPA0203 Quality Pressure – kontaktusmentes nyomásszabályozás az összes edényre.

Az edényzet a specifikált legmagasabb nyomásig mûködik (utolsó kép).*

28.ASM45001 Mágneses keverõ a roncsolás hatásfokának növelésére ülepedõ-típusú

mintákhoz. Extrakciókhoz, reakciókhoz nélkülözhetetlen. 

*Az összes edényt figyeli. Nem rontja le az edény teljesítményét. Nincs „elvesztett” minta!

1 32
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Roncsoló (zárt) edényzetek 
A MILESTONE zárt roncsolók edényeit „rotoros edényzetnek” nevezzük.
A MILESTONE összes roncsoló edényzete önszabályzó szeleprendszerrel rendelkezik.
A rotoros edények lezárásának módja a Milestone világszabadalma (US Patent
5,270,010). 
A szelep „lelke” egy PEEKK-bõl készített rugózó elem, amely az edényben keletkezett túl-
nyomás esetén biztosítja a felesleges nyomás leengedését, majd a gyors visszazárást.
(A Milestone roncsoló edényekben nincs semmiféle hasadó, vagy átszakadó felület; más
néven “burst-disk”)
Több más jelentõs szabadalom mellett ez a megoldás teszi a különösen biztonságossá,
kényelmessé, és egyszerûvé készülékeink használatát.
Abban az esetben, ha sor kerülne a túlnyomás leengedésére, a szelep már a maximális
nyomás 80-90 %-án – elemvesztés nélkül – visszazár! A túlnyomás csökkentése során az
illanó elemek is csak kis mennyiségben (veszteség < 2%) távoznak el az edénybõl. A minta
nem veszik el, az minden probléma nélkül megmérhetõ.
A szelep mûködésbe lépésének megtörténtét az indikátor gyûrû elmozdulása jelzi, így a 
roncsolás befejeztével – szükség szerint – azonosítható az edény, amelyben a szelep
aktivizálódott (2. kép). Az alsó képen egy mûködésbe lépett szelep nyomásgörbéje látható.
A túlnyomás kialakulásának lehetõségét jelentõsen csökkenti a belsõ hõmérséklet szen-
zor használata, amely egyúttal a reprodukálható roncsolásnak is a záloga. A “PID”
hõmérséklet-vezérlés és a “Quality Pressure” szenzor használata a túlnyomás
lehetõségét a minimálisra csökkenti.
Ez az edényzet-technológia egyedülálló munkafeltételeket biztosít a vegyész számára:
nincs mintavesztés, nem kell roncsolást megismételni, nem kell a szervizt állandóan
kihívni, a kevesebb holtidõ gyorsabb munkavégzéssel jár.

Nagynyomású, monoblokkos rotor (SK-6)
Ez a rotor a Milestone 1991-ben, Budapesten debütált edényzetének – jelentõsebb vál-
toztatások nélküli – jelenlegi változata. Minden mintához alkalmazható, az egyszerûen
roncsolható mintáktól a nehezen roncsolható biológiai (takarmány, élelmiszer, olaj,
gyógyszerek) és szervetlen anyagokig. A nagynyomású rotorral nagyobb bemérésû
minták teljes roncsolását lehet elvégezni.
Kód: 28.HPR6200

Közepes nyomású, 12 szegmenses rotor (SK-12)**
Általános célú rotor, a legtöbb mintához alkalmazható. Az erõs rotortest (polipropilén-
bõl készített szegmens) tartja meg a nagytisztaságú TFM-bõl készített edényeket. 
A rotorral víz, iszap, hulladékok, biológiai anyagok, fémek és ötvözetek teljes roncsolása
végezhetõ el. A rotor kiválóan alkalmas szerves oldószeres extrakcióhoz is. A egyes
edényeket („tortaszeleteket”) egyesével lehet betenni, vagy kivenni.
Kód: 28.MP12300

A legszélesebb roncsoló edényzet-választék
Rotor Edényszám Edény anyaga Edény térf. Max. hõmérséklet Max. nyomás

Típusa (ml) (ºC) (bar)

SK-6  6  TFM  100  260*  100

SK-12 12 TFM 100 240* 35

SK-10 10 TFM 100 300* 100

Nova-8 8 TFM 75 300* 100

PRO-16 16 TFM 75 200* 30

PRO-24 24 TFM 75 200* 30

Multiprep 41 PFA/TFM 70 200* 20

SK-6LV 6 TFM 270 150* 10

Q20 20 kvarcüveg 45 250 40 



MIKROHULLÁM

zárt roncsolás – edényzetek és rotorok

8.9

VIII

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

Nagynyomású, 10 szegmenses rotor (SK-10)**
Ez a rotor a MILESTONE legnépszerûbb roncsoló edényzete. Ugyanolyan méretû /
nyomásfokozatú edényeket tartalmaz, mint az SK-6 monoblokkos rotor; minden
mintához alkalmazható, az egyszerûen roncsolható mintáktól a nehezen roncsolható
biológiai (takarmány, élelmiszer, olaj, gyógyszerek) és szervetlen anyagokig. A nagy-
nyomású rotorral nagyobb bemérésû minták teljes roncsolását lehet elvégezni.
A rotor kiválóan alkalmas anyagkutatáshoz, szerves reakcióhoz is.
Kód: 28.HP10400

Magas hõmérsékletû roncsoló edényzet (Nova-8)
A magas hõmérsékletû rotor alkalmas különlegesen magas hõmérsékleten, hosszabb
ideig (280°C-on 2,5 óráig) tartó roncsoláshoz. A legnehezebben roncsolható szervetlen
minták, mint pl. szilícium-karbid, fémoxidok, geológiai minták, vagy katalizátorok
feltárása sem gond ezzel a rotorral. Magas hõmérsékletû reakciókhoz is használható.
Kód: 28.HT10400

Nagy áteresztõ-képességû zárt edényzetek (MULTIPREP 41)**
Az MP-41 egy nagy áteresztõ képességû rotor, amely a könnyen roncsolható minták
feltárásához, és savas kioldásokhoz használható. Így pl. talaj, üledék, szennyvíz
mintákhoz. Szerves oldószeres extrakcióhoz is alkalmazható.
Kód: 28.MUP41-PFA

Nagy áteresztõ-képességû zárt edényzetek (PRO-rotorok)**
Ezek a rotorok könnyen roncsolható szerves mintákhoz, vagy környezetvédelmi appliká-
ciókhoz, és szerves oldószeres extrakcióhoz használatosak. Alkalmasak az U.S. EPA
3051A módszeréhez. Egyszerû kezelhetõség, és gyors lehûthetõség.

Kód Megnevezés

28.PRO2416 PRO rotor 16 edénnyel

28.PRO2424 PRO rotor 24 edénnyel

28.PH00016 Rack 16 db. edény tárolására

28.PH00024 Rack 24 db. edény tárolására 

Q20 rotor
Ez a rotor a MILESTONE legújabb fejlesztésû roncsoló edényzete. Különlegessége 
a nagytisztaságú kvarcüvegbõl készített edényzet; minden mintához alkalmazható, az
egyszerûen roncsolható mintáktól a nehezen roncsolható biológiai (takarmány, élelmi-
szer, olaj, gyógyszerek) és szervetlen anyagokig. A kvarc rotor összes edényének
mérhetõ a hõmérséklete. Igény-szerint az egyes edények hõmérséklet görbéi
azonosíthatóak a TempSure opció segítségével.

Automatikus edényzáró készülék
A sok munkahelyes edényzetek zárása / nyitása hosszadalmas, és a kezeket erõsen
igénybevevõ munka. Az ilyen edényzetek kezelésére és nem utolsósorban a kezek
kímélésére tervezték az ACM-100 típusú készüléket.
Segítségével a 20 edényt befogadó Q20-as kvarc rotor, vagy a 41 edényes MP41-es
rotor edényeit lehet automatikusan bezárni, illetve kinyitni.
A kezelõ feladata a készülék „etetésére” korlátozódik; behelyezi az edényt a készülékbe,
majd egy gomb megnyomásával elindítja az edény bezárását vagy kinyitását.
Kód: 28.ACM01000
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Vízhûtés a zárt roncsoló edényzethez
A MILESTONE minden zárt edényzete – a feltárás befejezése után levegõvel lehûthetõ a
roncsoló készülékben, vagy akár azon kívül is – sokkal gyorsabban – vízben (kivéve 
a NOVA-8 és a Q20-as edényeket). Erre vagy a labor mosogatóját is használhatja, vagy 
a csapvízzel mûködõ célkészülékeinket. A vízhûtés használatával jelentõsen lerövidíti a 
roncsolás ciklusidejét, mert 5-15 perc vízhûtés után már ki lehet nyitni az edényeket.
Hûtési idõk: PRO / MP-edények: 5 perc; MPR-edények 6-8 perc; HPR-edények: 10-15 perc

További elõnyök:
- a roncsolót nem foglaljuk le a hûtés idejére
- amíg az elroncsolt mintát a vízben hûtjük, a készülékben már roncsolódik a másik sorozat
- a vízhûtés teljesen hangtalanul mûködik

Kód Megnevezés

28.40014 vízhûtõ egység a monoblokkos rotor gyors lehûtéséhez

55.34015 vízhûtõ egység a rotor-szegmensek és PRO / MP edények gyors lehûtéséhez 

Többszörös bemérés – kombinált roncsolás

A hûtõt úgy kell elhelyezni, hogy a túlfolyóból kijövõ vizet a mosogatóba, vagy közvetlenül a lefolyóba

lehessen vezetni.

A többszörös bemérés kulcsa: az MMR forgótányér. Ez az opció csakis a Milestone
START D és ETHOS-típusú készülékeiben használható bepárló / szárító eszköz, amely 8
és 12 munkahelyes változatban létezik. A forgótányér nyitott elõroncsolásra is alkalmas!
Az MMR-rotorok használatához vákuumszivattyú szükséges! Egy ilyen – savgõzmeg-
kötõvel is ellátott – egység (VAC-1000) látható a 8.12 oldalon.
Amennyiben nem rendelkezik START MOD, vagy ETHOS MOD készülékkel, az MMR rotor
segítségével – kombinált roncsolással – a szokásos (tipikusan 0,5 g) minta többszörösét
roncsolhatja el ugyanazon edényben a „normál” START-ban, vagy az ETHOS bármely koráb-
bi változatában is. Az így – egy edényben – elroncsolható minta tömege erõsen függ a
minta jellegétõl, de általában háromszoros tömeg elérhetõ (Labsystem szabadalom).
A bemérés felsõ határát fõként a mintában lévõ nehezen roncsolható komponensek (zsír,
olaj) aránya jelenti. Az elõroncsolás során fõként a könnyen roncsolható komponenseket

* Az edényzetet a 8.8 táblázatban jelzett maximális hõmérsékleten mûködtetni – figyelembe véve a

minta sajátosságait – kizárólag belsõ hõmérséklet szenzorral felszerelt készülékekkel, csak bizonyos

körülmények között, és csak korlátozott ideig szabad!

** Ezeket az edényeket egyesével lehet betenni/ kivenni a készülékbõl, nem kell ez edényzetet 

„egyben” mozgatni!

A MILESTONE összes zárt roncsoló edényzete ellátható a belsõ hõmérséklet méréséhez szükséges

referencia edénnyel is, ekkor a kiválasztott edényzet kódszámához a ”T” betût kell írni.

Nyomásméréshez a kódszám ”P”-vel egészül ki. Igény szerint mindkét szenzort be lehet vezetni a

referencia edénybe. Ekkor a kódszámot a ”TP” betûkkel toldjuk meg.

Nagy térfogatú, kisnyomású edényzet (SK-6 LV)**
Ez a nagy térfogatú rotor fõként savas kioldásokhoz, és szerves-oldószeres extrak-
cióhoz használható. Az egyedülállóan nagy – 270 ml-es – edénytérfogat nagy bemérést
tesz lehetõvé.
Kód: 28.42201
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A kombinált roncsolás elõnyei:
- A kombinált roncsolás minden esetben kristálytiszta oldatot eredményez.
- Nem kell számolni veszteséggel az „illanó” elemek tekintetében sem! (Az illanó elemek

elvesztését megakadályozandó szûrt hûtõlevegõt juttatunk a hûtõharangok felsõ
részébe, így csak a CO2 távozik el a nyitott edénybõl.)

- Alkoholt tartalmazó minták (likõr, égetett szesz) roncsolásánál megkerülhetetlen az
elõzetes bepárlás, és az elõroncsolás!

A képen egy PTFE elõroncsoló / bepárló kittel felszerelt MMR-forgótányér látható. 

Kód Megnevezés

28.MMR8050 MMR-8 moduláris mikrohullámú rotor-test, 8 munkahely

28.MMR1250 MMR-12 moduláris mikrohullámú rotor-test, 12 munkahely

28.MMR8019 PTFE vakdugó a nem használt munkahelyek lezárásához

28.MMR8030 PTFE bepárló kitt, elõroncsoláshoz és vizes/savas oldatok bepárlásához

28.40103 MCR-1 vákuumozható, 6,5 literes edény 

Ugyancsak az MMR forgótányért használjuk akkor is, ha a minta bepárlására
van szükség a roncsolás elõtt, vagy a roncsolás után a savakat szeretnénk
eltávolítani.
Az MCR-1 típusú vákuumozható tányér 6,5 liter térfogatú. Alkalmas több
kisebb, vagy egy nagy mintatartó edény befogadására, pl. szennyvizek és 
iszapok „bûzmentes” bepárlására, vagy szárítására.
A mikrohullámban vákuum alatt történõ bepárlás és szárítás a MILESTONE
egyik jelentõs nemzetközi szabadalma. Ez a technika különösen kíméletes
bepárlást biztosít, mert az oldat térfogatának csökkenésével annak
hõmérséklete is mind alacsonyabb lesz, így csökken az illanó elemek
elveszítésének veszélye.

Bepárlás mikorhullámmal, vákuumban

bontjuk le, egyben lehetõséget biztosítunk a keletkezõ CO2 eltávozására. Így ez a gáz nem
fogja terhelni a késõbbiekben lezárandó edényünket, ezért tudunk lényegesen több mintát
bemérni az edénybe.
Fontos, hogy a kombinált roncsolásnál csak salétromsavat és hidrogén-peroxidot
használunk (a kénsavas roncsolást lásd a nyitott roncsolásnál, az MOD-nél). 
Az elõroncsolást kíméletesen kell végezni, nehogy a minta felhabzása olyan mértékû
legyen, hogy a hab elérje a hûtõharangokat.
A nagyobb bemérésû mintát „kvázi-nyitott” edényzetben (vákuumos elszívást alkalmazva)
néhány percig elõroncsoljuk, majd ezután bezárjuk az edényeket, és zártan fejezzük be a
roncsolást. 

Példák a megnövelt mintamennyiségekre:

minta „Probléma” a mintával Zárt tömeg Kombinált tömeg

libamáj sok a zsír (kb. 40%) 0,60 g 2,10 g

pakura olaj és egyéb nehezen 0,25 g 1,25 g

roncsolható komponens

HUMET-R sok a cukor (>30%) + tõzeg 1,50 g 6,20 g

tejpor sok a zsír, heves reakció 0,80 g 3,00 g

liszt sok a szerves anyag, 1,00 g 3,00 g

heves reakció

tealevél sok a szerves anyag, 1,00 g 3,00 g

heves reakció

hô
m

ér
sé

kl
et

 (
°C

)

oldat térfogat (ml)

fûtôlap         mikrohullám



A Milestone “Ultraclean Chemistry” koncepcióját megvalósító készülékek a mikrohullámú
roncsolás fontos kiegészítõ kellékei.
A roncsoláshoz egyrészrõl nagytisztaságú savak szükségesek, valamint a többnyire
mûanyagból (TFM), vagy kvarcból készített edények tisztítása is alapvetõen fontos. Ezen
igények kielégítésére szolgálnak a SubPUR / DouPUR és a TraceCLEAN berendezések.

Forráspont alatti desztillálás
A szokásos melegítéssel forralt folyadék belsejébõl a felszálló buborékok – aeroszolt
képezve – magukkal ragadják a közegben lévõ fémionokat, melyek így a kondenzálódás után
nagyrészt megtalálhatóak lesznek a folyadékban.

A folyadékok elpárolásának lassúbb, de sokkal kíméletesebb módja a folyadék felületének
“moderált” (infravörös sugárzóval  történõ) melegítése. Az így elpárolt gõzök nagyságren-
dekkel kevesebb fémiont tartalmaznak, mint a hagyományos forralással keletkezõ gõzök.

Egy ilyen melegítõ rendszerrel ellátott desztilláló készülékkel igen jó hatásfokú folyadék-
tisztítást lehet elérni. Természetesen a készülék összes – a folyadékkal, vagy annak
gõzeivel érintkezõ – alkatrésze nagytisztaságú kvarcból kell hogy készüljön, a desztillátum
tisztaságának megtartása érdekében. 

Ultratiszta-kémia

SubPUR/DuoPUR savdesztilláló készülékek
A Milestone forráspont alatti desztillálására alkalmas készülékeivel
savak, víz, vagy akár szerves oldószerek tisztítását lehet elvégezni.
A kereskedelemben kapható technikai minõségû (legolcsóbb) savakból
– egy, vagy két desztillálással – a legjobb minõségû savakat lehet
elõállítani. A jelentõs anyagi megtakarítás (kb. 1/5–1/9-re csökken a
savak költsége) mellett jelentõs elõny a „saját kezûleg” elõállított
savak állandó, garantáltan jó minõsége.

A készülékek egy (SubPUR), vagy két csatornásak (DuoPUR) lehetnek.
A DuoPUR rendszerrel egyidejûleg kétfajta savat, vagy akár az egy-
szer már ledesztillált sav további tisztítását lehet végezni. Az alábbi
táblázatban a szennyezõ elemek koncentrációja látható (ppb) a
„reagens” minõségû salétromsavban, valamint a forráspont alatti
savdesztillálás(ok) után. 
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Vákuumszivattyú savgõz-közömbösítéssel
Az MMR és MOD forgótányérok mûködtetéséhez feltétlenül szükséges egy vákuumfor-
rást csatlakoztatni a tányér elszívó kimenetéhez.
Erre szolgál a VAC-1000 típusú kompakt egység, amelyben a vákuumszivattyú elé egy
vízhûtésû kondenzort, majd egy lúgos mosót építettek be.
A savak túlnyomó részének – a lúgos mosó elõtt történõ – visszanyerése jelentõsen
kíméli a mosót, mert így abban csak a savak töredékét kell közömbösíteni.
A bepárláskor a kondenzor alatti edényben gyûlik össze a forgótányérból elpárolt víz,
vagy sav túlnyomó része (>90 %). Az így visszanyert sav a késõbbiekben említett
savdesztillálóval kiváló minõségûre tisztítható és újra felhasználható!
A többi sav a lúgos közömbösítõre kerül. A lúgot – kimerülése esetén – frissre kell 
kicserélni.
Kód: 28.VAC1000



Elem Reagens sav Egyszeres Kétszeres

(ppb) desztillálás desztillálás

Arzén  <4  <0,3  <0,1

Vas <200 <2 <0,3

Alumínium <200 <3 <0,3

Bór <100 <8 <0,03

Kalcium <200 <8 <0,2

Króm <100 <3 <0,04

Réz <50 <1 <0,02

Ólom <100 <0,3 <0,00

Magnézium <300 <2 <0,01

Nikkel <50 <1 <0,1

Kálium <300 <4 <0,2

Nátrium <300 <4 <0,5

Ón <300 <0,5 <0,05

Titán <300 <0,5 <0,008

Cink <300 <1 <0,03

Összesen: <2.800 <39 <2,2 

MILESTONE savdesztilláló készülékek és tartozékaik
Kód Megnevezés

28.84601 SubPUR forráspont alatti desztilláló, egy csatornával

28.84602 DuoPUR forráspont alatti desztilláló, két csatornával

55.84603 feltöltô egység, NS csiszolattal, teflon csappal, 500 ml-es

51.2120154 vákuumpalack a savdesztilláló ürítéséhez

22.191395 vízsugárszivattyú a savdesztilláló ürítéséhez

TraceCLEAN automatikus edénytisztító rendszer
Ez a készülék zárt térben forráspont alatt desztillált savgôz-
ben tisztítja meg a roncsoláshoz használt mûanyag és kvarc
edényzetet, vagy bármely más ICP/ICP-MS készülék alkatré-
szét. 

A rendszer legnagyobb elônye, hogy a tisztító savban lévô
szennyezô elemek nem kerülnek ki a gôztérbe, hanem mindig az
oldatban maradnak.

A tisztítást követôen a készülék megszárítja és lehûti a meg-
tisztított alkatrészeket, majd azokat a továbbra is zárt térben
tárolja. Kérje részletes prospektusunkat!
Kód: 28. 87202
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Kérje részletes prospektusunkat!
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A szokásosnál kisebb bemérés, vagy ultra-
nyomelem vizsgálat esetén célszerû a TFM-
edényekbe kvarcból készített betéteket 
helyezni.
A kvarc-betét könnyebben tisztítható, tér-
fogata kisebb (50 ml) és jelre tölthetô. 
Kód: 28.34042

Kvarc-betétek

minta

HNO3 65%

H2O és H2O2 30%

Az ETHOS tömege a készülék robosztussága miatt kb. 90 kilogramm. Ehhez még hozzájön
a vezérlõ, továbbá az edényzet és esetleg a savgõzelnyeletõ készülék. Egy ilyen rendszer
elhelyezéséhez, kényelmes és biztonságos kezeléshez kb. 1,5 méter széles asztalfelületre
van szükség. A nagy tömeg miatt az asztalnak meglehetõsen erõsnek is kell lennie. A tar-
talék edények, opcionális eszközök megfelelõ tárolása mindig gond a laboratóriumban.

Erre nyújt megoldást az „ETHOS-asztal”, amely a fenti kívánalmaknak eleget tesz.

Méretei: 150 × 80 × 80 cm (a méretek kismértékben módosíthatóak).

Az asztal lábaira görgõket szerelünk fel, így az asztal 
könnyen mozgatható lesz.
Két db nagyméretû fiók is található az asztalban, amelyek-
ben lehetõség van a kisebb tartozékok (edények, szelepek,
dokumentáció stb.) tárolására. A nagy felületû alsó polcon
lehet elhelyezni az egyéb nagyobb kiegészítõket, mint pl.
tartalék rotor és MMR, vagy MOD-forgótányér.
Az asztal váza 60 × 40 mm-es acél-zártszelvénybõl
készül. A munkalap 30 mm vastag mûanyaggal laminált
bútorlap, színe a kereskedelemben éppen kapható
munkalapokból kiválasztható.
Kód: 55.44150

ETHOS asztal

A leggyakrabban szükséges, kevesebb, mint 0,5 g minta elroncsolásához kialakított 
kb. 100 ml térfogatú edények túl nagynak bizonyulnak, amikor mikromintát kell elroncsolni.

A megoldás a minta olyan kisebb edényekbe történô bemérése, melyeket ezután be lehet
helyezni a „normál” roncsoló edényekbe. A MILESTONE edényeihez méretezett, három fura-
tot tartalmazó tartóba maximum 6 ml-es TFM, vagy
kvarc fiolákat lehet behelyezni. 

Ilyen módon a nagynyomású rotorban egyszerre 30 db,
míg a közepes nyomású edényzetben 36 db mikromintát
lehet egyidejûleg roncsolni.

Betétek mikromintákhoz

Kód Megnevezés

28.34475 fiola-tartó a 100 ml-es edényekbe, 3 munkahelyes 

28.33607 TFM-fiola mikromintákhoz, térfogata: 6 ml

28.34477 kvarc-fiola mikromintákhoz, térfogata: 6 ml

Kérje részletes prospektusunkat!
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Az elsõ mikrohullámú extrakcióval kapcsolatos elsõ publikáció 1984-bõl, magyar
kutatótól, Dr. Ganzler Katalintól származik. A mikrohullámú extrakció egy új ígéretes
technika, amely a közeljövõben komoly versenytársa lehet az eddig használt 
módszereknek. Több ok is szól a módszer mellett:
- gyors (15-30 perc)
- jobb visszanyerést ad a Soxhlet-nél (ha van mágneses keverés)
- kevés oldószert használ

A MILESTONE készülékek START E és ETHOS E változatai szolgálnak a szerves oldószeres
extrakció céljára.
Az extrakcióhoz tervezett berendezés két igen fontos pontban különbözik a roncsolóktól:
minden esetben száloptikás hõmérséklet szenzort használ a fémszenzor helyett, és mág-
neses keverõt is kell tartalmazzon.
További hasznos opció a szerves oldószer-érzékelõ.

Mikrohullámú extraháló készülékek

START E mikrohullámú extraktor 
Ez az extraktor a már ismertetett 240 típusú érintõ-képernyõs vezérlõt használja.
A hõmérséklet–vezérelt rendszer PID-szabályozással követi a beprogramozott
görbét. A hõmérsékletet egy db. referencia edényben méri az ATC-FO száloptikás
belsõ hõmérséklet-érzékelõ. Az extraháló program készítésekor a kívánt
hõmérséklet-profilt kell megrajzolni a kijelzõn, ezután a készülék maga állítja be a
szükséges energiát. ”Easy-Control”-szoftver a vezérléshez és a teljes dokumen-
táláshoz.
Ehhez a készülékhez minden – a Milestone választékában lévõ – szenzort (pl. a
QPS-t is) lehet opcióként kérni.
A készülékhez még a feladathoz alkalmas, közepes vagy kisnyomású edényzetet kell
választani a ”Roncsoló edényzetek” fejezetbõl.
Kód: 28.47110

Készülékbe szerelhetô opciók
Kód Megnevezés

28.IRT0500 Infravörös külsõ hõmérsékletszenzor az edényzet védel-

mére és a nyitott elõroncsolás vezérlõparamétereként

28.86305 APC-55 automatikus nyomáskontrol a START-hoz, a

nyomás egy darab referencia edényben történõ

méréséhez

28.QPS0204 Q.P.S. automatikus oldószer szenzor START-hoz

28.ASM45001 Mágneses keverõ a START-hoz, az extrakció hatás-

fokának növelésére

Vízhûtõegység zárt extraháló edényzethez
Vízhûtõ egység a rotor-szegmensek és PRO-edények gyors
lehûtéséhez. A hûtõt úgy kell elhelyezni, hogy a túlfolyóból
kijövõ vizet vagy egy mosogatóba, vagy közvetlenül a lefolyóba
lehessen vezetni.
Kód: 55.34015
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Szárítás és az oldószerek bepárlása
A roncsolásnál megismert MMR forgótányért használjuk akkor is, ha a minta extrakció
elõtti szárítására, vagy a szerves oldószerek eltávolítására lenne szükség. 
A forgótányért ekkor a mikrohullámot elnyelõ WEFLON®-ból készített bepárló kittel kell
felszerelni.
Az MMR-forgótányér csakis a Milestone START, vagy ETHOS-típusú készülékeiben
használható bepárló / szárító eszköz, amely 8 és 12 munkahelyes változatban létezik.
A szerves oldószerek bepárlásához WEFLON-ból készített adapterek és vákuum-
szivattyú szükséges! 

Kód Megnevezés

28.MMR8050 MMR-8 moduláris mikrohullámú rotor-test, 8 munkahely

28.MMR1250 MMR-12 moduláris mikrohullámú rotor-test, 12 munkahely

28.MMR8019 PTFE vakdugó a nem használt munkahelyek lezárásához

28.MMR8070 WEFLON bepárló kitt a szerves oldószerek bepárlásához 

28.34136 WS-100 WEFLON hüvely a szerves oldószerek bepárlásához

Vákuumszivattyú oldószer visszanyerôvel
Az MMR forgótányérok mûködtetéséhez feltétlenül szükséges egy vákuumforrást csat-
lakoztatni a tányér elszívó kimenetéhez. Erre szolgál a VAC-2000 típusú kompakt
egység, amelyben a speciális (az oldószerek gôzeit túlnyomáson recirkuláltató) 
vákuumszivattyú elé két db vízhûtésû kondenzort
építettek be. 
A bepárláskor a kondenzorok alatti edényekben
gyûlik össze a forgótányérból eltávolított szerves
oldószerek túlnyomó része. Egyes oldószerek
esetében ez elérheti a 98%-ot, de a legrosszabb
arányú visszanyerés is 90% felett van! 
Kód: 28.VAC2000

Oldószer visszanyerés összehasonlítása

Aceton Diklórmetán Toluol n-Hexan

Hagyományos üveg kondenzer VAC-2000

A mikrohullámú készülékekkel végzendõ szerves reakciók iránti nagy érdeklõdést bizonyít-
ja az utóbbi években e tárgyban közzétett publikációk száma.

Az 1.300-nál is több cikk jelentõs hányadában a kutatók háztartási készülékkel véghezvitt
kísérletekrõl számolnak be. A kutatók egyöntetû megállapítása szerint a mikrohullámú
melegítés hatására a szerves reakciók lényegesen gyorsabban (órák helyett – percek
alatt) mennek végbe, mint az eddigi módszerekkel.
Ahhoz, hogy a közzétett kísérleteket bárki dokumentálható módon reprodukálni tudja,
vagy e területen jelentõs elõrelépést tegyen, szükség van megfelelõ laboratóriumi
készülékekre.

A piacon kaphatóak ilyen céllal épített beren-
dezések, de eddig a gyártók nem fordítottak figyel-
met arra, hogy ezek az oktatási intézmények
számára is elérhetõ áron kerüljenek forgalomba. 

A MILESTONE ezért most bemutatja a START-
elnevezésû, kifejezetten az oktatás céljaira kifej-
lesztett mikrohullámú reaktorát…

Mikrohullámú reaktorok

Évenként Összesítve

Mikrohullámú szintézis publikációk
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START mikrohullámú reaktor oktatási célokra
A START a Milestone 20 éves tapasztalataira alapozva született meg. A készülékben
egy darab 1.200 W-os magnetron szolgáltatja a mikrohullámú energiát. A vezérlést itt
is a korábbiakban már megismert, mikroprocesszoros 5”-os, 260 típusú érintõ-
képernyõs egység végzi. A vezérlés a beépített infravörös hõmérsékletszenzor jelére
történik. 

A START egy használatra kész csomagot jelent, amely a következõkbõl áll:

- START mikrohullámú készülék a 260 típusú vezérlõvel, EasyControl szoftverrel
- normál nyomású üvegreaktor (NP), reflux-hûtõvel
- a mikrohullámú kémia alapjai (kiadvány)
- ”Quickstart” egy sorozatnyi reakció részletes leírása a sikeres elinduláshoz

A készülék nagy belsõ tere, és annak speciális kialakítása lehetõvé teszi a refluxhûtõ
bevezetését, és különféle reaktoredények befogadását. Az ajtó üvegbetéttel van ellátva
a reakció vizuális megfigyelésének céljából. Az alapkiépítésbe tartozó normál nyomású
reaktorral az egyszerûbb, de nagyobb térfogatú komponensekkel történõ reakciókat
lehet elvégezni. A készülék alacsony árának köszönhetõen lehetõvé válik, hogy akár a
középfokú oktatási intézmények is be tudjanak szerezni egy mikrohullámú reaktort.

A rendszer továbbfejlesztését a “RESEARCH LAB KIT”-tel és a ”TEACHING LAB KIT”-
tel lehet megvalósítani.
Az elsõ egy hordtáskába helyezett szett, amely az ún. MonoPREP reaktort 
tartalmazza. A MonoPREP-reaktor egymunkahelyes, amellyel a fókuszált mikrohullámú
reaktorokban elvégzett kísérletekhez hasonlóan lehet dolgozni, vagy új reakciókat 
kifejleszteni.
A szettben két üvegbõl készített reaktoredény (12 és 50 ml), valamint az ezekhez való
különféle nyomásfokozatú automata szelepek is helyet kapnak. Az atmoszférikus és az
alacsony nyomású (150 kPA) szelepeket használva az oktató kikísérletezheti a feladatot,
amelyet diákjai fognak késõbb megismételni a ”TEACHING LAB KIT”-tel.
A szettnek további tartozéka a két darab túlnyomásos, 15 bar-os szelep, melyek segít-
ségével komoly kutatási feladatokat (max. 180oC-ig) is lehet végezni a MonoPREP-pel.

”TEACHING LAB KIT”-tel 16 diák egyidejûleg ismételheti meg az NP reaktorral, vagy az
oktató által a MonoPREP-pel  elvégzett reakciót. Ez a készlet egy komplett rotort – 16
db 50 ml-es, normál nyomású üvegreaktort, és mindegyik edénybe mágneses keve-
rõbotot – tartalmaz.  Az apoláros oldószerekkel való kísérletekhez WEFLON-tárcsákat
lehet használni.

A “TEACHING LAB KIT”-nek létezik megemelt nyomáson mûködõ változata is: itt a
nyomás legfeljebb 150 kPA (1,5 bar) lehet a gravitációs szelepek jóvoltából. Ezzel
lehetõvé válik a reakció kissé megemelt hõmérsékleten való elvégzése.

Kód Megnevezés

28.70165 START csomag

28.48200 STARTSYNTH 

28.70160NP Teaching Lab Kit normál nyomású

28.70166 Teaching Lab Kit, 1,5 bar-os szelepekkel

28.70131 Research Lab Kit 
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mikrohullámú reaktorok VIII

Mûszaki adatok: MultiSYNTH

Mikrohullámú teljesítmény: 800 Watt

Választható: pulzáló, vagy folyamatos energia

Felvett teljesítmény: 2,0 kW 

Külsõ méret: 475 × 680 × 520 mm

Kamra méretei: 265 × 245 × 200 mm

Tömeg: 68 kg (edényzet nélkül)

MultiSYNTH mikrohullámú reaktor
A vadonatúj, kutatási célú készüléket a korábbi mikrohullámú reaktorok használata során
összegyûlt tapasztalatok alapján tervezték meg. Mivel a készülék célja fõleg az alap-
anyag kutatás, a kb. 13 literes térfogatú mikrohullámú kamrája, a maximális 800 W
mikrohullámú energia megfelelõ energiasûrûséget biztosít a viszonylag kis térfogatú
reakció-edény(ek)ben.

A készülék alkalmas mind monomódusú (Single-mode), mint multimódusú üzemmódra. 
A piacon lévõ monomódusú készülékek nagy energiasûrûséggel kezelik a mintát. A fix
pozíció miatt viszont valós probléma az állóhullámok kialakulása, és ezek következtében
a minta belsejében forró pontok képzõdése, azaz a minta ezen pontokban való
megégése. A Milestone megoldása: a készülék egy kitüntetett pontján „fókuszált”
mikrohullámra jellemzõ az energiasûrûség. Single-mode üzemben egyszerûen ide kell
helyezni az egyetlen mintát.

A hot-spot problémát kivédendõ, a MILESTONE a mikrohullámú energia hullámhosszának
negyedén belül (3,5 cm) oda-vissza mozgatja a mintát a reakció közben. Mivel a minta
pozíciója soha nem ugyanaz, a fix geometriával belépõ mikrohullám nem képes állóhullá-
mot képezni a mintában, így a hot-spotok sem alakulhatnak ki, a minta hõmérséklete
egyenletes lesz. A minta rázatásának második elõnye, hogy helyettesíti a mágneses 
keverõt. A rázatás a multimódusú reakcióknál – ahol kisebb a hot-spot-ok kialakulásának
veszélye – fõleg a „kevertetés” funkciót valósítja meg.

A készülék jó hatásfokú hûtéssel rendelkezik: pl. 3 ml Etanolt 150°C-ról két percen belül
hûti le a szobahõmérsékletre. A kísérletet egyidejûleg 12 mintára lehet kiterjeszteni a
multimódusú üzemmódot használva. A reakcióedények széles választéka áll ren-
delkezése, a 2 ml-es, 20 bar-os kvarc-fiolától az 1 literes refluxolható lombikig. 
A hõmérsékletmérés történhet infravörös érzékelõvel, vagy száloptikás hõmérséklet
szenzorral. A vezérlõ a korábban már ismertetett, 640 típusú, színes nagyfelbontású,
érintõ képernyõs egység, a már ismert EasyCONTROL szoftverrel.

A következõkben a reakcióedények választékát adjuk meg:

Single-mode

Edény típusa Anyaga Térfogata Hasznos Max. Max. 

térfogat hõmérséklet nyomás

PRO TFM 75 ml 35 ml-ig 200 °C 30 bar

Nagy fiola üveg, v. kvarc 10 ml 5 ml-ig 200 °C 20 bar

Kis fiola üveg, v. kvarc 2 ml 1 ml-ig 200 °C 20 bar

Multi-mode

NP üveg 1.000 ml-ig 50 ml-ig 250 °C reflux

PRO TFM 75 ml 35 ml-ig 200 °C 30 bar

Nagy fiola üveg, v. kvarc 10 ml 5 ml-ig 200 °C 20 bar

Kis fiola üveg, v. kvarc 2 ml 1 ml-ig 200 °C 20 bar

A rendszer alkalmas automatizált munkához, így robotok által történõ kezelésre (az ajtó
automatikusan nyitható/ zárható), a minták betöltésére, vagy kivételére.
Kód: 28.MSS0800
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EasyCONTROL® szoftver
Mivel a szerves reakcióknál mindig a megfelelõ hõmérséklet elérése a cél, ezért a kézen-
fekvõ egy megfelelõ hõmérséklet-profil megadása.
A 640 típusú vezérlõ terminál szoftverét nevezzük EasyControl-nak. Az egyes program-
lépéseknél az idõt, a hõmérsékletet, a nyomást és az adott lépéshez rendelkezésre álló
mikrohullámú energiát – energia-határt – lehet megadni.
Maga az EasyCONTROL nagyon biztonságossá és kényelmessé teszi a munkát, mert
nincsen szükség konkrét energiák megadására (energia-határt adhatunk meg) az egyes
programlépéseknél, mert a mindenkori energiát a szoftver állítja be a megadott
hõmérséklet-profil igénye szerint.
A megadott hõmérséklet-görbét PID-vezérléssel, ± 1°C-os pontossággal követi. 
A nyomásmérés felbontása: ± 0,1 bar
A mikrohullámú reaktorok csúcskiépítésben speciális laboratóriumi PC-t tartalmaznak.
Ez a számítógép nem tartalmaz mozgó elemeket, ezért a hálózati feszültség esetleges
kimaradása nem okoz meghibásodást a számítógépben. A mûködtetõ szoftver itt az
EasyWave 4, amely hasonlóan mûködik, mint az EasyControl, de a PC-nyújtotta szolgál-
tatásokkal.

MicroSYNTH mikrohullámú reaktor 
A MILESTONE által kifejlesztett MicroSYNTH-elnevezésû készülék volt az elsõ olyan
laboratóriumi berendezés, amely megfelelõ technikai hátteret biztosít ilyen típusú
kutatási feladatok elvégzéséhez.
A mikrohullámú reakciók sokrétûsége miatt itt mutatkozik meg igazán az ETHOS
alaphardver sokoldalúsága, mint pl.; a különféle adapterek beépíthetõsége, a 640
típusú, (6,4”) érintõ képernyõs vezérlõ, az interaktív vezérlõ szoftver, a különféle 
vezérlõ- és biztonsági szenzorok megléte és az opciók igen széles köre. A programok 
és adatok tárolása szintén Flash-kártyára történik.
A készülékbe beépíthetõ az összes – a korábbiakban ismertetett – opció (különféle szen-
zorok, edényzetek) és természetesen az új applikációhoz kifejlesztett speciális reak-
torok. A szerves reakciók érzékenysége és gyors lefolyása miatt különös jelentõsége van
a homogén melegítésnek (ne legyenek “hot-spot”-ok a mintában), erre megoldás a két
magnetronos rendszer a speciális mikrohullám elõkeveréssel és terítéssel, valamint a
beépített mágneses keverõ.
Ugyancsak nagy a jelentõsége a mikrohullámú energia finom szabályozásának is: a
MicroSYNTH tápegysége – mint az ETHOS 1 platformra épített összes készülék –  alkal-
mas a teljes energia-tartományban folyamatos mikrohullámú energiát szolgáltatni, vagy
igény-szerint pulzáló üzemmódban (a felhasználó által beállítható) módon mûködni.

A készülék tetején található bontható karima-csatlakozás látszik a következõ képen. 
Ez teszi lehetõvé különféle reaktorok bevezetését mikrohullámú térbe.
Kód: 28.44254

Opciók mikrohullámú reaktorhoz és EasyCONTROL® szoftverhez
Kód Megnevezés

28.IRT000 infravörös külsõ hõmérsékletszenzor, mint vezérlõ paraméter

28.86303P APC-55 automatikus nyomáskontrol, a referencia edényben 

500 W folyamatos mikrohullám
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500 W pulzáló mikrohullám
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CombiCHEM rotor
Ebben a rotorban 2 db microplate-méretû, a mikrohullámú energiától felmelegedô adap-
tert lehet elhelyezni. Az adapterek 24, 48 és 96 munkahellyel rendelkeznek. 
Egy kísérletben akár 192 db mintát is lehet kezelni! 

Kód Megnevezés

28.COC0044 CombiCHEM rotor kompletten, de a microplate-adapterek nélkül

28.COC0054 24 pozíciós WEFLON-ból készített tartó 17 mm átmérôjû csövekhez

28.COC0056 48 pozíciós WEFLON-ból készített tartó 12 mm átmérôjû csövekhez

28.COC0057 96 pozíciós WEFLON-ból készített tartó 8 mm átmérôjû csövekhez

28.COC0046 szilikon fedél a 24 pozíciós mintatartóhoz

28.COC0032 szilikon fedél a 48 pozíciós mintatartóhoz

28.COC0044 szilikon fedél a 96 pozíciós mintatartóhoz

28.COC0066 fûtô keret WEFLON-ból készítve

28.COC0065 szilikon-keret

28.COC0019 kémcsô Ø 7,8 × 42 mm (1.000 db) a 96 pozíciós mintatartóhoz

28.COC0045 kémcsô Ø 12 × 42 mm (1.000 db) a 48 pozíciós mintatartóhoz

28.COC0050 kémcsô Ø 17 × 42 mm (1.000 db) a 24 pozíciós mintatartóhoz

PRO rotorok
Ezekben a rotorokban legfeljebb 16, vagy 24 mintát lehet egyidejûleg kezelni. Itt a vezér-
lõ paraméter egy száloptikás (belsõ), vagy a MonoPREP és egyéb üveg/kvarcreaktorok
esetén az infravörös (külsõ) szenzor jele lehet.
Az edények térfogata 75 ml, nyomásfokozatuk 30 bar.

Kód Megnevezés

28.PRO24M16 PRO-16 rotor kompletten, 30 bar-os szelepekkel

28.PRO24M24 PRO-24 rotor kompletten, 30 bar-os szelepekkel

28.APC4115 35 ml-es betét a PRO-rotor edényeibe, üvegbõl készítve

28.86116 mágneses keverõbot, 6x20 mm (TFM)

28.70141 mágneses keverõbot az üveg betétekbe, 5x9 mm (TFM)

Igény-szerint speciális betétek is rendelhetõk (pl. kisméretû csavaros zárású fiolákhoz) a

CombiCHEM rotorba.

Az elõzõ készüléknél ismertetett MonoPREP-edényzet természetesen a MicroSYNTH-ben is alkal-

mazható (a fókuszált készülékek körülményeinek szimulálása), majd igény-szerint a mûködõ reakciót

lehet más (nagyobb nyomású/térfogatú többmunkahelyes) edényekben továbbfejleszteni.

WEFLON…

Az apoláros oldószerekhez használható a Milestone WEFLON-ból készített mágneses keverõbotja.

Ennek segítségével azok az anyagok is felmelegednek majd, amelyeket a mikrohullám különben nem

melegít. 
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NP – normal pressure – reaktor
Normál nyomáson mûködõ üvegreaktor, reflux-hûtõvel ellátva. A gömblombik tartója
készülhet Weflon-ból (melegszik a mikrohullámban), vagy akár nagyobb méretû állólombik
is telepíthetõ a készülékbe.
Az eddig – egy Milestone készülékbe – telepített legnagyobb térfogatú nyitott reaktor
(általunk gyártott) 4 literes volt, melyet egy különleges igénynek megfelelve saját
fejlesztésû eszközzel valósítottunk meg.
A szabályozó paraméter a hõmérséklet, melyet belsõ, vagy külsõ (kontaktusmentes)
szenzor szolgáltat. A MicroSYNTH-be bármely más, a felhasználó által készített üveg-
eszköz telepíthetõ.

MMR-rotor nyitott reakciókhoz
Mikrohullámú moduláris rotor, 8, vagy 12 munkahellyel, normál nyomáson történõ 
reakciókhoz. A rotorhoz 250 ml-es, vagy 150 ml-es reflux-szal felszerelt üveg / 
kvarcreaktorok kérhetõek. Az éppen nem használt pozíciók lezárhatóak.
A szabályozó paraméter a hõmérséklet, melyet külsõ (kontaktusmentes) szenzor szol-
gáltat. Az opcióként rendelhetõ mágneses keverõvel az összes edényben lévõ minta
homogenizálható. A keverõbotok készülhetnek Weflon-ból, vagy használhat „normál”
mágneses keverõbotot is.

Nyomástartó, több munkahelyes reaktorok
Közepes (35 bar) és nagynyomású (100 bar) reaktorok 12-10 munkahellyel, TFM
edényzettel. Ezek az edények azonosak a roncsoláshoz is használtakkal!
A zárt edényekben – amennyiben ez a reakciót elõmozdítja – ugyanazon oldószerekkel
jelentõsen magasabb hõmérsékletet érhetünk el, mint a nyitott rendszerekben. 
A szabályozó paraméter a hõmérséklet, melyet a referenciaedénybe telepített száloptikás
szenzor mér. Ebben az egy edényben a nyomást közvetlenül is mérhetjük. Az opcióként
rendelhetõ mágneses keverõvel az összes edényben lévõ minta homogenizálható.

MSR – nagynyomású, szakaszos (batch)
Nagynyomású reaktor magas hõmérsékletû, szakaszos reakciókhoz; a reaktor térfogata:
350 ml, legmagasabb hõmérséklete: 230 °C, max. nyomása: 30 bar. A hõmérséklet /
nyomás szenzorai a reaktorfejbe vannak beépítve.

A reaktorfej tartalmaz egy „hûtõujjat” is, mellyel gyorsan le lehet hûteni a mintát.
Ehhez az reaktorhoz már nem a MicroSYNTH típusú készülék tartozik, hanem a
BatchSYNTH, amely a LAB PCe számítógépes vezérlõvel rendelkezik. Ez egy különleges
számítógép, amelyben nincs mozgó alkatrész (merevlemez), ezért nem károsodik áram-
szünet esetén sem.

Ez a készülék tipikus példája a MILESTONE azon képességének, ahogyan a laboratórium-
ban elvégzett kísérleteket át tudja ültetni kisüzemi alkalmazásokra. A készüléket egy
HPLC szivattyú táplálja. A minta alulról felfelé halad a sprirális reaktorban. A tartózkodási
idõt (behatási idõ) a szivattyú sebességének beállításával szabályozhatjuk. A reaktorban
fenntartandó nyomásról egy automatikus szelep gondoskodik. Ennek kimenetén távozik a
reakciótermék. A képen látható komplett rendszer szintén az érintõ-képernyõs a LAB PCe
számítógépes vezérlõvel rendelkezik. A készüléket egy speciális asztalon helyezték el,
amelyen az összes szükséges komponens elfér (pl. a recirkulációs hûtõ is).

FlowSYNTH – folyamatos szintézis

A rendszer fõbb paraméterei:
Reaktor térfogata: 300 ml; Hasznos térfogat: 190 ml; Max. hõmérséklet: 200°C
Max. nyomás: 30 bar; Reakcióidõ: 120 sec – 16 perc; Átfolyási sebesség: 12 – 100 ml / perc
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A minta-elôkészítés egyik standard módszere a minta kiizzítása.
A mikrohullámú kemencék több elônyös tulajdonságot hordoznak a „hagyományos” kemen-
cékhez képest: gyors felfûtés, többlépcsôs felfûtô program, lényegesen rövidebb a
hamvasztási idô, a precíz hômérséklettartás és a kis hômérsékletleadás (nem fûti
a labort).

A rövid hamvasztási idô fôként a kemencében történô folyamatos keresztirányú
füstelszívásnak köszönhetô. Az elszívás jótékony hatása két összetevôbôl áll; 
az egyik a tégelyek felsô részében megülô CO2 eltávolítása, a másik az emiatt  a tégely-
ben kialakuló oxigéndús atmoszféra. 

A MILESTONE gyártmányú, PYRO típusú mikrohullámú kemencéit, gondos tervezés,
egyedülállóan nagy hasznos felület és strapabírás jellemzi. 

Mikrohullámú izzítókemencék

A PYRO alapkészülék mûszaki adatai:

- 1.200 W beépített, 1.000 W szállított mikrohullámú energia

- Mikroprocesszoros vezérlés

- Magas hômérsékletû kerámia kemence, SiC fûtôelemekkel

- Hômérséklet tartomány: 20-1.000 °C-ig

- Hômérséklet pontossága: 20-750 °C-ig ±3 °C, 750-1.000 °C-ig ±5 °C

- Kemence méretei: 242 × 162 × 84 mm (széles × mély × magas)

- Kemence térfogata: 3,3 liter

- Elszívó ventillátor: teljes-egészében fém konstrukció

- Kimenetek: 2 db RS232 (mérleghez) és 1 párhuzamos (nyomtatóhoz)

- Külsô méretek: 480 × 550 × 560 mm

- Tömeg: 57 kg

mikrohullám

mikrohullámú kamra

SiC lap

H.T. kerámia kemence

elszívó 
ventilátor

elszívó fülkébe

levegô (O2)

kerámia 
rács
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A PYRO két változatban létezik. Minden kiépítés ugyanazon energia- és hômérséklet 
adatokkal rendelkezik. Az egyes változatok csak a vezérlô tudásszintjében és a beépített
opciókban (szulfáthamvasztó) különböznek.

Mikrohullámú hamvasztó készülék-változatok

Tipikus szulfáthamvasztási idôk:

Minta Hamvasztási Mikrohull. hamv. Hagyományos hamv.

hômérséklet (ºC) idô (perc) idô (perc)

lactóz 600 60 480

NFT 800 50 480

cellulóz 800 80 500

nehézolaj 550 230 960

antibiotikumok 850 65 480

zartariksav 800 80 420

PPF 800 80 500

PYRO 260 mikrohullámú hamvasztó rendszer
A PYRO 260 típusú mikrohullámú hamvasztó alapkészülékhez egy 5”-os monochrom
érintõ-képernyõs mikroprocesszoros vezérlõ tartozik.

A vezérlõben 200 db program tárolható el. A hõmérséklet–vezérelt rendszer PID 
szabályozással követi a beprogramozott görbét. A hamvasztó program készítésekor a
kívánt hõmérséklet- profilt kell megszerkeszteni a kijelzõn, ezután a készülék maga 
állítja be a szükséges energiát. “Easy-Control”-szoftver végzi a
vezérlést és a teljes dokumentálást.
Kód: 28.44295

PYRO SA mikrohullámú szulfáthamvasztó rendszer
Ezzel a berendezéssel rendkívül egyszerûvé és kényelmes-
sé válik a szulfáthamvasztás. A kénsavval kezelt mintát –
mindenféle elôzetes procedúra nélkül – közvetlenül a 
készülékbe kell behelyezni, majd a megfelelô programot 
elindítani. A teljes folyamat legtöbbször 1,5-2 órán belül 
lezajlik (felfûtéssel 

A készülék – a vezérlõt kivéve – megegyezik a PYRO 260
nevû géppel, a különbséget a 640 típusú vezérlõ és a hoz-
zácsatolt kiegészítések jelentik.

A kemence felsô részében a perforált kvarccsôhöz egy vá-
kuumszivattyú csatlakozik. A savgôzök elôször egy külsô –
léghûtéses kondenzoron haladnak át.Itt a kénsav gôzeinek túlnyomó része lecsapódik. 

Ezek után a maradék savgõz a már ismert VAC-1000 típusú vákuumszivattyús egység
elsõ fokozatára kerül (vízzel hûtött kondenzor), majd a lúgos mosó közömbösíti a
maradék savgõzöket, amelybõl a szivattyú kimenetén savgõz-
mentes közeg távozik el az elszívó rendszerbe.
Kód: 28.44096
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Kérje részletes ismertetõinket!

Minden MILESTONE termékkel kapcsolatban
készséggel állunk rendelkezésére prospektusainkkal.

A Milestone létrehozta az UltraClave–elnevezésû mikrohullámú autoklávot. A készülék
tervezésénél nem volt követendõ minta, csak a gyártó csaknem két évtizedes tapaszta-
lata a mikrohullámú készülékek tervezésében és elõállításában.

A 260 °C fokon történõ munka a készülék számára semmi különlegeset nem jelent, mert
– bár ez a használható legmagasabb hõmérséklet – ezt biztonsággal tudja tartani akár
órákon át! Ennek kulcsa: a mikrohullámú kamra (a rozsdamentes acélból készített kb. 30
mm vastag falú, henger-alakú tér) falának belülrõl történõ hûtése.

A munka a mintatartó rack behelyezésével kezdõdik, majd a megfelelõ program
kiválasztása után elindítjuk a roncsolást. Természetes, hogy a folyamat teljesen
automatikusan fut le egészen a kamra kinyitásáig.

Különlegessége a rendszernek, hogy a mintatartó edények nincsenek bezárva, mert a
zárást egy túlnyomásos (20-30 bar), nagytisztaságú nitrogén párnával oldjuk meg. Így a
minta és az azon lévõ savak gõzei nem tudnak kijutni az edény terébõl, ezért kereszt-
szennyezõdés sem léphet fel. Egy „szokásos” roncsoló program kb. 1 óráig tart a
lehûtéssel együtt!

Az edényeket nem kell kinyitni, a minta azonnal betölthetõ a kalibrált mérõedénybe.

A készülék nagynyomású kamrájában egyszerre legfeljebb 25 gramm szervesanyag teljes
elroncsolására lehetséges. Ezen belül az egy edénybe bemérhetõ mintatömeg csak a
minta „kritikus tömegétõl” függ (bizonyos mintáknál, pl. olajnál, 2,5 g körüli bemérésnél
ellenõrizhetetlen reakció indul be). Nyugodtabb mintáknál ez a tömeg növelhetõ, pl. 
présiszap esetén 5 × 6 grammig. 

A 250 °C fölötti hõmérsékleten – rutinszerûen – történõ roncsolás eddig nem ismert
minõséget garantál.

A egyedülálló képességû hardver adott. Csak Önön múlik, hogy egyszerre 100 gramm
talajminta (egyben) teljes roncsolását, vagy 6-76 mintát roncsol egy órán belül, vagy
éppen szerves ennyi reakciót végez a szükséges idõig…

ULTRACLAVE mikrohullámú autokláv

Kód Megnevezés

28.70530-UC4 UltraClave Lac PC-vel és EasyWave 4 szoftverrel

28.585161 Kompresszor a nitrogén feltöltéséhez (szükséges tartozék)

28.85160 Nyomáscsökkentõ (szükséges tartozék)

28.85306 Nagynyomású, ultratiszta szûrõ (szükséges tartozék)

28.85190 TÜV bevizsgálási bizonylat (szükséges tartozék)

28.85259 CryoLab hûtõ recirkulátor (opció)

28.02610 Mágneses keverõ (opció)

Az UltraClave különleges paraméterei:

- 3,5 literes belsõ tér

- 200 bar üzemi nyomás

- 260 °C maximális hõmérséklet

- Teljes PC-támogatás

- Tömege: kb. 400 kg



MIKROHULLÁM

egyterû mikrohullámú reaktor 

8.25

VIII

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

A Milestone továbbfejlesztette az UltraClave-elnevezésû mikrohullámú autoklávot. A cél
az volt, hogy az UltraClave készülékkel szerzett tapasztalatokat felhasználva egy – a
kisebb laborok számára is elérhetõ – de az UlraClave különleges paramétereit magával
hordozó (hõmérsékletben még magasabb) asztali méretû változatot építsenek. 

„Single Reactor Chamber”, vagyis az egy reakcióterû technológia lehetõvé teszi, hogy egy
munkatérben, azonos körülmények között (azonos hõmérsékleten és nyomáson) játszód-
janak le a reakciók.

Továbbá a reakciótérben a mintatartó edények nincsenek bezárva, mert a zárást egy 
túlnyomásos (általában 30 bar), nagytisztaságú nitrogén párnával oldjuk meg. Ennek a
nyomásnak a hatására a savak forráspontja a roncsolási hõmérséklet felett lesz. Így a
minta és az azon lévõ savak nem tudnak kijutni az edény terébõl, ezért kereszt-
szennyezõdés sem léphet fel.

A másik lényeges különbség a „hagyományos” mikrohullámú feltárással szemben, hogy
egy futás alatt különbözõ mintákat tehetünk be, és egy azonos programmal végezhetjük
a feltárást. Egy „szokásos” roncsoló program kb. 1 óráig tart a lehûtéssel együtt!
Természetes, hogy a folyamat teljesen automatikusan fut le egészen a kamra kinyitásáig. 

A 250 °C fölötti hõmérsékleten – rutinszerûen – történõ roncsolás eddig nem ismert
minõséget garantál!

UltraWAVE egy reakcióterû mikrohullámú reaktor

Kérje részletes ismertetõinket!

Az UltraWave különleges paraméterei:

- Rutinszerûen használható 280 °C-on

- Maximális hõmérséklet 300 °C

- 200 bar üzemi nyomáson

- Hõmérséklet és nyomáskontrol

- 1 literes belsõ tér, amely akár 22*10 ml-es üveg/kvarc/TFM edény befogadására alkalmas

- Teljes PC-támogatás
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A MILESTONE legújabb fejlesztése ez az oldószermentes mikrohullámú extrakcióra alka-
lmas készülék. Ez az újszerû technika lehetõvé teszi, hogy oldószermentesen, maradék,
szennyezõdés és melléktermék képzõdése nélkül nyerjük ki az illanó olajokat/aromákat,
illetve a magas forráspontú komponenseket. E technika nem csak környezetbarát, hanem
alkalmazásával csökkentjük az extrakciós idõt és növeljük a kitermelést. Két típusát
különböztetjük meg. 

Az egyik a NEOS, amely illanó olajok, illetve aromák oldószermentes extrahálásához
használunk. További applikációs lehetõségek: a mikrohullámmal gyorsított Dean Stark
(MADS). A minta víz tartalmának gyors és pontos meghatározása; Mikrohullámú gõz dif-
fúzió (MASD), amely a hagyományos vízgõz-desztillációnál energiatakarékosabb, gyorsabb
és magasabb kitermelés érhetõ el; Mikrohullámú készülékbe épített Soxhlet (MIS), amel-
lyel csökkenthetõ az extrakciós idõ és egylépésben a töményítés is megtörténik. Nem kell
vákuumbepárlást alkalmazni a Soxhlet extrakció végeztével. 

A másik típus a NEOS-GR, amely egy alsó építésû gravimetriás mikrohullámú extraktor a
magas forráspontú komponensek (pl.: flavonoid) oldószermentes extrahálásához
használunk. Azon az „egyszerû” elven alapszik, hogy a minta folyadéktartalma in-situ
melegszik a mikrohullámú energia hatására.

Kódok:
NEOS: 28.91005/G
NEOS-GR: 28.91505/G

NEOS/ NEOS-GR

A Milestone roncsolók edényeit a kezdettõl fogva (1991) egy kézi szerszámmal
(nyomatékkulcs) lehetett kinyitni és bezárni. Az edényzetek zárása / nyitása – különösen
a hölgyek számára – néha problémát jelentett a szükséges kifejtendõ erõ miatt. 

A szegmens edényzetek kezelésére és nem utolsósorban a kezek kímélésére tervezték a
TWISTER elnevezésû készüléket. Segítségével a 10 edényt befogadó HPR rotor, vagy a 12
edényes MDR rotor edényeit lehet automatikusan bezárni, illetve kinyitni. A kezelõ fela-
data a készülék „etetésére” korlátozódik; behelyezi az edényt a készülékbe, majd egy
gomb megnyomásával elindítja az edény bezárását vagy kinyitását.
A készülék saját elszívóval rendelkezik, ezért azt akár a vegyifülkén kívül is lehet használ-
ni. Ilyenkor az elszívóról jövõ csövet csatlakoztatni kell a labor elszívó-rendszerébe. 

Kód: 28.92000

TWISTER Automatikus edényzáró készülék - Újdonság!
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Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új mûszerekrõl készülékekrõl 
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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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.

Kód Color Squid motívumok Kód Big Squid motívumok

56.3671000 „White” 56.3672000 „White”

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

IKA lab disc mágneses keverõk
Ultra-lapos, kompakt kivitelû mágneses keverõk vidám motívumokkal ellátott – jó kémiai
ellenálló képességgel rendelkezõ – mûanyag
keverõfelülettel. Modern gyártási technoló-
gia alkalmazásával lehetségessé vált a
mozgó alkatrészek mellõzése. A fordulat-
szám szabályozható, a keverés lehet
folyamatos, vagy 30 másodperces sza-
kaszonként váltakozó irányú.

Kód Motívum

56.3907500 „White”

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. 

Mûszaki adatok: lab disc

Keverési térfogat: 0,8 liter

Fordulatszám: 15 – 1.500 ford./perc

Keverési felület: Ø 100 mm

Méret: 117 × 180 × 12 mm

Súly: 0,3 kg
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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.  

Kód Megnevezés

56.2621900 Midi MR 1 digital nagyméretû mágneses keverõ

56.2621800 Maxi MR 1 digital nagyméretû mágneses keverõ

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

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

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

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

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. 

Kód Megnevezés

56. 3582200 C-MAG MS 4

56. 3582400 C-MAG MS 7

56. 3582600 C-MAG MS 10

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

Súly: 3 kg 5 kg 6 kg

Midi MR 1

Maxi MR 1

A készülékek fûthetõ kivitelben is rendelhetõk. 9.59



STUART SM27 típusú hordozható mágneses keverõ
Négy alkáli elemmel (LR20, 1,5V) vagy
hálózati adapterrõl (opció, kód: 45.SM27/2)
mûködtethetõ készülék „terepmunkára”. Az
elemek tartozékai a keverõnek, melyekkel
akár 600 óra folyamatos üzem lehetséges.
A fordulatszám fokozatmentesen szabály-
ozható, a burkolat jó kémiai ellenállósággal
bíró mûanyag (ABS). A készüléket elemekkel és egy 25 mm-es PTFE bevonatú mágnessel
szállítjuk.
Kód: 45.SM27

Mûszaki adatok: SM27

Keverési térfogat: 1,5 liter

Fordulatszám: 0 – 1.300 ford./perc

Keverési felület: 150 × 160 mm 

Méret: 150 × 160 × 70 mm 

Súly: 1,3 kg 

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-ellenál-
lóság 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 

A készülék három, egymástól független mág-
neses keverõként funkcionál: a keverési se-
besség külön-külön, fokozatmentesen szabá-
lyozható. A keverési felület anyaga rozsda-
mentes 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 SB161-3 típusú 3 munkahelyes mágneses keverõ
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STUART SB301 típusú nagyméretû mágneses keverõ
A készülék robosztus felépítésû, a keverési
felület anyaga rozsdamentes acél. A keveré-
si sebesség fokozatmentesen  szabályozha-
tó. Az erõs motor fordulatszámát elektro-
nika vezérli. Tartozék: 100mm-es PTFE
bevonatú mágnes.
Kód: 45.SB301

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

mágneses keverõbot2.46

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.
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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 fordulat-
szám 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

IKA RCT basic és RET basic típusú fûthetõ mágneses keverõ

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, fokoza-
tosan állítható fûtési hõmérséklettel és for-
dulatszámmal.
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.

Kód Megnevezés

56. 3581200 C-MAG HS 4

56. 3581400 C-MAG HS 7

56. 3581600 C-MAG HS 10

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

Súly: 3 kg 5 kg 6 kg

C-MAG HS 4

C-MAG HS 10



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

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

Mûszaki adatok: RT 5 power RT 10 power RT 15 power

Teljesítmény: 175 Watt 375 Watt 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

Hõmérsékletszenzorok ETS-D5 és ETS-D6 elektronikus kontakthõmérõkhöz
Kód Típus Megnevezés Hossz

(mm)

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) 1.000
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Kiegészítõk IKA mágneses és fûthetõ mágneses keverõkhöz
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!

RT 10 power

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 kontakt-
hõmérõ. 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

C

BA
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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

STUART SB162 és CB162 típusú fûthetõ mágneses keverõk

A fenti fûthetõ mágneses keverõk továbbfejlesztett változatai. A készülékeket SCT1 elekt-
ronikus 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 CC162

Teljesítmény: 700 W 500 W

Fûtõlap max. hõmérséklet: 325 ºC 450 ºC

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

STUART SC162 és CC162 típusú fûthetõ mágneses keverõk

Hõmérsékletszenzorok SCT1 elektronikus kontakthõmérõhöz
Kód Megnevezés

45.SCT1/2 hõmérsékletszenzor PTFE bevonattal (savakhoz/lúgokhoz)

45.SCT1/1 hõmérsékletszenzor, rozsdamentes acél (tartalék)

SC162

CB162

SB162

CC162

STUART SCT1 elektronikus kontakthõmérõ
Mikroprocesszoros készülék digitális kijelzõvel
SC162 és CC162 típusú fûthetõ mágneses
keverõhöz. A mûszer és a szenzor egymástól
függetlenül pozícionálható, a jelátvitelt egy flexi-
bilis kábel biztosítja. A kábel elõnye, hogy a
mûszer nincs közvetlenül kitéve a savakkal és
lúgokkal való munkavégzés során felszabaduló
korrózív gõzöknek. A kontakthõmérõhöz rozsdamentes acél PT100-as szenzort mellékelünk. 
Kód: 45.SCT1

Mûszaki adatok: SCT1

Hõmérséklet tartomány: 50 – 200 °C

Hõmérséklet felbontás: 1 °C

Hõmérséklet pontosság: 0,5 °C

Méretek (szenzor nélkül): 90 × 75 × 123 mm

Súly: 0,3 kg

kiegészítõk9.8



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

Mûszaki adatok: SD162 CD162

Teljesítmény: 700 W 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

STUART SB162-3 típusú három munkahelyes fûthetõ mágneses keverõ
A készülék három, egymástól független
SB162 típusú fûthetõ mágneses keve-
rõként funkcionál: a keverési sebesség
és a fûtési hõmérséklet külön-külön,
fokozatmentesen szabályozható. A ke-
verési felület anyaga alumínium-szilikon
ötvözet. A funkciók mûködését (fûtés/
keverés) lámpák jelzik. A fûtõlap forró-
ságára 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

Hõmérsékletszenzor SD162 és CD162 készülékhez
Kód Megnevezés

45.CD162/1 rozsdamentes acél hõmérsékletszenzor

45.CD162/2 PTFE bevonatú hõmérsékletszenzor (tartalék)

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
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SD162

CD162

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

Kiegészítõk STUART mágneses és fûthetõ mágneses keverõkhöz



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

STUART SB302 és CB302 típusú nagyméretû fûthetõ mágneses keverõ 

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 bebizonyí-
totta 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 beállításá-
val. 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
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SB302

CB302

mágneses keverõbot2.46
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IKA RW 11 basic „Lab egg” pálcás keverõmotor
Kisméretû, divatos formatervezésû
készülék alacsony viszkozitású (vízszerû)
folyadékokhoz. A fordulatszám fokozat-
mentesen 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

IKA RW 14 basic pálcás keverõmotor
Csendes, egyszerû és kedvezõ árfekvésû laboratóriumi pálcás keverõ alacsony viszkozi-
tású 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

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

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
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Kód Megnevezés

56.2482000 EUROSTAR digital pálcás keverõmotor

56.2572200 EUROSTAR POWER basic pálcás keverõmotor

56.2600000 EUROSTAR POWER control-visc pálcás keverõmotor

RW 16 basic

EUROSTAR digital 

EUROSTAR POWER basic

EUROSTAR POWER control-visc

IKA RW 16 basic pálcás keverõmotor
Csendes mûködésû laboratóriumi pálcás keverõ alacsony viszkozitású folyadékokhoz. 
A fordulatszám állandóságát az elektronika biztosítja, a sebesség 10 fokozatban szabá-
lyozható. A motor hosszú élettartama érdekében a készüléket túlterhelés elleni védelem-
mel 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

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 keverõmo-
tor fokozatmentes sebességszabályozással. Alacsony viszkozitású folyadékokhoz keve-
résére 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 ren-
delkezik. 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
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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

Megnevezés Keverési Hossz Sebesség RW14/RW16 EUROSTAR EUROSTAR P. EUROSTAR P.

Kód Ø (mm) (mm) (ford./perc) basic digital basic/control-v. control-v. P4/P7

4 ágú propeller keverõ

56.0741000 50 350 2.000

56.0741300 100 550 800

3 ágú propeller keverõ

56.1296000 45 350 2.000

56.1295900 55 350 2.000

56.0477700 140 550 800

56.0477800 140 800 400

56.2343600 (PTFE) 75 350 800

turbina keverõ

56.2332900 30 350 2.000

56.2333000 50 350 2.000

56.2333100 70 400 800

szétválasztó (dissolver) keverõ

56.0513500 80 350 2.000

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

Anker, kétágú horgony

56.2022300 45 350 1.000

56.2022400 90 350 1.000

56.2343700 (PTFE) 60 350 800

56.2747400 150 550 800

gyúró keverõ

56.2022500 45 350 2.000

Anyaguk rozsdamentes acél (AISI 316L), illetve teflon (PTFE).
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Állványok a keverõmotorokhoz
Ábra Kód Megnevezés Rúd méret Az alábbi

d × h (mm) típusokhoz

A 56.3160000 négyszögletes talppal 16 × 560 RW14/16 basic,

EUROSTAR digital

A 56.3160100 négyszögletes talppal 16 × 800 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

Szorítódiók, rögzítõk az állványokhoz
Ábra Kód Megnevezés Az alábbi

típusokhoz

D 56.2657700 szorítódió a keverõ felfogatásához RW14/16 basic, EUROSTAR digital

D 56.2664000 szorítódió a keverõ felfogatásához EUROSTAR P. basic/control-visc

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

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

labworldssoofftt program számítógépes kapcsolathoz

A

D

E

F

B C



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

Mûszaki adatok: SS10 SS20

Teljesítmény: 50 Watt 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

Állványok a keverõmotorokhoz
Kód 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

Keverõpálcák

Kód Megnevezés Keverési Kód Hossz Rúd Ø

keverõlapát Ø (mm) keverõszár (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

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

STUART SS30 típusú pálcás keverõ kétszeres áttétellel
Az SS20 típusú készülék 2 hajtásos áttétellel készült változata a lehetõ legnagyobb maxi-
mális forgatónyomaték elérésének érdekében. Az áttétel segítségével a pálcás keverõmo-
tor nagy viszkozitású anyagok keverésére alkalmas. A hajtás kapcsolható: kikapcsolt
állapotban közepes viszkozitású anyagokhoz (mint SS20 típus), bekapcsolva nagy viszkozi-
tású 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

SS10

SS20

SS30
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Kémcsõkeverõ feltétek a rotációs keverõre
Kód Megnevezés Csõtípus Csõ Ø Férõhely

(mm)

45.SB3/1 klipszes – sugárirányú forgatás mikrocsõ (Eppendorf 1,5 ml) 11 46

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

SB3

SB2

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 for-
gatási 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 SB3

Forgási sebesség: fix 20 ford./perc 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

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, centrifuga-
csöveket 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
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IKA lab dancer kisméretû kémcsõrázó
Egyszerû, kompakt és kedvezõ árfekvésû kémcsõrázó fix rázási sebességgel. A gumi-
kónuszba 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 kiegé-
szítõ elem alaptartozék. 
Kód MS3 basic: 56.3617000
Kód MS3 digital: 56.3319000

Mûszaki adatok: MS3 basic MS3 digital

Rázási sebesség: 0 – 3.000 ford./perc 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
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

Opciók MS3 basic és MS3 digital készülékhez
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

E F

GCD

B2A

B1

MS3 basic

MS3
digital



MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK  

keverõ, rázókészülékek, centrifugák

9.17

IX

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

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

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

Kiegészítõ készlet SA8 típusú készülékhez

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

STUART SA7 és SA8 típusú kisméretû rázókészülékek
SA7 típus: kémcsõrázó fix rázási sebességgel. A gumikónuszba helyezett kémcsõ lenyo-
másával 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
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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 mel-
lett is. A túloldalon található rázófeltétek közül kell a rázási célra legmegfelelõbbet
kiválasztani.
Kód: 56.2526400

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

IKA KS 130 basic és control körkörös síkrázógépek
Csendes készülékek változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel. A rázófeltétet külön
kell megrendelni.
Basic típusok: LED-soros kijelzõrõl olvashatjuk le az aktuális sebességet és a mûködés-
bõl 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
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

KS 130 basic

KS 130 control

KS 260 basic

KS 260 control
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IKA HS 501 digital irányváltós síkrázógép
Nagyméretû laboratóriumi síkrázógép változtatható rázási sebességgel és idõzítõvel. 
LED-es digitális kijelzõje pontosan mutatja a mûködésbõl hátralevõ idõt. Mikroprocesz-
szoros 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 Az alábbi típushoz

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       ***480 × 505 × 225 mm

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
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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 idõ-
tartama változtatható. Digitális kijelzõje a rázási sebességet és a mûködésbõl hátralevõ
idõt mutatja.
Kód: 45.SSM5

Mûszaki adatok: 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

STUART SSM1 és SSL1 típusú körkörös síkrázógép
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 petri-
csészék, 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 moz-
gatására 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: 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

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

SSM1

SSL1

mikroplate2.16
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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 rögzítõru-
das 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 Az alábbi típushoz

45.SSM1/2 rázótálca csúszásgátló betéttel, 345 × 265 mm SSM1

45.SSM1/1 rögzítõrudas rázóasztal, 4 rúddal, 220 × 220 mm SSM1

45.SSL1/1 rögzítõrudas rázóasztal, 6 rúddal, 510 × 510 mm SSL1, SSL2

STUART SSM4 és SSL4 típusú kibillenõs rázógép
Sejttenyészetek és egyéb biológiai minták, diagnosztikai anyagok lassú, kíméletes, de ala-
pos 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

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
Ezek a készülékek egy körkörös síkrázó és egy kibillenõs rázógép mozgását egyesítik
három dimenzióban, rendkívül alapos rázást biztosítva sejttenyészetekkel és egyéb bioló-
giai 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 rendel-
hetõ „kétemeletes” feltéttel megháromszorozható a rázási felület – lásd köv. oldal.
Kód: 45.SSM3 és 45.SSL3

Mûszaki adatok: SSM3 SSL3

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

SSM4

SSL4

SSM3

SSL3
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Felületnövelõ platform a kibillenõs és háromdimenziós rázógépekre
Kód Megnevezés Az alábbi

típushoz

45.SSM3/1 „kétemeletes” feltét (2 platform és 8 tartóelem) SSM3, SSM4

45.SSL3/1 „kétemeletes” feltét (2 platform és 8 tartóelem) SSL3, SSL4

STUART SI500 tálca SI505 mikroplate rázógépes inkubátor
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 rend-
szerben 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 szük-
séges, 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 beál-
lítását, 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 mikro-
processzor vezérli, a beállított és az aktuális hõmérsékletet LED kijelzõ mutatja. Az inkubá-
tort 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

Mûszaki adatok: SI500 SI505

Hõmérséklet tartomány: k.h. + 5°C – 60 °C 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

SI500

SI505
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STR4 készülék 45.STR4/1
kódszámú fogródobbal

STR4 készülék 45.STR4/3
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!

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.

STR4 készülék 45.STR4/2
kódszámú fogródobbal

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

STUART STR4 típusú univerzális átfordulós keverõ

STR4 készülék 45.STR4/5
kódszámú fogródobbal
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Korszerû, megbízható, napi rutin feladatokra alkalmas készülékek mikroprocesszoros vezérlés-
sel. 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 elvárá-
sainak megfelelõ védelmi eszközökkel szerelték fel, melyek a rotor forgását és kiegyensúlyo-
zottságságát, a fedél zárását, a kamra túlmelegedését felügyelik.

ORTO ALRESA laboratóriumi centrifugák

Mûszaki adatok: MICROCEN 21

Teljesítmény: 140 Watt

Idõzítés: 1 – 99 perc / folyamatos

Fordulatszám beállítás: 100 ford./perc-enként

Méretek: 280 × 330 × 260 mm

Súly: 14 kg

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 fordulat-
számot 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

Az ORTO ALRESA
A spanyol ORTO ALRESA cég több mint 50 éves tapasztalatával gyártja különbözõ labor-
készülékeit. Az alábbiakban bemutatott laboratóriumi centrifugák és rotorok valamint
ahhoz való adapterek variációjával számos konfiguráció kiépítése lehetséges.

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 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 -

kapilláris csõ1.21
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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

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 típusé-
val: 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

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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa

1,5-2 mikro 11 × 39 24 × 1 - - - - -

0,5-0,6 mikro 8 × 30 24 × 1 RE 305 - - - -

0,2-0,4 PCR 6 × 21 24 × 1 RE 304 32 × 1* - - -

kapilláris 1,5 × 75 - - - - 24 × 1 -

*vagy 4 db 8 tagos PCR csõfüzér.

mikrocsõ2.9
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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

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 maxi-
mális 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 fordulat-
számát a kiválasztott rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE126

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

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 centri-
fugához kétféle, egy 8 és egy 12 férõhelyes rotor rendelhetõ.
Kód: 41.CE019 (LACTER C)
Kód: 41.RT122 (8 férõhelyes rotor)
Kód: 41.RT101 (12 férõhelyes rotor)

butirométer1.24

centrifugacsõ1.18 és 2.5
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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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

100 48 × 95 4 × 1 - - - - - - -

80 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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (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



9.28 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, centrifugákIX

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 ké-

szülékek automatikus rotorfelismerõ rendszerrel rendelkezik,
így a behelyezett rotorhoz tartozó gyorsulás és fordulatszám

maximalizálva van, erre nem kell külön ügyelni. A motorizált fedélnyi-
tás jelentõsen megkönnyíti a készülék használatát. A centrifugálási

sebességet és idõt, a fékezés mértékét, valamint a hõmérsékletet
(DIGICEN 21 R esetében) a készülék elõlapján, érintõ-
gomb 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 cent-
rifuga maximális fordulatszámát a kiválasztott
rotor határozza meg (lásd a táblázatban).
Kód: 41.CE110 (DIGICEN 21)

Kód: 41.CE113 (DIGICEN 21 R)

mikrocsõ2.9

Mûszaki adatok: DIGICEN 21 DIGICEN 21 R

Teljesítmény: 280 Watt 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

centrifugacsõ1.18 és 2.5
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Rotor és adapter DIGICEN 21 és DIGICEN 21 R centrifugába

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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

30 25 × 96 8 × 1 -

15 Falcon 17 × 122 - - 24 × 1 - 18 × 1 - - -

15 16 × 100 8 × 1 RE 406 24 × 1 - 18 × 1 - - -

10 vákuum 16 × 107 - - 24 × 1 - 18 × 1 - - -

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.

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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

100 48 × 95 4 × 1 - - - - - - -

80 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

30 25 × 96 4 × 1 RE 332 6 × 1 RE 362 6 × 1 RE 393 4 × 1 RE 333

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.
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Mûszaki adatok: 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

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, mikro-
biológiai 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)

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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

1,5-2 mikro 11 × 39 24 × 1 - - - 36 × 2 RE 401 - -

0,5-0,6 mikro 8 × 30 - 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 - - -

kapilláris 1,5 × 75 - - - - - - 24 × 1 -

*hermetikusan záró fedéllel.

**vagy 4 db 8 tagos PCR csõfüzér.
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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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (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 csõ10 × 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 6 × 21 - - 30 × 1 RE 427

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 Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

350 76 × 120 4 × 1 RE 423 - - - - - -

250 60 × 129 - - 4 × 1 - - - - -

200 60 × 120 4 × 1 RE 430 4 × 1 - 4 × 1 - - -

100 48 × 95 4 × 1 RE 412 4 × 1 RE 327 4 × 1 RE 327 4 × 1 -

80 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 16 × 100 4 × 12 RE 417 4 × 7 RE 376 4 × 7 RE 376 4 × 4 RE 316

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 csõ10 × 100 4 × 19 RE 420 4 × 13 RE 346 4 × 13 RE 346 4 × 9 RE 326

1,5-2 mikro 11 × 39 4 × 12 RE 431 - - - - 4 × 5 RE 408

*hermetikusan záró fedéllel.

RT 205

RT 199

RT 203

RT 198

RT 197

RT 206

mikrocsõ2.9

centrifugacsõ1.18 és 2.5
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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

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: MAGNUS 21 MAGNUS 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 × 625 × 940 mm 890 × 635 × 940 mm

Súly: 82 kg 105 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)

Rotor típus 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

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa

1,5-2 mikro 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 -

*128 × 86 × h

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

RT 202

RT 206
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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 Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

500 90 × 120 4 × 1 RE 310 4 × 1 RE 310 - - - -

250 60 × 129 4 × 1 RE 330 4 × 1 RE 330 4 × 1 - 4 × 1 -

100 48 × 95 4 × 1 RE 409 4 × 1 RE 409 4 × 1 RE 327 4 × 1 RE 327

80 44 × 100 4 × 2 RE 352 4 × 2 RE 352 4 × 1 RE 422 4 × 1 RE 422

50 35 × 100 4 × 4 RE 317 4 × 4 RE 317 4 × 1 RE 334 4 × 1 RE 334

50 Falcon 29 × 117 4 × 4 RE 318 4 × 4 RE 318 4 × 1 RE 340 4 × 1 RE 340

30 25 × 96 4 × 6 RE 322 4 × 6 RE 322 4 × 3 RE 312 4 × 3 RE 312

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 csõ10 × 100 4 × 36 RE 315 4 × 36 RE 315 4 × 13 RE 346 4 × 13 RE 346

1,5-2 mikro 11 × 39 4 × 18 RE 426 4 × 18 RE 426 - - - -

*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 Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter Férõhely Adapter

(ml) (mm) (db) típusa (db) típusa (db) típusa (db) típusa

100 48 × 95 4 × 1 - - - - - - -

80 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 csõ10 × 100 4 × 9 RE 326 8 × 3 RE 367 8 × 1 RE 374 - -

RT 201

RT 191

RT 192

RT 199

RT 198

RT 197

RT 196

RT 195
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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

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

Mûszaki adatok: SD160

Teljesítmény: 700 W

Max. hõmérséklet: 325 ºC

Fûtõfelület mérete: 160 × 160 mm

Méretek: 190 × 300 × 110 mm

Súly: 2,5 kg

SB160

Hõmérsékletszenzorok HCT basic IKATHERM fûtõlaphoz
Kód Típus Megnevezés Hossz

(mm)

56.3516800 PT 1000.60 hõmérsékletszenzor, rozsdamentes acél (tartalék) 230

56.3736000 PT 1000.70 hõmérsékletszenzor üvegbevonattal (savakhoz/lúgokhoz) 230

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

Kód Megnevezés

56. 3581600 C-MAG HP 4

56. 3581800 C-MAG HP 7

56. 3582000 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
C-MAG HP 10
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STUART SD300 és SD500 típusú nagyméretû fûtõlapok
Nagy fûtõfelületû és nagyteljesítményû, digitális kezelõszervvel ellátott készülékek. A digi-
tális 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

CB500
SB500

SD500

SD300

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

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

Kiegészítõk STUART gyártmányú fûtõlapokhoz



Kód Blokkok Telj. Fûtési Felbontás Stabilitás Méretek

száma (W) tartomány (°C) (°C) (°C) (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

STUART blokkfûtõk
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 lám-
pák (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.

Biztonsági fedél a blokkfûtõkre
Kód Megnevezés

45.SBH/2 átlátszó fedél SBH130, SBH130D, SBH200D blokkfûtõre

45.SBH/3 átlátszó fedél SBH130DC, SBH200DC és SBH200D/3 blokkfûtõre

Kód Megnevezés Férõhely Lyukméret (Ø  h)

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 10 × 8 -

45.SHT1/48 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.

Alumínium blokkok

SBH130

SBH130D

SBH130DC
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Roncsoló csövek a blokkroncsolókba
Kód Csõ anyaga Térfogat Csõméret Max. hõmérséklet

(ml) (mm) (°C)

18.GC016 üveg 100 Ø 42 × 120 450

18.GC020 üveg 100 Ø 42 × 170 450

18.GC36L üveg 50 Ø 30 × 180 450

18.GC36S 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 

Kód Típus Telj. Max. hõm. Pontosság Fûtõblokk Férõhelyek Méretek 

(W) (°C) (°C) anyaga száma (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

LABTECH DIGIBLOCK blokkroncsolók
A LABTECH DigiBlock típusú blokkroncsolóit napi rutinban lehet használni környezetvédel-
mi-, 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 blokk-
roncsolók 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.

centrifugacsõ2.5
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Mindennapos laboratóriumi applikációk – desztillálás, oldószer visszanyerés vagy
koncentrálás,  folyadék-gáztalanítás, porszárítás – vákuum alatti elvégzéséhez al-
kalmazható 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 für-
dõ 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.

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 forrás-
pontú   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 RE300 /301 /302 bepárló RE300B vízfürdõ
Sebesség: 20 – 190 1 ford./perc -
Hõmérséklet tartomány: - k.h. – 95 ºC
Térfogat: - 3,5 liter
Fûtési teljesítmény: - 1.300 Watt
Külsõ méretek: 385 × 335 × 470 – 610 mm 260 × 280 × 200 mm

STUART RE300, RE301 és RE302 rotációs vákuumbepárló készülék

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

Lombik a rotációs vákuumbepárlókra (opció)
Kód Kód Kód bevonatos Kód bevonatos Térfogat

bepárló lombik gyûjtõlombik bepárló lombik gyûjtõlombik (ml)

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

RE301

RE302

RE300 + RE300B

RE300B
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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-vezér-
lés 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 kifogásta-
lanul 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 köszön-
hetõen 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



9.40 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  

bepárló, vízdesztilláló készülékekIX

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.

A gyártó mindkét termékére 10 év garanciát biztosít, amely nem vonatkozik az üveg- és
kopóalkatrészekre.

Mûszaki adatok RV 10 Digital RV 10 Control
Szettek: RV 10 digital V; RV 10 digital V-C RV 10 control VRV 10 control V-C
Hûtõ típusok: V-vertikális; V-C-vertikális, bevonatos; D-diagonális;

D-C-diagonális, bevonatos
V-vertikális; V-C-vertikális,bevonatos; D-diagonális;

D-C-diagonális, bevonatos
Végálláskapcsoló: 60 mm, kontaktusmentes 60 mm, kontaktusmentes
Dõlésszög állítható: 0 - 45° 0 - 45°
Magasság-állítás: 140 mm, motorizált 140 mm, motorizált
Hûtõ felülete: 1200 cm² 1200 cm²
Vákuumszabályozás: nincs automatikus
Motor típusa: DC motor, 50 W DC motor, 50 W
Sebesség: 20 - 280 fordulat/perc 20 - 280 fordulat/perc
Sebesség kijelzése: Digitális Digitális
Jobbra-balra
intervallum mûködés: Igen Igen
Sima start: Igen Igen
Vízfürdõ: HB 10 digital, környezet - 180°C HB 10 control, környezet - 180°C
Hõmérséklet kijelzés: digitális digitális
Hõm. Pontossága: ± 1 K ± 1 K
Méret (üvegáru nélkül): 530 x 410 x 570 mm 530 x 410 x 570 mm
Környezeti Hõmérséklet: 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Teljesítmény felvétel: 1.350 W 1.400 W
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A NÜVE vízdesztillálók kompakt, kis helyet foglaló, rozsdamentes acélból készített forraló-
tartállyal 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 mág-
neses 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 víz-
fogyasztás a termelt desztillált víz kb. tízszerese. 
NS 200-as sorozat: készülékei két vízbetáplálási lehetõséggel készülnek. Ezeknél a desztil-
lálóknál 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 fel-
használva. Az ERO vizet egy pontos magasságra szerelt ejtõtartályból (opció) kell biztosí-
tani 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. 

NÜVE vízdesztilláló készülékek

Kód* Vízbetáplálás Desztillátum Vízfogyasztás Elektromos Méret 

száma (liter/óra) max. (liter/óra) fogyasztás (kW) (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).
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E 5 és E 5s típusú keringetõ termosztátok általános jellemzõi
Kisméretû, keskeny és csendes, de nagy teljesítményû készülékek két változatban készül-
nek. 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 pum-
parendszerrel – két keringetõ szivattyúval – szerelték fel a nagyobb vízszállítási teljesít-
mény 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 laboratóri-
umi 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 csat-
lakozó külsõ szoftveres mûködtetésre ad lehetõséget. Az E 20K típus jellemzõje az ener-
giatakarékos 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.

MEDINGEN keringetõ termosztátok

i
Egyéb MEDINGEN gyártmányú készülékkel
kapcsolatban érdeklõdjön munkatársainknál

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.

Kód Hõmérséklet Kód Hõmérséklet

tartomány (°C) tartomány (°C)

37.M11807 -30 – +85 37.M11810 0 – 140

37.M11809 -60 – +5 37.M11812 -30 – 250

37.M11808 -40 – +100

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

E20
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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 krio-
hûtésvezérlés.
Maximum 50 liter kádtérfogatig ajánlott készülékek. A 100 °C-ig ter-
mosztáló készülék vízzel, 100 °C felett termosztáló készülékek szi-
likonolajjal 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: E 5 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 pon-
tosságot igénylõ munkához a C 20-as termosztátot javasoljuk
(általános leírás az 9.40 oldalon). A C 20K típus jellemzõje az ener-
giatakarékos krio-hûtésvezérlés.
Maximum 50 liter kádtérfogatig ajánlott készülékek, melyekkel külsõ
egység is termosztálható.
A termosztátok rögzítõhíddal (33.33602175) felszerelve rozsda-
mentes 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: C 5 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



9.44 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  

fûtõ, termosztáló készülékekIX

MEDINGEN nyitott tartályú keringetõ termosztátok, E sorozat
Polikarbonát (PC) káddal
A készülékek mûanyagból készített kádjaiban
hõközvetítõ közegként vizet maximum 100 °C-
ig lehet használni. A kád átlátszó, így a benne
lévõ objektumok könnyedén szemmel figyel-
hetõek. A készülékek belsõ és külsõ kerin-
getésre (külsõ egység, pl. refraktométer ter-
mosztálására) egyaránt alkalmasak: alap-
kiépítésben tartalmazzák a külsõ keringetés
és a beépített hûtõspirál csatlakozó csõ-
végeit. A termosztátfejek a kádakon elõre-
hátra csúsztathatók, pozícionálhatók. 
Az E típussorozatú termosztátok általános
ismertetése az elõzõ oldalakon található.

Rozsdamentes acélkáddal
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 megakadá-
lyozására szolgáló tartozék fedél könnyen
tisztítható. A 2 literes tartállyal egybeépített
termosztátok külsõ, a többi készülékek belsõ
és külsõ keringetésre (külsõ egység, pl. refrak-
tométer termosztálására) egyaránt alkal-
masak. 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.

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: 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

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

vízfürdõ9.54
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P5 E20 P6 E5 P6 E20 P8 E5 P8 E20

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

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

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

B6 E5s B6 E20 B12 E5 B12 E5s B12 E20

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

P5 E20

B4 E20

B4 E5

B2 E5s* B2 E20* B4 E5 B4 E5s B4 E20

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
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MEDINGEN nyitott tartályú keringetõ termosztátok, C sorozat
A nagyteljesítményû, kettõs pumparendszer-
rel – két keringetõ szivattyúval – rendelkezõ
termosztátfejek rozsdamentes kádakkal egy-
beépítve belsõ keringetésre, és külsõ
egységek temperálására egyaránt alkal-
masak. A készülékek rozsdamentes acélkád-
jában hõközvetítõ közegként vizet, maximum
100 °C–ig lehet használni. Magasabb tem-
perálási hõmérséklet igénye esetén a kádba
megfelelõ olajat kell tölteni. Ilyenkor maxi-
mum 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 kerin-
getés 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

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

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

Kód 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

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.
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B6 C20 B12 C5 B12 C20

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

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

vízfürdõ9.55
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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 folyadék-
ként 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) LED-
es kijelzõvel, az E20 és C20 jelzésû ter-
mosztátfejek érintõképernyõvel rendelkez-
nek. Az E20K és C20K termosztáttal szerelt
berendezések energiatakarékos krio-hûtés-
vezérlésre képesek.
A termosztátfejek részletesebb ismerteté-
se, valamint mûszaki adatai (pontosság,
fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon talál-
hatók.

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

tartomány (°C)

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

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

tartomány (°C)

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

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

Kód Típus Hõmérséklet

tartomány (°C)

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

K21 E20

K10 E5
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Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-10 °C 0 °C +20 °C (liter/perc) (mbar) mélysége (cm) (cm)

- 130 200 5 100 135 × 105 / 130 205 × 335 × 540

- 130 200 5 100 135 × 105 / 130 205 × 335 × 540

Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-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

Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-10 °C 0 °C +20 °C (liter/perc) (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

Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-10 °C 0 °C +20 °C (liter/perc) (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

Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-10 °C 0 °C +20 °C (liter/perc) (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 for-
ráspontja 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 képe-
sek.
A termosztátfejek részletesebb ismerte-
tése, valamint mûszaki adatai (pontosság,
fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon talál-
hatók.

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

Kód Típus Hõmérséklet

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
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Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-10 °C 0 °C +20 °C (liter/perc) (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

recirkulációs hûtõ9.82
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Álló kivitelû, hûtött keringetõ termosztátok -55 °C-ig
Nagyméretû és nagyteljesítményû padlón
álló, rozsdamentes acélkáddal és kompress-
zoros hûtõrendszerrel kombinált termosztá-
tok nyolc méréstartományban -55 és +200
°C között. A víz forráspontja feletti, illetve
fagyáspontja alatti hõmérsékleten hõköz-
vetítõ folyadékként speciális folyadékot kell
használni (lásd 9.40 oldal). A készülékek
belsõ és külsû keringetésre egyaránt alka-
lmasak, tehát külsõ egység is termosztál-
ható.
Minden kád azonos méretû. A berendezé-
seket – a mozgatás megkönnyítésére –
görgõkkel szerelték fel. 
Az E5 és C5 jelzésû vezérlõk (a jelzést a
típusszám második része tartalmazza) LED-
es kijelzõvel, az E20 és C20 jelzésû ter-
mosztátfejek érintõképernyõvel rendelkez-
nek. Az E20K és C20K termosztáttal szerelt
berendezések energiatakarékos krio-hûtés-
vezérlésre képesek.
A termosztátfejek részletesebb ismer-
tetése, valamint mûszaki adatai (pontosság,
fûtési teljesítmény) az 9.41 oldalon talál-
hatók.

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

Ultramélyhûtött keringetõ termosztátok (Kriosztát)
Az álló kivitelû berendezések extrém alacsony
hõmérsékleten fõként külsõ egységek ter-
mosztálására ajánlott, de belsõ tartályába
edények is helyezhetõk. A nagyteljesítményû
kompresszoros hûtõrendszer akár -75 °C-os
folyadékhõmérséklet elérésére képes. 
A berendezéseket – a mozgatás megköny-
nyítésére – görgõkkel szerelték fel. Minden
kád azonos méretû, 12 liter térfogatú.
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.

Asztali kivitelû hûtött termosztátok -75 °C-ig, 12 literes káddal

Kód Típus Hõmérséklet

tartomány (°C)

37.3349154 KB75 E5s -75 – +100

37.3349143 KB75 E20 -75 – +100

37.3349164 KB75 E20K -75 – +200

37.3349135 KB75 C5 -75 – +100

37.3349149 KB75 C20 -75 – +100

37.3349169 KB75 C20K -75 – +200

KB10 E20
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Hûtési teljesítmény (W) Pumpa teljesítmény Kád nyílása / Méretek

-10 °C 0 °C +20 °C (liter/perc) (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

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

ultramélyhûtõ9.76

recirkulációs hûtõ9.82
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Kód Megnevezés Készülék típus

37.33602856 kádleeresztõ csap B2... – B22... (összes B 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 E1 – E20

37.33602175 állítható rögzítõhíd a kád tetejére C1, C10, C11

37.33652100 állítható termosztát-állvány a kádba C1, C10, C11

37.33702230 süllyeszthetõ platform (kádalj) B12… – B22…

37.33703378 Pt100 hõmérsékletszenzor E20, C20

37.33701006 PC szoftver E10, C10

37.33661001 PC szoftver E20, C20

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

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

Kód Kialakítás Férõhely Lyuk Ø Készülék típus

(mm)

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)

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.
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STUART SBS40 típusú rázó-vízfürdõ
Professzionális, speciálisan kialakított rázó-vízfürdõ, mely a kiválasztott – külön rende-
lendõ – 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 azon-
nal indítható. A vízfürdõ rázótálca nélkül normál vízfürdõként használható. 
A rázótálcához 10 db erõs rögzítõrugót mellékelünk, mely – a rázandó lombikoktól füg-
gõen – 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 rendel-
hetõk 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 rozs-
damentes 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
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MEMMERT víz- és olajfürdõk
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, vízszint-
ellenõrzõ 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. 

Kód Kód Típus Térfogat Kád méret Külsõ méret Telj.

vízfürdõ „B” vízfürdõ „E" olajfürdõ (liter) (mm) (mm) (W)

23.WNB7 23.WNE7 23.ONE 7 7 240 × 210 × 140 468 × 356 × 238 1.200

23.WNB10 23.WNE10 23.ONE10 10 350 × 210 × 140 578 × 356 × 238 1.200

23.WNB14 23.WNE14 23.ONE14 14 350 × 290 × 140 578 × 436 × 238 1.800

23.WNB22 23.WNE22 23.ONE22 22 350 × 290 × 220 578 × 436 × 296 2.000

23.WNB29 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.

Kód 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

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.

A MEMMERT
Sok évtizedes gyártási tapasztalat és a legkorszerûbb technológia összhangja garantál-
ja 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. 

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

EXCELLENT
vezérlõ

WNE 14
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Kémcsõállványok 10 – 45 literes vízfürdõkbe
Memmert WNB 10 / WNE 10 – WNB 45 / WNE 45 típusokhoz.
Anyaga: rozsdamentes acél.

Beépíthetõ opciók a vízfürdõkhöz

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

Kód Hossz Szél. Férõhely Lyuk Ø Kód Hossz Szél. Férõhely Lyuk Ø

N / S* (mm) (mm) (db) (mm) N / S* (mm) (mm) (db) (mm)

23.x20 345 40 2 × 20 10 23.x32 345 60 3 × 12 14,5

23.x21 345 40 2 × 20 12 23.x33 345 70 3 × 12 18

23.x22 345 43 2 × 12 14,5 23.x34 345 80 3 × 10 21

23.x23 345 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.

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

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!

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
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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 elõírások-
nak 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 rozsda-
mentes polc alapfelszerelésként jár. A masszív és két ponton záródó ajtó kitûnõen
szigetelt, ennek ellenére speciális zárszerkezetével könnyen nyitható, zárható. A beren-
dezések 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 lehet-
séges. 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 prog-
ramozás 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 ada-
tok 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 ada-
tok 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 hang-
jelzést ad. A gyári CELSIUS 2005 kiértékelõ program és egy memória-
kártya 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* ±2,2 °C*

Hálózati feszültség: 230 V 100 – 600-as típusnál

400 V, 3 fázis 700 és 800 típusnál

*középérték: függ a készülék méretétõl, ventillációjától.

Szárítószekrények (U sorozat)
Rendelési kód kialakítása* Térfogat Telj. Belsõ méret Külsõ méret Ajtó Polc/hely

Kivitel Szellõzés Vezérlõ Típus (liter) (W) (cm) (cm) (db) (db)

23.U N B 100 14 600 32 × 18 × 24 47 × 33 × 52 1 1 / 2

23.U N B / E / P 200 32 1.100 40 × 25 × 32 55 × 40 × 60 1 1 / 3

23.U N B / E / P 300 39 1.200 48 × 25 × 32 63 × 40 × 60 1 1 / 3

23.U 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

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.

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.

Pozícionálható Pt100-as szenzorokkal a minta hõmérséklete 

alapján történhet a sterilizálás (csak PERFECT vezérlõs típusoknál).

A készülékek üvegablakos ajtóval is rendelhetõk.
Érdeklõdjön munkatársainkál.

UNB 300

SFE 600
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NÜVE szárítószekrények (FN és KD sorozat)
A NÜVE szárítószekrényei (hõlégsterilizátorai) széles mérettartományban, jó teljesít-
mény/ár arányban kaphatóak.
FN sorozat: nyolc méretben, 22-120 literes változatban készülnek, szárítási, hõlégsetri-
lizálási feladatokra. Programozható, mikroprocesszoros (PID) vezérléssel és fel-
használóbarát 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 szel-
lõztetés 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 mikroprocesz-
szoros (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.

MEMMERT inkubátorok (I sorozat)
Felépítésük hasonló (kívül-belül rozsdamentes acél) a MEMMERT szárítószekrényekéhez
(lásd 9.57 oldal). Az inkubátorok a külsõ acélajtó mellett, egy belsõ üvegajtóval is ren-
delkeznek. 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 feldol-
gozás, adatgyûjtés és kiértékelés céljából RS 232 kimenettel vannak ellátva (a P modell
nyomtató-kimenettel is rendelkezik).

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

FN 400

INE 400
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Rendelési kód kialakítása* Térfogat Teljesítmény Belsõ méret Külsõ méret Ajtó Polc/hely

Kivitel és vezérlõ 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.

Ezekhez a készülékekhez a gyári CELSIUS 2005 számítógépes dokumentáló / kiértékelõ program alaptar-
tozék. 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

IPP 500

ICP 400

A MEMMERT hûtött inkubátorok – mûködésüket tekintve – két változatban kaphatóak. 
IPP modellek: kompresszor nélküli, ún. PELTIER elemes hûtött inkubátorok kisebb tér-
fogatokban (32, 39, 53 és 108 liter). Legfõbb elõnyeik közé tartoznak a kis méret, a zaj-
mentes mûködés, az energiatakarékosság és a jégmentesség. A PELTIER elemek élettar-
tama 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.

MEMMERT hûtött inkubátorok, (IPP és ICP sorozat)

Mûszaki adatok: IPP ICP

Termosztálási tartomány: 5-70 °C 0-60 °C (4-500);

-12 - 60 °C (6-800)

Vezérlõ pontossága: ±0,07 °C ±0,07 °C

Hõmérséklet inhomogenitás: maximum ±0,3 °C maximum ±0,3 °C

Hálózati feszültség: 230 V, típustól függetlenül
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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 tartal-
mazhat. 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 ren-
delkeznek. 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.

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

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 meg-
bízhatósággal 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 történ-
het 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

ES 120

Típus Térfogat Belsõ méret Külsõ méret Ajtó Polc/hely

(liter) (cm) (cm) (db) (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



Típus Térfogat Teljesítmény Belsõ méret Külsõ méret Polc/hely

(liter) (W) (cm) (cm) (db)

23.VO200 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

A VO-sorozatú vákuum-szárítószekrényekkel lehetõvé válik a minták, gyors, energia-
takarékos, 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 prog-
ramozható be. Minden tálca speciális fûtõszállal rendelkezik, így lokális fûtés és tál-
cánkénti 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 alaptar-
tozék. 
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.

MEMMERT vákuum-szárítószekrények (VO sorozat)

Mûszaki adatok: VO sorozat

Hõmérséklet tartomány: 20 – 200 °C

Névleges nyomás: 10 – 1.100 mbar

Hálózati feszültség: 230 V
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Típus Térfogat Teljesítmény Belsõ méret Külsõ méret Polc/hely

(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

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 energiafel-
használás 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 - -

VO 400
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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 maxi-
mális 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.

MEMMERT CO2 inkubátorok (INCO sorozat)

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

CO2 tartomány: 0 – 20% 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!

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

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 kezel-
hetõ kezelõpanelrõl digitálisan leolvasható a hõmérséklet és a mûködésbõl hátralévõ idõ.
Opcionálisan rendelhetõ számítógépes kiegészítõ kit: RS232 csatlakozó és NüveTherm
szoftver.
Kód: 35.EV018

NÜVE EV 018 típusú vákuum-szárítószekrény

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

INCO 2/153
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Típus Térfogat Teljesítmény Belsõ méret Külsõ méret Tömeg ne./br.

(liter) (W) (cm) (cm) (kg)

23.HPP108 108 350 56 × 48 × 40 71 × 76 × 62 66 / 70

23.HPP749 749 1050 104 × 120 × 60 119 × 162 × 82 218 / 278

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

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 gyógy-
szerkészítmények stabilitásvizsgálata (ICH).
A HCP sorozat páratartalom kontrollált kamráját az építõipari szerkezet és korrózióvizs-
gálatok mellett egyes biológiai tesztek során is sikeresen alkalmazzák. A HCP készülékek
a HPP sorozat kamráinál magasabb hõmérséklet elérésére képesek.

MEMMERT konstans klíma és nedveskamrák (HPP és HCP sorozat)

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

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 ren-
delkezik, 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. 

MEMMERT CTC klíma és TTC hõmérséklet tesztkamrák

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: 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

CTC 256

Kód Megnevezés

23.CTC256 MEMMERT CTC klimatikus tesztkamra

23.TTC256 MEMMERT TTC hõmérséklet tesztkamra

HCP 108



9.66 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  

fûtõ, termosztáló készülékekIX

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 min-
den 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 kam-
rában 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 készít-
hetõ, 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 beál-
lítható 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

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 építet-
ték. A kísérlet céljának megfelelõen 10 db kilenclépéses program készíthetõ, melyek eltárolhatók, megismétel-
hetõk. A kamra oldalfalai könnyen tisztítható rozsdamentes acélból állnak, melyek a legtöbb vegyszernek ellenáll-
nak. 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 hõmérséklet-
szenzor 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 üveg-
bõl 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 kinyom-
tathatóak. 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
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NABERTHERM izzítókemencék és hamvasztó készülékek
Az izzítókemencéket gyors felfûtés (lásd táblázat) mellett a kitûnõ hõmérséklet homoge-
nitás jellemzi. Szigetelése azbesztmentes, többrétegû, a készülék külsõ burkolata ellenál-
ló 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 ellát-
va, 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 kombinál-
ható, összekapcsolható. A beépített valósidejû óra segítségével az indítási idõ
(nap/óra/perc) programozható. 
A professzionális kemencék 1.300°C-os izzítási hõmérsékletû változatai minden laboratóri-
umi igényt maximálisan teljesítnek.
Az 5, 9 és 15 literes térfogatú ventilátoros kemencék rendkívül homogén kamrahõmérsék-
letet 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.

B180 P320

Opcionális kiegészítõk az izzítókemencékhez
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.

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.

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).

L5 11

26.LV001

mikrohullámú
hamvaszókemence8.23
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Kód Térf. Vezérlõ Tmax Tmax Telj. Belsõ méret Külsõ méret

(liter) (°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

26.L1415011 14 B180 1.100 40 2,9 220 × 300 × 220 555 × 500 × 370

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

26.L517013 5 B180 1.300 45 2,4 200 × 170 × 130 440 × 470 × 520

26.L917013 9 B180 1.300 50 3,0 230 × 240 × 170 480 × 550 × 570

26.L1517013 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

26.L1532013 15 P330 1.300 60 3,6 230 × 340 × 170 480 × 650 × 570

Professzionális izzítókemencék integrált ventilátorral

26.LT517011HA 5 B180 1.100 45 2,4 200 × 170 × 130 440 × 470 × 520

26.LT917011HA 9 B180 1.100 50 3,0 230 × 240 × 170 480 × 550 × 570

26.LT1517011HA 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

26.LT1532011HA 15 P330 1.100 60 3,6 230 × 340 × 170 480 × 650 × 570

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

26.LV1517011 15 B180 1.100 90 3,6 230 × 340 × 170 480 × 650 × 900

26.LV332011 3 P330 1.100 60 1,2 160 × 140 × 100 380 × 370 × 750

További típusokról felvilágosítást kaphat munkatársainktól porcelán és kvarc eszközök1.27

i További tartozékokról és egyéb készüléktípusokról érdeklõdjön munkatársainknál

LE6

LT3-13

LT3
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Kód Kivitel Térfogat Telj. Belsõ méret Külsõ méret Polc 

(liter) (W) (cm) (cm) (db)

Pult alá helyezhetõ, légkeveréses hûtõszekrények

94.FKUV1610 teleajtós 142 100 42 × 36 × 69 60 × 62 × 83 3 + 1

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

Statikus hûtõrendszerû hûtõszekrények

94.FKS1800 teleajtós 180 90 51 × 43 × 73 60 × 60 × 85 3 + 1

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

Légkeveréses hûtõrendszerû hûtõszekrények

94.FKV2610 teleajtós 236 120 47 × 44 × 106 60 × 61 × 125 3 + 1

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

LIEBHERR hûtõszekrények és mélyhûtõszekrények
A LIEBHERR Profi line és professzionális kivitelû laboratóriumi hûtõ- és mélyhûtõ-
szekrényei 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. 

Mûszaki adatok: FKUv FKS FKV

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

LIEBHERR univerzális hûtõszekrények
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 maxi-
málisan 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 biz-
tosít. A hûtõszekrények beépített digitális hõmérsékletkijelzõvel rendelkeznek. A beren-
dezések 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.FKUv 1660

FKS 5002
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Kód Kivitel 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

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

Mûszaki adatok: FKEX LKv/LKUv LKexv/LKUexv

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

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 bizton-
sággal 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 mini-
mális hõmérsékletek eltárolása, valamint riasztás extrém hõmérséklet esetén. A hûtõ-
szekrények 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 üveg-
ajtós kivitelben egyaránt rendelhetõek.
LKexv, LKUexv típusok: az elõzõ típusok szikramentes burkolattal és üvegpolcokkal szerelt
változatai tele- vagy üvegajtóval.

LKEX 1800

FKEX 2600

FKEX 3600



9.72 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 készülékekIX

Mûszaki adatok: LKPv 6520 LKPv 6522 LKPv 1420 LKPv 1422

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

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 légcsator-
nái 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, nagyteljesít-
ményû 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 kom-
munikációs porton keresztül, a mellékelt szoftver segítségével számítógépen elemezhetõ. 

Kód Kivitel Térfogat Telj. Belsõ méret Külsõ méret Polc 

(liter) (W) (cm) (cm) (db)

94.LKPV6520 teleajtós 601 250 62 × 67 × 144 70×83×210 4

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

GG 5260LKPv 6520 hûtõ GG 5210
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Mûszaki adatok: GGU GG

Hûtõrendszer: statikus statikus

Hûtési tartomány: -9 – -26 °C -14 – -28 °C

Környezeti hõmérséklet: +10 – +43°C +10 – +38°C

Polconkénti terhelhetõség: 40 kg 60 kg

LIEBHERR univerzális mélyhûtõszekrények
Univerzális mélyhûtõ készülékek statikus hûtõrendszerrel és széles teljesítmény tartalékokkal a polconkén-
ti 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 stan-
dard 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 elpárolog-
tató 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 mély-
hûtõszekrényeket 14 db mûanyag bevonatú kosárral szállítjuk.

Kód Kivitel Térfogat Telj. Belsõ méret Külsõ méret Polc Kosár

(liter) (W) (cm) (cm) (db) (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

Mûszaki adatok: LGUex 1500 LGex 3410

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

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 vezérlés-
sel és digitális kezelõszervvel, statikus hûtési rendszerrel, automatikus leolvasztással. A berendezés bizton-
sági eszközei: nyitott ajtóra figyelmeztetõ riasztás (1 perc elteltével aktiválódik), maximális és minimális
hõmérsékletek eltárolása, valamint riasztás extrém hõmérséklet esetén. A hûtõszekrény RS 485 csatlakozó-
val 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 átlát-
szó elõlapú mûanyag fiókkal szállítjuk.

Kód Kivitel Térfogat Fogyasztás Belsõ méret Külsõ méret Polc 

(liter) (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

ultramélyhûtõ szekrény9.76
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Kód Kivitel Térfogat Telj. Belsõ méret Külsõ méret Polc 

(liter) (W) (cm) (cm) (db)

94.LGPV6520 teleajtós 601 600 62 × 67 × 144 70 × 83 × 215 4

94.LGPV1420 dupla telajtós 1.427 700 (2 × 62) × 67 × 144 143 × 83 × 215 8

Mûszaki adatok: LGPv 6520 LGPv 1420

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

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 elegen-
dõ tartalékkal rendelkezik szélsõséges mûködési körülmények között is. 
Burkolatuk fehér porszórt acél, melyet 83 mm vastag szigetelés választ el a krómnikkel-
acél lemezbõl készült belsõ tárolótértõl. A rozsdamentes belsõ tér speciális lég-
csatornái biztosítják a hõmérséklet optimális eloszlását és a gyors hõmérséklet-beál-
lást. 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 közremûködésév-
el. A jól látható, szöveges megjelenítésre is képes digitális kijelzõn az aktuális és beál-
lított hõmérséklet, a pontos idõ jelenik meg. A vezérlõvel egy elõ-hûtés program definiál-
ható. A beállított hõmérséklet elérése (túllépése) esetén optikai és akusztikus
figyelmeztetés (riasztás) történik. A hûtõszekrények szünetmentes elektromos kapcso-
lati 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 ered-
ményeket és riasztási üzeneteket 4 napos ciklusban naplózza. Az adatok RS 485 vagy
opcionális infravörös kommunikációs porton keresztül, a mellékelt szoftver segítségével
számítógépen elemezhetõ.

LKPv 6520 freezer
LKPv 1420 freezer
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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 kezel-
hetõség, 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 ener-
gia-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 gyárt-
mányokhoz 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 mozgat-
hatóak 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 tar-
tozik: 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.

ARCTIKO mély- és ultramélyhûtõ szekrények és ládák

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 világ-
szabadalmát felvonultató ultramélyhûtõket. A gyártásnál az egyszerû kezelhetõségre és
a maximális szolgáltatási funkciókra összpontosítanak. 
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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

ARCTIKO ULUF típusú mélyhûtõ és ultramélyhûtõ szekrények
A berendezések külsõ burkolata fehér porszórt acél, belsõ terük könnyen tisztítható rozs-
damentes 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:

Kód Típus Hûtési tart. Térfogat Kamrák Külsõ méret Fogyasztás

(°C) (liter) száma (cm) (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.

Kriocsõ doboz UPUL 540 / UPUL 580

méret (mm) (db)

130 × 130 × 50 264

130 × 130 × 75 204

130 × 130 × 96 144

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:

Kód Típus Hûtési tart. Térfogat Kamrák Külsõ méret Fogyasztás

(°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.

ULUF 450

ULUF 850

UPUL 580
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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 Férõhely Fiókok Cryocsõ doboz

(mm) (kriocsõ doboz) száma 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

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 Férõhely Rekeszek Kriocsõ doboz

(mm) (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

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 Külsõ méret 

(°C) (liter) száma (cm)

16.370 UPLTF 90 -20 – -40 90 4 62 × 54 × 84

16.375 UPLTF 275 -20 – -40 270 7 57 × 56 × 176

fagyasztócsõ2.6

kriocsõ doboz2.52
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Kriocsõ doboz 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

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, kontak-
tus 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:

Kód Típus Hûtési tart. Térfogat Külsõ méret Fogyasztás 

(°C) (liter) (mm) (kW/óra)

Mélyhûtõládák -45 °C-ig

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

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 Férõhely Kriocsõ doboz Készüléktípus Elhelyezhetõ

(mm) (doboz) mérete (mm) 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

kriocsõ doboz2.52

ULTF 80

ULTF 320

ULTF 420
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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

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

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

Kód Kivitel Méretek Férõhely Kriocsõ doboz

(mm) (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

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 

fagyasztódoboz2.52

fagyasztócsõ2.6 mikrocsõ2.9

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

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 tömb-
bõl 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 mobili-
tást elõsegíti, hogy a készülék 230V (AC) és 12V (DC) feszültségrõl is üzemeltethetõ.
Kód: 16.1420
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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 biztosí-
tani, 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)

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

Hálózati feszültségrõl

is üzemeltethetõ: nem igen igen igen igen

FIM 250

PRF 35 PRF 40 PRF 80

FIM 140
FIM 90
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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

Méret Hûtés típusa Megnevezés

Jégkása készítõ gépek

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

Jégkocka készítõ gépek

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

A kódszámok kialakítása:

Hûtés típusa 0 = léghûtés, 1 = vízhûtés

Jégkocka tároló 

303.CCC00 BIN 200 jégkocka tároló (200 kg)

CIM 42 CIM 46 CIM 65
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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 teljesítmény-
tartományban kaphatóak, hûtési teljesítményük a 350 W-tól a 9 kW-ig terjed. A mikroprocesszoros (PID) vezér-
lés 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 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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Vákuumszivattyú általános célra
A pumpafej alumíniumból készült, a membrán anyaga teflon (PTFE).
Felhasználás: általános laboratóriumi vákuumos applikációkhoz, vákuumos szûréshez.

Kód Légszállítás Vákuum Súly Méret

(liter/perc) (m3/óra) (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

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

Kód Légszállítás Vákuum Súly Méret

(liter/perc) (m3/óra) (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

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

Kód Légszállítás Vákuum Nyomás Súly Méret

(liter/perc) (m3/óra) (mbar) (bar) (kg) (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, nyomá-
sos szûréshez.

Kód Légszállítás Vákuum Nyomás Súly Méret

(liter/perc) (m3/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

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 köszön-
hetõen – megbízható mûködésûek és csekély karbantartást igényelnek.
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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 Légszállítás Vákuum Nyomás Súly Méret

(liter/perc) (m3/óra) (mbar) (bar) (kg) (mm)

33.N86KN18 6 0,36 100 2,4 1,9 90 × 164 × 141

33.N811KN18 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 Légszállítás Vákuum Nyomás Súly Méret

(liter/perc) (m3/óra) (mbar) (bar) (kg) (mm)

33.N86KT18 5,5 0,33 160 2,5 1,9 90 × 164 × 141

33.N811KT18 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 kiszárítás-
hoz, gél szárításhoz. Az önszárító szivattyúk két utolsó tagja 4 mbar végvákuumú.

Kód Légszállítás Vákuum Kód Súly Méret

(liter/perc) (m3/óra) (mbar) önszárító (kg) (mm)

33.N810FT18 10 0,6 100 - 5,9 146 × 256 × 187

33.N820FT18 20 1,2 100 - 7,1 159 × 268 × 207

33.N840FT18 34 2,0 100 - 10,3 171 × 297 × 171

33.N8103FT18 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

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

*a szivattyúhoz finomszabályozó
szeleppel és manométerrel is
rendelhetõ.

Rendelése estén a kódszám
után a .45 jelzést kérjük beírni.
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Kód Légszállítás Végvákuum Tömeg Alkalmazás Méret Csõcsonk 

(liter/perc) (mbar) (kg) (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.

Különleges vákuumszivattyú, N 920
Az N 920 a KNF forradalmian új, 3 membrános, folyamatosan szabályozható fordulat-
számú vákuumszivattyúja. A készülékben két jelentõs újdonság van: az egyik a stabilizált
elsõ membrán (szabadalom); a második pedig az egyenáramú motor, amely szükség-
szerint 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 Megnevezés Szállítás Végvákuum Kód Megnevezés Szállítás Végvákuum

(l/perc) (mbar) (l/perc) (mbar)

33.SEM810 Laboxact 810 10 > 8 33.SBC840 LABOBASE 840 34 > 8

33.SEM820 Laboxact 820 20 > 8 33.SBC84040 LABOBASE 8404 34 > 10

33.SEM840 Laboxact 840 34 > 8 33.SBC844 LABOBASE 844 40 > 2

33.SEM842 Laboxact 842 34 > 2 33.SBC84440 LABOBASE 84440 40 > 4

33.SC920 SC 920 vákuumr. 20 > 2 33.SBC86040 LABOBASE 86040 60 > 4

KNF vákuumrendszerek
A fenti készülékekkel és különbözõ kiegészítõkkel komplett vákuumrendszerek alakíthatók
ki. Ezeknek három fõ típusa létezik: a manuális vákuumszabályozóval (LABOXACT), a digi-
tális 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).

rotációs vákuumbepárló9.38
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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.

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 frekvenciá-
val olyan idõigényes mûveleteket lehet kisebb zajjal elvégezni, mint például a kapillárisok
tisztítása. Az Eltrasonic S típusnál megismert “SWEEP” és “DEGAS” funkciók mellett ren-
delkezésre áll a “PULSE” alkalmazás, amely megnövelt energia impulzusokkal
gyorsítja a tisztítást. A készüléket emellett hõmérséklet és ultrahang teljesít-
mény paraméterezett vezérlést is lehetõvé tesz.

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 együtte-
sen 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-

ményét, a “DEGAS” funkció az oldószerek és minták gázta-
lanítására szolgál. Frekvencia: 37 kHz. 
A legtöbb készülék leeresztõ csappal vannak szerelve.
Opciók: mûanyag fedelek és kosarak.

SWEEP DEGAS

Kód Típus Telj. Kód Típus Telj. Térf. Kád méret Csap

fûtés nélkül (W) fûtéssel (W) (liter) (mm)

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.

Kód Típus Teljesítmény Térfogat Kád méret 

(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

ELMASONIC P digitális precíziós ultrahangos vízfürdõk
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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 tisztítás-
ra, 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 ele-
gendõ, pl. az elektronikai és ékszeripari területen.
Fûtési tartomány: 30–80 °C. A hõmérsékletet egy analóg forgatógombbal lehet beál-
lítani (nincs külön hõmérséklet kijelzés!). A beállítható leghosszabb mûködési idõ 15
perc (illetve végtelen folyamatos üzemmódban). A kád és a burkolat egyaránt rozsda-
mentes acél. Minden készülék leeresztõ csappal van szerelve.
Kiegészítõ funkciók: a korábbi típusoknál ismertetett DEGAS és SWEEP funkció.
Opciók: rozsdamentes fedelek és kosarak.

Kód Típus Kód Típus Telj. Térf. Kád méret 

25/45 kHz 35/130 kHz (W) (liter) (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.

A robosztus felépítésû, két frekvenciával (25 és 45 kHz) is mûködhetõ készülékek fokozott
igénybevételnek is megfelelnek, így hosszútávon problémamentesen használhatóak ipari-
termelési 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 átrozs-
dásodás elleni garanciát vállal.

Kód: Típus Térfogat Kád méret Telj. (fûtés) Telj. (ultrahang) Feszültség

(l) (mm) (W) (W) (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

ELMASONIC X-TRA BASIC multifrekvenciás, ipari ultrahangos vízfürdõk

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!

Kiegészítõk ELMA ultrahangos vízfürdõkhöz
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SHIMADZU digitális mérlegek
A SHIMADZU mérlegek a legmagasabb minõségi követelményeket is kielégítik, stabil, meg-
bízható 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.

A SHIMADZU
A SHIMADZU 1918-óta gyárt mérlegeket, így napjainkra Japán legnagyobb mérleg-
gyártója lett. Jelentõs innovációt tudhat maga mögött: a jelenleg legkorszerûbbnek tar-
tott – egy darabból álló – mérõcellát is õk fejlesztették ki, amely az UniBloc nevet viseli.
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UniBloc technológia
A SHIMADZU fejlesztésû UniBloc
technológiával készített mérlegeket

páratlanul gyors beállás, kiemelkedõ stabi-
litás és megbízhatóság jellemzi. A hagyomá-
nyos elektromágneses mérõcella-egységet a
SHIMADZU egyetlen darabból álló ún.
UniBloc modullal váltotta fel. 

Fémburkolat
A készülékház minden alkatrésze
nagytartósságú, precíziós alumíni-

umöntvénybõl készült.

Belsõ kalibrálás
Szükség esetén a kalibráció egyet-
len gombnyomással elvégezhetõ. 

A beépített kalibráló súlyt gombnyomásra a
mérleg motorja „teszi fel”. Nincs szükség
hitelesített külsõ kalibráló súlyok alkal-
mazására. 

Automatikus önkalibráció
Amennyiben a mérleg pontosságot
befolyásoló hõmérsékletingadozást

érzékel automatikusan elindítja a belsõ kalib-
rációt. 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 meghatá-
rozott idõközönként (akár naponta három-
szor) megy végbe. A mérést a kalibráció nem
szakítja meg.

Beépített óra
Mérleghez csatlakoztatott, opcio-
nális 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.

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 meg-
határozásra 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 szár-
mazó mérési hibák.

Függesztett mérés
A mérleg alján elhelyezett horog
segítségével függesztett tárgyak is

mérhetõk.

Automatikus nyomtatás
Az adatok önmûködõen megjelennek
a mérleg nyomtató kimenetén vala-

hányszor egy új mérés történik.

Idõzített mintavétel 
A mérési adatok mintavételezése,
RS 232 kimentre küldése számí-

tógépes 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.

Mérlegek jellemzõi és szolgáltatásai
A katalógusban található mérlegek jellemzõit és szolgáltatásait a készülékek mellet látható,
alább felsorolt piktogramok jelzik.
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SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AUW sorozat
A SHIMADZU AUW sorozatú digitális analitikai mérlegei felépítésében és szolgáltatá-
saiban 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.

Kód Kód Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

hitelesíthetõ nem hitelesíthetõ (g) (g) (mm)

7.AUW120V 7.AUW120 0,0001 120 Ø 80

7.AUW220V 7.AUW220 0,0001 220 Ø 80

7.AUW320V 7.AUW320 0,0001 320 Ø 80

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 mind-
két 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 Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

hitelesíthetõ nem hitelesíthetõ (mg) (g) (mm)

7.AUW120DV 7.AUW120D 0,1 / 0,01 120 / 42 Ø 80

7.AUW220DV 7.AUW220D 0,1 / 0,01 220 / 82 Ø 80
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SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AUX, AUY sorozat
A SHIMADZU AUX és AUY sorozatú digitális analitikai mérlegei készülhetnek belsõ kalib-
rációval, 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 Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

hitelesíthetõ nem hitelesíthetõ (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

SHIMADZU digitális analitikai mérlegek, AW sorozat
Az alábbi SHIMADZU gyártmányú digitális analitikai mérlegei hagyományos elektro-
mágneses 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 fel-
használói 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 Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

hitelesíthetõ nem hitelesíthetõ (g) (g) (mm)

7.AW120M 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

kivéve AUY
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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 fentiek-
ben 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 Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

hitelesíthetõ nem hitelesíthetõ (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

Kód Kód Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

hitelesíthetõ nem hitelesíthetõ (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

Hagyományos mérõcellás mérlegek

- 7.UW420S 0,01 420 108 × 105

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

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.
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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)

UniBloc mérõcellás mérlegek

7.UX220H 0,001 220 108 × 105

7.UX420H 0,001 420 108 × 105

7.UX620H 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

Hagyományos mérõcellás mérlegek

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

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 menüki-
jelzés 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 fényvi-
szonyokhoz. 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 Tányérméret

Belsõ kal. (g) (g) (mm)

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
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Kód Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

(g) (g) (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 táramérlegek, BL sorozat
A SHIMADZU BL sorozatú kedvezõ árú digitális táramérlegek hagyományos mérõcellá-
val, 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.

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 Felbontás Terhelhetõség Tányérméret

ELB típus (g) (g) (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

7.EBL600S 0,1 600 170 × 130

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 menü-
kijelzés 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 Tányérméret

EL típus (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

SHIMADZU digitális tömegellenõrzõ mérlegek, BW, BX sorozat
A SHIMADZU digitális tömegellenõrzõ, más néven platformmérlegei korszerû,
fémházas, készülékek, melyek a rutin tömegmérésekhez használatosak. Széles tar-
tományban (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 darab-
számlálásra 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 BL BW EL

AUW AX UX TXB BX ELB

AUX AY

AUY

Opció

Fajsúlymeghatározó feltét • • • •

Lábkapcsoló • •

Külsõ billenytûzet • • • •

Kosár szett kisállatméréshez • •

RS 232 kimenet • •

Szélfogó búra • •

Védõtakaró • • • • • •
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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 specifiká-
ciók 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 MOC-120H

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

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)

Hõmérsékletprofil: normál normál, gyors, normál, gyors, lassú,

emelkedõ, lépcsõzetes,

lépcsõzetes következetes

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

(db/doboz)

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

54.112101507 nyomtató OHAUS mérleghez

7.6330502 nyomtató SHIMADZU mérleghez

54.121253677 nyomtatókábel

54.100410024 RS 232 kábel számítógéphez

MB-35

MOC-120H
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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 külön-
bözõ színû bútorlapokkal, illetve festéssel gyárthatunk. Más speciális asztalt, mûszer-
állványt 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!
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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 végpont-
ja 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

Négycsatornás digitális idõzítõ óra

Egyszerû mechanikus idõzítõ, csörgõ funkcióval. A beállítás rendkívül egyszerû: a beál-
lítótárcsát 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

Mechanikus idõzítõ, 60 perces

Típus Kód Számláló Maximális idõzítés Óra Méretek

kijelzés fel le 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

Digitális idõzítõ órák
Kisméretû, egyszerûen kezelhetõ LCD kijelzõs idõzítõ órák pontos idõmérést igénylõ labo-
ratóriumi 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 leál-
lítható, 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 felület-
re, illetve a csiptetõ kitámasztásával asztalra is rögzíthetõk.
A kis készülékek 1 db AAA gombelemmel (tartozék) mûködnek.

5432

1
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Standard digitális tolómérõ
A tolómérõk kijelzõjének karakterei 7 mm magasak. A kezelõn három gomb van:
ON/ZERO, OFF, mm/inch.

Digitális tolómérõk 
Kiváló minõségû, precíz digitális tolómérõink edzett rozsdamentes acél kivitelben, mélység-
mérõvel 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.

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 Pontosság

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 Pontosság

tartomány (mm) alsó/felsõ (mm) (mm) (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 Pontosság

tartomány (mm) Nib/felsõ (mm) (mm) (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 mérõpofák mélysége lehet: 60, 100, vagy 150 mm. Ajánlatkéréskor jelölje meg a pofák méreteit.

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 Pontosság

tartomány (mm) (mm) (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!

A

B
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Típus Kód Megnevezés Tartomány Osztás Méretek

(°C) (°C) (mm)

A 49.9160012 LCD hûtõ hõmérõ, öntapadós 0 – +12 2 20 × 2 × 130

B 49.9162403 LCD fagyasztó hõmérõ, öntapadós -24 – +3 3 20 × 2 × 130

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.

Kód Megnevezés Tartomány Osztás Méretek

(°C) (°C) (mm)

49.718CAD szárítószekrény hõmérõ +50 – +300 10 Ø60 × 40

49.720300 hûtõ/fagyasztó hõmérõ -30...+30 1 60 × 30 × 85

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

THERMOTEMP hõmérséklet indikátor fagyasztóba és hûtõszekrényekbe
Az elõírt hõmérsékletnél magasabb hõmérséklet károsodást okozhat a hõre érzékeny ter-
mékekben. 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 hõmérsék-

let 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

1

2

3

hûtõszekrény9.70

mélyhûtõszekrény9.70

szárítószekrény9.58
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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 szám-
láló aktiválódik. A hõmérséklet normalizálódása után is figyelmeztetõ ikon látható a kijelzõn, valamint a szám-
láló 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 levegõhõmérsék-
letének egyidejû mérésére. Az integrált (belsõ) szenzor a levegõhõmérsékletet a 3 méteres szenzor a
hûtõkamra hõmérsékletét méri. A mûszer programozható: a megengedett legkisebb és legnagyobb hõmérsék-
letértékek (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: 3 m

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 levegõhõmérsék-
letének 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: 1 m

Méretek: 67 × 15 × 39 mm

Súly: 62 g
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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, vízálló maghõmérõ
Kisméretû digitális hõmérõ, mely széles-
körûen használható félszilárd anyagok
maghõmérsékletének mérésére. Jellemzõk:
rozsdamentes acél beszúró szenzor,
nagyméretû kijelzõ, érintõgomb, egyszerû
kezelhetõség, gyors reakció idõ, maximális
és minimális hõmérsékletértékek tárolása,
automatikus kikapcsolás. Vízálló kialakítása
(IP65) miatt vizes környezetben is használható. Tartozék: csíptethetõ védõcsõ az
érzékelõhöz.
Kód: 49.9100150E

Mûszaki adatok:

Mérési tartomány: -50 – +200 °C

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság: ± 1 °C (+20 – 150 °C)

Érzékelõ: Ø3,5 × 125 mm

Méretek: 19 × 16 × 175 mm

Súly: 20 g

Digitális hõmérõ behajtható beszúró érzékelõvel
Kompakt, praktikus és könnyen kezelhetõ
mûszer, mely behajtható rozsdamentes
érzékelõje miatt, zsebben is kényelmesen
hordható. Jellemzõk: minimális és maximá-
lis 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
következõ funkciókat tartalmazza: min/max
értékek rögzítése, határértékek beállítása,
riasztás kritikus érték elérésekor, a pil-
lanatnyi érték rögzítése a kijelzõn (Hold),
automatikus kikapcsolás. Az 1 méteres
kábellel szerelt érzékelõ egy mozdulattal a
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

Mûszaki adatok:

Mérési tartomány: -50 – +200 °C

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság: ± 1 °C (-20 – +150 °C)

Érzékelõ: Ø4 × 125 mm (kábel 1 m)

Méretek: 83 × 17 × 157 mm

Súly: 177 g



MÛSZEREK, KÉSZÜLÉKEK  

digitális hõmérõk, páratartalom mérõk

9.105

IX

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

TESTO 106 típusú digitális maghõmérõ 
A kicsi és kézreálló maghõmérõ, vékony robusztus mérõcsúcsa kiválóan alkalmas – elsõsor-
ban élelmiszeripari területen – a gyors maghõmérsékletek ellenõrzésére. Mélyhûtött áruk
méréséhez kézi elõfúró szerszám (84.05540826) rendelhetõ. TopSafe védõtok szennye-
zõdés és ütés elleni védelmet biztosít (IP67). Jellemzõi: akusztikus és optikai riasztás a
beállított felsõ és alsó határértékek átlépésekor, gyors mérés (2 mérés/mp), minimális ron-
csolás 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

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: 905-T1 905-T2

Mérési tartomány: -50 – +350 °C (+500 °C rövid ideig)

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság: ±1 % (maradék tartományban)

Érzékelõ: K-típusú (Ø3 × 200 mm K-típusú (Ø12 × 150 mm)

Méretek: 37 × 36 × 230 mm 37 × 36 × 230 mm

Súly: 80 g

905-T1

905-T2

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.

üveghõmérõ1.22
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TESTO 110 típusú digitális hõmérõ
Nagypontosságú hõmérséklet
ellenõrzõ mûszer mostoha körül-
mények között végzett méré-
sekre is a TopSafe védõtokkal
kiegészítve. Az alkalmazott tech-
nikát kifejezetten hûtõkamrák-
ban, hûtõházakban és kültéri
alkalmazásra fejlesztették ki. A
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. AUTO-
HOLD funkció automatikusan felismeri és rögzíti a végértéket. A klasszikus kézi érzékelõk
széles palettája mellett, egyidejûleg vezeték nélküli rádiófrekvenciás érzékelõ csatlakoz-
tatása 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 ren-
delhetõ 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

Kód Megnevezés Érzékelõ Mérési Méret

típusa tartomány (ºC) d × h (mm)

84.06131712 levegõ érzékelõ NTC -50 – +150 5 × 115

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.

A felsorolt szenzorok jelzésértékûek, ízelítõ a széles érzékelõ választékból.

Mûszaki adatok: 110

Mérési tartomány: -50 – +275 °C

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság: ±0,2 °C (-20 – +80 °C) 

±0,3 °C (egyéb tartományban) 

Érzékelõ: NTC (méretek a táblázatban)

Méretek: 64 × 182 × 40 mm

Súly: 171 g
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Szenzorok markolattal TESTO 922 és 925 típusú hõmérõhöz

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

A felsorolt szenzorok jelzésértékûek, ízelítõ a széles érzékelõ választékból.

Kiegészítõk a TESTO 110, 720, 922 és 925 típusú hõmérõhöz

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)

A felsorolt kiegészítõk jelzésértékûek, ízelítõ a széles érzékelõ választékból.

TESTO 922 és 925 típusú digitális hõmérõk
A TESTO 922 és 925 típusú hõmérõi gyors hõmérsékletmérést biztosítanak nagy tar-
tományban.
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 szeny-
nyezõdés 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)

1 °C (maradék méréstartományban)

Pontosság: ±0,5 °C (-40 – +200 °C) 

±0,7 °C (maradék méréstartományban) 

Érzékelõ: K-típusú (méretek a táblázatban)

Méretek: 64 × 182 × 40 mm

Súly: 171 g
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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 rendel-
kezik. 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 regisz-
trálására. A beállítható alsó és felsõ hõmérséklethatár elérésekor hangjelzéssel riasz-
tanak. A mûszerek falra akaszthatók vagy asztalra állíthatók.
Kód: 49.9106CHP (külsõ/belsõ hõmérõ)
Kód: 49.9107CHP (páratartalom/hõmérõ)

Mûszaki adatok: Külsõ/belsõ hõmérõ Páratartalom/hõmérõ

Mérési tartomány (belsõ): -10 – +70 °C -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: 3 m 3 m

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 segít-
ségével. 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 megbízha-
tóan riaszt a határértékek túllépése esetén.
A készülékekhez gyári mûbizonylatot mellékelünk.
Kód 608-H1: 84.05606081
Kód 608-H2: 84.05606082

Mûszaki adatok: 608-H1 608-H2

Mérési tartomány: 10 – 95 %rH 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-
mûszer. A legmagasabb felhasználói igényeknek
megfelelõ érzékelõ rendszerrel rendelkezik, sza-
badalmaztatott páraszenzora megbízható és
stabil mérési eredményeket garantál. A mûsz-
er kézreálló és könnyen kezelhetõ. A készülék a
levegõ hõmérsékletének és páratartalmának
mérésén túl számolja a harmatpontot és a
nedveshõmérsékletet. 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: 84.05600610

Mûszaki adatok: 610

Mérési tartomány: -10 – +50 °C

0 – 100 %rH

Felbontás: 0,1 °C

0,1 %rH

Pontosság: ± 0,5 °C

± 2,5 %rH (5 – 95 %rH)

Méretek: 46 × 25 × 119 mm

Súly: 90 g
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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)

Pontosság: ± 2 °C vagy ± 2 % ± 2 °C vagy ± 2 %

Emisszió: 0,95 0,85; 0,90; 0,95

Méretek: 44 × 40 × 170 mm 44 × 40 × 170 mm

Súly: 150 g 150 g

Mini infra hõmérsékletmérõ
A mûszer érintés nélkül méri a hõmérsék-
letet. Mérete csak 68 mm, így minden
zsebben elfér, és állandóan kéznél lehet. 
A méréstartomány széles, a mérendõ
felület és a mérési távolság aránya 1:1. 
A mini infrahõmérõ univerzálisan alkal-
mazható bárhol, ahol a hõmérséklet gyors
ellenõrzésére szükség lehet. További jellem-
zõk: minimum- és maximumérték kijelzés, folyamatos (pásztázó) mérés. 
Kód: 49.9100220

Mûszaki adatok:

Mérési tartomány: -33 – +220 °C

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság: ± 1,5 °C (0 – 50 °C)

Emisszió: 0,95

Méretek: 37 × 18 × 68 mm

Súly: 32 g

TESTO 810 típusú levegõ- és felületi infrahõmérõ mûszer
Gyors reakcióidejû, zsebben hordozható,
kézreálló és könnyen kezelhetõ mérõ-
mûszer. A készülék a levegõ hõmérsék-
letét (beépített NTC szenzorral) és a
kiválaszozott felület hõmérsékletét méri
(infravörös szenzorral). A készülék opti-
kája 6:1 arányú, az emissziós tényezõ
teljes skálán állítható. A lézeres meg-
könnyíti a mérést: a vörös pont a mérõ-
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

Mûszaki adatok:

Mérési tartomány (felület): -33 – +300 °C

Mérési tartomány (levegõ): -10 – +50 °C

Felbontás: 0,1 °C

Pontosság (felület): ± 2 °C vagy ± 2 %

Pontosság (levegõ): ± 0,5 °C

Emisszió: 0 – 1,00

Méretek: 46 × 25 × 119 mm

Súly: 90 g
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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 830-T2 külsõ szenzorral

Mérési tartomány: -30 – +400 °C -50 – +500 °C

Felbontás: 0,5 °C 0,1 °C

Pontosság: ±1,5 °C vagy 1,5% ±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 K-típusú szenzor 

Méretek: 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

Kiegészítõk
Kód 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)

830-T1 830-T2
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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 dol-
gozza 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)

±0,8 ºC (maradék tart.)

Memória: 3.900 mért érték

Ciklusidõ: 1 perc – 4 óra

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.

TESTO 175 és 177 típusú adatgyûjtõk

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

1
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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 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: 206

Méréstartomány: 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

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)

pH indikátor papír5.14
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Kód: Megnevezés

84.05632061 TESTO 206 mérõmûszer pH1 szondával, gél megõrzõ sapka, TopSafe és fali tartó

84.05632065 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 Testo 206 mérõmûszer pH2 szondával, gél megõrzõ sapka, TopSafe és fali tartó

84.05632066 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,

TopSafe, fali tartó, pH 4 puffer (250 ml), pH 7 puffer (250 ml) alumínium táskában

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

*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 206 pH3
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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.

Opcionális tartozékok, pufferek
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)

Mûszaki adatok: M 350 M 370

Méréstartomány: -2,00 – 16,00 pH -2,00 – 16,00 pH

- -1.999 – +1.999 mV 

-10 – +105 °C -10 – +105 °C

Felbontás: 0,01 pH 0,01 pH / 1 mV / 0,1 °C

Pontosság: ±0,02 pH ±0,02 pH / ± 1 mV / ±0,5 °C

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

Hõmérséklet-kompenzáció: kézi: 0 – 100 °C / automatikus: -10 – 105 °C

Izopotenciál: 6 – 8 pH

Méretek: 175 × 75 × 35 mm

Tömeg: 140 g

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 gomb-
nyomásra 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

pH indikátor papír5.14
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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 egy-
szerû 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

Méréstartomány /

felbontás: 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

0 – 1.999 μS / 1 μS 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

Pontosság: ±0,5%, ±2 digit ±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

JENWAY ENTERPRISE kézi vezetõképesség/TDS mérõ (M 470)

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 
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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 ered-
mény %-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 membrán-
billentyûzettel 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 elektró-
datartó, 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.

JENWAY M 970 hordozható oldott oxigénmérõ készülék

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 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 beál-
lítása 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), elek-
tródállvány (73.903300), ATC hõmérséklet-érzékelõ (73.027500), pH 4 és pH 7 puffer
kapszula, tápegység.
Kód: 73.352201

Mûszaki adatok: M 3505 M 3510 M 3520

Méréstartomány: -2,00 – 16,00 pH -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 ±0,003 pH, ±0,2 mV, ±0,5 °C 

Hõmérséklet- manuális vagy automatikus (ATC) manuális vagy automatikus (ATC)

kompenzáció: -10 – +105 °C 0 – 100 °C

Automatikus puffer- - 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 1, 2 v. 3 pont, választható

Kimenet: analóg (pufferelt) analóg / RS 232 analóg / RS 232 / IrDA

Óra: - - 24 órás (h/min/sec)

nap/hónap/év

szökõév korrekció

Adatgyûjtés: - 32 eredmény 500 eredmény

GLP: - - kalibrálás emlékeztetõ

biztonsági kód, riasztás

Kijelzõ: 25 mm LCD grafikus LCD grafikus LCD (VGA)

Méretek: 210 × 250 × 55 mm

Tömeg: 850 g

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

pH pufferek9.117
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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 hõmérséklet-
kompenzációval (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), elektró-
datartó (73.903300), hálózati tápegység.
Kód: 73.452201

Mûszaki adatok: M 4510 M 4520

Vezetõképesség tartomány: 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 analóg / RS 232 / IrDA 

Óra: - 24 órás (h/min/sec)

nap/hónap/év

szökõév korrekció

Adatgyûjtés: 32 eredmény 500 eredmény

GLP: - kalibrálás emlékeztetõ

biztonsági kód, riasztás

Kijelzõ: grafikus LCD grafikus LCD (VGA)

Méretek: 210 × 250 × 55 mm

Tömeg: 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 pH / mV Hõmérséklet TDS 

Méréstartomány: 0,01 μS – 1,999 S -2,000 – 20,000 pH -10 – +105 °C 0 – 1.999 g/l

0,1 μS – 19,99 S* -1.999,9 – +1.999,9 mV

*x10 mérõcellával

Felbontás: 0,01 μS – 1 mS 0,1 / 0,01 / 0,001 pH 0,1 °C 0,1 g/l

0,1 mV

Pontosság: ±0,5% ±2 digit ±0,003 pH ±0,5 °C 0 – 35 g/l: ±1

±0,2 mV 35 – 99 g/l: ±3

Riasztás tartomány: 0 – 19,99 S -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
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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.

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

Kód Típus Applikáció Hõm. tart. Szár méret Anyaga

(ºC) d  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

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)
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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

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 mérõ-
elektród (73.522008), elektródatartó (73.903300), tartalék membrán, KCl töltõoldat,
tápegység.
Kód: 73.950201

Kód Megnevezés Kód Megnevezés

73.060406 porvédõ takaró 73.037301 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

Kiegészítõk M 9500 DO2 mérõhöz
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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 koncent-
ráció 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

JENWAY PFP 7 és PFP 7/C lángfotométerek

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

Mûszaki adatok: 73.500094 73.500200

Méréstartomány: - 120-160 mmól/l Na (linearizált) 

0-10,0 mmól/l K

Kimutatási határ: Na < 0,2 ppm -

K < 0,2 ppm -

Li < 0,25 ppm Li < 0,25 ppm

Ca < 15 ppm Ca < 15 ppm

Ba < 30 ppm Ba < 30 ppm

Reprodukálhatóság: <1% variációs koefficiens 20 egymást követõ mérésre,

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Az M6300 VIS és M6305 UV-VIS spektrofotométerek kiváló, alacsony bekerülésû
eszközök rutin analízishez minõségellenõrzõ, vízanalitikai, környezetvédelmi laboratóri-
umok és oktatási intézmények részére.

Egyszerû kezelhetõség, gyors és megbízható mûködtetés
Speciálisan tervezett LCD kijelzõ, valamint az egyszerûen kezelhetõ tasztatúra segít-
ségével 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 anali-
tikai úthosszig, négy férõhelyes forgatható küvetta
feltét, különbözõ átmérõjû kémcsõfeltétek). Kinetikus
mérésekhez elektromosan fûtött küvetta tartó és vezér-
lõ vagy víztemperálású küvetta feltét és elektromos ter-
mosztát 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 spektrumtar-
tományt, 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: 0,1; 1

Fényforrás: halogén lámpa xenon lámpa

Szórt fény: <0,5% T

Faktor: 0 – 199,9, 1.000 – 9.999

Koncentráció mértékegységek ppm, mg/l, g/l, M, %, vak

Fotometriás stabilitás: 1%/óra

Kimenet: analóg (0 – 1.999 mV), RS 232 

Méret: 365 × 272 × 160 mm

Tömeg: 6 kg

JENWAY M 6300 VIS és M 6305 UV-VIS spektrofotométerek

M 6300 VIS

A kiegészítõ mérõfeltétekkel, küvettákkal és egyéb tartozékokkal,
kolorimetriás kittekkel kapcsolatban kérje munkatársaink segítségét!spektrofotométer küvetta1.26 és 2.12
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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, koncen-
tráció, 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 alka-
lmazásokhoz kapcsolható, pl.: DNS/RNS összetétel
260/280 nm meghatározásához, ahol a különbség és
az arány kvantitatív módon használható. Max. 4 hul-
lámhossz.

- 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 inter-
poláció, 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 M6705 M6715

Hullámhossz tartomány: 320-1100 nm 190-1100 nm 190-1100 nm

Felbontás / pontosság: 0,1 nm / ±1 nm

Sávszélesség: 4 nm 4 nm 1,5 nm

Transzmittencia tartomány: 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 xenon lámpa xenon lámpa

Szórt fény: <0,1 % T (340 nm) <0,05% T (220 nm) <0,05% T (220 nm)

Standardok száma 20, egyenként max. 5 párhuzamos  

Görbeillesztõ algoritmusok lineáris, négyzetes és köbös

Fotometriás stabilitás: <0,001 A /óra

Kimenet: analóg (0 – 1.999 mV), USB, Centronics

Méret: 490 × 390 × 220 mm

Súly: 7,5 kg

JENWAY M6700 VIS, M6705 és M6715 UV-VIS spektrofotométerek
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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 kinyom-
tatásával 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 hul-
lámhosszt, számítást és faktort. A nyitó menübõl az alábbiak érhetõk el:
Kód: 73.636001

JENWAY GENOVA élettudományi spektrofotométer

Az AQUANOVA környezetvédelmi és vízanalitikai vizsgálatokhoz lett tervezve nagykapa-
citású 300 metodika tárolására alkalmas memóriával, ahol van elég hely az összes stan-
dard 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 vissza-
hívhatók vagy egy dinamikus könyvtár alkalmazható, ahol a sorrendet a használat gyako-
risága határozza meg.

JENWAY AQUANOVA környezetvédelmi spektrofotométer

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
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Az AQUANOVA elõre programozott módszerekkel (JENWAY kittek számára) kerül szál-
lításra, 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

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 kapcso-
latokban, a legkorszerûbb hálózati számítógépekben stb.)

UVIKON XS / XL / XL Plus kétsugaras UV-VIS spektrofotométerek
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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 jelfeldolgo-
zás 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  áta-

lakítót 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, max-

imális 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, élet-

tudományi vizsgálatokhoz (pl. DNS
olvadáspont meghatározás) ideális. Fel-
fûtési sebesség: 0°-ról 100°C-ra 15 perc,
lépésköz 0,1 °C. Tartozéka: 12 mintahe-
lyes keverõ

- Termopack (Peltier) Hûtés – fûtés lehe-
tõsége 20 ~ 60°C. Kisebb méretû, mint
egy szokásos vízfürdõ. Légmentesen
lezárt, karbantartást nem igénylõ belsõ
folyadéktartály, fejlett biztonsági jelzõ-
rendszer

- 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). Folyamat-

vezérléshez in-line mérés lehetõsége. Robbanásveszélyes mérgezõ ill. radioaktív
anyagok mérése biztonságosan megoldható (száloptika hossza alapkiépítésben 2 m)
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Mûszaki adatok: UVIKON XS UVIKON XL

Hullámhossz tartomány: 190 – 900 nm 190 – 900 nm

1.010 nm opcionálisan

Hullámhossz pontosság: 0,3 nm 0,025 nm

Hullámhossz ismételhetõség: 0,03 nm 0,025 nm

Hullámhossz felbontása: 0,05 – 10 nm

Spektrális sávszélesség: 1,8 nm 0,2, 0,5, 1, 2, 4 nm

Fotometrikus tartomány: 3,5 A 5 A

Lineáris mérési tartomány: 3 A 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 <0,015% T

Lámpatér szigetelése: kvarc ablak, fémbevonatú belsõ tér

Monokromátor: konkáv, holografikus osztással

Monokromátor osztása: 1.300 1/nm

Detektor: fotodióda R955 fotomultiplyer

Scan sebesség: 10 – 2.000 nm/perc 5 – 5.000 nm/perc

RMS zajszint: 0,00003 A 0,00004 A

Alapvonal pontossága: 0,0005 A 0,001 A

Alapvonal stabilitása <0,0001 A/óra

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 hõmérsék-
letérzékelõje 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

Thermal Mapping – UV-VIS alapú termodinamikai vizsgálatokhoz
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Kézi refraktométerek

Kód ATC Méréstartomány Felbontás Felhasználási példa

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

71 – 90 % Brix 0,2 nagy pontossággal

49.950100 nincs 1.000 – 1.040 sg 0,02 vizelet súly/sûrûség

0 – 12 g/dl 0,2 vérszérum, fehérje tartalom

49.950018 van 0 – 18 % Brix 0,1 cukortartalom mérése gyümölcsökben

49.950032 van 0 – 32 % Brix 0,2 cukortartalom mérése gyümölcslevekben

49.950062 van 28 – 62 % Brix 0,2 cukortartalom mérése sûrített tejben

49.950082 van 45 – 82 % Brix 0,5 cukortartalom mérése szirupokban

49.950090 van 58 – 90 % Brix 0,5 magas cukortartalommal rendelkezõ

38 – 43 °Baumé 0,5 élelmiszerek pl. méz, dzsem, lekvár, 

17 – 27 % víz 0,5 gyümölcs szirup koncentrátum

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 van 0 – 20 °Baumé 0,2 borászat, must cukortartalmának mérése

0 – 25 % Vol 0,2 skála közvetlen alkohol százalékban

49.9500140 van 0 – 140 °Öchsle 1 borászati refraktométer

0 – 25 % Babo 0,2 cukortartalom mérése három különbözõ

0 – 32 Brix/ATC 0,2 skálán borban vagy mustban

49.9500100 van 0 – 100 ‰ 1 oldott sótartalom

1,000 – 1,070 sg 0,001 sûrûségmérés

49.950028 van 0,28 % só 0,2 sótartalommérés

A refraktométerek folyékony minták szárazanyag tartalmának (Brix), ill. koncentrációjá-
nak 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 törlõruhá-
val szállítjuk.
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Kisméretû, optikai szenzoros, egyszerû kezelésû mûszerek rutin vizsgálatokhoz,
szúrópróbaszerû ellenõrzéshez. A digitális LCD kijelzõ révén a hagyományos refrak-
toroknál 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 elemfeszült-
ségre 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

Hordozható, digitális refraktométerek

Kód Méréstartomány Felbontás Pontosság Felhasználási példa

49.9520150 0 – 150 °Öchsle 1 ±1 borászati refraktométer

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

49.952035 0 – 35 % Brix 0,1 ±0,2 cukortartalom mérés

0 – 28 % só 0,1 ±0,2 sótartalommérés

1,3330 – 1,3900 RI 0,0001 ±0,0003 refraktív index, törésmutató

49.952045 0 – 45 % Brix 0,1 ±0,2 ált. cukortartalom mérés

49.952065 28 – 65 % Brix 0,1 ±0,2 cukortartalom mérése 

1,3770 – 1,4535 RI 0,0001 ±0,0003 sûrített tejben

49.952092 58 – 92 % Brix 0,1 ±0,2 magas cukortartalmú

1,4370 – 1,5090 RI 0,0001 ±0,0003 élelmiszerek pl. méz, lekvár

49.952100 1,000 – 1,050 sg 0,001 ±0,001 vizelet súly/sûrûség

0 – 12 g/dl 0,1 ±0,2 fehérje tartalom

1,3330 – 1,3900 RI 0,0001 ±0,0003 vérszérum

49.952151 -95 – 0 °C propylén-glycol 0,1 ±0,2 fagyállótartalom mérése

-70 – 0 °C ethylén-glycol 0,1 ±0,2 fagyállótartalom mérése

-72 – 0 °C ablakmosó folyadék 0,1 ±0,2 fagyállótartalom mérése

1,000 – 1,510 sg 0,01 ±0,01 akkumulátor savtartalom 

aerométer1.24

Kalibráló oldaltok (standardok) refraktométerekhez

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

Kiszerelés praktikus 5 ml-es ampullában. Az oldaltokhoz mûbizonylatot mellékelünk.
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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) hõmérsék-
letre. 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

SRS DigiMelt olvadáspontmérõ

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

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 meghatáro-
zott (olvasztó) hõmérsékletre. A hõmérsékletmérést a Pt100-as szenzor végzi. A kamra a beépített ventilá-
torral 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 vál-
tozásokhoz 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 fel-
használó által kalibrálható. A készülék megfelel a GLP és a gyógyszerkönyv követelményeinek.
Kód: 34.MPA120C

SRS EZ-Melt automata olvadáspontmérõ

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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Az SRS automata olvadáspontmérõinek új generációja eddig elképzelhetetlen szolgáltatá-
sokat 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 automatiku-
san, 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) rendel-
hetõk. Ez utóbbinál számítógép (Laptop) is használható a mérési eredmények tárolására
és megjelenítésére. A számítógép USB-porton keresztül köthetõ össze az alap-
készülékkel. 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

SRS OptiMelt automata olvadáspontmérõ

Kiegészítõk, opciók az olvadáspontmérõkhöz
Kód Megnevezés

34.O100MPC kapilláris csõ, 300 db, Ø1,5 – 1,9 mm (belsõ átmérõ Ø1,1 – 1,3 mm),

hossza 90 mm

45.SMP10/1 kapilláris csõ, 100 db, Ø1,9 mm (belsõ átmérõ Ø1,3 mm), hossza 100 mm

34.O100MPS olvadáspontstandard 3 anyagra: vanilin: 83,0 °C; fenacetin: 135,9 °C;

koffein: 237,0 °C

34.O100P nyomtató az OptiMelt készülékekhez papírral és kábellel

kapilláris1.21
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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 szeny-
nyezõ 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 minta-
elôkészítés 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 közvet-
len meghatározására. Semmiféle
nedveskémiai mintaelôkészítési
folyamatra nincs szükség! A 40

férôhelyes mintaváltóját szilárd mintával feltöltve, kb.
4 óra alatt képes a  minták analízisét teljesen automa-
tikusan elvégezni. A számítógépes vezérlés jóvoltából
lehetôség van az analízis teljeskörû dokumentálására.
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A szilárd, vagy a folyadék-mintát közvetlenül a csónakba kell bemérni. A folyamatos
oxigénáramban a mintát elõször elõszárítjuk, majd ugyanitt elégetjük. A keletkezõ égéster-
mékek a katalizátor-kemencében még további bomlást szenvednek, majd eltávoznak a rend-
szerbõl. A minta elégetésekor felszabaduló higany gõzei a hideg arany-amalgamátoron
megkötõdnek, majd az amalgamátor felfûtése után onnan elpárologva a beépített atomab-
szorpciós 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 meg-
mérni. A készülék totál higanyt mér, melyet a szoftver koncentrációba számol át. 
A szoftver mindkét csúcs magasságát és félmagasságban a csúcsok szélességét is meg-
méri, 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.

Kód Megnevezés Cellák Hg kimutatási 

száma határ (ng)

28.DMA8216 DMA-80 T640*-es érintõ képernyõs vezérlõvel 2 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.

A közvetlen higany analizátor használata

Kettôs mérôcella a 0–600 ng-ig 
kiterjesztett méréshatár érdekében

Felhasználóbarát 
Windows alapú szoftver

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

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).
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Rizsliszt Talaj

Talaj

A felhasználóbarát szoftver néhány jellemzôje:

Editor
A DMA vezérlõ szoftverével létrehozhat új módszereket,
könnyen azonosítható adatbázisokat, valamint kiválaszt-
hatja 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 2709   Talaj
Cert. Value 1.400 ± 80 mg/kg

DMA-80 Value 1.460 ± 20 mg/kg

NIST 2711   Talaj
Cert. Value 6.250 ± 190 mg/kg

DMA-80 Value 6.240 ± 70 mg/kg

NIST 1568a   Rizsliszt
Cert. Value 5,8 ± 0,5 mg/kg

DMA-80 Value 5,5 ± 0,8 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

Mintakezelés: programozható szárítási, égetési hõmérsékletek és idõk 
Folyadék-minta: max. 1,5 ml 
Szilárd minta: max. 500 mg 
Vezérlõ: T640: 6,4”-os, vagy T1640: 12”-os színes érintõ-képernyõvel, chip-

kártyával 
Higany érzékelése: egysugaras fotométer két db (a TRICELL-nél 3) átfolyó mérõcellával 
Fényforrás: kisnyomású higanygõz-lámpa 
Hullámhossz: 353,65 nm 
Interferencia-szûrõ: 354 nm, 9 nm-es sávszélességgel 
Detektor: szilícium UV-fotodetektor 
Kimutatási határ: 0,02 ng Hg, a TRICELL: 0,0015 ng Hg 
Méréstartományok: 0,02 ng – 20 Hg, 20 ng – 1.000 ng: TRICELLNÉL még + 0,0015 ng

– 10 ng Hg 
Ismételhetõség: jobb, mint 1,5% 
Kalibrálás: standard oldatokkal és referencia anyagokkal cellánként 
Vivõgáz: 99,95% tisztaságú oxigén 
Mintaváltó: beépített, 40 férõhely, szilárd és folyadék mintákhoz 
Szoftver: Windows-szerû célszoftver, alkalmas TQM, GLP és ISO szabványok

szerinti dokumentálásra 
Energia-ellátás: 230-240 V, 50/60 Hz, 1,4 kW 
Méretek: 80 × 82 × 30 cm (vezérlõ nélkül) 
Súly: 56 kg 

DMA-80 mûszaki jellemzõi
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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 szolgál-
tat 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 arany-
amalgamátoron 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 nagypon-
tosságú 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 ren-
delni; 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.

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.

ivóvíz standard10.4
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Mûködési elv: hideggõzös atomabszorpciós spektrometria 
Fényforrás: duál kisnyomású Hg lámpa 
Detektorok: szilícium, UV-fotodetektorok 
Optikai cellák: hármas AA-küvetta 
Kezelõ terminál: T640: 6,5”-os, vagy T1640: 12”-os színes érintõ-képernyõvel, 

chip-kártyával 
Kimutatási határ: 0,1 ppt Hg 
Mérési tartomány: 0,01 ng Hg – 1.000 ng-ig (5 ml mintánál) 
Tipikus analízis idõ: 2 perc 
Kalibrálás: standard oldatokkal és referencia anyagokkal cellánként 
Minta típusa: folyadék (vizes) 
Ismételhetõség: 1,5% alatt 2 és 20 ng Hg között 
Szivattyú: precíz perisztaltikus szivattyú, 0,2 ml/perc szállítással 
Mintaváltó: 36 férõhely 50 ml-es csövek számára 
Minta térfogata: 2 – 50 ml 
Redukálószer: Ón II klorid 
Vivõgáz: nitrogén, 14-15 liter/ óra 
Energia-ellátás: 230-240 V, 50/60 Hz 
Méretek: 67 × 50 × 50 cm (vezérlõ nélkül)
Súly: 38 kg a T640-el, 41 kg a T1640-el 

DMA-80L mûszaki jellemzõi
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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 csúcs-
technológiának 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), oxigén-
nitrogén-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 nagyfrekven-
ciás készülékek legfeljebb négy mérõcellát tartalmazhatnak, de igénye szerint akár egyetlen
mérõcellával rendelkezõ készülék is megrendelhetõ. Szinte minden variáció, így pl. egy-
csatornás szén vagy kén mérésére alkalmas de akár a négy csatornából álló készülék is a
termékpaletta része.

A csatornákat a leendõ felhasználó vizsgálandó mintáinak megfelelõen, az optimális mérés-
tartományra gyártják le. 
A készülékek két nagy csoportjából elõször az ellenállás-fûtésû kemencével ellátott analizá-
torokat 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 csó-
nak 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 egy-
ben 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 továb-
bítják ezt a jelet a feldolgozó egységnek.

standardok10.2
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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 ered-
ményt ad majd.

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.

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 csat-
lakoztatva a bemérés – egy gomb megnyomásával – automatikusan bevihetõ. A rend-
szerhez 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:

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.

grafikon a számítógép monitorán:
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A blokkvázlaton látható beépített vezérlõ “virtuális”, nincs semmiféle

kijelzés a készüléken. Mindent a számítógép végez.
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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.

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
Kód Típus Mérõcsatornák

31.35543 CS-580 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

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 – használ-
ható TIC, vagy TC (Total Carbon) analízisre. A TC esetén az „alapkészülékként” megis-
mert 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)

standardok10.2
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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 analizá-
tor 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.
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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 tartal-
mazó tégelyt elhelyezzük a kemence pedesztálján, majd az indítást követõen a készülék
automatikusan beviszi a tégelyt nagyfrekvenciás kemencébe.

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 érzé-
keny 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 egy-
szerre 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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Készülék konfigurációk
Kód Típus Csatornák

31.11201 CS-800 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

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 kemencé-
vel, elektronikus vezérlésû gázrendszerrel, 1.000 méréshez elegendõ fogyóanyaggal, benne 2 db.
kalibráló standarddal. Analitikai mérleghez, nyomtatóhoz csatlakoztatható (opciók).

Vivõgáz: 99,5% tisztaságú oxigén, 2 – 4 bar, 3 liter/perc
Mûködtetõ gáz: sûrített levegõ 4 – 6 bar
Mérési idõ: 40 – 50 mp. (normál esetben)
Szûrõ anyagok: CO2 csapda; nagytisztaságú nátrium hidroxid
Vízcsapda: magnézium perklorát
Katalizátor: rézoxid
Feszültség: 230 V / 50 Hz
Max. áramfelvétel: 15 A (egy fázison)
Tömeg: kb. 110 kg

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: 0,3 %-os S-re legyártva
Magas kén: max. 30 %-os S-re legyártva
Érzékenység kénre:  0,1 ppm S, vagy 0,05 mg S (500 mg mintánál)
Pontosság alacsony kénre: ± 1 ppm S, 1 g mintánál, vagy ±0,5 %-az S-tartalomnak
Pontosság magas kénre: ± 0,1 % S, 150 mg mintánál. ±150 mg S, vagy 0,5 %-az S-tartalomnak

standardok10.2
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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 grafit-
tégely 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. 

CS-2000 kombinált fûtésû CS-analizátor
Ez a készülék kombinálja az ellenállásfûtésû kemencével ellátott CS-580 és a nagy-
frekvenciás kemencével mûködõ CS-800 készülékeket.
A rendszer analizátora külsõleg teljesen megegyezik a CS-800-zal, de még egy ellenál-
lásfûtésû kemence is csatlakozik hozzá.
Ennek eredményeként a készülék alkalmas mindkét készülékcsalád mintáinak anali-
zálására.

A készülék-változatok ügyében kérje munkatársaink segítségét!
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A grafittégely külsõ átmérõje: 12,65 mm, magassága: 24,35 mm. Az egyedülállóan kialakí-
tott 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 felbon-
tású és széles méréstartományú – hõvezetõképesség-mérõ cellák végzik.

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, köszön-
hetõen a mérési szünetben is fennálló minimális áramlásnak.

Amennyiben csak oxigén mérésére alkalmas készülékrõl van szó, az alacsony oxigénhez
nagytisztaságú (99,995%)  nitrogén vivõgázzal üzemeltethetõ!
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Az ON-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 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

Kemence hûtése
A magas üzemi hõmérséklet miatt a mérés után a kemencét le kell hûteni. Ezt egy az anali-
zátortól 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 hibale-
hetõség 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

Tiszta
recirkuláló víz

Csapvíz
kimenet

Vízcsap
szelep
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Mûszaki adatok: 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 csatlakoz-

tatható (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 Csatornák

31.33101 ON-900 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 standardok10.2

További információért kérje munkatársaink segítségét!
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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 csatlakoz-

tatható (opciók).

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

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 nagytisz-
taságú (99,995%) nitrogént használ vivõgázként. A mintát szintén grafit-
tégelyben 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 frak-
ció-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

standardok10.2
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Készülék konfigurációk:
Kód Típus Csatornák

31.34101 OH-900 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

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, mágnesszele-
pek segítségével.

A készülék teljesítményben és szolgáltatásaiban a fenti két
készülékhez hasonló. További információért keressen meg bennün-
ket!

standardok10.2
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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 meghatáro-
zására.

Az analizátor mintaváltójába 19 darab tégelyt lehet
behelyezni. A minták analízisét a készülék automatiku-
san végzi el a számítógépes program szerint. A tége-
lyeket 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 appliká-
ció függvényében oxigén, vagy nitrogén) mindig a megfelelõ koncentrációban van jelen,
amely nélülözhetetlen feltétele a reprodukálható analízisnek.

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.

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!
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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 ALPHA-
OPTIKA termékcsalád mûszereit, az olasz gyártó által biztosított 5 év garanciával hozzuk forgalomba. 

Típus: B-110 B-120 B-130 B-182 B-183

Kód: 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: Achromat Achromat 

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

Fókuszálás: Durva és finom Durva és finom, koaxiális

Asztalméret: 127x132 mm 132x142 mm 125x130 mm

Asztalmozgatás: 35 × 70 mm

Kondenzor: Abbé-féle, szûrõtartóval és íriszblendével 

Kondenzor: NA 0,65 NA 1,25

Megvilágítás: Neon Szabályozható LED

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. 

B-110 B-120
B-130

B-182 B-183

tárgylemez1.19

fedõlemez1.20
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Típus: B-352A B-353A B-352PL B-353PL B-352PH B-353PH

Kód: 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 Planachromat 4x,

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

Fókuszálás: Durva és finom, koaxiális, biztonsági magassághatárolóval

Asztalméret: 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

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: B-500Bsp B-500Tsp B-500BPL B-500TPL B-500BPH B-500TPH

Kód: 112.B500BSP 112.B500TSP 112.B500BPL 112.B500TPL 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 Planachromat Planachromat fáziskontraszt

4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 10x, 20x, 40x, 100x

Fókuszálás: Durva és finom, koaxiális, biztonsági magassághatárolóval

Asztalméret: 145 × 175 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: 12 V 20W szabályozható halogén

B-352A

B-353PL

B-500BPL

B-500Tsp

tárgylemez1.19

fedõlemez1.20
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Típus: XDS-1R XDS-2 XDS-3

Kód: 112.XDS1R 112.XDS2 112.XDS3

Nézõke: Trinokuláris Trinokuláris Trinokuláris

Okulár: 10x (Ø 20 mm) 10x (Ø 22 mm) 10x (Ø 22 mm)

Hosszú munkatávolságú objektívek: Planachromat IOS-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 230 × 250 mm

Asztalmozgatás: 37 × 77 mm 70 × 119 mm 81 × 114 mm

Kondenzor: NA 0,40 NA 0,30

Megvilágítás: 6V 20W 6V 30W

szabályozható halogén szabályozható halogén

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 mikro-
manipulációjához.

Kiegészítõk biológiai mikroszkópokhoz
Biológiai mikroszkópokhoz széles választékban kínálunk különbözõ kiegészítõket, alkatrészeket:
Objektívek, polarizációs feltétek, fáziskontraszt feltétek, ülepítõ kamrák, fluoreszcens feltétek, halogén fény-
források, 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

mikroszkóp tárgylemez1.19

fedõlemez1.20

XDS-1R XDS-2 XDS-3
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SATFETYBOX tûzálló biztonsági (RB) szekrények
A SAFETYBOX gyártmányú tûzálló biztonsági szekrényeket tûzveszélyes anyagok bizton-
ságos 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.

Kód Típus Térfogat Külsõ méret Belsõ méret Polc Súly

(liter)* (mm) (mm) (db) (kg)

30.FL006GS AC 600 GS 100 / 430 69 × 65 × 20050 × 46 × 171 3 310

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.

Típusmagyarázat
GS: speciális ajtómechanizmus – ha környezeti hõmérséklet eléri az
50°C-ot, az ajtók automatikusan becsukódnak (az ajtózáró mecha-
nizmus elektromos elemeket nem tartalmaz). Beépített elszívó ven-
tilátor, 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
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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.

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 gyûjtõ-
edénnyel 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

A Safetybox CM line sorozatú tagjai a gyártó némileg egyszerûsített, – de a fenti típu-
sokhoz 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. 

SATFETYBOX CM line tûzálló biztonsági szekrények

Kód Típus 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

Gördülõfiókos kivitelû tûzálló szekrények 

30.FL006/5CMD AC 600/50 CM D 30 / 75 60 × 51 × 60 43 × 39 × 44 1 fiók 140

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

*hasznos térfogat (tárolási kapacitás)/teljes belsõ térfogat. AC 1200 CM

AC 1200 / 50 CMD

AC 600 CM



9.158 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  

biztonsági szekrények, berendezésekIX

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, rozsda-
mentes 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. 

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, riasztó-
val, szénszûrõvel, 35 literes alsó gyûjtõedénnyel és 11 literes /100 kg teherbírású pol-
cokkal. 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 kigördít-
hetõk, kényelmessé téve a be- és kirakodást.

AA 600

A 120
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Kód Típus Térfogat Külsõ méret Belsõ méret Polc Súly

(liter)* (cm) (cm) (db) (kg)

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

Lúg- és savtároló szekrények elszeparált belsõ térrel

30.CH006/5 A 600/50 50/147 60 × 50 × 72 53 × 46 × 56 2 45

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

Gördülõfiókos lúg- és savtároló szekrény elszeparált belsõ térrel

30.CH303AB AB 30/30 EST 80/378 60 × 50 × 201 52 × 49 × 149 4 + 4 132

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

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.

SAFETYBOX kisméretû méregszekrények

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

AB 600

AAF 120 A 600

AB 900 / 50

AB 30 / 30 EST
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Stabil, beltéri szekrények kettõ vagy négy, maximum 50 literes gázpalack biz-
tonságos 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 állít-
ható talppal szerelve. Lehetõség van a gázcsövek kivezetésére, és gázszivár-
gás-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.

SAFETYBOX gázpalacktároló szekrények

Kód Típus Külsõ méret Belsõ méret Palack Palack Súly 

(cm) (cm) (db) (liter) (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

Az elõzõekben ismertetett gázpalacktároló szekrények erõsített, moduláris
változatai. 
A fentiekben megismert gázpalacktároló szekrények erõsített, moduláris vál-
tozatai. 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 létre-
hozására. 
Kód alaptípus: 30.DB00B

SAFETYBOX kültéri gázpalacktároló szekrények

Példa a modulok kialakítására:
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Felhasználási területük: fõként porkeltõ gyógyszeripari anyagok való munkáknál,
mint pl. tabletták, kapszulák, infúziók elõkészítése, bemérése.
Asztali és falra szerelhetõ változatban kaphatóak.

SAFETYBOX helyi elszívó készülékek

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.

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 tartókon-
zol teleszkópos, vízszintes irányban kihúzható 90 és 190 cm között. 
Az elszívó a konzolhoz képest 45 cm-re engedhetõ le, illetve 180 fokos tar-
tományban elforgatható. A készülék eltérõ elszívó teljesítménnyel rendelhetõ.

Kód Típus Szûrõ Külsõ méret Súly

(cm) (kg)

30.CAP60 CAP-FARM 60 H12 60 × 55 × 87 24

30.CAP60C CAP-FARM 60 C aktív szén 60 × 55 × 87 24

30.CAP60P CAP-FARM 60 P H12 60 × 55 × 87 24

Kód Típus Szûrõ Külsõ méret Súly

(cm) (kg)

30.CAP60B CAP-FARM 60/B H14 60 × 55 × 86 19,5

30.CAP60BP CAP-FARM 60/B P H14 60 × 55 × 86 19,5
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Vegyifülke

Kód Kód Fülke borítása Munkalap mérete Külsõ méret

átadós (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 

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

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.

A vegyifülkék a laboratóriumban elõforduló veszélyes munkák biztonságossá tétele érdekében készül-
tek. Használata azokban az esetekben feltétlenül indokolt, ha az elvégzendõ munka olyan gázok, gõzök,
aeroszolok, vagy por képzõdésével jár, melyek     koncentrációja meghaladhatja a munkavégzõkre veszé-
lyes 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 bil-
lenésmentesen 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 gáz-
és vízcsapon keresztül a központi gáz- ill. vízhálózatra. Az ovális 40x80 mm-es, savál-
ló (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.



STANDARDOK

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus
internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok
Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók vagy oxidok felhasználásával készülnek. 
A használt savak forráspont alatti desztillációval tisztítottak. Az oldatokat 250 vagy 100
ml-es HDPE flakonokban szállítjuk. A standardok pontossága megfelel a NIST spektromet-
riai oldatokra vonatkozó elõírásainak. Minden egyes tétellel együtt szállítjuk az ezt igazo-
ló bizonylatot és a termék biztonsági adatlapját. A szigorú szabványosítási elõírásoknak
megfelelõen a standard oldatok lejárati ideje 1 év, de a legtöbb standard oldat jóval
hosszabb idõn keresztül is stabil marad. A táblázatokban a leggyakrabban használt stan-
dardok találhatóak. Amennyiben az itt nem szereplõ oldatokra van szüksége, keresse
munkatársainkat.

Monoelemes standardok

Kód Elem Mátrix

29.APS10001-1 Alumínium Al fém, 99,999%; 2% HNO3

29.APS10001-2 Al fém, 99,999%; 2% HCl

29.APS10002-2 Antimon Sb fém, 99,999%; 4% HCl

29.APS10002-3 Sb fém, 99,999%; 5% HNO3+ HF nyomokban

29.APS100021-2 Arany Au fém 99,99%;  2% HCl

29.APS10003-1 Arzén As 99,999%; 2% HNO3

29.APS10003-2 As 99,999%; 2% HCl

29.APS10003-6 As2O3 mint As3+ 99,999%; 2% HCl

29.APS10003-7 Fém As mint As6+ 99,999; 2% NaOH

29.APS10004-1 Bárium BaCO3 99,99%; 2% HNO3

29.APS10004-2 BaCO3 99,99%; 2% HCl

29.APS10005-1 Berillium Be fém 99,5%; 2% HNO3

29.APS10005-2 Be fém 99,5%; 2% HCl

29.APS10006-1 Bizmut Bi fém 99,999%; 2% HNO3

29.APS10006-2 Bi fém 99,999%; 2% HCl

29.APS10007-4 Bór H3BO3 99,99%; H2O

29.APS100010-1 Cérium CeO2 99,99%; 2% HNO3

29.APS100010-2 CeO2 99,99%; 2% HCl

29.APS100011-1 Cézium Cs2CO3 99,99%; 1% HNO3

29.APS100011-2 Cs2CO3 99,99%; 1% HCl

29.APS100068-1 Cink Zn fém  99,999%;  2% HNO3

29.APS100068-2 Zn fém  99,999%;  2% HCl

29.APS100051-1 Ezüst Ag fém  99,999%;  2% HNO3

29.APS100039-1 Foszfor (NH4)H2PO4 99,95%;  0,05% HNO3

29.APS100019-1 Gallium Ga fém  99,999%;  2% HNO3

29.APS100019-2 Ga fém  99,999%;  2% HCl

29.APS100020-1 Germánium (NH4)2GeF5 99,99%; 1% HNO3

29.APS100020-5 Ge fém 99,999%; 5% oxálsav

29.APS100033-1 Higany Hg fém  99,998%;  2% HNO3

29.APS10008-1 Kadmium Cd fém 99,999%;  2% HNO3

29.APS10008-2 Cd fém 99,999%;  2% HCl

29.APS10009-1 Kálcium CaCO3 99,99+%; 2% HNO3

29.APS10009-2 CaCO3 99,99+%; 2% HCl

29.APS100041-1 Kálium KNO3 99,999%;  1% HNO3

29.APS100041-2 KCl  99,99 %;  1% HCl

29.APS100054-5 Kén H2SO4 99,999%;  H2O

29.APS100013-1 Kobalt Co fém 99,998%; 2% HNO3

29.APS100013-2 Co fém 99,998%; 2% HCl

A standardok 1.000± 3 μ/ml koncentrációjú vizes oldatok. 10.000 μ/ml-es koncentráció
külön kérésre teljesíthetõ.
Kiszerelés: 250 ml/flakon. 
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Kód Elem Mátrix

29.APS100012-1 Króm Cr fém, 99,999%; 2% HNO3

29.APS100012-2 Cr fém, 99, 999%; 2% HCl

29.APS100012-6 Cr fém mint Cr3+ 99,999%; 2% HCl

29.APS100012-7 K2Cr2O7 mint Cr6+ 99,998%; H2O

29.APS100029-1 Lítium Li2CO3 99,999%;  1% HNO3

29.APS100029-2 LiCl  99,999%;  1% HCl

29.APS100031-1 Magnézium Mg fém  99,99%;  2% HNO3

29.APS100031-2 Mg fém  99,99%;  2% HCl

29.APS100032-1 Mangán Mn fém  99,99%;  2% HNO3

29.APS100032-2 Mn fém  99,99%;  2% HCl

29.APS100034-2 Molibdén Mo fém  99,999%;  2% HCl

29.APS100034-3 Mo fém  99,999%;  2% HNO3+HF

29.APS100034-4 (NH4)2MoO4 99,999%; H2O

29.APS100052-1 Nátrium NaNO3 99,99%;  1% HNO3

29.APS100052-2 NaCl  99,98%;  1% HCl

29.APS100036-1 Nikkel Ni fém  99,999%;  2% HNO3

29.APS100036-2 Ni fém  99,999%;  2% HCl

29.APS100028-1 Ólom Pb fém  99,995%;  2% HNO3

29.APS100028-2 Pb fém  99,995%;  2% HCl

29.APS100061-2 Ón Sn fém  99,998%; 20% HCl

29.APS100061-3 Sn fém  99,998%;  2% HNO3+0,5% HF

29.APS100040-2 Platina Pt fém  99,99%;  5% HCl

29.APS100014-1 Réz Cu fém 99,999%;  2% HNO3

29.APS100014-2 Cu fém 99,999%;  2% HCl

29.APS100049-1 Szelén Se fém  99,99%;  2% HNO3

29.APS100049-2 Se fém  99,99%;  2% HCl

29.APS100071-4 Szén Na2C2O4 99,9+%; H2O

29.APS100050-4 Szilícium Na2SiO3 99,99%;  H2O

29.APS100050-4F (NH4)2SiF6 99,99%;  H2O

29.APS100026-1 Vas Fe fém  99,999%;  2% HNO3

29.APS100026-2 Fe fém  99,999%;  2% HCl

29.APS100063-3 Volfram W fém  99,99%;  5% HNO3+0,5% HF

*100 ml-es kiszerelés.

Monoelemes standardok  - fémorganikus standardok olajokhoz

Kód Elem

29.APS1059 Ag

29.APS1041 Al

29.APS1043 B

29.APS1042 Ba

29.APS1079 Be

29.APS1080 Bi

29.APS1045 Ca

29.APS1044 Cd

29.APS1046 Co

29.APS1047 Cr

29.APS1048 Cu

29.APS1049 Fe

Kód Elem

29.APS1053 Mn

29.APS1060 Na

29.APS1056 Ni

29.APS1057 P

29.APS1050 Pb

29.APS1078 Sb

29.APS1087** Sc

29.APS1083* Se

29.APS1058 Si

29.APS1061 Sn

29.APS1084 Sr

29.APS1062 Ti

Kód Elem

29.APS1054* Hg

29.APS1081 In

29.APS1077 K

29.APS1051 Li

29.APS1082 La

29.APS1052 Mg

29.APS1055 Mo

29.APS1063 V

29.APS1085 W

29.APS1086 Y

29.APS1064 Zn

29.APS1065 Alapolaj

*50 ppm-es koncentráció.
**100 ppm-es koncentráció.

Az alábbi standardok fémkopadékok meghatározására szolgálnak olajokban és egyéb 
kenõanyagokban. Külön kérésre speciális keverékek is összeállíthatóak.
Koncentráció: 1.000 ppm (kivételek jelölve).
Kiszerelés: 100 ml/flakon. (Az alapolaj kiszerelése 500 ml/flakon).
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Multielemes standardok - minõségelemzõ standardok
Standard 1. Kód: 29.APS1031
250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml) 

Al 100 Mg 100

As 100 Mn 100

B 100 Mo 100

Ba 100 Ni 100

Be 100 P 100

Ca 100 S 100

Cd 100 Se 100

Co 100 Si 100

Cr 100 U 100

Fe 100 V 100

K 100 Y 500

Li 100 Zn 100

Standard 2. Kód: 29.APS1032
250 ml, 5%-os sósavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Na 100 Sn 100

Sb 100 Y 500

Standard 3.Kód: 29.APS1033

250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Ag 100 Tl 100

Cu 100 Y 500

Pb 100

Standard 4. Kód: 29.APS1007
250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Ag 100 K 1000

Al 100 Na 100

B 100 Si 50

Ba 100

Amennyiben egyéb összeállítású oldatra van szüksége, hívja munkatársainkat.

Multielemes standardok - ivóvíz standardok
Toxikus fémek I. Kód: 29.APS1071
250 ml, 2%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml) 

Ag 10 Cr 100

As 100 Hg 20

Ba 50 Pb 100

Cd 50 Se 50

Nyomelemek ivóvízben Kód: 29.APS1075
250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Ag 2 Mn 40

Al 120 Mo 100

As 80 Na 6000

Ba 50 Ni 60

Be 20 Pb 40

Bi 10 Rb 10

Ca 35000 Sb 10

Cd 10 Se 10

Co 25 Sr 250

Cr 20 Te 3

Cu 20 Tl 10

Fe 100 U 10

K 2500 V 30

Li 20 Zn 70

Mg 9000

Toxikus fémek II. Kód: 29.APS1072
250 ml, 2%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Cu 50 Mn 50

Fe 100 Zn 50
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Multielemes standardok - üledék és talaj kivonatok 

Multielemes kalibráló standardok
Standard 1. Kód: 29.APS1026
250 ml, 2%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml) 

As 500 Mn 100

B 100 Pb 500

Be 50 Se 200

Cd 100 Zn 100

Standard 2. Kód: 29.APS1027
250 ml, 2%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Ba 100 Mg 100

Ca 100 Ni 100

Co 100 Si 100

Fe 100 V 100

Standard 3.   Kód: 29.APS1028
250 ml, 5%-os sósavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Al 200 Mo 100

Cr 20 Na 200

K 400 Sb 200

Standard 4. Kód: 29.APS1029
250 ml, 2%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Ag 100 Ti 100

Cu 100

250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Folyó üledék „A” Folyó üledék „B” Talaj „A” Talaj „B”

Kód: 29.APS1066 Kód: 29.APS1067 Kód: 29.APS1069 Kód: 29.APS1070

Elem Koncentráció Koncentráció Koncentráció Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml) (μg/ml) (μg/ml)

Al 250,0 600,0 500,0 700,0

As 0,60 0,20 0,2 6,0

Ba 0,50 4,0 5,0 7,0

Be - - - -

Ca 300,0 300,0 350,0 125,0

Cd 0,10 0,03 0,003 0,2

Co 0,10 0,15 - 0,10

Cr 300,0 15,0 - 0,40

Cu 1,00 1,0 0,30 3,0

Fe 1200,0 400,0 200,0 350,0

K 150,0 200,0 200,0 210,0

Mg 70,0 120,0 70,0 80,0

Mn 8,0 6,0 0,10 100,0

Na 50,0 50,0 70,0 100,0

Ni 0,50 0,50 0,30 0,20

P - 10,0 10,0 10,0

Pb 7,0 2,0 0,40 60,0

Sb 0,5 0,04 0,03 0,40

Se 0,02 0,01 0,01 -

Si - 3000,0 3000,0 3000,0

Tl 0,01 0,01 - -

Th 0,02 0,10 0,10 0,10

U 0,01 0,03 0,01 0,25

V 0,25 1,0 0,10 0,80

Zn 15,0 5,0 1,0 70,0
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Hullámhosszbeállító oldat  
250 ml, 2%-os sósavas oldat.
Kód: 29.APS1030

Elem Koncentráció Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml) (μg/ml)

As 20 Mn 20 P 100

K 100 Mo 20 S 100

La 20 Na 20 Sc 20

Li 20 Ni 20

Mesterséges esõvíz
Kód: 29.APS1073 29.APS1076

pH értéke 25 °C-on:

4,3 3,6

Vezetõképessége 25 °C-on:

26 μS/cm 130 μS/cm

Komponens Koncentráció Koncentráció

(mg/l) (mg/l)

Fluorid 0,05 0,10

Klorid 0,20 1,00

Nitrát 0,50 7,00

Szulfát 2,00 11,00

Nátrium 0,20 0,40

Kálium 0,05 0,10

Ammónium 0,50 1,00

Kálcium 0,01 0,05

Magnézium 0,02 0,05

Oldatok interferencia ellenõrzésére

Standard 1 Kód: 29.APS1036
250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

As 1000 K 20.000

Ag 300 Mn 200

Ba 300 Ni 300

Be 100 Pb 1000

Cd 300 Se 500

Cr 300 Tl 1000

Co 300 V 300

Cu 300 Zn 300

Hg 50

Standard 2 Kód: 29.APS1037
250 ml, 20%-os sósavas oldat.

Elem Koncentráció (μg/ml)

Sn 1000

Standard 3 Kód: 29.APS1038
250 ml, 5%-os sósavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

B 500 Si 250

Mo 300 Ti 1000

Standard 4 Kód: 29.APS1039
250 ml, 5%-os salétromsavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

Al 5000 Fe 5000

Ca 5000 Mg 5000

Standard 5 Kód: 29.APS1040
250 ml, 5%-os sósavas oldat.

Elem Koncentráció Elem Koncentráció

(μg/ml) (μg/ml)

K 5000 Na 5000

A fenti tételeken kívül
kínálunk még

különféle, hiteles referen-
cia mintákat
nagy tisztaságú fémeket,
sókat és oxidokat saját
standardok elkészítéséhez
mátrixmódosítókat
ionizációs puffereket
ion kromatográfiás 
standardokat
egyéb monoelemes stan-
dardokat 100-10.000 ppm
tartományban

A részletekért hívja
munkatársainkat
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C, H, N, O, S meghatározása fémekben
Az alábbi részben szervetlen – leginkább fém – minták elemanalíziséhez használható stan-
dardok, illetve az ehhez szükséges segédanyagok találhatóak meg. 
A Labsystem Kft. által forgalmazott ELTRA elemanalizátorok a 316. oldalon találhatóak
meg.

Nitrogén/Oxigén acélban, pin standard

Kód Kód N2* O2*

1 gramm 0,5 gramm (ppm) (ppm) 

29.AR644 29.AR661 100 - 300 5 - 30

29.AR645 29.AR660 30 - 70 30 - 70

29.AR646 29.AR662 600 - 700 20 - 60

29.AR1647 29.AR663 900 - 1500 20 - 70

A termék egyéb koncentráció-tartományban is megrendelhetõ, hívja munkatársainkat.

* A megadott értékek névlegesek. A pontos adatok a bizonylattal együtt a csomagban

megtalálhatóak.

1,000 vagy 0,500g-os pin. Kiszerelés: 100 db/üveg.

Hidrogén acélban, pin standard

Kód H*

(ppm)

29.AR546 0,5 - 1,5

29.AR555 1,5 - 4,0

29.AR556 4,0 - 6,0

* A megadott értékek névlegesek. A pontos adatok a bizonylattal együtt a csomagban

megtalálhatóak.

1,00 g-os pin. Kiszerelés: 100 db/üveg.

Oxigén rézben, pin standard

Kód: O2* S*

(ppm) (ppm)

29.AR147 5 - 15 15 - 20

29.AR148 400 - 600 2 - 8

29.AR149 280 - 320 10 - 15

* A megadott értékek névlegesek. A pontos adatok a bizonylattal együtt a csomagban

megtalálhatóak.

1 g-os pin. Kiszerelés: 100 db/üveg.

Szén/kén gyûrû standard 

Kód Szén Kén Kód Szén Kén

(%) (%) (%) (%)

29.AR870 0,03 - 0,04 0,015 - 0,025 29.AR873 0,35 - 0,50 0,001 - 0,010

29.AR871 0,035 - 0,055 0,005 - 0,015 29.AR874 0,65 - 0,75 0,001 - 0,010

29.AR872 0,15 - 0,25 0,003 - 0,015 29.AR875 0,75 - 0,85 0,005 - 0,015

A gyûrûk Alphacel® ón bevonatúak. Jól éghetõek. A teljes elhamvasztást mind a gyûrû,
mind a pin standardok esetében égésgyorsító hozzáadásával kell elõsegíteni.
Kiszerelés: 454 g/doboz.
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Szén/kén pin standard magas tartományban 

Kód Szén Kén Kód Szén Kén

(%) (%) (%) (%)

29.AR510* 2,00 - 3,00 0,05 - 0,10 29.AR885 0,75 - 0,95 0,015 - 0,030

29.AR511* 0,04 - 0,08 0,15 - 0,25 29.AR886 0,65 - 0,75 0,010 - 0,020

29.AR512* 0,01 - 0,05 0,25 - 0,35 29.AR888 0,02 - 0,06 0,15 - 0,25

29.AR881 0,015 - 0,025 0,001 - 0,010 29.AR889 0,09 - 1,1 0,005 - 0,015

29.AR882 0,050 - 0,100 0,015 - 0,030 29.AR890 0,08 - 0,12 0,010 - 0,030

29.AR883 0,150 - 0,250 0,015 - 0,030 29.AR891 0,03 - 0,07 0,025 - 0,035

29.AR884 0,35 - 0,50 0,005 - 0,015 29.AR892 0,004 - 0,008 0,001 - 0,005

* fél grammos pin, 250 g-os kiszerelésben.

Az Alpha standardjai átölelik az öntöttvastól a kénmentes acélokig való tartományt. 
A standardok szénre nézve a 0,01 % - 3,0 %, míg kénre a 0,01 % - 0,35 % tartomány-
ban kaphatóak.
Az alábbi standardok legtöbbje 1 g-os pin.
Kiszerelés: 250 g/üveg.

Szén/Kén/Nitrogén chip standardok

Kód Ötvözet Szén Kén Nitrogén 

(%) (%) (%)

29.AR948 1050M 0,52 0,07 0,007

29.AR949 316L 0,0190 0,028 0,0620

29.AR950 1005 0,071 0,013 0,0016

29.AR951 1018 0,176 0,024 0,0087

29.AR952 1045 0,491 0,039 0,0114

29.AR953 1095 0,968 0,013 0,0078

29.AR954 4340 0,389 0,013 0,0065

29.AR955 8620 0,203 0,021 0,0085

29.AR956 1144 0,467 0,286 0,0065

29.AR957 1117 0,180 0,112 0,0083

29.AR958 304 0,057 0,027 0,0517

29.AR959 316 0,055 0,029 0,0888

29.AR960 410 0,103 0,0005 0,0401

29.AR961* 316L 0,0194 0,0161 0,0499

*por formájú standard

A fenti termékeken kívül többek között
égésgyorsítók
CO/CO2 és H2/H2O katalitikus konverterek
égetõ és bemérõcsónakok
olaj és üzemanyag standardok
különféle fém és ötvözet standardok

is megtalálhatóak az Alpha termékei között.

Kiszerelés: 150 g/üveg.

Hívja kollégáinkat vagy kérje részletes katalógusunkat
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Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új mikrobiológiai készülékekrõl
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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IUL SMART DILUTOR hígító készülék
A SMART DILUTOR tömegmérésen alapuló, elektronikus mérleggel és folyadékadagoló
szivattyúval egybeépített mikroprocesszoros készülék, amely mikrobiológiai minták
stomacher zacskóban történõ hígítására szolgál. 
Elsõ lépésben a steril stomacher zacskót a készülék mérlegtányérjára helyezzük. A zacskó

nyitását egyszerûen, a zacskótartón elhelyezett tapadó agyag (gyurma) segít-
ségével végezhetjük el anélkül, hogy a zacskó szája körüli részt megérintenénk.

Ekkor a kinyitott zacskóba bemérjük a mintát, majd az adagoló-kar elõre-
húzásával a készülék automatikusan hígító folyadékot adagol a zacskóba az
elõre beprogramozott hígítási arány szerint. 
Egy teljes procedúra mindössze fél percet vesz igénybe. A stomacher zacs-
kók végül a rozsdamentes acélból készített praktikus tartóállványba
állíthatók be.

A készülék opcionális kiegészítõk segítségével (lásd táblázat) edényekben
történõ hígításra is alkalmas.

A készülék automatikus külsõ kalibrálási lehetõséggel rendelkezik. A folyadékadagolás
gyors, finom lépésekben történik. RS 232 és ETHERNET kimenetei nyomtató és egy
további, akár négy szivattyús egység csatlakozását teszik lehetõvé. 
A SMART DILUTOR hígító készülék egy vagy két folyadékszivattyús változatban kapatók:
STANDARD: hígító készülék egy szivattyúval.
DUAL: hígító készülék két szivattyúval.
Tartozékok (szivattyúi számával megegyezõ darabszámban): autoklávozható csõszett, 
5 literes üvegtartály, 6 férõhelyes stomacher zacskótartó állvány, szilikon dugó rozsda-
mentes csövekkel és szûrõvel.
Kód: 32.002700 (SMART DILUTOR STANDARD)
Kód: 32.002701 (SMART DILUTOR DUAL)

Tartalék anyagok, opciók
Kód Megnevezés

32.002519 kalibráló súly 2.000 g

32.002529 tartalék csõszett

52.112185173 autoklávozható üveg 5.000 ml-es

32.008181 szilikon dugó rozsdamentes csövekkel

32.008183 gyurma a zacskók nyitásához

32.002300 zacskótartó állvány, 6 férõhelyes

32.002838 mérlegtányér üvegek/edények számára

32.002806 adagolócsõ pozícionáló az üvegek/edények számára

Mûszaki adatok: SMART DILUTOR

Folyadékszállítási sebesség: 950 ml/perc

Mérleg méréshatára: 2.400 g

Mérleg felbontása: 0,01 g minta bemérésekor / 0,1 g folyadékadagoláskor

Méretek: 300 × 365 × 325 mm

Súly: 6,5 kg

steril zacskók2.23

további zacskótartó3.4
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Folyékony, homogenizált minták zárt, azaz steril rendszerben történõ hígítására és
adagolására szolgáló mikroprocesszoros készülék. A BIO DILUTOR két változatban
kapható. 
BASIC típus: precíz térfogatmérésen alapuló berendezés, amely az
autoklávozható, választható térfogatú 1; 2,5; 5; vagy 10 ml-es
fecskendõ segítségével, elõre programozott lépésenként adagolja
ki a hígított mintát. A hígítás steril pipettahegyben történik 1:1
vagy 1:1000 arányban. A legkisebb hígítható mennyiség 1 ml. A pro-
cedúra egyszerû: a kézben tartott, pipettaheggyel ellátott adagoló
gombját megnyomva a hegy automatikusan feltöltõdik a hígító
folyadékkal. A feltöltés után a készülék légbuborékot képez a hegy
végében, hogy a következõ lépésben felszívandó mintát és az
oldószert elválassza egymástól. Ezután belemártjuk a pipettahe-
gyet a mintába, újabb gombnyomásra felszívjuk a beállított
mintamennyiséget. A következõ gombnyomásra a hígított
minta egy megfelelõ edénybe kiadagolható. 
ADVANCED típus: RS 232 kimenetei nyomtató és külsõ
mérleg csatlakozását teszi lehetõvé. A BASIC típus
ismertetett jellemzõin túl gravimetrikus hígításra is képes
az oldószer meghatározott tömege alapján. A készülék 9 prog-
ram eltárolására alkalmas.
Tartozékok: 10 ml-es fecskendõ, komplett szilikon csõrendszer, kézben
tartható adagoló, 60 db steril hegy dobozban és egy fél literes
tárolóedény.
Kód: 32.001300 (BIO DILUTOR BASIC)
Kód: 32.001310 (BIO DILUTOR ADVENVED)

IUL BIO DILUTOR hígító-adagoló készülék

Mûszaki adatok: BIO DILUTOR

Folyadékszállítási sebesség: max. 4 ml/mp (10 ml-es fecskendõvel)

Hígítási arány: 1:1 – 1:1.000

Reprodukálhatóság: < 1 %

Maximális mintatérfogat: 1,3 ml

Minimális mintatérfogat: a fecskendõ térfogatának 1%-a 

Méretek: 300 × 200 × 300 mm

Súly: 6 kg

Tartalék anyagok, opciók
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

32.001331 10 ml-es fecskendõ 1

32.001332 1 ml-es fecskendõ 1

32.001333 2,5 ml-es fecskendõ 1

32.001470 60 db steril hegy dobozban 24

32.001490 üres tartó a hegyekhez 24

32.001322 nem steril hegy ömlesztve 1.000

32.001450 steril hegy ömlesztve 1.000

32.008182 mikroszûrõ üvegekhez, 0,2 mikronos 2

32.001323 szilikon csõszett 1

52.112185144 0,5 literes, autoklávozható üveg 1
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BIOTOOL perticsésze-töltõ automaták
A Biotektron AG (Svájc) több mint egy évtizede gyárt neves cégek beszállítójaként pet-
ricsésze töltõ automatákat. 2004-ben megalapított saját tulajdonú cégének egyetlen
feladata a Biotektron termékeinek – a BioTool márkanév alatt- történõ forgalmazása.
A BioTool termékpalettáján a legegyszerûbb – a kis laboratóriumok számára is elérhetõ –
húsz petricsészét kezelõ rendszertõl a több száz csészét egyszerre befogadó készülék
is megtalálható.

Petriswiss PS 20 mini perticsésze-töltõ automata

Petriswiss PS 900 perticsésze-töltõ automata
Ezt a készüléket folyamatos munkára fejlesztették ki, így a nyolc
órás mûszak alatt óránként 1300 petricsésze töltését képes
elvégezni. Amennyiben a csészéket címkézni is szükséges, a tel-
jesítmény 900 db csésze/órára módosul. Vezérlõje a PS20 mini-nél
már ismertetett érintõ-képernyõs mikroprocesszoros egység.
A készülék egyszerre 400 darab petricsészét fogad be, de további
csészéket bármikor hozzá lehet adni a töltési folyamat közben is.
A kiadagoló csõ csak az adagolás idejére van nyitva, a csésze
megtöltése után bezáródik, nehogy a táptalaj a csészék közé csöp-
penjen.

Kód Megnevezés

43.800000 Petriswiss PS20 mini perticsésze-töltõ automata

43.800180 Petrirack 20 db petricsésze számára

43.101015 tartalék dupla csõszett (8x12 mm), üveg F-elágazással, töltõvéggel

43.800210 kiegészítõ asztal (500x600 mm) a PS20 mini-hez

Sok felhasználók igénye, egy kompakt, rugalmas, készülék, amely alkalmas akár
néhány darab petricsésze speciális agar-változatokkal való gyors feltöltésére. 
A Petriswiss PS 20 mini ez igény kielégítésére kifejlesztett kompakt készülék, amely
egyszerre 20 darab petricsészét tölthet meg. A készülék teljesen automatikus

mûködésû. A petricsészéket egy rozsdamentes acélból készített tartóban kell
elhelyezni. A megtöltött csészék átkerülnek a készülék másik oldalán lévõ tartóba.
A 20 csésze megtöltése két perc alatt végbemegy!
Amennyiben a megtöltött csészéket nem egy függõleges tartóba, hanem egyesé-
vel egy sík felületre kívánja elhelyezni, akkor egy kiegészítõ asztalt lehet a
készülékhez csatlakoztatni.
A készülék mikroprocesszoros vezérlõje nagyméretû érintõ-képernyõvel rendelkezik.
A felhasználóbarát szoftver jóvoltából a készülék kezelését pillanatok alatt el lehet
sajátítani.
Az adagolandó táptalajt a beépített perisztaltikus szivattyú szállítja. A szivattyú

különleges kialakításának köszönhetõen egyszerûen kezelhetõ. A csõcserét másod-
percek alatt lehet elvégezni. A csöveket leszorító fedél rugós zárású, ez jelentõsen meg-

növeli a szilikoncsövek élettartalmát.
A csõszettbõl érdemes annyi tartalékot rendelni, ahány táptalaj-típus kiadagolása várható
egy autoklávozó cikluson belül.
A rendszer kalibrálása gépkönyv nélkül is elvégezhetõ, a követendõ lépések a nagyméretû
kijelzõn jelennek meg.
Kérje DEMO készülékünket, amellyel az Ön laboratóriumában „életszerû” körülmények
között meggyõzõdhet a rendszer a feladatra való alkalmasságáról!
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A speciális perisztaltikus szivattyúfej 10 görgõt tartalmaz. A sok görgõ és a 
szivattyúhoz használt nagy belsõ átmérõjû szilikoncsõ megakadályozza a buborékok
keletkezését, és az adagolás is pulzálás-mentes lesz.

A töltõtér UV-lámpával védett a befertõzõdés ellen. A csészéket egy konvejor rendszerû
szállítószalag mozgatja. A rendszer felszerelhetõ a petricsészék jelölésére szolgáló
nyomtatóval (ekkor a típusnév PS 900 P-re módosul).
A címke azonnal a petricsésze oldalára kerül. A címke ilyen módon történõ elhe-
lyezkedése nem zavarja majd a kiértékelést és lehetõvé válik automata telepszámlálók
használata is.
Az agar egyenletes, sima felületét, és egyben buborékmentes elterülését a beépített
vibrációs rendszer biztosítja.
A megtöltött csészeoszlop magassága igény szerint beállítható. Így szabályozni lehet a
hõátadást, valamint csökkenthetõ a kondenzálódás mértéke.

A rendszer kiegészíthetõ további tároló felülettel a már megtöltött petricsészék ideig-
lenes tartására. Ebbõl következik a rendszer további elõnye: a folyamatos munka, mert
a töltési folyamatot nem kell megszakítani az oszlopba helyezett petricsészék
lehûlésének idejére. Az üres petricsészéket bármikor pótolni lehet.

Kód Megnevezés

43.900000 PetriSwiss PS 900 perticsésze-töltõ automata

43.910000 PetriSwiss PS 900 P (nyomtatóval felszerelt változat)

43.101015 tartalék dupla csõszett (8x12 mm), üveg F-elágazással, töltõvéggel

43.101040 csõszett véres agarhoz, a készülék szivattyújával történõ adagoláshoz

43.901370 kiegészítõ asztal a PS 900 típushoz, a töltött csészék tárolására

43.901481 készülék asztal a PS 900 elhelyezésére (160 × 80 cm)

43.901482 alsó tárolószekrény, görgõs “dish store”

43.901483 alsó tárolószekrény, görgõs “agar store”

Kód Megnevezés

43.700000 Dosipump DP1000 

43.101010 lábpedál a Dosipump manuális indításához

43.101015 tartalék dupla csõszett (8x12 mm), üveg F-elágazással, töltõvéggel

A BioTool külsõ perisztaltikus szivattyúját a petricsésze töltõ készüléktõl teljesen
függetlenül lehet használni folyadékok pontos adagolására. A szivattyú ugyanazon 10
görgõs pumpafejet tartalmazza, mint a petricsésze töltõ készülékek. A készülék tete-
jébe egy tartórúd csavarható, amelyhez különféle eszközök rögzíthetõk. A pumpa vezér-
lését a petricsésze töltõknél is alkalmazott érintõképernyõs egység látja el.
Adagolási tartomány: 0,1 ml-tõl 10 literig.
Üzemmódok: manuális, adagolás, sorozat-adagolás, pipettázás, hígítás.
A szivattyúban alkalmazott technológiája jóvoltából nincs csöpögés az egyes kiadagolt
térfogatok között, így elkerülhetõ a munkaterület elszennyezõdése.

A készülék – különleges kialakításának köszönhetõen – egyszerûen kezelhetõ. A csõ-
cserét másodpercek alatt lehet elvégezni. A csöveket leszorító fedél rugós zárású, ez
jelentõsen megnöveli a szilikoncsövek élettartalmát

A szivattyú kalibrálása egyszerû, a kalibrálást gépkönyv nélkül is el lehet végezni. A folya-
mat során az érintõ-képernyõn mindig látható a következõ megteendõ lépés.

Perisztaltikus adagoló szivattyú



IUL EDDY JET automata szélesztô készülék
A szélesztõ készülék (spiral-plater) az automata telepszámlálás nélkülözhetetlen elõkészítõ
készüléke. Kezelése egyszerû, ismételhetõsége kiváló. A berendezés két RS 232 kimenete
lehetõséget ad mérleg és nyomtató csatlakozásra. 
A készülék kezelõpaneljén elindíthatjuk az eltárolt standard szélesztõ programok egyikét,
vagy új programot hozhatunk létre a kívánt hígítási-adagolási arány megadásával. 
SMART DILUTOR-ral, vagy más, hagyományos módon elõkészített mintából kis mennyiséget
a steril mintatartó tálkába öntünk. A készülék elején kiképzett nyílásba behelyezzük a steril

fecskendõket tartalmazó tárat, melybõl a szélesztõ készülék minden egyes új
mintánál kivesz egy fecskendõt. Ezzel a fecskendõvel
történik a (max. 100 μl) minta felszívása (akár többször
is, ha többféle táptalajra kívánunk széleszteni). Ezután
egy sínen mozgó szerkezet a petricsésze fölé helyezi a
fecskendõt, és azt belülrõl kifelé spirálisan mozgatva,
rászéleszti a mintát. Így készül az Archimedes spirál,
mely a kiválasztott szélesztési módszer szerint juttatja
a mintát a táptalajra (jelenleg 17-féle szélesztõ algorit-
mus létezik). A szélesztõ mûvelet után a készülék 
mechanikája
a szennyest

gyûjtõ tálká-
ba dobja a hasz-

nált fecskendõt. 
A készülék ezután

rögtön alkalmas a következõ szélesztésre,
nincs szükség a rendszer átmosására, csövek
cserélésére, mert a minta csupán a steril
fecskendõvel érintkezik. 
Kód: 32.001700

Mûszaki adatok: EDDY JET

Maximális fecskendõtérfogat: 100 μl

Minimális adagolási térfogat: 0,1 μl 

Reprodukálhatóság: < 1 % hiba

Maximális mintatérfogat: 1,3 ml

Minimális mintatérfogat: a fecskendõ térfogatának 1%-a 

Méretek: 500 × 400 × 320 mm

Súly: 20 kg
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petricsésze2.17

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

32.001715 befogó lap 15 cm átmérõjû petricsészéhez 1

32.001780 steril fecskendõ 1.000

32.001790 steril mintatartó csésze 1.000

32.001791 tálka használt fecskendõkhöz 1

32.002514 kábel a külsõ nyomtatóhoz 1

32.002515 kábel a külsõ mérleghez 1

32.003089 nyomtató 1

Tartalék anyagok, opciók



IUL COLONY COUNTER kézi telepszámláló

Kód Megnevezés

32.00602 kézi telepszámláló Ø100 mm-es nagyítóval, egy bemenettel, 90 mm-es petricsésze adapterrel

32.00604 kézi telepszámláló Ø120 mm-es nagyítóval, egy bemenettel, 90 mm-es petricsésze adapterrel

32.00605 kézi telepszámláló Ø120 mm-es nagyítóval, két bemenettel, 90 mm-es petricsésze adapterrel

32.00606 60 mm-es petricsésze adapter

32.00608 80 mm-es petricsésze adapter

32.00610 100 mm-es petricsésze adapter

32.00612 120 mm-es petricsésze adapter

32.00615 150 mm-es petricsésze adapter

A telepszámláló készülékre – megfelelõ adapterrel – 60, 80, 90, 100, 120 vagy 150 mm-es
külsõ átmérõjû petricsészét helyezhetünk fel, melyet felülrõl (ha sötét háttér szükséges),
vagy alulról (ha áttetszõ táptalajon levõ telepeket kell számlálni) világítunk meg.
A telepeket érintõ-filctollal számoljuk, mely a petricsészén megjelöli a megszámolt
telepeket. A telepszám a készülék digitális kijelzõjén is leolvasható. Új (más) kolóniák
számlálásának megkezdése elõtt a telepszámláló készülék számlálója gombnyomással nul-
lázható. A két bemenetû készülék telep-mintavevõ oltókaccsal is rendelkezik.
Tartozék: 90 mm-es petricsésze adapter, kiértékelõ rács szett (fólián) 

Mûszaki adatok: COLONY 

Telepszámlálás: 0 – 9.999 db

Nagyító: Ø100 vagy Ø120 mm, bikonvex, 4 dioptria, DINx2

Méretek: 200 × 400 × 300 mm

Súly: 3 kg

IUL FLASH & GO automata telepszámláló
A FLASH & GO automata szélesztõvel, lemezöntéssel, vagy más, hagyományos módszer-
rel szélesztett mikrobiológiai minták telepeinek pontos, gyors számlálására szolgáló
számítógép vezérlésû készülék. 
A petricsészét a készülék színes kamerája alá helyezzük. A készüléken található egyetlen
kezelõszerv – egy nyomógomb – megnyomásával erõs fény villan fel, a számítógép moni-
torán megjelenik a petricsésze képe, és a kiértékelés is azonnal megtörténik. A megvi-
lágítást erõs, fehérfényû LED-sorból álló reflekciós fénygyûrû végzi. A petricsésze hát-
tere szintén lehet megvilágított, vagy sötét. Különféle telepek számlálása esetén szín-
szûrõk alkalmazásával és a telepekre jellemzõ paraméterek beállításával zárhatjuk ki a
téves kiértékelést. Opálos táptalajon is könnyedén számlálhatunk telepeket. A színszûrõ
adatait, a telep- és mintaszámot a késõbbiek során az adatbázisban tárolhatjuk el. 
A szoftver lehetõséget ad a különféle számolási, képalkotási igények kiválasztására vala-
mint kioltási gyûrû átmérõ mérésre is. 
Igény szerint automata mintaváltóval is kiegészíthetõ berendezés.
Kód: 32.006010

Mûszaki adatok: FLASH & GO

Reflektált megvilágítás: 54 db-os LED gyûrû

Alsó megvilágítás (háttér): 2 db nagyfényerejû LED

Digitális kamera: CMOS fix fókuszú objektívvel

Képfelbontás: 1.536 × 1.536 pixel

Minimális telep méret: 0,06 mm 

Méretek: 180 × 220 × 360 mm

Súly: 5,4 kg

MIKROBIOLÓGIA

szélesztõ, telepszámláló készülékek
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Technikai részletekkel kapcsolatban
keresse fel munkatársainkat!
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A petricsésze forgatása lehetõvé teszi a táptalaj – mintával való – precíz beoltását. 
A SensorTurn készüléket célszerû lamináris fülkében használni. A steril munkát segíti az
infra-szenzor, mely lehetõvé teszi az érintés nélküli mûködtetést, de a készülék opcionális
vezetékes vagy rádiófrekvenciás lábpedállal is mûködtethetõ. 
A teljesen rozsdamentes burkolat ellenáll az UV sugárzásnak. A petricsészét forgató
korong szilikon betéte autoklávozható. A mûködés két tartományban idõzíthetõ, a sebes-
ség fokozatmentesen változtatható, az infra szenzor hatósugara beállítható. 
A készülék két üzemmódban mûködtethetõ: 
Idõzített üzemmód: a szenzor aktiválásától a beállított ideig (két idõtartomány van) tartó
mûködés. 
Állandó üzemmód: a szenzor aktiválásától a leállításig (a szenzor ismételt aktiválása) tartó
mûködés. 
A petricsészék magasabb fordulatszámú forgatásához a SENSORTURN PRO készüléket
ajánljuk.
Kód: 44.7001000 (SENSORTURN)
Kód: 44.7002000 (SENSORTURN PRO) 

Mûszaki adatok SENSORTURN SENSORTURN PRO

Petricsésze átmérû: max. 100 mm (150 mm opció) max. 100 mm (150 mm opció)

Forgási sebesség: 14 – 110 ford./perc 14 – 210 ford./perc

Forgásirány: óramutatóval azonos óramutatóval azonos

Szenzor érzékenység: 5 – 50 mm (beállítható) 5 – 50 mm (beállítható)

Idõzítés: 1 – 25 mp / 5 – 125 mp 1 – 25 mp / 5 – 125 mp

Folyamatos üzemmód: van van

Mértek: 109 × 130 × 59 mm 109 × 130 × 59 mm

Súly: 670 g 670 g

WLD-TEC SENSORTURN petricsésze-forgató készülék

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Ábra

44.7000150 forgótányér szilikon betéttel, Ø150 mm 1

44.8000340 oldalsó tálca 3 db oltókacs vagy szélesztõbot elhelyezésére 2

44.6000402 lábpedál, vezetékes, rozsdamentes acél 3

44.6000403 lábpedál, vezetékes, mûanyag 4

44.7000404RF lábpedál, rádiófrekvenciás készlettel, rozsdamentes acél 5

44.6000405 asztali kapcsoló

WLD-TEC
A német WLD-TEC GmbH 1992-ben alakult csalási vállalkozásként. A cég fiatal kora
ellenére piacvezetõvé vált a biztonsági gázégõk területén, sõt a FUEGO sorozatú
készülékeivel a laboratóriumi gázégõk új osztályát teremtette meg. Az egyre növekvõ
igény kielégítõ a fokozott termelés mellett folyamatosan fejlesztenek, így a sûrûn
megújuló termékpaletta mindig a legmagasabb minõségben és hosszú élettartammal
kerül a felhasználóhoz.

1

2 53 4

steril szélesztõbot és oltókacs2.17
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WLD-TEC GASPROFI és FUEGO biztonsági gázégõk
A WLD-TEC a professzionális laboratóriumi gázégõi különleges elvárások alapján lettek
kifejlesztve mikrobiológiai, sejtbiológiai és biotechnológiai laboratóriumok számára.
A burkolat és a kezelõszervek egyaránt rozsdamentes acélból készülnek, mely ellenáll az
UV sugárzásnak, és az oldószereknek. 
A készülékek rendkívül könnyen kezelhetõk, alkalmazásuk leginkább lamináris vagy vegyi-
fülkében ajánlott. 

GASPROFI 1 MICRO SCS biztonsági gázégõ
A piacon kapható legkisebb elektronikus gázégõ, mely kompakt technológiája révén még
több teret biztosít a munkához. 
Mûködtetése történhet lábkapcsolóval (tartozék), gombbal vagy infra szenzorral, mely
lehetõvé teszi az érintés nélküli kezelést.
Mûködtetés lábkapcsolóval: a lábkapcsoló lenyomásra aktiválódik a láng, pedált felen-
gedve a láng elalszik. A láng kioltása nem csak a lábkapcsolóval, hanem idõzített lángki-
oltással is lehetséges. 
Mûködtetés gombnyomással: hasonló a lábkapcsolóval történõ mûködtetéssel
Mûködtetés infra szenzorral: a készülék érintése nélkül gyújtható meg a láng, mely az
elõre beállított ideig ég. Az infra szenzor hatósugara beállítható.
A WLD-TEC gyakorlati tapasztalatok alapján különbözõ programokat fejlesztett ki: rugal-
mas start-stop funkciók, folytonos mûködés akár 60 percig, vagy programok rövid láng-
sterilizáláshoz – másodpercre pontosan.
A készülék: számos biztonsági megoldást tartalmaz: 
SCS (Safety Control System) – szikraellenõrzés (ha nincs szikra, automatikusan elzárja a
gázt), lángõr (ha a láng elalszik külsõ behatásra, automatikusan elzárja a gázt), hõmérsék-
letkontroll (ha készülék túlmelegszik, automatikusan elzárja a gázt). 
BHC (Burner Head Control) – égõfej állapotának ellenõrzése. A BHC funkció használatakor,
elkoszolódott égõfej esetén 30 másodpercre korlátozza a készülék mûködését. A BHC
funkció használata nélkül is jelzi a készülék, hogy az égõfejet meg kell tisztítani.
DoubleClick szenzor – dupla aktiválás. A láng csak úgy gyújtható be, ha a szenzor rövid idõn
belül kétszer lett aktiválva (a kéz elhúzva a szenzor elõtt), így nem történhet véletlen
begyújtás akár nem szándékos mozdulat, vagy leesõ tárgy következtében.
A maradékhõt és minden hibajelenséget világító LED-ek jeleznek. Az égõfej könnyen cserélhetõ.
A készülék hátulján tartóállványt helyeztek el, melyben 3 db oltókacs praktikusan elhe-
lyezhetõ.
Tartozék: lábkapcsoló, változtatható dõlésszögû kitámasztó, csatlakozócsonk gázhoz,
szerszámok (szûrõ, fúvóka, égõfej és csatlakozás cseréjéhez). 
Kód: 44.6004000

Mûszaki adatok: GASPROFI 1 MICRO SCS

Vezérlési mód: lábpedál / IR szenzor / gomb

Szenzor érzékenység: 35 – 70 mm (beállítható)

Program lábpedállal: folyamatos (felengedésig), start-stop idõzítõvel, 60 perc

Program IR szenzorral: start-stop idõzítõvel, 60 perc, auto-off tanuló funkcióval,

1 mp – 60 perc

Program gombbal: start-stop idõzítõvel, 60 perc

Automatikus kikapcsolás: 4 óra után

Biztonsági eszközök: gázszûrõ, SCS, BHC, DoubleClick, jelzõlámpa

Gázcsatlakozás: ¼”, bal menet + szûrõ

Gáztípus / nyomás: földgáz / 18 – 25 mbar vagy propán-bután (PB) / 20 – 50 mbar

Lánghõmérséklet: 1.300 °C / földgáz vagy 1.350 °C / propán-bután (PB)

Hõteljesítmény: 1,0 kW

Méretek: 85 × 86 × 49 mm

Súly: 700 g
gázpalack és tartozékok11.13
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A FUEGO sorozat mikroprocesszoros készülékei a formatervezésnek köszönhetõen nem-
csak tetszetõsek, hanem lekerekített sarkaiknak köszönhetõen a gázégõ körülötti levegõ
turbulencia minimalizált. Tisztítása is könnyebb más, szögletes típusokhoz képest. 
A WLD-TEC négy tagból álló gázégõ sorozatot kínál a legegyszerûbb és professzionális
laboratóriumi munkához.
FUGEO SCS BASIC: lábpedállal (tartozék), vagy gombnyomással mûködtethetõ gázégõ.
Mûködtetés lábkapcsolóval: a lábkapcsoló lenyomásra aktiválódik a láng, pedált felen-
gedve a láng elalszik. A láng kioltása nem csak a lábkapcsolóval, hanem idõzített lángki-
oltással is lehetséges. 
Mûködtetés gombnyomással: hasonló a lábkapcsolóval történõ mûködtetéssel.
Programok: rugalmas start-stop vagy folyamatos mûködés. 
Biztonsági megoldások (lásd GASPROFI 1 MICRO SCS): SCS (Safety Control System) –
szikraellenõrzés, BHC (Burner Head Control) – égõfej állapotának ellenõrzése. 
A funkciókat, a maradékhõt és minden hibajelenséget világító LED-ek jelzik.
FUGEO SCS BASIC RF: az elõzõ típus rádiófrekvenciás egységgel szerelt változata, mely
a mellékelt RF lábpedállal vezetéknélküli kapcsolattal mûködtethetõ.
FUEGO SCS: professzionális gázégõ, mely lábpedállal (tartozék), gombnyomással vagy
beépített infra szenzorral mûködtethetõk. Az infrás mûködtetési módhoz négy alappro-
gram kapcsolható, pl.: flexibilis start-stop funkció, folyamatos mûködés akár két órán
keresztül vagy rövid lángsterilizálás másodperc pontossággal. Az LCD kijelzõ lehetõvé
teszi a gázégõ mûködésének teljes felügyeletét. Logikus menüje révén az egyes funkciók
gyorsan aktiválhatók. A pontos mûködési idõ és a szenzor érzékenységének beállítása is
könnyû a kijelzõ leolvasásával. A kijelzõ hõálló üveglappal fedett.
Biztonsági megoldások: a BASIC típusoknál ismertetett SCS, BHC, valamint a Double-
Click szenzor – a láng csak úgy gyújtható be, ha a szenzor rövid idõn belül kétszer lett
aktiválva (a kéz elhúzva a szenzor elõtt), így nem történhet véletlen begyújtás akár nem
szándékos mozdulat, vagy leesõ tárgy következtében.
FUEGO SCS PRO: az elõzõ típus hordozható, akkumulátorról (6V, Li-Ion) mûködõ változata.
Minden típusra jellemzõ, hogy az égõfej könnyen cserélhetõ. A készülékek hátulján
tartóállványt helyeztek el, melyben 3 db oltókacs praktikusan elhelyezhetõ.
Tartozék: lábkapcsoló, változtatható dõlésszögû kitámasztó, csatlakozócsonk gázhoz,
szerszámok (szûrõ, fúvóka, égõfej és csatlakozás cseréjéhez). 

FUEGO SCS típusú biztonsági gázégõk

Mûszaki adatok FUEGO SCS BASIC / BASIC RF FUEGO SCS / PRO

Vezérlési mód: lábpedál / gomb lábpedál / IR szenzor / gomb

Szenzor érzékenység: - 35 – 70 mm (beállítható)

Program lábpedállal: folyamatos (felengedésig) folyamatos (felengedésig) 

start-stop idõzítõvel, 60 perc start-stop idõzítõvel, 1 mp – 2 óra

Program IR szenzorral: - start-stop idõzítõvel, 1 mp – 2 óra

- auto-off idõzítõvel, 1 mp – 2 óra

Program gombbal: start-stop idõzítõvel, 60 perc start-stop idõzítõvel, 60 perc

Automatikus kikapcsolás: 4 óra után 1 – 120 perc

Biztonsági eszközök: gázszûrõ, SCS, BHC, jelzõlámpa gázszûrõ, SCS, BHC, DoubleClick, 

LCD kijelzõ

Gázcsatlakozás: ¼”, bal menet + szûrõ

Gáztípus / nyomás: földgáz / 18 – 25 mbar vagy propán-bután (PB) / 20  – 50 mbar

Lánghõmérséklet: 1.300 °C / földgáz vagy 1.350 °C / propán-bután (PB)

Hõteljesítmény: 1,0 kW / földgáz vagy 1,2 kW / propán-bután (PB)

Méretek: 103 × 130 × 49 mm 103 × 130 × 49 mm

Súly: 700 g 700 g

Kód Megnevezés Kód Megnevezés

44.8001000 FUEGO SCS BASIC gázégõ 44.8003000RF FUEGO SCS BASIC RF gázégõ

44.8000000 FUEGO SCS gázégõ 44.8002000 FUEGO SCS PRO hordozható gázégõ

Tartozékok, gázpalackok, rádiófrekvenciás kiegészítõk a következõ oldalon.



MIKROBIOLÓGIA

biztonsági gázégõk

11.11

XI

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

Kiegészítõk, opciók a biztonsági gázégõkre
Kód Megnevezés Ábra

44.8100091 dupla magasságú égõfej 1

44.8000600 szélfogó, rozsdamentes acél 2

44.6000200 biztonsági üvegbúra, felül nyitott 3

44.6000210 biztonsági üvegbúra, felül nyitott, oltókacs sterilizáló feltéthez

44.6000340 3 férõhelyes jobb vagy bal oldali tálca*, FUEGO típusokhoz 4

44.6000341 3 férõhelyes jobb vagy bal oldali tálca*, GASPROFI 1 MICRO SCS típushoz 5

44.6000402 lábpedál 3 m kábellel (tartalék), rozsdamentes acél 6

44.6000403 lábpedál 3 m kábellel (tartalék), mûanyag 7

44.8000404RF vezeték nélküli lábpedál, rádiófrekvenciás készlettel, rozsdamentes acél 8

44.6000405 asztali kapcsoló 4 m kábellel, lábpedál kiváltására, rozsdamentes acél

44.6000360 WLD-TEC oltókacstartó szár 0,6-1 mm-es dróthoz

*pl. oltókacs, csipesz stb. ideiglenes elhelyezésére.

1

2

4 5 6 87

Bármelyik FUEGO típusjelzésû biztonsági gázégõhöz alkalmazhatók, azokra egyszerûen
rögzíthetõk. Burkolatuk anyaga azonosa a gézégõkkel (rozsdamentes acél). Mindegyik
feltét maximum négy oltókacs sterilizálására alkalmas. A tartó körbeforog, ezért a
leégett kacsnak marad ideje a lehûlésre, amíg egy másik égetése történik. 

Oltókacs sterilizáló feltétek WLD-TEC gázégõkre

A legegyszerûbb – minden mechanikus és elektronikus alkatrészeket mellõzõ –
manuálisan forgatható oltószártartó. A maximum 4 db kacs egyenkénti sterilizálását a
tartó megfelelõ pozícióba való beforgatásával (kézzel) lehet elvégezni. 

ECOLOOP oltókacs sterilizáló feltét

3

Mikroprocesszoros, gázégõ vezérelt karusszel.  
A két mikroprocesszoros készülék – a sterilizáló feltét és a biztonsági gázégõ –
kétirányú kommunikációjának eredményeként a lángsterilizálás és az oltókacs váltása
teljesen automatikus. Az oltószárak mozgatását, azaz az oltókacsok pozícionálását
motorizált mechanika végzi. 
Maximum 4 db oltókacstartó szárat lehet elhelyezni az állványban. A kacstartó
szárak felhelyezését, illetve eltávolítását szenzor érzékeli, és automatikusan vezérli a
gázégõ összes funkcióját. 
A sterilitási idõ és a forgásirány megválasztható.
A feltét elektromos igénye a gázégõ lábkapcsoló kimenetérõl elégíthetõ ki. A steri-
lizáló feltét szintén tartalmaz egy ilyen kimenetet, lábkapcsoló használata esetén,
annak csatlakozóját ebbe a bemenetbe kell dugni.
A készülék túlfûtés elleni védelemmel van ellátva: ha készülék túlmelegszik, automa-
tikusan elzárja a gázt.

AUTOLOOP oltókacs sterilizáló feltét
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Az elõzõ feltét továbbfejlesztett változata. A karusszel további szenzorokkal van fel-
szerelve, így mérni tudja az oltókacsok hõmérsékletét, ellenõrizni azok tökéletes steri-
lizálását. Az oltókacsok állapotát hõmérsékletük szerint (sterilizálási fázis) LED-ek
jelzik. A sterilitás intenzitását két fokozatban meg lehet választani, valamint két hûtési
periódust lehet beállítani.

AUTOLOOP PRO oltókacs sterilizáló feltét

Leginkább mikrobiológiai, biotechnikai laboratóriumokba ajánlott, lángsterilizálásra alkal-
mas készülékek. Célszerûen gázpalackról ill. patronról üzemeltethetõk, de a Powerjet 2
gázégõ egyéb forrásból származó propán-bután és földgázzal is egyaránt használható. 
A készülékek mûködtetése egyszerû: a markolaton elhelyezett nyomógomb meg-
nyomására nyílik a gázszelep, és a piezzo-gyújtó lángra lobbantja a beáramló gázt. 
A Powerjet 2 típusú gázégõhöz rozsdamentes állvány tartozék.
Kód: 44.6005000 
Kód: 44.6006000 (Powerjet 2)

Mûszaki adatok: Powerjet Powerjet 2

Gázcsatlakozás: adapter CG1750 palackhoz adapter CV360 patronhoz, ¼”, bal menet

(palackos vagy központi gázhoz)

Gáz típus / nyomás: csak CG1750 gázpalack CV360 gázpatron, földgáz / 18 – 25 mbar

vagy PB / 20 – 50 mbar, 

Hõ teljesítmény: 1,54 kW  1,7 kW PB gáznál, 1 kW földgáznál

Méretek: 150 × 180 mm 150 × 210 mm

Súly: 120 g 130 g

WLD-TEC POWERJET és POWERJET 2 típusú hordozható gázégõ

Powerjet 2

Mûszaki adatok ECOLOOP AUTOLOOP AUTOLOOP PRO

Mûködtetés: manuális automatikus automatikus

Mûködési mód: - égõteszt / automata égõteszt / automata

Forgási irány: bal / jobb bal / jobb bal / jobb

Férõhelyek száma: 1 – 4 1 – 4 1 – 4

Sterilizálási idõ: - 2 – 14 mp 2 – 14 mp

Kijelzés: - biztonsági üzenetek biztonsági üzenetek / 

sterilizálási ciklus / hûtési periódus

Mértek: 120 x150x 395 mm 91x 91x 248 mm 91 × 91 × 248 mm

Súly: 1.500 g 700 g 700 g

Kód Megnevezés

44.8000350 ECOLOOP manuális oltókacs sterilizáló feltét

44.8000380 AUTOLOOP automatikus mûködésû oltókacs sterilizáló feltét

44.8000390 AUTOLOOP PRO automatikus mûködésû oltókacs sterilizáló feltét

Rédey-féle oltókacs2.18

Powerjet
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Biztonsági nyomásszelep és adapter WLD-TEC gázégõkhöz
Kód Megnevezés

44.6000750 biztonsági nyomásszelep CG1750 gázpalackra

44.6000700 biztonsági nyomásszelep CV360 gázpatronra

44.8000710 adapter nyomásszelep nélkül CV360 gázpatronra

44.6000750 biztonsági nyomásszelep Express 444 gázpatronra

44.6000820 biztonsági nyomásszelep CP250 gázpalackra, 0,5 m tömlõvel

44.6000850 biztonsági nyomásszelep CV270/CV470 gázpalackra, 0,5 m tömlõvel

44.6000800 biztonsági nyomásszelep C206 gázpalackra, 0,5 m tömlõvel

44.6000830 biztonsági nyomásszelep CV300 gázpalackra, 0,5 m tömlõvel

Kód Megnevezés Töltõsúly Ábra

(g)

44.6000181 CG1750 gázpalack (bután) szeleppel 170 A

44.6000180 CV360 gázpatron (bután) szeleppel 52 B

44.6000182 Express 444 gázpatron (PB) szeleppel 60 C

44.6000192 CP250 gázpalack (bután) szeleppel 250 D

44.6000184 CV270 gázpalack (bután) szeleppel 230 E

44.6000190 C206 gázpalack (bután) szelep nélkül 190 F

44.6000183 CV300 gázpalack (bután) szeleppel 240 G

44.6000185 CV470 gázpalack (bután) szeleppel 450 H

Gázpalack, gázpatron WLD-TEC gázégõkhöz

Biztonsági gáztömlõk WLD-TEC gázégõkhöz

Kód Megnevezés Ábra

44.6000102 tömlõ gázcsonk csatlakozáshoz

44.6000101 tömlõ gázcsonk csatlakozáshoz, 2 szorítóbilinccsel 1

44.6000112 tömlõ menetes csatlakozóval 2

44.6000122 tömlõ gyorscsatlakozóval 3

44.6000123 csatlakozó könyök a tömlõ 90°-os elhelyezéséhez 4

Különbözõ kialakításban. A csatlakozócsonkok a gázégõk dobozában megtalálhatók.
Hosszuk egységesen 0,5 m.

123

A

B C

D

H

G

F

E

4

i
A palackok biztonságos elhelyezéséhez rozsdamentes acél
állványok rendelhetõk. Érdeklõdjön munkatársainknál.
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Élelmiszergyártó üzemekben, kórházakban, vagy más intézményekben, a levegõ –
mikrobiológiai célból történõ – gyors és pontos mintavételére alkalmas készülék.
A módszer lényege: a táptalajjal felöntött petricsészére egy megfelelõen kialakított
ventillátor segítségével levegõt szívatnak egy perforált lemezen keresztül. A lyukacsos
lemeznek kettõs célja van; viszonylag erõs légáramlás jöjjön létre a furatokon át, és a
levegõt a csésze minél nagyobb felületére ossza el.

A SPIN AIR típusú mintavevõ mûködésének legfontosabb jellemzõje, hogy a petricsésze
forog a mintavevõ készülékben, ezáltal a táptalaj szinte teljes felületét ki lehet használni.
A forgatásból eredõ másik jelentõs elõny, hogy az ugyanazon pontra történõ becsapó-
dások száma jelentõsen csökken (nem valószínû, hogy a becsapódás ugyanarra a pontra
történik, ahol már van a táptalajon minta). A „forgatott petricsésze” mûszaki megoldá-
sa az IUL szabadalma.

A SPIN AIR levegõ mintavevõ egy mikroprocesszoros készülék,
mely a korszerû elektronika jóvoltából több olyan szolgáltatást
nyújt, mely idáig nem volt elérhetõ. Így például: változtatható
a forgatási sebesség, mintavételek adatainak tárolhatósága,
közvetlen csatlakoztathatóság PC-hez, vagy nyomtatóhoz,
késleltetett indítás, Bar-kód olvasóhoz való csatlakoztatható-
ság, terepi használat is lehetséges (hálózat-független).
A készülék a szívófejtõl függõen 60 vagy 90 mm átmérõjû
petri csészékkel és bármilyen táptalajjal mûködtethetõ. 
A készüléket a beszívott levegõ mennyiségére lehet beprogra-
mozni. A 90 mm-es petri csészék esetében ez 100 liter /
perc, míg a 60 mm-es csészéknél 60 liter / perc.
Teljes beszívott levegõ: 0-9.999 liter. 

A „mester”-készülék egy ún. „szolga” mintavevõt is vezérelhet, így azonos idõben
egyszerre két mintavétel történhet különbözõ táptalajokra.

A mintavevõ saját kis állvánnyal rendelkezik, ezért azt a vízszintes helyzettõl eltérõ
pozícióban (0-90°) is lehet használni. Igény-szerint magasabb állványon (tripod) is
üzemeltethetõ.
A mintavevõ terepre történõ kiszállítását a hordtáska teszi kényelmessé.

IUL SPIN AIR levegõ-mintavevõ készülék

Kód Megnevezés

32.5500 Spin Air levegõ mintavevõ „mester” 90 mm-es petricsészéhez

32.5501 Spin Air levego mintavevõ „mester” 60 mm-es petricsészéhez

32.5502 Spin Air levegõ mintavevõ „szolga” 90 mm-es petricsészéhez

32.5503 Spin Air levegõ mintavevõ „szolga” 60 mm-es petricsészéhez

32.5511 Tripod háromlábú teleszkópos állvány

petricsésze2.17
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IUL MASTICATOR homogenizátor
Az IUL-gyártmányú MASTICATOROK (stomacher-ek) az élelmiszeripari, vagy más biológiai
minták tápoldatban történõ homogenizálására szolgálnak. 
A DELTA DILUTOR-ral, vagy egyéb módon, steril zacskóban meghígított mintát, beleállítjuk
a készülékbe, melyet a rendkívül erõs 2 db acéltalp vízszintes mozgással (dögönyözéssel)
„összetapos”. 
A készüléket az ajtó becsukásával indíthatjuk el, vagy állíthatjuk le. Ha szûrõbetétes zacskót
használunk, nedves és szilárd fázisra választható szét a minta. Kis mennyiségû minta
esetén a 80 ml-es (COMPACT, COMPACT MICRO), nagyobb mennyiséghez a 400 ml-es (az
összes többi típus) készülékeket ajánljuk. A homogenizálás befejeztével a zacskókat a
stomacher zacskótartó állványba helyezhetjük be (lásd SMART DILUTOR, 11.2 oldal). 

A kisebb (80 ml) készülékek kétféle változatban kaphatók:
COMPACT típus: rozsdamentes kivitel üvegablakos ajtóval. A taposási sebesség fix, a
mûködési idõ változtatható vagy folyamatos.
COMPACT MICRO típus: az elõzõ készülék digitális kijelzõvel ellátott változata változ-
tatható sebességgel.

A nagyobb (400 ml) készülékek többféle kivitelben kapatóak:
CLASSIC típus: fix taposási sebességû, változtatható idejû vagy folyamatos mûködésû
készülékek rozsdamentes ajtóval és részben festett (fekete), részben rozsdamentes
burkolattal. PANORAMIC kivitele üvegablakos ajtóval készül.
BASIC típus: CLASSIC változattal azonos felépítésû, rozsdamentes ajtóval és festett
(zöld), burkolattal. PANORAMIC kivitele üvegablakos ajtóval készül.
SILVER típus: digitális kijelzõvel ellátott, programozható idejû és változtatható sebes-
ségû készülék. A mûködés folyamatos is lehet. A készülék teljes egészében polírozott
rozsdamentes acélból készül, PANORAMIC változatnál az ajtó üvegablakos.

Mûszaki adatok CLASSIC/BASIC SILVER COMPACT COMPACT MICRO

Teljesítmény: 270 W 270 W 50 W 55 W

Préselési arány: 1:6 1:6 1:8 1:8

Taposás szám: fix 8,5 5; 6; 7; 8 fix 10 6; 7; 8; 9; 10; 11 

taposás/perc taposás/perc taposás/perc taposás/perc

Idõzítés: 15 – 90 mp / 5; 30; 60; 90; 120; 15 – 90 mp / 15 – 990 mp 

folyamatos üzem 150; 180; 210; folyamatos üzem (15-ös lépésekkel) /

240 mp / folyamatos üzem

folyamatos üzem

Méretek: 24 × 40 × 26 cm 24 × 40 × 30 cm 15 × 30 × 15 cm 15 × 30 × 15 cm

Súly: 17 kg 20 kg 7 kg 7 kg

Kód Megnevezés Zacskó térfogat Ajtó Digitális kijelzõ

(ml)

32.00085 Masticator Compact 80 üvegablakos nincs

32.00080 Masticator Compact Micro 80 üvegablakos van

32.00470 Masticator Basic 400 rozsdamentes nincs

32.00475 Masticator Basic Panoramic 400 üvegablakos nincs

32.00400 Masticator Classic 400 rozsdamentes nincs

32.00500 Masticator Classic Panoramic 400 üvegablakos nincs

32.00420 Masticator Silver 400 rozsdamentes van

32.00520 Masticator Silver Panoramic 400 üvegablakos van

homogenizáló zacskó2.23

Classic Panoramic

Silver Panoramic

Silver

Micro

Classic
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A mikrobiológiai laboratóriumok steril környezetet igénylõ feladataihoz nyújtanak
megfelelõ hátteret a NÜVE lamináris fülkéi. A minták illetve a felhasználó védelme szem-
pontjából a NÜVE két csoportra bontja készülékeit: 

- lamináris fülkékre és 
- biztonsági fülkékre (BSC)

A fülkékhez számos kiegészítõ – többek között UV lámpa (idõzítõvel), tartóállvány, víz-,
gáz-, levegõ-, vákuumcsatlakozás – rendelhetõ. A berendezések megfelelnek az ide
vonatkozó nemzetközi szabványoknak.

NÜVE lamináris és biztonsági fülkék

Kód Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

35.LN090 885x630x630 1.050x770x1.295 0,45 >1.000 <58 144

35.LN120 1.190x630x630 1.335x770x1.295 0,45 >1.000 <58 185

Kiegészítõk
Kód Megnevezés

35.S17004 állvány az LN090 és MN090 fülkéhez

35.S17003 állvány az LN120 és MN120 fülkéhez

35.M08019 gázcsap

35.M08020 vákuumcsap

35.K04266 UV-lámpa az LN090 lamináris fülkéhez

35.K04267 UV-lámpa az LN120 lamináris fülkéhez

35.K04301 UV-lámpa az MN090 biztonsági fülke fülkéhez

35.K04301 UV-lámpa az MN120 biztonsági fülke fülkéhez

A fülkébe felülrõl belépõ levegõ egy elõszûrõre kerül, amely a 0,5 mikronnál nagyobb
szemcséket (G4-es tisztaság) kiszûri a levegõbõl, ezáltal jelentõsen megnöveli a fõszûrõ
élettartamát. A 99,999%-os tisztaságú steril levegõt egy HEPA szûrõ állítja elõ, amely
a 0,3 mikronnál nagyobb szemcséket (H14-es tisztaság) kiszûri a levegõbõl. A fülkében
a steril levegõ fentrõl lefelé áramlik – megvédve a mintákat a külsõ szennyezõdésektõl –
majd a munkahely felületén minden irányba távozik. A légáramlás sebessége 0,45
méter/másodperc, mely folyamatosan megjelenik a kezelõpanel digitális kijelzõjén. 
A mikroprocesszoros vezérlés gondoskodik a ventillátor teljesítményének növelésérõl,
kompenzálva a fõszûrõ esetleges eltömõdöttségét. A fülke elülsõ (felnyitható) ablaka
polikarbonátból (PC), a munkafelület 2 mm vastag rozsdamentes acéllapból készül.
Kettõ elektromos dugaszolóaljzat (jobb és bal oldalon) alaptartozék. A fluorescensz
világítással ellátott lamináris fülke megfelelõ asztalra vagy állványra is telepíthetõ. 

NÜVE lamináris áramlású fülkék

A NÜVE biológiai biztonsági fülkéi megfelelnek a Class II besorolásnak. 
A levegõ egy elõszûrõn (lásd lamináris fülkék), majd egy HEPA szûrõn keresztül
99,999%-os tisztaságban jut a munkatérbe, megvédve a szennyezéstõl a felhasználót
és mintákat egyaránt. A berendezésbõl kiáramló levegõ egy másik HEPA szûrõn távozik.
A mikroprocesszoros vezérlés gondoskodik a ventillátor teljesítményének növelésérõl,
kompenzálva a fõszûrõ esetleges eltömõdöttségét. Az elülsõ ablak zárása légmentes,
nyitását és zárását légrugók könnytik meg. Nyitott ajtó esetén a fülke riaszt.
Egyéb jellemzõiben megegyezik a lamináris fülkékkel.

NÜVE biológiai biztonsági fülkék (BSC)

Kód Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

35.MN090 890 × 630 × 620 1.050 × 770 × 1.390 0,45 >1.000 <60 152

35.MN120* 1.195 × 630 × 620 1.335 × 770 × 1.395 0,45 >1.000 <60 193

*EN 12469 szabvány szerint tanúsítvánnyal.
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A mikrobiológia, a gyógyszerészeti és ipari kutatás steril környezetet igénylõ feladataihoz nyújtanak bizton-
ságos hátteret az angol BIOQUELL lamináris áramlású fülkéi. 
A minta, illetve a felhasználó védelme szempontjából két fõ készülék-csoportot különböztetünk meg:
- lamináris (horizontális vagy vertikális áramlású) fülkék 
- biológiai biztonsági fülkék (BSC)
- elszívó fülkék
A fülkék kiépítettsége különbözõ, pl. az UV-lámpa némelyikükben alapfelszerelés, míg másokhoz azokat – egyéb
kiegészítõvel együtt – opcionálisan lehet megrendelni. A BIOQUELL fülkéi megfelelnek az ide vonatkozó
nemzetközi szabványoknak.

BIOQUELL lamináris, biztonsági és elszívó fülkék 

Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.110120 LFV120 1.200 × 425 × 635 1.390 × 748 × 1.380 0,4 >800 <65 180

10.110180 LFV180 1.800 × 425 × 635 1.990 × 748 × 1.380 0,4 >800 <65 230

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.110121 tartóváz LFV120 fülkéhez 10.110034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat

10.110181 tartóváz LFV180 fülkéhez 10.110004R dupla elektromos aljzat (jobbra)

10.110122 görgõs váz LFV120 fülkéhez 10.110004L dupla elektromos aljzat (balra)

10.110182 görgõs váz LFV180 fülkéhez 10.110105R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra)

10.110123 UV-lámpa LFV120 fülkéhez 10.110105L gázcsap mágnesszeleppel (balra)

10.110183 UV-lámpa LFV180 fülkéhez 10.110106R vákuumcsap (jobbra)

10.110106L vákuumcsap (balra)

10.110100R formalinpárologtató (jobbra)

10.110100R formalinpárologtató (jobbra)

BIOQUELL MICROFLOW vertikális áramlású lamináris fülke
A BIOQUELL MICROFLOW vertikális fülkében (lamináris box) a steril levegõ fentrõl lefelé áramlik – megvédve
a mintákat a külsõ szennyezõdésektõl – majd a munkahely elején és a hátul elhelyezett réseken át vissza-
áramlik a szûrõbe. A készülékben negatív nyomás uralkodik, így a kezelõ
felé nem áramlik ki a levegõ, hanem a munkalap rácsain át visszatér a
HEPA szûrõbe (hasonlóan a Biológia Biztonsági fülkékhez). Ezzel nem
csak a mintát, de a kezelõt is védi. A levegõ 30%-a egy második HEPA
szûrõn keresztül a fülke tetején megszûrve áramlik vissza a laborba.
Ez a fülke a kedvezõ áramlási viszonyok ellenére nem alkalmas patogén
minták kezelésére!
A H14 tisztaságú steril levegõt egy HEPA szûrõ állítja elõ, amelynek
hatásfoka 99,999% (DOP), így a munkahely tisztasági besorolása
Class 10. A HEPA/ULPA szûrõ élettartamát növeli a cserélhetõ
elõszûrõ. 
A készülékek kezelõszerve egy érintõfóliás, mikroprocesszoros vezérlõ
egység, melyen a szellõzés és a világítás, valamint a biztonsági eszközök
állíthatók be. A szûrõ eltömõdésére – légsebesség csökkenésére –
akusztikus és vizuális riasztás figyelmeztet. 
A munkafelület egy darabból álló, polírozott rozsdamentes acéllap. A berendezés váza
porszórással festett, majd hõkezelt acélból készül. A függõlegesen csúsztatható üvegablak szükség
esetén teljesen lehúzható, 100%-os zárást biztosítva. 
A fülkék fluoreszcens világítással vannak ellátva, a többi kiegészítés (elektromos aljzat, UV-lámpa, állvány,
csapok) opcióként rendelhetõk meg.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.100090L LFH090 885 × 530 × 580 995 × 740 × 980 0,4 >800 <65 93

10.100120L LFH120 1.190 × 530 × 580 1.260 × 740 × 980 0,4 >800 <65 113

10.100120H LFH120+ 1.190 × 530 × 730 1.260 × 740 × 1.132 0,4 >800 <65 120

10.100180L LFH180 1.800 × 530 × 580 1.870 × 740 × 980 0,4 >800 <65 158

10.100180H LFH180+ 1.800 × 530 × 730 1.870 × 740 × 1.132 0,4 >800 <65 165

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.100091 tartóváz az LFH 090-hez 10.100095 gáz csatlakozás

10.100121 tartóváz az LFH 120-hoz 10.100096 vákuum csatlakozás

10.100181 tartóváz az LFH 180-hoz 10.100099 éjszakai ajtó az LFH 090-hez

10.100092 görgõs állvány az LFH 090-hez 10.100129L éjszakai ajtó az LFH 120A-hoz

10.100122 görgõs állvány az LFH 120-hoz 10.100129H éjszakai ajtó az LFH 180A-hoz

10.100182 görgõs állvány az LFH 180-hoz 10.100189L éjszakai ajtó az LFH 120H-hoz

10.100093 UV-lámpa a 090-120-as fülkékbe 10.100189H éjszakai ajtó az LFH 180H-hoz

10.100183 UV-lámpa a 180-as fülkébe

BIOQUELL MICROFLOW horizontális áramlású lamináris fülke
A BIOQUELL horizontális fülkéiben a steril levegõ a munkatér-hátfal teljes felületébõl áramlik kifelé, majd a
kezelõ irányába áthalad a fülke belsõ terén – megvédve a mintákat a külsõ szennyezõdésektõl – és elõl
távozik a fülkébõl. 
A steril levegõt (99.999%-os = H14 tisztaságú) az EN1822 szerint DOP-tesztelt HEPA szûrõ állítja elõ.
A szûrõ élettartamát növeli a cserélhetõ elõszûrõ. Nem megfelelõ légsebesség esetén (a szûrõ eltömõdött)
vészjelzési funkció kapcsol be.
A fülke anyaga elektrosztatikus festéssel védett acéllemez. Az oldalsó biztonsági üvegablakok biztosítják a
megfelelõ áttekinthetõséget, szükség-szerint ezekre szerelhetõk fel a csapok a gáz, CO2, vákuum
bevezetésére.
A munkafelület könnyen tisztítható rozsdamentes acéllemez. A munkatér nyílása kétféle szûrõmagassággal
(610 és 762 mm) készülhet. Ezekhez 580 mm-es és 730 mm-es munkamagasság tartozik, amely alapján
a kiválasztható a kényelmes munkavégzést biztosító optimális fülke.
A fluoreszcens világítással ellátott lamináris fülke erõs asztalra, vagy állványra helyezhetõ. A készülékeket
kis zajszint jellemzi.
A MICROFLOW fülkéket a BS EN ISO 14664-1 Class 5 szabvány szerint tesztelik.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.OMN004 OMNI PCR 600 × 380 × 590 620 × 560 × 970 0,4 >800 <55 60

BIOQUELL OMNI PCR fülke
Kis helyigényû, asztalra állítható kompakt fülke, amelyben a steril levegõáram védi a mintát az elszen-
nyezõdéstõl. A készülékben negatív nyomás uralkodik, így a kezelõ felé sem áramlik ki a levegõ. Ez a PCR-
fülke gyakorlatilag úgy mûködik, mint egy kisméretû, Class II-es biztonsági fülke!
A készülék a levegõ 70%-át visszaforgatja, a maradék 30%-ot a második HEPA szûrõn át visszajuttatja a
labor terébe. A fülkét speciális DNS és PCR alkalmazásokra is lehet használni! 
A PCR fülke a hagyományos világítás mellett beépített, idõzíthetõ UV-lámpával rendelkezik, mely csak a tel-
jesen bezárt ajtónál kapcsolható be. 
A berendezés belsõ tere rozsdamentes acél borítású. A fülke váza porszórással festett, majd hõkezelt acél-
ból készül, az elülsõ ablak anyaga polikarbonát. A munkafelület egy darabból készített polírozott rozsda-
mentes acéllap. Tartóváz (asztal helyett), gáz és vákuumcsap opcióként rendelhetõ meg.

BIOQUELL MICROFLOW CLASS I biológiai biztonsági fülke
A I.-es osztályú biológiai biztonsági fülkék feladata, hogy biztosítsa a patogén minták (3-as kategóriáig) bizton-
ságos kezelését, a kezelõ biztonságának megvédésével, valamint a minták kereszt-szennyezõdésének
megakadályozásával. A készülékben negatív nyomás uralkodik, így a kezelõ felé nem áramlik ki a veszélyes
anyagokat tartalmazó levegõ.
Ezek a biztonsági (BSC) fülkék – ventilációs rendszerüket tekintve – két változatban, 100% kifújós és recirkulá-
ciós rendszerû kivitelben készülnek.

100% kifújós biztonsági fülkék: a fülke tetején kijutó levegõt elõzõleg egy HEPA szûrõ szûri meg 99,999%-os
tisztaságúra. Az elszívó rendszerhez csatlakozó csonkon túl célszerû még egy ventilátort beépíteni, amellyel
30 m távolságra lehet eltávolítani a levegõt akár 250 Pa nyomású légáramlattal szemben is.
Recirkulációs biztonsági fülkék: a recirkulációs változatú I-es osztályú fülkében két HEPA szûrõ található. A
fülke fertõtlenítéséhez a formalinos párologtató beépítése szükséges. A fülke elõkészíthetõ hidrogén-peroxid-
dal történõ fertõtlenítéshez is.
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Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.130101 tartóváz BF100 fülkéhez 10.130034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat

10.130121 tartóváz BF120 fülkéhez 10.130004R dupla elektromos aljzat (jobbra)

10.130151 tartóváz BF150 fülkéhez 10.130004L dupla elektromos aljzat (balra)

10.130102 görgõs váz BF100 fülkéhez 10.130105R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra)

10.130122 görgõs váz BF120 fülkéhez 10.130105L gázcsap mágnesszeleppel (balra)

10.130152 görgõs váz BF150 fülkéhez 10.130106R vákuumcsap (jobbra)

10.130FAN külsõ ventilátor készlet* 10.130106L vákuumcsap (balra)

10.130103 UV-lámpa BF100 fülkéhez 10.130100R formalinpárologtató (jobbra)

10.130123 UV-lámpa BF120 fülkéhez 10.130100L formalinpárologtató (jobbra)

10.130153 UV-lámpa BF150 fülkéhez 10.130200 peroxid bevezetõ készlet**

*100% kifújós (K) biztonsági fülkékhez, kompletten (csövekkel és tartókonzolokkal).

**recirkulációs (R) biztonsági fülkékhez.

Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

100% kifújós rendszerû biztonsági fülkék

10.130100 BF100K 1.000 × 640 × 635 1.190 × 748 × 1.380 550 >800 <65 189

10.130120 BF120K 1.200 × 640 × 635 1.390 × 748 × 1.380 670 >800 <65 209

10.130150 BF150K 1.500 × 640 × 635 1.690 × 748 × 1.380 850 >800 <65 234

Recirkulációs rendszerû biztonsági fülkék

10.130100R BF100R 1.000 × 640 × 635 1.190 × 748 × 1.380 550 >800 <65 189

10.130120R BF120R 1.200 × 640 × 635 1.390 × 748 × 1.380 670 >800 <65 209

10.113150R BF150R 1.500 × 640 × 635 1.690 × 748 × 1.380 850 >800 <65 234

A készülékek kezelõszerve egy érintõfóliás,
mikroprocesszoros vezérlõ egység, melyen a
szellõzés és a világítás, valamint a biztonsági
eszközök állíthatók be. A szûrõ eltömõdésére –
légsebesség csökkenésére – akusztikus és
vizuális riasztás figyelmeztet. 
A munkafelület egy darabból álló, polírozott
rozsdamentes acéllap. A berendezés váza
porszórással festett, majd hõkezelt acélból
készül. A függõlegesen csúsztatható üvegablak
szükség esetén teljesen lehúzható, 100%-os
zárást biztosítva. A fülkék fluoreszcens
világítással vannak ellátva, a többi kiegészítés
(elektromos aljzat, UV-lámpa, állvány, csapok)
opcióként rendelhetõk meg.
A biztonsági fülkék, megfelelõ asztalra vagy
opcionális állványra is állítható. A fülke megfelel
az Európai Unió EN 12469 normájának. Minden
készülék egy külsõ minõsítõ laboratórium által
tesztelve hagyja el a gyárat.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.140100 BF100-II 1.000 × 425 × 635 1.190 × 748 × 1.380 420 >800 <65 170

10.140120 BF120-II 1.200 × 425 × 635 1.390 × 748 × 1.380 500 >800 <65 190

10.140150 BF150-II 1.500 × 425 × 635 1.690 × 748 × 1.380 630 >800 <65 230

10.140180 BF180-II 1.800 × 425 × 635 1.990 × 748 × 1.380 760 >800 <65 250

BIOQUELL MICROFLOW CLASS II biológiai biztonsági fülke
A BIOQUELL MICROFLOW Class II-sorozatú biztonsági fülkéiben a vertikális légáramlás a kezelõt, és a ter-
méket is védi. A levegõ 70%-a recirkuláltatott, míg maradék 30% a fülke tetején – egy második HEPA
szûrõvel megszûrve – távozik. Ez a levegõ közvetlenül kivezethetõ a szabadba, vagy a labor légterébe is
engedhetõ. 
A két beépített HEPA/ULPA-szûrõ a 0,3 μm-nél nagyobb szemc-
sék 99,999%-át kiszûri, így az ezekbõl kijövõ levegõ tisztasági
osztálya: Class 10. 
Mikroprocesszoros vezérlésû fülke alfanumerikus kijelzõjén a
készülék összes fontos paramétere (légsebesség, bemenõ /
kimenõ levegõ sebessége, munkatér hõmérséklete, teljes
üzemidõ, UV-lámpa üzemideje, HEPA szûrõk cseréjének dátuma)
megjelenik. Vizuális és akusztikus vészjelzés nem megfelelõ
légáramlás, eltömõdött szûrõ, vagy nyitott ablak esetére. 
A fülke belsõ része rozsdamentes acélból készül, míg a külsõ
burkolat festett acél. A munkafelület szintén polírozott rozsda-
mentes acélból van készítve. A teljesen lehúzható ablak
jóvoltából a fertõtlenítéskor nincs szükség semmiféle lezáró
elem a résbe való beillesztésére.
A készülékhez opcióként rendelhetõk a szükséges kiegészítõk,
mint pl. UV lámpa, vákuumcsap, gázcsap, és elektromos aljzat,
állvány, stb. 
A fülke megfelel a BS5726, és az Európai Unió új BS EN 12469
normájának. Minden-egyes készülék egy külsõ minõsítõ labo-
ratórium által tesztelve hagyja el a gyárat.

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.140101 tartóváz BF100 fülkéhez 10.140183 tartóváz BF180 fülkéhez

10.140121 tartóváz BF120 fülkéhez 10.140034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat

10.140151 tartóváz BF150 fülkéhez 10.140004R dupla elektromos aljzat (jobbra)

10.140102 görgõs váz BF100 fülkéhez 10.140004L dupla elektromos aljzat (balra)

10.140122 görgõs váz BF120 fülkéhez 10.140105R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra)

10.140152 görgõs váz BF150 fülkéhez 10.140105L gázcsap mágnesszeleppel (balra)

10.140182 görgõs váz BF180 fülkéhez 10.140106R vákuumcsap (jobbra)

10.140FAN külsõ ventilátor készlet* 10.140106L vákuumcsap (balra)

10.140103 UV-lámpa BF100 fülkéhez 10.140100R formalinpárologtató (jobbra)

10.140123 UV-lámpa BF120 fülkéhez 10.140100R formalinpárologtató (jobbra)

10.140153 UV-lámpa BF150 fülkéhez 10.140200 peroxid bevezetõ készlet**

*100% kifújós (K) biztonsági fülkékhez, kompletten (csövekkel és tartókonzolokkal).

**recirkulációs (R) biztonsági fülkékhez.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Világítás Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (Lux) (dBA) (kg)

10.150100 BF100-III 1.000 × 640 × 635 1.821 × 748 × 1.580 630 >800 <65 210

10.150120 BF120-III 1.200 × 640 × 635 2.021 × 748 × 1.380 790 >800 <65 230

BIOQUELL MICROFLOW CLASS III/I biztonsági fülke vagy kesztyûs boksz
A BIOQUELL MICROFLOW CLASS III/I típusú biológiai biztonsági fülkéje két üzemmódban mûködhet: egyesíti
a I-es osztályú biztonsági elszívó, valamint a Group 4-es kategóriájú anyagok kezeléséhez szükséges III-as

biztonsági osztályú üzemmódot. 
A CLASS I üzemmódban a fülke elejét ki lehet nyitni, és a 20 cm magas

munkanyíláson át lehet dolgozni.
A készüléket a kesztyûs panel beillesztésével (az oldalsó zsilip és a for-
malinos párologtató alapban fel van szerelve a fülke oldalaira) CLASS
III üzemmódra lehet átállítani. 
A készülék levegõt a jobb oldalon – elõszûrõn át – egy HEPA-szûrõn
keresztül szívja be. Ezáltal a CLASS III üzemmódban steril légáramlás
van a belsõ térben. 
A fülkét minden esetben a külsõ elszívó rendszerhez kell csatlakoz-

tatni.
A készülékek kezelõszerve egy érintõfóliás, mikroprocesszoros
vezérlõ egység, melyen a szellõzés és a világítás, valamint a biz-
tonsági eszközök állíthatók be. A szûrõ eltömõdésére –
légsebesség csökkenésére – akusztikus és vizuális riasztás
figyelmeztet. 

A fülke megfelel a BS5726 és az BS EN 12469 normáknak.

Kiegészítõk, opciók
Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.150101 Állvány az 1,0 méteres fülkéhez 10.150005R gázcsap mágnesszeleppel (jobbra) 

10.150121 Állvány az 1,2 méteres fülkéhez 10.150006R vákuumcsap (jobbra) 

10.150103 UV-lámpa Class III, 1,0 méteres-be 10.150100R formalin párologtató (jobbra)

10.150123 UV-lámpa Class III, 1,2 méteres-be 10.150FAN külsõ ventilátor készlet*

10.150034 dupla elektromos, és 1x UV aljzat 10.150VFC kapcsolt kontaktus

*kompletten (csövekkel és tartókonzolokkal).

Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (dBA) (kg)

10.BFC5-005 MONAIR 5 580 × 520 600 × 580 × 800 200 <55 37

BIOQUELL ASTEC MONAIR 5 elszívófülke
Az ASTEC MONAIR 5 kisméretû, asztalra helyezhetõ, oldószer megkötésére alkalmas
elszívófülke. A fülkét nem kell elszívó rendszerhez csatlakoztatni, mert a keletkezõ
porokat/gõzöket a beépített szûrõ megköti. A szûrõt az applikációhoz kell megválasztani
és megrendelni az alábbi táblázatban megadott választékból. 
A fülke váza porszórt acél, az oldal- és elülsõ ablakok kristálytiszta acrylból készülnek.
Igény esetén a munkafelülettel azonos méretû mûanyag (PP) folyadékgyûjtõ tálca
(10.A5U-200) is rendelhetõ (A fülke vezérlése fényjelzéssel figyelmeztet nem megfelelõ
légáramlás esetén, illetve szûrõ eltömõdése esetén (opció). 
Az elszívó fülke beépített világítással (fénycsõ, 18 W) rendelkezik.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Fõszûrõ Légáram Zajszint Súly

(mm) (mm) (db) (m/s) (dBA) (kg)

10.MP750 MONAIR PLUS 750 730 × 640 × 790 780 × 700 × 1.220 1 0,5 <59 69

10.MP1000 MONAIR PLUS 1000 980 × 640 × 790 1.030 × 700 × 1.220 2 0,5 <59 69

10.MP1250 MONAIR PLUS 1250 1.230 × 640 × 790 1.280 × 700 × 1.220 2 0,5 <59 69

10.MP1500 MONAIR PLUS 1500 1.480 × 640 × 790 1.530 × 700 × 1.220 2 0,5 <59 69

10.MP1750 MONAIR PLUS 1750 1.730 × 640 × 790 1.780 × 700 × 1.220 3 0,5 <59 69

BIOQUELL ASTEC MONAIR PLUS elszívó fülke
A MONAIR PLUS a BIOQUELL által gyártott ASTEC fülkék nagyobb méretû, elszívó és vegyszereket megkötõ
fülkék családja. A fülkéket nem kell elszívó rendszerhez csatlakoztatni, mert a keletkezõ porokat/gõzöket a
beépített szûrõ megköti. A szûrõt az applikációhoz kell megválasztani és megrendelni a fenti táblázatban
(ASTEC MONAIR 5) megadott választékból. 
A fülkék a méretüktõl függõen 1, 2 vagy 3 db fõszûrõt (fõszûrõ
egységet) is tartalmazhatnak. A fõszûrõ védelmére az
elõszûrõ szolgál. Opcionálisan biztonsági szûrõ is kérhetõ,
amely az egyszer már megszûrt levegõt a ventilátor után még
egyszer megszûri. 
Az alsó képen a fõszûrõk hozzáférhetõsége látható. A kezelõ
egyszerûen – mint egy fiókot – kihúzhatja a szûrõt, amely egy
fogantyúval ellátott dobozban van, és azt egy mozdulattal a
veszélyes hulladékot tároló szabványos dobozba teheti be. 
A fülke váza porszórt acél, az oldal- és elülsõ ablakok kristály-
tiszta acrylból készülnek. A készülékben fluoreszcens világítás
(megvilágítás mértéke 450 lux) mellett hang,- és fényjelzés
figyelmeztet a rendellenességekre, mint szûrõ eltömõdés,
alacsony áramlási sebesség, ventilátor hiba, magas oldószer-
szint, nyitott elõablak-fülek. 
Opcionálisan savszenzor is rendelhetõ. A savszenzor (hason-
lóan az oldószer-szenzorhoz) a fõszûrõ után érzékeli a kimenõ
levegõ koncentrációját. Egyidejûleg csak az egyik szenzor
(oldószer vagy sav) lehet a fülkébe beépítve! Egy fõszûrõ
egység tömege: 10 kg. A biztonsági szûrõ tömege: 4 kg. 
Szükség szerint állvány, víz-, gáz-, és vákuumcsap, elektromos aljzat is rendelhetõ. Bármely csap megren-
delése esetén a gyári állványt is meg kell rendelni! További mûszaki információkért keresse meg munkatár-
sainkat.

Oldószermegkötõ szûrõk ASTEC MONAIR 5 elszívófülkébe

Kód Megnevezés Kód Megnevezés

10.FIMON5-300 elõszûrõ (10 db) 10.FIMONS-015A sav szûrõ

10.FIMONS-001A általános szûrõ 10.FIMONS-016A higany és kén szûrõ

10.FIMONS-002A ionid szûrõ 10.FIMONS-017A cianid szûrõ

10.FIMONS-010A alkáli szag szûrõ 10.FIMONS-018A éter szûrõ

10.FIMONS-012A ammónia szûrõ 10.FIMONS-030A HEPA részecskeszûrõ

10.FIMONS-013A formaldehid szûrõ

Szûrõ töltetének tömege: 4 kg.
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Kód Típus Belsõ méret Külsõ méret Légáram Zajszint Súly

(mm) (mm) (m/s) (dBA) (kg)

10.EDU001L EDU MOBILE csapok nélkül 940 × 760 × 800 1.000 × 700 × 1.820 0,5 <50 160

10.EDU004L EDU MOBILE csapokkal 940 × 760 × 800 1.000 × 700 × 1.820 0,5 <50 160

BIOQUELL ASTEC EDU MOBILE mozgatható elszívófülke oktatáshoz
A sokoldalú EDU MOBILE mozgatható elszívófülke elsõsorban
a gyakorlati tudományos munka szemléltetésére készült.
Hasonlóan a MONAIR családhoz, ezt a fülkét sem kell elszívó
rendszerhez csatlakoztatni, mert a keletkezõ porokat/gõzöket
a beépített szûrõ megköti. A megfelelõ szûrõt a MONAIR 5
típusú elszívó fülkénél megadott választékból lehet rendelni
(lásd 11.23 oldal).
A fülkébe 1 db 14 kg töltetõ fõszûrõ tehetõ be. A fõszûrõt
védõ elõszûrõ 10 kg-os. A fõszûrõ egyszerûen kezelhetõ,
speciális rögzítõ mechanizmusa mindig megfelelõ zárást 
biztosít.
A fülke munkatere teljesen átlátszó – a hagyományos fülékhez
képest még a berendezés hátoldala is – kristálytiszta akril.
A fülke átláthatósága és mozgathatósága révén kiválóan alkal-
mas oktatási célokra.
A berendezés váza fémszerkezetû, a fülke alsó részében
tároló szekrényt helyeztek el. A munkafelület egy kivethetõ
folyadék-összegyûjtõ tálca.
A készülékben fluoreszcens világítás mellett hang,- és fény-
jelzés figyelmeztet a rendellenességekre, mint szûrõ
eltömõdés (opció), alacsony áramlási sebesség, magas
oldószerszint (opció).
Az EDU MOBILE elszívófülke két változatban készül. A felsze-
reltebb változat víz-, és gázcsapokkal is rendelkezik.

Kód Megnevezés Energia felvétel Méretek 

(Watt) (mm)

10.FOR001 formalin eltávolító készülék 130 530 × 680 × 920

10.FIL013 szûrõ a formalin eltávolítóba - 450 × 600 × 100

10.FIL300 elõszûrõ (10 db) - -

BIOQUELL ASTEC formalin eltávolító készülék
A formalin eltávolító/megkötõ készüléket a biológiai biztonsági fülkék formalinnal történõ
dekontaminálását követõen lehet a fülkében maradt – a kezelõre és a környezetre is
veszélyes – maradék formalin eltávolítására és megkötésére használni. 
A formalin megkötését egy 14 kg tömegû speciális aktívszénnel megtöltött szûrõ végzi
el. A készülék könnyen mozgatható, és 3 méter hosszú elszívó csövével csatlakoz-
tatható a fülkéhez.
A fõszûrõt egy elõszûrõ védi, amely fõként a nagyobb szemcsék fõszûrõbe való 
bekerülését akadályozza meg.
A formalin eltávolító csendes mûködésû, könnyen kezelhetõ, hordozható készülék.
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A mikrobiológiai, vagy biotechnológiai laboratóriumokban követelmény a munkához
használt eszközök, segédanyagok, és a bevizsgált minták sterilizálása. Erre a feladatra
autoklávokat alkalmaznak.
Az autokláv kamrájában gõzzel történik a sterilizálás.

A gõz elõállítása hagyományosan magában a kamrában történik; ilyenkor mindig víz van a
kamra aljában, és ezt a vizet fûtik fel a kamra aljában lévõ, vagy – asztali készülékeknél –
a kamra külsõ falára épített) fûtõtestek.

A gõzsterilzálás legfõbb ellensége az autoklávban rekedt levegõ. A gõz energiája több
ezerszer nagyobb, mint a levegõé (gondoljon a nedves/száraz szauna közötti üzemi
hõmérséklet különbségre, és a hõérzetre).

A képen látható elrendezések fõ hátránya, hogy a levegõ eltávolítása komoly
nehézségekbe ütközik. A víz ugyanis a készülék legalsó pontját foglalja el, ezért a levegõt
csak ettõl egy magasabb ponton lehet elvezetni a készülékbõl. Mivel a levegõ nehezebb a
gõznél, a levegõ természetes mozgása lefelé irányul a kamrában, tehát annak egy része
bentmarad a készülékben.

Az ilyen fûtésû autoklávoknál a vákuumszivattyú sem tud tökéletes eredményt elérni
(100%-ban eltávolítani a levegõt), mert az elsõ – viszonylag jó – vákuumciklus után a
második már kevésbé lesz eredményes a kamra alján lévõ víz folyamatos párolgása miatt.

Kezdetben az autoklávok mind vertikális kamrájúak (felültöltõsek) voltak, napjainkban azon-
ban az asztali változatok (elöltöltõsek) is elterjedtek.

Autokláv, gõzsterilizátor használata a laboratóriumban

Fûtõtest

Hagyományos
asztali autokláv

Fûtõtest

Hagyományos
álló (vertikális) autokláv
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A gõz elõállításának másik (korszerû) módja a gõzgenerátor. A gõzgenerátor a kamrától
elkülönítve, de általában az autokláv háza alatt kap elhelyezést.

A képen látható elrendezés lehetõvé teszi a levegõ jó hatásfokú eltávolítását, aminek
alapvetõ szerepe van az ideális autokláv kialakításában.

Az ideális autokláv felépítése, összetevõi:
• A levegõ-eltávolítása a kamra legalsó pontján történik (a kamra alja ne legyen lapos!)
• A kamrában nincsenek fûtõtestek
• Gõzgenerátoros fûtés
• Hõmérsékletmérés a sterilizálandó mintában (is)
• Gyorshûtés a folyadék-programokhoz
• Sûrített támasztó-levegõ használata a folyadékok hûtésekor
• Vákuumrendszer elõ-, és utóvákuumhoz
• Utólagos energia bevitel lehetõsége a szárításhoz
• Kimenõ levegõ szûrése erõsen fertõzõ anyagok semlegesítéséhez
• Dokumentálhatóság

Az autoklávhoz használatos egyéb tartozékok:
• Vízlágyító kemény csapvíz esetére, a gyorshûtés és a vákuumszivattyú ellátására
• Drótkosarak a lombikok, eszközök tartásához, kényelmes kezeléséhez
• Alulról zárt fazekak (asztalinál tepsik) megsemmisítéshez, 

a szennyes folyadékok visszatartására
• Kiemelõ lift nagy térfogatú vertikális készülékekhez
• Szállítókocsi és töltõkocsi nagy térfogatú asztali készülékekhez
• Víz-elõszûrõ a csapvízben lévõ szilárd szemcsék kiszûrésére

Az ideális autokláv, gõzsterilizátor

A gõzgenerátor néhány igen fontos elõnyt jelent egy autokláv esetében, mert:

• nincs fûtõtest a kamrában, ezért igen könnyû a kamra tisztántartása (a lapos aljú
kamrák nem optimálisak, mert a kondenzvíz egy része bentmaradhat)

• a gõz bevezetése a kamra felsõ részén történik, a levegõt pedig a kamra alsó részein
lehet eltávolítani

• a készülék felfûtése sokkal gyorsabb, mint a „hagyományos” fûtõtestekkel
• az elõvákuumozó ciklusok problémamentesen és gyorsan mennek végbe, mert nincs

víz a kamra aljában (csak ha gömbölyû a kamra alja!)

Miért fontos, hogy gõzgenerátor legyen az autoklávban?

Gõzgenerátor

Gõzgenerátoros asztali autokláv

Gõzgenerátoros álló (vertikális) autokláv

Gõzgenerátor
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SYSTEC laboratóriumi autoklávok, gõzsterilizátorok
A Systec gyártmányú laboratóriumi autoklávok két fõ csoportra oszthatók:

- szabadon álló (vertikális), vagy felültöltõs és
- asztali, vagy elöltöltõs autoklávokra. Az asztali autoklávok speciális változatai a 

kétajtós, vagy átadó autoklávok.

A Systec autoklávok két fõ csoportjának elnevezése: a Systec V (vertikális), és a 
Systec D (asztali) autoklávok.
A kétajtós, vagy átadó autoklávok megjelölése: Systec D 2D
Mindkét fõcsoportnak három alcsoportja van, amely alcsoportok készülékei szolgáltatás-
ban és természetesen árban is különböznek egymástól.
A Systec autoklávok alcsoportjai: a V, vagy D utáni toldalékbetûvel (X, E, vagy B).
A HX-sorozat készülékei négy méretben és a legmagasabb szolgáltatás-szinten
kaphatóak. Ezen sorozat kétajtós változatai (HX-2D) a 2011-es év végére lesznek
kaphatóak.

Systec mûszaki megoldásai  VX  VE  VB  DX  DE  DB  2D HX

Kamra elrendezése álló/ álló/ álló/ asztali/ asztali/ asztali/ kétajtós/ nagy-

/felültöltõs /felültöltõs /felültöltõs /elöltöltõs /elöltöltõs /elöltöltõs /átadó térfogatú

PT100 hõmérséklet szenzor x x x x x x x x

Hõmérséklet és nyomásvezérlés x x x x x x x x

Gõzgenerátor x - - x - - x x

Fûtõtest a kamrában - x x - x x - -

Programok száma 25 12 3 25 12 3 25 100

Rendelhetõ opciók 

Gyorshûtés x x - x x - x x

Belsõ légkeverés x x - x x - x x

Kompresszor x x - x x - x x

Vízlágyító x x - x x - x x

Vákuumrendszer x - - x - - x x

Szárítás (SUPERDRY) x - - x - - x x

Nyomtató x x x x x x x x

PC-szoftver x x - x x - x x

Vertikális  Asztali  HX Fõbb mûszaki tulajdonságok 

VX  DX  HX teljesen automatikus: gõzgenerátorral ellátva, minden opcióval 

felszerelhetõ. Az ideális autokláv alapja. Validálható készülékek.

VE DE - automatikus mûködés, fûtõtest a kamrában, korlátozott opcionális

felszerelhetõség

VB DB - félautomatikus mûködés, fûtõtest a kamrában. Az opciók közül csak

a nyomtatóval szerelhetõ fel. 

SYSTEC autoklávok alcsoportjainak szolgáltatásai
A vertikális készülékek minden-egyes alcsoportjában (VX, VE, VB) nyolc-nyolc különféle kamratérfogatú autokláv van
(40 litertõl, 150 literig nyolc méretben). Ez összesen 24 db. különféle autoklávot jelent csak a vertikális készülékeknél.
Az asztali készülékeknél mindhárom alcsoportban (DX, DE, DB) – a 23-tól a 200 literig tartományt – hét-hét külön-
bözõ méretû készülék fedi le. Asztali autoklávból így összesen 21 féle létezik.
A kétajtós (átadó) készülékbõl csak a gõzgerátoros változat kapható 90, 150, és 200 literes méretben.
Az autokláv típusát a csoportnév (pl, Systec VX) és a kamratérfogatot jelzõ szám (65) kombinációja adja: így a Systec
VX-65 típus egy 65 literes, vertikális, gõzgenerátoros autoklávot jelent.
A HX-típusú autoklávok – 740 mm átmérõjû kamrával, négy méretben (500, 750, 1.000 és 1.250 mm mélységû kam-
rával) – 210, 320, 430 és 540 literes nettó kamratérfogattal – készülnek.

vertikális autoklávok teljes típusválasztéka11.30
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A technika folyamatos fejlõdése, a miniatürizálás és a Systec által alkalmazott csúcs-
technológia 2004-re lehetõvé tette V-szériájú autokláv (gõzsterilizátor) család
megszületését. E készülékcsalád tagjai a vertikális autoklávok új generációját képviselik,
amelyek megjelenésükben is jelentõs változást hoznak: formatervezett, modern külsõ,
nagyméretû kijelzõ, kisebb helyigény és hátrafelé nyíló (automatikus) ajtó.

A VX-szériájú készülékek alapkiépítésben tartalmazzák a gõzgenerátort. Ezek a kompro-
misszum nélküli autoklávok olyanok, mint a kisméretû ipari autoklávok. Megfelelõ
opciókkal felszerelve mindent tudnak, amit az autoklávnak tudnia kell.

A beépített gõzgenerátor – együtt a Systec csúcstechnológiájával – az elõzõekben
említettek mellett a további elõnyöket jelenti:

- mivel a kamra alja gömbölyû, a levegõ eltávolítása ideálisan a legalsó ponton történik
- a készülék alacsony építésû (a szokásosan alul lévõ fûtõtestek elektromos kivezetései

miatt a nagyobb kamrájú készülékek túl magasak voltak). A Systec VX-150 típusú
autokláv kamrájának eléréséhez nem kell fellépõt használni.

- a gõz bevezetése a kamra felsõ részén történik, és mivel a levegõ, valamint a kon-
denzvíz eltávolítása a kamra legalsó pontján lehetséges, egyszerûbb applikációknál
még vákuumszivattyú nélkül is szinte tökéletesen levegõmentes belsõ tér érhetõ el.

- a gõz érintõlegesen érkezik a kamrába, ezért abban körkörösen forogva, a hideg falon
„kiszáradva” természetes módon nyomja ki a gõznél nehezebb levegõt az autokláv
belsejébõl (textil sterilizálásakor nem ázik el nagyon a minta, ezért gyorsabb is lesz
annak megszárítása).

- az elõvákuumozó ciklusok problémamentesen és gyorsan mennek végbe, mert a víz tel-
jesen kiürül a kamrából minden vákuumciklus elõtt.

- a desztillált / ioncserélt vizet elegendõ a készülék közelében egy tartályban elhelyezni,
vagy csõben odavezetni, azt a készülék teljesen automatikusan fogja vételezni.

SYSTEC V-típusú, vertikális álló autoklávok

Folyadékok hõmérsékletének mérése bemerülõ szenzorral
A mikrobiológiai laboratóriumokban napi feladat a folyadékok sterilizálása. Az oldatokat
általában maximum ¾-ig töltött üvegekben (megóvja a táptalajt az edénybõl való kifor-
rástól), félig lezártan helyezik el az autokláv terében. Csak nyomásálló üvegeket szabad
és csak az erre alkalmas autoklávban teljesen bezárni!

Amint a készüléket feltöltötték, elindítják a sterilizáló programot. A régi konstrukciójú,
mechanikus vezérlésû autoklávok (és sok mai típus is ilyen) csak a nyomást mérik a
tartályban. A sterilizálási hõmérsékletet a gyártó által megadott nyomás-hõmérséklet
összefüggésbõl számolja ki a felhasználó, és a megfelelõ nyomás elérésétõl indítják a
sterilizálási idõt.

E módszer fölött viszont lassan elhalad az idõ, mert az egyre szigorúbb minõségbiz-
tosítási elõírások a folyamat dokumentálását követelik meg, és ebbe már nem fér bele
a közvetett hõmérséklet-mérés.
A dokumentáláshoz csak a valós hõmérséklet-adatok felelnek meg! Ehhez a hõmérsék-
letet mérni kell a sterilizálandó folyadékba bemerített szenzorral. Ezt csak a korszerû
autoklávokkal lehet megvalósítani. Amikor a folyadékba merített hõmérséklet szenzor
121 °C-ot jelez, akkor nem csak a 0,5 – 10 literes üvegedényeket körülvevõ gõz érte el
a sterilizálási hõfokot, hanem a sterilizálandó folyadék is (a két közeg jelentõs idõbeli
eltéréssel lesz azonos hõmérsékletû). Ekkor indítható a sterilizálási idõ visszaszá-
molása.
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A beépített gõzgenerátor egyik hozadéka, hogy a nagy térfogatú (150 literes) autokláv
peremmagassága jelentõsen alacsonyabb lett, így a kamra tisztítása is lényegesen
egyszerûbbé válik. Nem kell fellépõt használni a készülék töltéséhez, a töltet
kiszedéséhez, vagy az autokláv tisztításához!

Amennyiben a laborban kiépített gõzhálózat van, lehetõség nyílik ehhez csatlakoztatható
készüléket is rendelni.

A 65 literes és az ettõl nagyobb kamratérfogatú autoklávok ajtaja belülrõl homorú
kialakítású. Ennek köszönhetõen az opcionális belsõ légkeverõ ventilátor semmit nem
vesz el a készülék hasznos belsõ terébõl.

Az ajtó egyszerûen kezelhetõ a program végén a STOP-gomb megnyomásával lehet
kinyitni. A nyitószerkezetet pneumatika mûködteti, majd meg is tartja az ajtót annak
kinyitott helyzetében. Egy elektronikus retesz akadályozza meg az ajtó 
kinyitását, amennyiben a kamrában túlnyomás uralkodik, vagy a belsõ hõmérséklet
magasabb a biztonságos ajtónyitáshoz szükséges hõmérsékletnél (folyadékoknál ez
alacsonyabb, mint 80 °C).

A ciklus végére automatikus ajtónyitás is beprogramozható. Ezek a készülékek már 
alkalmassá tehetõk szárítási feladatok elvégzésére is, mert a beépített gõzgenerátor
biztosítja az ehhez szükséges többlet-energiát. Természetesen a szárító-funkcióval
együtt vákuumszivattyút is szükséges rendelni az „alapkészülékhez”.

Az ajtót hõvédõ mûanyag burkolat fedi, így az autokláv kezelõje nincs kitéve a forró 
fémfelület okozta sérülésnek. Az ajtó tömítése hõálló szilikongumiból készül.

A mikroprocesszoros vezérlés beépített programjainak száma a készülékek típusától
függ: a VX, DX és 2D típusok 12 alap-, + 2 teszt-, és további 11 szabadon konfigurál-
ható programot tartalmaznak. A VE és DE típusok 12, míg a VB és DB típusok 3 prog-
rammal rendelkeznek (lásd a 11.27 oldali táblázatot). Bármely program idõ és
hõmérséklet paraméterei – igény szerint – szabadon változtathatók.

A készülék magyarul „beszél”, így a programok, a fõbb paraméterek és az üzenetek 
magyar nyelven jelennek meg a kijelzõn.
Az Fo kalkuláció is lekérhetõ az X és E készülékekbõl. Ekkor a program végén a készülék
kiszámolja – és nyomtató megléte esetén kinyomtatja – az aktuális Fo értékét. Ezzel
lehetõvé válik, hogy hasonló töltet esetén a sterilizálást optimalizálni lehessen.

A sterilizálás hõmérséklete 140 °C-ig szabadon beállítható, míg a sterilizálás idõtarta-
ma 1 perctõl 300 percig adható meg. Opcióként 99 nap és 9999 perc és a ciklus
ismétlése is beprogramozható (anyagvizsgálatok, öregbítés). A pro-
gram igény szerint – akár százszor is – automatikusan megismétel-
tethetõ. Opcionálisan 150 °C sterilizálási hõmérséklet (tiszta
gõzben nem levegõvel kevert gõzben) is kérhetõ.

Mivel az ajtó homorulatába beépíthetõ ventilátor semmit nem vesz
el a kamra szabad magasságából, így ventilátorral együtt is
lehetõség van pl. az 1 literes Schott laborüvegek három sorban
történõ elhelyezésére a 75 cm magas kamrában. Ez éppen 50%-kal
több, mint amennyi egy 75 cm magas kamrába a sík ajtóról „belógó”
ventilátor miatt befér. A 70 cm magas kamrába is csak 2 sornyi 
1 literes laborüveg fér be... 

SYSTEC V-típusú autoklávok különleges szolgáltatásai
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SYSTEC V-típusú vertikális álló autoklávok típusválasztéka
Az alábbi táblázat tartalmazza a V-szériájú
készülékek teljes típusválasztékát.

Kód Típus Kód Típus 

36.1040 VX-40 36.1240 VE-40 

36.1055 VX-55 36.1255 VE-55 

36.1065 VX-65 36.1265 VE-65 

36.1075 VX-75 36.1275 VE-75 

36.1095 VX-95 36.1295 VE-95 

36.1100 VX-100 36.1300 VE-100 

36.1120 VX-120 36.1320 VE-120 

36.1150 VX-150 36.1350 VE-150 

A sterilizálandó anyagok, eszközök tartására és az autoklávba való behelyezésére rozsdamentes acélhuzal-
ból készített drótkosarak szolgálnak. Soha ne tegyen a drótkosárba folyadékot tartalmazó, megsem-
misítésre kerülõ anyagokat!

Rozsdamentes drótkosarak vertikális (álló) SYSTEC autoklávokba

V-sorozat – tölthetõségi adatok

Kód Kosárméret V-40 V-55 V-65 V-75 V-95 V-100 V-120 V-150 

(Ø × magas, mm)

36.1654 Ø330 × 220 2 2 - - - - - -

36.1655 Ø330 × 290 1 2 - - - - - -

36.72151 Ø385 × 185 - - 2 3 4 - - -

36.7215 Ø385 × 240 - - 2 2 3 - - -

36.7212 Ø385 × 290 - - 1 2 2 - - -

36.7210 Ø385 × 365 - - 1 1 2 - - -

36.12511 Ø485 × 150 - - - - - 3 4 5

36.72251 Ø485 × 185 - - - - - 2 3 4

36.7220 Ø485 × 240 - - - - - 2 2 3

36.7225 Ø485 × 290 - - - - - 1 2 2

36.7225 Ø485 × 365 - - - - - 1 1 2 

Autokláv típusa /   V-40  V-55  V-65  V-75  V-95  V-100  V-120  V-150

Erlenmeyer lombikok

250 ml 3 × 11 4 × 11 3 × 14 3 × 14 5 × 14 3 × 22 4 × 22 5 × 22

500 ml 2 × 7 3 × 7 2 × 8 3 × 8 4 × 8 2 × 14 3 × 14 4 × 14

1.000 ml 2 × 4 2 × 4 2 × 5 2 × 5 3 × 5 2 × 8 2 × 8 3 × 8

2.000 ml 3 2 × 3 4 2 × 4 2 × 4 6 2 × 6 2 × 6

3.000 ml 1 1 2 2 2 × 2 4 4 2 × 4

5.000 ml 1 1 1 1 2 × 1 3 3 2 × 3

Laboratóriumi üvegek (Schott) 

250 ml 3 × 17 4 × 17 3 × 20 3 × 20 5 × 20 3 × 30 3 × 30 5 × 30

500 ml 2 × 11 3 × 11 2 × 15 3 × 15 4 × 15 2 × 22 3 × 22 4 × 22

1.000 ml 8 2 × 8 2 × 9 2 × 9 3 × 9 2 × 15 2 × 15 3 × 15

2.000 ml 4 2 × 4 4 2 × 5 2 × 5 8 2 × 8 2 × 8

5.000 ml 1 1 2 2 2 × 2 4 4 2 × 4

10.000 ml 1 1 1 1 1 2 2 2 

laboratóriumi üveg1.6

Erlenmeyer lombik1.2
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Kód Típus Kamraméret Térfogat Külsõ méret Telj. Feszültség

(mm) (liter) (mm) (kW) (V, 50 Hz)

36.1400 VB-40 Ø344 × 450 45/40 500 × 740 × 900 3,6 230 – 240

36.1410 VB-55 Ø344 × 600 60/55 500 × 740 × 900 3,6 230 – 240

36.1410 VB-65 Ø400 × 500 70/65 550 × 780 × 960 9,0 380 – 400

36.1430 VB-75 Ø400 × 600 80/75 550 × 780 × 960 9,0 380 – 400

36.1440 VB-95 Ø400 × 750 100/95 550 × 780 × 1.080 9,0 380 – 400

36.1450 VB-100 Ø500 × 500 110/100 650 × 900 × 985 9,0 380 – 400

36.1460 VB-120 Ø500 × 600 130/120 650 × 900 × 985 9,0 380 – 400

36.1470 VB-150 Ø500 × 750 160/150 650 × 900 × 1.110 9,0 380 – 400 

A megsemmisítésre kerülõ anyagokat (petricsésze, elhasznált, hulladék oldatok) egy alulról zárt edénybe
(fazékba) kell betenni. Nem elég az autoklávozható zsák használata, mert az kilyukadhat és így a kifolyó
anyag elszennyezi az autokláv belsõ terét. 

Rozsdamentes megsemmisítõ edények vertikális SYSTEC autoklávokba

Autokláv típusa Kód Edényméret Behelyezhetõ edény 

(X, E, B) (Ø × magas, mm) (db)

V-40 36.1657 Ø310 × 340 1

V-55 36.1657 Ø310 × 340 1

V-65 36.7230 Ø360 × 365 1

V-75 36.7230 Ø360 × 365 1

V-95 36.7230 Ø360 × 365 2

V-65/75/95 36.7240 Ø380 × 290 fedéllel, sorolható

V-100 36.7235 Ø470 × 365 1

V-120 36.7235 Ø470 × 365 1

V-150 36.7235 Ø470 × 365 2

V-100/120/150 36.7245 Ø480 × 340 fedéllel, sorolható

autoklávozható zsák2.23
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Az acéllap méretei az egyes autoklávokban:

Típus Alsó lap Típus Alsó lap

(mm) (mm)

D-65 295 × 510 D-100 390 × 500

D-95 295 × 690 D-150 390 × 750

Systec D-típusú asztali, elöltöltõs autoklávok
A korábban bemutatott Systec V-típusú
készülékeknél alkalmazott csúcstechnológiát
az asztali kivitelû autoklávokra adaptálva
született meg a D-széria.
Az asztali autoklávok családjának új generá-
ciójós készülékei megjelenésükben is jelentõs
változást hoznak: formatervezett, modern
külsõ, nagyméretû kijelzõ, automatikus
ajtózárás.

Ez a készülékcsalád három alcsoportból áll: a DX, DE és a DB sorozatból.

Ez háromszor hét = összesen 21 különbözõ asztali autoklávot jelent. Az összes auto-
kláv külsõ megjelenése megegyezik, csak a méreteiben térnek el egymástól. 
A különbségek az egyes alcsoportok nyújtotta szolgáltatásokban nyilvánulnak meg.

A DX-sorozatú készülékek alapkiépítésben tartalmazzák a gõzgenerátort, de csatlakoz-
tathatóak a labor saját gõzhálózatához is (ilyenkor gõzgenerátor nélküli kivitelt kell 
rendelni).

Az asztali autoklávok ajtaját (hasonlóan a V-típusú készülékekhez) pneumatika
mûködteti. A kezelõnek nem kell semmiféle menetes zárószerkezetet tekergetnie; az
ajtó egyetlen gomb megnyomásával kinyílik, de akár automatikusan is kinyittatható 
a ciklus lejárta után. Minden csak programozás kérdése, ami jelentõsen megkönnyíti a
készülékkel történõ munkavégzést.
A mikroprocesszoros vezérlés 12 + 2 + 11 szabadon konfigurálható programot tar-
talmaz. Bármely program idõ és hõmérséklet paraméterei – igény szerint – szabadon
változtathatóak.

A kisebb készülékek saját belsõ víztartállyal rendelkeznek, ezért alapkiépítésben (gyors-
hûtés nélkül) nem igényelnek sem víz, sem lefolyó csatlakozást. A kamrában, két pozí-
cióban is elhelyezhetõ rozsdamentes acélból készített alsó tartólap, amely stabil
felületként szolgál az üvegek, kosarak és egyéb edények számára. A nagyobb kamratér-
fogatú készülékekben elhelyezhetõ egy középsõ polc is, melyet szintén kétféle módon
lehet betenni. Így – a töltet méretének függvényében – összesen négy polcelrendezési
variáció állítható elõ. 

Kód Típus Kód Típus

36.1923 DX-23  36.1523 DE-23  

36.1945 DX-45 36.1540 DE-45 

36.2065 DX-65 36.1565 DE-65 

36.2090 DX-90 36.1590 DE-90 

36.2100 DX-100 36.1600 DE-100 

36.2150 DX-150 36.1650 DE-150 

36.2205 DX-200 36.1700 DE-200 
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Kód Típus Kamraméret Térfogat Külsõméret Telj. Feszültség, 

(mm) (liter) (mm) DX/DE DB (kW) 50 Hz 

36.1900 DB-23  Ø260 × 420 25 / 23 555 × 500 × 650  2,8 / 2,3  230 – 240 V, 1N

36.1910 DB-45 Ø344 × 500 50 / 45 618 × 550 × 740 2,8 / 3,0 230 – 240 V, 1N

36.1920 DB-65 Ø400 × 500 70 / 65 750 × 630 × 770 9,0 / 4,5 380 – 400 V, 3N

36.1930 DB-90 Ø400 × 700 95 / 90 630 × 970 × 750 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N

36.1940 DB-100 Ø500 × 500 110 /100 730 × 810 × 850 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N

36.1950 DB-150 Ø500 × 750 160 / 150 730 × 1.050 × 850 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N

36.1960 DB-200 Ø500 × 1.000 210 / 200 850 × 1.030 × 850 9,0 / 7,25 380 – 400 V, 3N 

SYSTEC 2D-típusú kétajtós (átadó, vagy átadós) autoklávok
A BSL 2, vagy ettõl magasabb biztonsági kategóriába sorolt laboratóriumokban
kötelezõ az átadó autokláv használata. Az autokláv egyik ajtaja a szennyezett (veszé-
lyes) zónában van, innen lehet a leölendõ anyagokkal feltölteni a készüléket.
A kétajtós autoklávokat a két helyiség – veszélyes / külsõ – között lévõ falba kell
beépíteni. Az ilyen rendszerû autoklávokat termelõ üzemek is használják tiszta-terû
helyiségeik védelmére.

Az átadó autoklávokat segítségével zsilipelik az anyagokat a fokozottan veszélyes
anyagokkal dolgozó laboratórium / tiszta tér és külsõ tér között. A második ajtó a nem
veszélyes szobában van, itt lehet kivenni a készülékbõl a sterilizált töltetet.

- A készülék szoftvere alábbi speciális reteszeléseket tartalmazza: egyidejûleg csak az
egyik ajtó lehet nyitva.

- az autokláv kikapcsolt állapotában egyik ajtó sem nyitható ki.
- nem engedi meg, hogy sterilizálatlan töltet esetén a tiszta oldal ajtaját kinyissák.
- a szennyes oldal kinyitása után csak egy sikeres sterilizáló ciklus után lehet a tiszta

tér ajtaját kinyitni.

Az autoklávok minden – a feladathoz szükséges – opcióval felszerelhetõek.

Kötelezõ felszereltségük közé tartozik: a kimenõ levegõ szûrése (részletek késõbb), 
a vákuumszivattyú és az alapkiépítéssel járó 150 °C-os, tisztán gõzfázisban elért 
sterilizálási hõmérséklet.

Kód  Típus  Kamraméret  Alsó lap Térfogat  Beépítési méret  Telj.   Feszültség

(mm) (mm) (liter) (mm) (kW)

36.2095 DX-90 2D 400 × 750 295 × 690 95 / 90 1.030 × 1.570 × 900 9,0 380 – 400, V/3N

36.2155 DX-150 2D 500 × 750 390 × 750 155 / 150 1.130 × 1.670 × 900 9,0 380 – 400, V/3N

36.2205 DX-200 2D 500 × 1.000 390 × 1.000 205 / 200 1.130 × 1.670 × 1.150 9,0 / 4,5 380 – 400, V/3N 

Kiszolgáló oldal Tisztaszoba oldal

Fal keret

Falnyílás

Fa
ln

yí
lá

s
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A fenti rajz és a táblázat tartalmazza az átadó autoklávok minden olyan méretét, amely a készülék falba
történõ beépítésének elõkészítéséhez szükséges.
A „szûk keresztmetszet” a készülék szennyes oldalán az ajtó köré fixen beépített „gallér”, amely a fal
átvezetése körül történõ tömítésre szolgál. Ez a „H” méret. Legalább ilyen széles ajtó szükséges ahhoz, hogy
az autoklávot a telepítés helyére be lehessen vinni.
Az „F” méret jelöli a fal vastagságát. Ez legfeljebb 20 cm lehet.
A képen az átadó autokláv oldalnézete látható.

Kosár kódja Kosárméret D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

(mm) és 2D és 2D és 2D

36.1552 390 × 168 × 132 1 - - - - - - 

36.1553 490 × 265 × 180 - 1 - - - - - 

36.4072 490 × 310 × 210 - - 1 - - - - 

36.5074 688 × 310 × 210 - - - 1 - - - 

36.6071 490 × 360 × 290 - - - - 1 - 2

36.6072 490 × 360 × 140 - - - - 2 - 4

36.7071 355 × 360 × 290 - - - - - 2 - 

36.7072 735 × 360 × 290 - - - - - 1 - 

36.7075 355 × 360 × 140 - - - - - 4 - 

36.7076 735 × 360 × 140 -  -  -  - 2 -  

Beépítési méretek a Systec 2D autoklávoknál:
D-90 2D D-150 2D D-200 2D

A (mm) 750 850 850

B (mm) 1.030 1.130 1.130

C (mm) 1.430 1.530 1.530

D (mm) 1.570 1.670 1.670

E (mm) 240 260 260

F (mm) max. 200 max. 200 max. 200

G (mm) 900 900 1.150

H (mm) 920 1.020 1.020

I (mm) 780 880 880

J (mm) 820 920 920

K (mm) 800 800 800

L (mm) 670 770 770

A sterilizálandó anyagok, eszközök tartására és az autoklávba való behelyezésére rozsdamentes acélhuzal-
ból készített drótkosarak szolgálnak. Soha ne tegyen a drótkosárba folyadékot tartalmazó, megsem-
misítésre kerülõ – anyagokat!
A következõ táblázat a Systec asztali autoklávjaiba betehetõ drótkosarak méreteit, és az egyes
készülékekbe beférõ kosarak számát adja meg.

Rozsdamentes drótkosarak asztali (D) autoklávokba
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Rozsdamentes megsemmisítõ dobozok asztali (D) autoklávokba
A megsemmisítésre kerülõ anyagokat (petricsésze, elhasznált, hulladék oldatok) egy
alulról zárt edénybe („tepsibe”) kell betenni. Nem elég az autoklávozható zsák használa-
ta, mert a zsák kilyukadhat és az abból kifolyó anyag elszennyezi az autokláv belsõ terét.
A zsákok használata viszont továbbra is ajánlott, mert így a rozsdamentes edények
tisztántartásával kevesebb munka lesz.
A zsákok száját soha ne kösse be!

A következõ táblázat a Systec asztali autoklávjaiba alkalmas rozsdamentes dobozok
méreteit, és az egyes készülékekbe behelyezhetõ dobozok számát mutatja.

SYSTEC HX-típusú, nagy kamratérfogatú autoklávok - újdonság! 
A HX-sorozatú autoklávok létrehozására a piac igényei miatt került sor. Ezek már közelebb
vannak az ipari készülékekhez, mint a D-típusú autoklávok. A kamra átmérõje 740 mm min-
den HX típusú készüléknél. Ez teszi lehetõvé, hogy a biológiai biztonsági fülkébõl kivett -
elszennyezõdött - HEPA szûrõket helyben lehet biológiailag megsemmisíteni, így nem kell
azokat a továbbiakban biohazard hulladékként kezelni. A nagy kamra miatt megnõtt a
készülékek termelékenysége korábban bemutatott Systec D-típusú készülékekhez képest.
A ciklusok nem lettek hosszabbak, mert a beépített gõzgenerátor és a vákuumszivattyú
nagyobb teljesítményû. A készülékek vízfelhasználása nem nõtt meg arányosan a
készülékek méreteivel, mert a hûtõvízzel is takarékosan bánnak. A készülék vezérlõje egy
színes, érintõ-képernyõs egység, amelyben 100 darab programot lehet tárolni.

Opciók a dokumentáláshoz
A Systec autoklávok VX, DX, valamint VE és VD sorozatú készülékei 500 sterilizáló 
ciklus dokumentálásra alkalmas adatait tárolják el automatikusan. Opcionálisan flash-
kártyás adattárolás is kérhetõ, mellyel 6.000 ciklus adatai õrizhetõk meg. Magához a
dokumentáláshoz viszont nyomtatót, vagy számítógépet kell használni.
A VB és DB sorozatú autoklávok nem tárolnak adatokat, így azok csak a beépített
nyomtatóval rendelhetõk.

Nyomtató a sterilizálás folyamatának dokumentálására
Az elektronikus autoklávok felszerelhetõk egy tûs nyomtatóval, amely alkalmas a sterili-
zálás folyamatának dokumentálására. A nyomtató 58 mm széles papírra nyomtatja ki a

Kosár kódja Dobozméret D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

(mm) és 2D és 2D és 2D

36.1554 395 × 180 × 135 1 - - - - - -

36.1555 495 × 265 × 180 - 1 - - - - -

36.4073 495 × 318 × 219 - - 1 - - - -

36.5075 696 × 318 × 219 - - - 1 - - -

36.6070 495 × 368 × 300 - - - - 1 - 2

36.7070 368 × 368 × 300 - - - - - 2 -

36.7073 747 × 368 × 300 - - - - - 1 -

Kód Típus Térfogat Kamra hossza

(liter)

36.2220 HX-210 280/210 500 mm

36.2230 HX-320 385/320 750 mm

36.2240 HX-430 495/430 1.000 mm

36.2250 HX-540 602/540 1.250 mm
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Autokláv lehûlése (folyadék programok után)
Amint lejárt a beállított sterilizálási idõ (általában 20 perc), a fûtés lekapcsolódik, és a
rendszer elkezd hûlni.

A grafikon jelzései:
A = felfûtési szakasz
S = sterilizálási fázis
K = lehûtési fázis

A biztonsági elõírások miatt az ajtó kinyitására csak 80 °C alatt van lehetõség.
Mivel az autoklávot hõszigeteléssel látják el, egy kb. 20 liter folyadékkal töltött autok-
láv önlehûléssel csak igen lassan éri el az ajtónyitási hõmérsékletet. Minél több
folyadékkal töltjük meg az autoklávot, annál lassabban fog az lehûlni így a töltettõl füg-
gõen elképzelhetõ akár 4-6 óra is.

Folyadékok sterilizálása után jelentõsen le lehet csökkenteni a rendszer lehûlésének 
idejét gyorshûtési technikák valamelyikével, vagy azok kombinációjával, melyekrõl a
továbbiakban lesz szó.

Autoklávok tölthetõsége
Autokláv típusa / D-23 D-45 D-65 D-90 D-100 D-150 D-200

Erlenmeyer lombikok és 2D és 2D és 2D

250 ml  11  24  23  31  2 × 30  2 × 42  2 × 59

500 ml 8 12 15 21 2 × 15 2 × 24 2 × 40

1.000 ml 3 8 9 13 12 18 23

2.000 ml - 3 6 8 7 9 14

3.000 ml - - 3 4 6 8 11

5.000 ml - - - - 3 5 7 

Laboratóriumi üvegek (Schott)

250 ml  18  24  31  40  2 × 36  2 × 54  2 × 83

500 ml 10 18 23 31 2 × 26 2 × 40 2 × 59

1.000 ml 4 10 15 18 18 26 40

2.000 ml - 5 8 10 12 14 23

5.000 ml - - 3 4 6 8 11

10.000 ml - - - - 2 3 4 

program elindításakor a program paramétereit, valamint gépre és a töltetre vonatkozó
azonosítókat, majd folyamatosan regisztálja a teljes procedúrát. A sterilizálás fázisában
percenként nyomtat egy sort, megjelenítve a program elindítástól eltelt idõt, program-
fázist, hõmérsékletet és a nyomást. A dokumentum a sterilizált tételhez csatolható.

Számítógépes szoftver
A dokumentálás másik módja egy külsõ számítógép használata. Az autokláv és a
számítógép közötti kommunikációra az ADMC elnevezésû (Autoclave Documentation
Monitoring and Control) számítógépes dokumentációs szoftverrel van lehetõség. 
A szoftver WINDOWS alatt fut (98, 2000, NT, XP). A lefuttatott sterilizálási ciklusokról
teljeskörû – nem módosítható – naplót készít.

Az ADMC elnevezésû PC-szoftver az autokláv számítógéppel történõ programozására,
monitorozására, így a folyamat teljes dokumentálására szolgál, az autokláv soros (RS
232 és RS 485) portján keresztül. Egy számítógéppel egyidejûleg legfeljebb nyolc auto-
klávot lehet ellenõrizni.
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Autoklávok gyorshûtõ rendszere – vízhûtéssel
A sterilizált folyadékok lehûtését nem azok gyorsított párologtatásával érjük el, hanem
a falak csapvízzel való hûtésével. Az autokláv kamrája köré kívülrõl szerelt hûtõspirálon
keresztül a hûtés fázisában hûtõvizet folyatunk át. A kamra így tejesen „üres” marad,
semmi oda nem való dolog nem korlátozza a kamra terének kihasználását.
A falak hûtése vákuumot kelt a térben, ezért a folyadékok heves párologásba 
kezdenének, ha nem alkalmaznánk a sûrített levegõvel való megtámasztást.

A gyorshûtés technológiája az alábbiak szerint alakul:

- A sterilizálási idõ lejárta után a kamrában lévõ gõzt kicseréljük – egy steril szûrõn át
megszûrt – sûrített levegõre.

- A levegõ nyomását mindig a forrásponti nyomás felett tartjuk annak érdekében, hogy
a hûlés közben folyamatos keletkezõ vákuumot kompenzáljuk.

- A sûrített levegõ sokkal jobb a vákuumnál, mert a lombikok által leadott hõt jó hatás-
fokkal közvetíti a hideg falra.

- Hûtõvízként általában csapvizet használunk, amennyiben a víz lágy (pl. Szegeden lágy
a csapvíz).

- Túl kemény (>10 nk) csapvíz esetén vagy lágyított vizet, hõcserélõt, vagy zárt
hûtõrendszert kell használni (a kemény csapvíztõl a hûtõspirál elvízkövesedhet.).

- Így a lehûlési idõ kb. 70 %-kal csökkenthetõ az önlehûléshez képest.
- A lehûlés tovább gyorsítható a belsõ légkeverõ ventilátorral.

A sûrített levegõs megtámasztásnak köszönhetõen a félig nyitott edényekbõl sem lesz
érzékelhetõ folyadékveszteség.
Ezzel a technológiával az edényeket tele lehet tölteni, az edények lehetnek akár kinyit-
va, akár teljesen bezárva.
A sûrített levegõt lehet a deformálódásra hajlamos edények (pl. mûanyag kannák) külsõ
megtámasztására is alkalmazni. E rendszer további elõnye, hogy az autoklávból kivont hõt
nem a labor környezetének adja le, hanem azt a hûtõvíz (általában csapvíz) szállítja el.
A Systec gyorshûtési technológiájának köszönhetõen a kémcsövekben lévõ folyadékok
leölésekor a folyadék a csövekben, a kupakok a csöveken maradnak!

Vízhûtéses rendszer belsõ ventilátoros keveréssel
A vizes gyorshûtés hatásfoka tovább növelhetõ az autokláv kamrájában levõ túlnyomá-
sos levegõ keverésével.
Ekkor a mozgatott levegõ – idõegység alatt – többször találkozik a lehûtendõ objektum-
mal (lombik, stb.), így arról több hõt tud elszállítani a víz által lehûtött hideg felületekre.
A lehûlési idõ kb. 80 %-kal csökkenthetõ az önlehûléshez képest.
A 65 literesnél nagyobb kamratérfogatú Systec autoklávokban a légkeverõ ventilátor a
homorú ajtóba van beépítve. Ezért a ventilátor semmi hasznos helyet nem vesz el a
kamrából.

A = felfûtési szakasz
S = sterilizálási fázis
K = lehûtési fázis
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Ennél a hûtésnél az autokláv kamrájának külsõ felületét egy ventilátor hûti. A hûtés hatás-
foka megközelíti a vízhûtéses rendszerét.
Problémát okozhat a folyadékok fokozott habzása, mivel ehhez a hûtési módhoz nem 
rendelhetõ sûrített levegõs megtámasztás.
A külsõ levegõvel való hûtés használata akkor indokolt, ha a vízhûtés nem oldható meg és
nem okoz gondot a labor terébe leadott nagy hõmennyiség.
Kód: 36.9058

Gyorshûtõ rendszer külsõ ventilátorral

Használatára csakis teljesen lezárt, nyomásálló, címkézetlen edények (infúziók,
oltóanyagok, ampullák, stb.) esetén van lehetõség. A hûtéshez az autokláv aljában lévõ
steril kondenzvizet használja úgy, hogy azt átvezeti egy hõcserélõn, majd a már néhány
fokkal hidegebb steril vizet a kamra tetejérõl az üvegekre permetezi.
Kimagaslóan jó hatásfok: a lehûlési idõ kb. 90-95 %-kal csökkenthetõ az önlehûléshez
(kb.15 perc a 3-4 óra helyett) képest. Természetesen ehhez is szükséges a sûrített 
levegõ.
Kód: 36.9505

Permetezõ hûtés

Lamináris hûtés (permetezõ hûtés kiegészítése)
Permetezõ hûtés kiegészítve egy az üvegeket letakaró fémlappal. A hõt elvonó víz az
autokláv falán fejti ki hûtõ hatását.
Ez a megoldás akkor használható, ha az üvegek közvetlen permetezése nem
megengedett. Igen jó hatásfok: gyakorlatilag megegyezik a hûtõspirál + ventilátoros
technika hûtési sebességével.
Akkor van értelme a lamináris lapot beszerezni, ha egyébként a permetezõ hûtés már ren-
delkezésre áll más feladathoz (a normál vízhûtés a permetezõ hûtés harmadába kerül).
Kód: 36.9507

Kompresszor
Amennyiben a készülékben – bármilyen típusú – gyorshûtõ rendszer van beépítve, az
ehhez szükséges sûrített levegõ elõállítását csendes-üzemû olajos kompresszorral
tudjuk megoldani. A kompresszor teljesen automatikusan és szinte hangtalanul
mûködik. 

Kód Típus Megnevezés Kapacitás Zaj

(liter/perc) (dB)

36.8502 Silent 30  40 literes kamráig  30  40

149.8503 JUN-Air 6-15 többi típushoz 50 52 

Kód  Megnevezés

36.6056 gyorshûtés (vízzel) nyitott edényekhez

36.6057 gyorshûtés (vízzel) nyitott / vagy hermetikusan zárt edényekhez támasztó nyomással

36.9506 belsõ légkeverés radiál-ventilátorral

36.1142 vízlágyító készülék kemény vizekhez (>10 nk), a gyorshûtõ rendszer 

és a vákuumszivattyú ellátására

36.1143 vízlágyító só, tablettázott, zsákos kiszerelésben 

Gyorshûtések (vízzel) és vízlágyító
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Vákuumszivattyú elõvákuumozáshoz, szárításhoz 
Az autokláv kamrájából a levegõt – lehetõség szerint – 100 %-ban el kell távolítani. 
Az autoklávban rekedt levegõ rontja a sterilizálás hatásfokát, mert a levegõ energiája
sokkal kisebb, mint a gõzé.
A vízgyûrûs vákuumszivattyú segít a levegõ az autoklávból történõ teljes eltávolításában
(frakcionált elõvákuum). Használata különösen javasolt zsákokban elhelyezett megsem-
misítendõ hulladékok kezelésekor, vagy üreges anyagok, mint pl. csövek, pipettahegyek
esetében.
Szûrõk, textíliák, csövek és egyéb porózus anyagok sterilizálásakor a vákuumszivattyú
gyakorlatilag nélkülözhetetlen.
Az elõvákuumozó ciklusok számát 1 és 5 ciklus között, az egyes elõvákuumozó ciklusok-
ban elérendõ vákuum értékét, idõtartamát igény szerint lehet beprogramozni.
A sterilizálás végén alkalmazott vákuummal (utóvákuum) a sterilizált eszközök
szárítását lehet elvégezni. Leölést követõ rövid idejû utóvákuumozással jelentõsen
csökkenteni lehet a töltet bûzét.
A vákuumszivattyú – a vákuumozás alatt – kb. 1 liter csapvizet (lágyvizet) használ
percenként.
Amennyiben validálható autoklávot kell beszereznie, abból nem hiányozhat a vákuum-
szivattyú!
Kód: 36.9602

Kimenõ levegõ szûrése veszélyes anyagok megsemmisítésénél
Amikor erõsen fertõzõ anyagok megsemmisítése a feladat, az autoklávból eltávolított leve-
gõt egy HEPA szûrõn keresztül vezetjük ki. A szûrõ a sterilizálás során automatikusan
sterilizálódik, így az új ciklus kezdetére a készülék minden alkatrésze ismét steril lesz.
Kód: 36.8040 

Autoklávtisztító adalék
A gõzgenerátort nem tartalmazó, elszennyezõdött autokláv (pl. kifolyt, ráégett táptalaj)
tisztítása kellemetlen, ugyanakkor óvatosságot igénylõ feladat. Nem szabad súroló
eszközöket használni, mert a súrolás tönkreteszi az elektro-polírozott felületeket. 
A tisztítás megkönnyítésére szolgál a "Chamber Brite"-nevû, zacskókban kiszerelt, por
alakú adalék.
Használata: a tisztítandó autokláv kamrájában egyenletesen elszórunk 1-2 zacskó 
(a készülék méretétõl függ) Chamber Brite-t. Elindítjuk a tisztító programot. Az adalék
fellazítja a falra ráégett szennyezõdést, áttisztítja az autokláv csõrendszerét, szelepeit
és tartályát. A ciklus végeztével könnyen eltávolítható a szennyezõdés.
Kiszerelés: 10 db / doboz.
Kód: 36.4604

Szárítás (SUPERDRY)
Az utóvákuum alkalmazásával a sterilizált töltet szárítását lehet megoldani. Nagy tömegû
sterilizált porózus anyag esetén, mint pl. textília, szûrõk, vagy csomagolt eszközök nem
elegendõ csak az utóvákuum alkalmazása, hanem plusz energiát is be kell vinni a rend-
szerbe. A VX és DX-szériájú készülékek ezt a “SUPERDRY” opció segítségével teljesítik.

Ilyenkor a kamra külsõ falára épített csõkígyóba a gõzgenerátor által szolgáltatott forró
gõz kerül, így biztosítva a szárításhoz szükséges energiát. Ebben az üzemmódban az
autoklávot „szárítószekrényként” használhatjuk.

A Systec autoklávok nyomásálló tartályainak biztonságtechnikai minõsítése egymillió ster-
ilizálási ciklusig érvényes. Csak ezt követõen kell az autoklávot “ismét” bevizsgáltatni. 



11.40 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

MIKROBIOLÓGIA

autoklávokXI

A Systec MediaPrep-típusú készülékei táptalajok gyors, pontos
fõzésére és megbízható sterilizálására alkalmasak.
A készülékek 7 méretben készülnek, a nagyobb térfogatú táptala-
jfõzõk leginkább Systec V sorozatú autoklávokra emlékeztetnek. 
A család három kisebb tagja (a 10, 20 és 30 literesek) különleges
formája miatt is a labor kedvelt készüléke lehet.

A készülékek fõbb jellemzõi:
- egy teljes elõkészítõ ciklus kb. 1,5 óráig tart
- programozható hõntartási hõmérséklet a folyamat végére
- könnyen kivehetõ és tisztítható tartály
- könnyen kezelhetõ fedél és mágneses keverõ
- nyomás- és hõmérséklet reteszelt ajtó és adalékoló / kiadagoló nyílások
- normál autoklávként is használható
- kiadagoláshoz áttolható a kiadagolás helyére
- két táptalajfõzõ és 4 autoklávozó program

A jobb oldali felsõ képen a készülék metszeti vázlata látható, melyen megfigyelhetõk a
rendszer fõbb elemei, mint pl. a fûtõtest, mágneses keverõ, belsõ tartály, bemerülõ
hõmérséklet szenzor, kiadagoló csõ, hõcserélõ, a hûtéshez használt keringetõ szivattyú
és a könnyû mozgatást biztosító görgõk.

Fûtés és a lamináris hûtés
A fûtést a karma aljába beépített, nagy teljesítményû fûtõtestek végzik. A lehûtést –
csapvíz felhasználásával – a beépített hõcserélõn átvezetett, a sterilizáláshoz használt
vízzel végezzük el. Túl kemény csapvíz esetén célszerû vízlágyítót használni.

A lenti képen látható a készülék a kiadagoló csõvel A fedélen elhelyezett nagyméretû – 
a hõérzékeny adalékok hozzáadására szolgáló – nyílást egy elektromos retesz védi a
nyomás alatti, vagy a magas hõmérsékleten való kinyitástól.
A kiadagolást perisztaltikus adagolóval, vagy szabályozott nyomással (kompresszor),
lehet elvégezni. 

Táptalajfõzõ autoklávok

Kód Típus Kamraméret Belsõ edény térfogata Külsõ méret Telj.

(mm) fõzhetõ táptalaj (liter) (kW)

36.1710 MediaPrep10 Ø296 × 250 12 / 10 550 × 655 × 530 3,6 / 1N

36.1720 MediaPrep20 Ø296 × 450 23 / 20 550 × 655 × 765 10,0 / 3N

36.1730 MediaPrep30 Ø296 × 650 34 / 30 550 × 655 × 965 10,0 / 3N

36.1745 MediaPrep45 Ø400 × 488 48 / 45 550 × 775 × 1.000 20,0 / 3N

36.1765 MediaPrep65 Ø400 × 693 68 / 65 550 × 775 × 1.130 20,0 / 3N

36.1790 MediaPrep90 Ø500 × 615 99 / 90 650 × 895 × 1.030 20,0 / 3N

36.1820 MediaPrep120 Ø600 × 795 133 / 120 650 × 895 × 1.160 20,0 / 3N

Az autoklávokkal és tartozékokkal kapcsolatos kérdésekkel
forduljon munkatársainkhoz, vagy kérje részletes prospektusunkat!
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STING 11B orvostechnikai autokláv (Class B)
A STING 11B típusú autokláv az orvostechnikában használható, gyors mûködésû és 
teljesen automata készülék. Sterilizálhatók benne a kórházak, magánklinikák, fogorvosi
rendelõk, vagy kisebb laboratóriumok mintái, mint pl. csomagolatlan vagy csomagolt
eszközök, szilárd-, üreges-, és porózus anyagok és termékek. A B-típusú autokláv egy
mini gõzgenerátorral és erõs vákuumszivattyúval van felszerelve. 
A készülék mûködtetése rendkívül egyszerû az érintõképernyõs vezérlõ segítségével. 
A vezérlõegység használaton kívül energiatakarékos üzemmódba tér át, mellyel akár 
12-30%-ban is csökkenti az elektromos fogyasztást.
Az autokláv 9 különféle sterilizáló programot biztosít: 6 sterilizálási, 2 teszt és 
1 kizárólag szárító programot. A programok elõvákuumozást, és utóvákuumos szárítást
is tartalmaznak. Az autokláv folyadékok sterilizálására nem alkalmas! 
A készülék alaptartozéka a beépített nyomtató, mellyel minden sterilizálási ciklus 
dokumentálható (program paraméterek, dátum, idõ, hõmérséklet, nyomás, hibaüzenetek
stb.). A készülék memóriájában eltárolja az utolsó 10 program adatait, így ezek
utólagosan is kinyomtathatók.
A készüléket 4 db rozsdamentes tálcával szállítjuk.
Opcióként SD-kártyás adattárolóval (PC-szoftverrel) rendelhetõ.
Az autokláv minden vonatkozó szabványnak megfelel, magyarországi forgalomba-hozatali
engedéllyel rendelkezik.

Mûszaki adatok: STING B11

Kamratérfogat: 23 liter

Kamraméret: Ø 261 × 452 mm

Tálca mérete: 39 × 184 × 20 mm

Külsõ méret: 534 × 609 × 475 mm

Teljesítmény: 2.900 Watt (1 fázis)

Súly: 60 kg

Kód Megnevezés

153.1000001 STING 11 B orvostechnikai autokláv

153.1000008 SD kártyás adattárolás (USB), PC szoftverrel

153.1000010 vízlágyító/víztisztító készülék a gõzgenerátor vizének elõkészítéséhez
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Kémiai tulajdonságok
A Schott DURAN és SIMAX boroszilikátüveg vegyi ellenálló képessége jóval nagyobb, mint más
anyagoké, hosszú hatásidô mellett és 100 °C feletti hômérsékleten is. Vízzel, savakkal, sóolda-
tokkal, szerves vegyületekkel és a halogénekkel szemben magas, lúgos oldatokkal szemben meg-
felelô az ellenállása. Ellenben a fluorsav, a fluoridos oldatok, hevített foszforsavak és erôs lúgok
megtámadják növekvô koncentráció és hômérséklet mellett az üveg felületét. A boroszilikát-
üveg válogatott alapanyagokból, természetes anyagok felhasználásával (kvarchomok, só, szóda)
készül. Ezért az üveg nem tartalmaz szennyezôdéseket, nehézfémeket és olyan anyagokat,
amelyek az emberre és a környezetre károsak lehetnek.
Kémiai összetétel: SiO2 81%, B2O3 13%, Na2O/K2O 4%, Al2O3 2%
A Schott DURAN és SIMAX  a következô osztályok feltételeinek tesz eleget:
1. hidrolitikus osztály, 1. savosztály és 2. lúgosztály

A Schott DURAN és SIMAX üveg tulajdonságai

Hôtani tulajdonságok
A Schott DURAN és SIMAX boroszilikátüveg igen kis hôtágulási együtthatóval és magas hômér-
séklet-változással szembeni tûréssel rendelkezik.
Maximális megengedett, rövid idejû felhasználási hômérséklete 500 °C, lineáris hôtágulási együttha-
tója (20/300 °C) 3,3*10-6/K.

Optikai tulajdonságok
A Schott DURAN és SIMAX üveg világosnak és színtelennek tûnik, mert látható spektrumban
nem mutat lényeges abszorpciót. Nagyobb rétegvastagságnál zöldes színûnek tûnik. Fényérzé-
keny anyagoknál történô munkánál az üveg felületét barnára lehet színezni. Ilyenkor erôs abszorp-
ció lép fel rövidhullámú tartományban (abszorpciós csúcs kb. 500 nm-nél). A 310–2200 nm-es
tartományban a boroszilikátüveg abszorpciója elhanyagolható.

Vízállóság:
ISO 719-HGB 1 (98 °C)
ISO 720-HGA 1 (121 °C)

A leadott Na2O mennyiség
mg-ban 1 g üvegdara esetén a
idô függvényében.

Savállóság:
DIN 12112 szerinti 1. osztály
DIN-ISO 1776

A megtámadott réteg mélysége
μm-ben a savtöménység (n)
függvényében.

Lúgállóság:
DIN 52322 szerinti A2 osztály
(ISO 695-A2)

A megtámadott réteg mélysége
μm-ben a hômérséklet
függvényében.

1

Bemerülési mélység

Teljes bemerülés: a leolvasási érték (beosztás) a
folyadék szintjével legyen azonos.

76 mm-es bemerülés: a hõmérõt a folyadék szintjétõl
76 mm-re kell bedugni.

Hõmérõk leolvasása2
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Mûanyagok tulajdonságai

A bemutatásra került mûanyag laboreszközök importból származnak. Jellemzõik a jó minõségû
alapanyag és a széleskörû felhasználhatóság. Külföldi szállítónk ISO 9002 minõségbiztosítási
rendszerrel rendelkezik.
A mûanyag eszközök elõnyei: nem törékenyek, kis súlyúak, jól tisztíthatóak, nem korrodálnak, 
a nyomelemek felületi kötõdése és az ioncsere jóval kisebb mértékû, mint üveg felületen. 
A fluorozott szénhidrogén alapú, teflonszerû mûanyagok vegyszer és hõállóságában az üveghez 
közelítenek.
Egyéb fizikai tulajdonságok erõsen változnak. Az alkalmazási körülmények – a vegyszerek behatási
ideje és koncentrációja, hõmérséklet, esetleges sterilizálás, erõbehatás, UV sugárzás, tisztító-
szerek vagy más környezeti behatásokra történõ öregedés – jelentõsen meghatározzák, hogy me-
lyik mûanyag a legmegfelelõbb az adott felhasználási területen.
A kiválasztáshoz szeretnénk segítséget adni az alábbi táblázattal.

Mûanyag laboratóriumi eszközök

ABS - Akril-butadinsztirol kopolimer POM - Polioximetilén

ETFE - Etilén-tetrafluoretilén PP - Polipropilén

FEP - Tetrafluoretilén-perfluorpropilén PS - Polisztirol

PA - Poliamid PTFE - Poli-tetrafluoretilén „teflon”

PC - Polikarbonát PVC - Polivinilklorid

PE - Polietilén SAN - Sztirol-akrilnitrát

PFA - Perfluoraloxi TPX - Polimetilpentén

PMMA - Polimetilakril

Sterilizálhatóság*: Vegyszerállóság:

A - Autoklávozás 121°C I - Kiválóan ellenálló

H - Hõlégsterilizálás 160°C II - Jól ellenálló

R - Radioaktív sterilizálás III - Gyengén ellenálló

*Mindegyik anyag etilén-oxidban (EO) IV - Nem ellenálló

és formalinban sterilizálható.

ABS -40…85 100 R IV III IV III IV IV IV III I I IV

ETFE -76…150 170 A, H I I I I I I II I I I II

FEP -200…+205 230 A,H I I I I I I I I I I I

PA -30…+80 140 R III III I I I II I IV III III IV

PC -100…135 140 A, R III II III IV IV IV IV IV IV I IV

PE -50…+80 90 R II I II II II II II III I I I

PFA -200…+270 290 A,H I I I I I I I I I I I

PMMA -40…85 90 III III III II III III III II III III III

POM -40…+90 110 II I IV III II IV III II I I II

PP -10…+120 140 A II I II III II III II III I I I

PS -10…+70 80 R IV I IV IV IV IV IV III I II II

PTFE -200…+260 300 A,H I I I I I I I I I I I

PVC -20…80 80 IV I IV IV IV IV IV IV IV I I

SAN -20…85 95 IV I IV IV IV IV IV IV I II III

TPX 0…+120 180 A II I III III II IV III III I I I
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Védõkesztyûk vegyszerállósága

Szemvédelem
A bemutatásra került szemvédõ eszközök az alábbi ártalmak ellen védnek:
- Mechanikai ártalmak: idegen testek, amelyek formájuk, nagyságuk és becsapódásuk sebességé-

tõl függõen okozhatnak különbözõ mértékû károsodást.
- Vegyi ártalmak: savak, lúgok, gõzök, gázok és ködök, melyek még kis mennyiségben is maradan-

dó sebeket, égéseket okozhatnak a szaruhártyán.
- Hõ- és sugárártalmak: magas hõforrás közelsége, ibolyántúli sugárzás.

Hallásvédelem
A zaj 85dB felett kezd veszélyessé válni. Negatív hatása több szinten is érvényesül: megnõ a 
pulzusszám, emelkedik a vérnyomás, a zajnak kitett személy hamarabb elfárad, zavart, figyelmet-
len lesz, nõ a balesetveszély. A bemutatott hallásvédõ eszközök bizonyos mértékkel (fültok 25 dB,
füldugó 32 dB) csökkentik a zajt, de a csillapítás mértéke frekvenciánként változó.

Munkavédelmi eszközök

LATEX I IV II III I I I IV III IV II IV IV IV IV IV IV

NITRIL I III III I I I I III III IV III I III I I I I

VINYL II II III I I I II II II II IV III III III III III III

PVC II I I I I I II I I I IV I II IV III II I

Híg savak Tömény savak Szénhidrogének és olajszármazékok
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Magyarázat:

I- Kiváló II- Jó III- gyengén ellenálló IV- nem ajánlott

A felsorolt adatok kizárólag tájékoztató jellegûek, a táblázat csak felvilágosítást ad.

A védõkesztyûk ellenálló képességét befolyásolja a környezeti hõmérséklet, a kontaktus idõtartama,

a vegyi anyagok koncentrációja stb.

- A mûanyag edényéket nem szabad karcoló hatású súrolószerrel tisztítani, helyette enyhén lúgos
mosószerrel átitatott szivacsot használjunk.

- Áztassuk az edényeket mosószeres vízben, szobahõmérsékleten 20–30 percig. Ezután folyóvíz-
zel, majd desztillált vízzel öblítsük az eszközöket. Mosogatáshoz ultrahangos vízfürdõt is hasz-
nálhatunk.

- A gépi mosogatás esetén maximum 60°C-os programot és gyengén lúgos mosószert használ-
junk. Polisztirol (PS) edények csak kézzel tisztíthatók.

- Nyomelemek analitikájához az edényzetet 1n sósavban vagy salétromsavban lehet áztatni.
- Amennyiben fertõtlenítésre van szükség a táblázat segítségével kiválasztható a sterilizálási 

forma.

4
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Tömeg, felületegységre vonatkoztatva:
Mértékegysége: g/m2

Teszt DIN 53103 és ISO536 szerint:
Jellemzõen 500 cm2-es, 200 x 250 mm oldalú
papír tömegét mérik meg.

Vastagság:
Mértékegysége: μm
Teszt ISO 534 szerint:
A vastagság meghatározása 2 cm2- es lapra
25 kPa nyomást kifejtõ precíziós mikrométerrel
történik.

Szakadási szilárdság: 
Mértékegysége: N/15 mm szélesség
Teszt DIN 53112 part 1 szerint:
Egy 15 mm széles és 100 mm hosszú csíkot
fokozatosan növekvõ tehernek tesznek ki. 
A szalag hasadásánál kifejtett erõ a hasadási
szilárdság, amelyet a szalag hosszában és
haránt irányban is elvégeznek.

Hasadási szilárdság:
Mértékegysége: N/cm2

Teszt DIN 53141 part 1 szerint:
Egy 10 cm2-es gumimembránra helyezett
mintát fokozatosan növelt légnyomással terhel-
nek. A papír elhasadásakor mért nyomás a sza-
kadási szilárdság.

Nedves szilárdság:
Mértékegysége: mm vízoszlop
Teszt:
Egy 14,5 cm2-es szûrõ szakadási szilárságát
vizsgálják fokozatosan növekvõ vízoszlop ter-
helése mellett.

Hamutartalom: 
Mértékegysége: %
Teszt DIN 54370 szerint:
10 g tömegû szûrõpapír platina tégelyben
történõ elégetése után megmaradó hamu
tömegébõl számolt hányados.

Szûrési sebesség (víz):
Mértékegysége: s (mp)
Gurley-teszt (ASTM-D726):
Azon idõ, amely alatt 100 ml víz 31 mm víz-
oszlop nyomásával megegyezõ nyomáson 1,56
cm2-es szûrõn átszûrhetõ.
Herzberg módszerrel:
100 ml 20 °C-os desztillált víz átfolyási ideje,
állandó 50 mm-es vízoszlopnyomás mellett 10
cm2-es szûrõlapon.
Teszt DIN 53137 szerint:
14 ml 20 °C-os desztillált víz átfolyási ideje
szabadon felfüggesztett négyrét hajtogatott,
125 mm átmérõjû, beáztatott szûrõpapíron.

Levegõ áteresztõ képesség: 
Mértékegysége: l/ m2

Teszt DIN 53887 szerint:
Azon levegõ mennyiség, amelyet átenged a
szûrõ a két felülete között fellépõ 2 mbar
nyomáskülönbség esetén.

Vízelnyelõ képesség:
Mértékegysége: g/m2

Teszt:
Egy 100 cm2-es szûrõ száraz és nedves
tömege közt mért különbség vonatkoztatott
értéke. A száraz papírt 1 percre vízbe merítik,
majd a felesleges felületi vizet FP591-es szûrõ-
papírok segítségével eltávolítják.  

Visszatartási (retenciós) képesség:
Teszt:
Vas(III)-hidroxiddal, ólom-szulfáttal, kálcium-
oxaláttal és barium-szulfáttal végzett teszt,
mely során a szûrõpapír csapadék visszatartás
képességét vizsgálják.

Pórusméret:
Mértékegysége: μm
Teszt:
Egy száraz és egy speciális folyadékkal megned-
vesített membránszûrõt növekvõ nyomásnak
tesznek ki egy Coulter porozitás mérõben.
Mindkét esetben megmérik az átengedett leve-
gõ mennyiségét.

Buborékpont: 
Mértékegysége: bar
Teszt DIN 58355 part 2 és ASTM F 316
szerint:
A vízzel vagy – PTFE szûrõ esetén isopropanol-
lal – benedvesített membránszûrõkön folya-
matosan növekvõ nyomást alkalmaznak a
bemenõ oldalon addig, ameddig a kimenõ oldalon
meg nem jelennek a buborékok. A buborékpont
korrelál a pórusmérettel, így segítségével
ellenõrizhetõ a szûrõ épsége.

Víz átfolyási sebesség:
Mértékegysége: ml/min/cm2

Teszt DIN 58355 part 1 szerint:
Azon idõ, amely alatt egy bizonyos mennyiségû
elõszûrt ioncserélt víz – vagy PTFE szûrõ
esetén etanol – átjut a membránszûrõn 0,9 bar
nyomás alatt.

Szûrõpapírok és szûrõmembránok mûszaki jellemzõi 5
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Megnevezés ALBET  Régi Whatman Macherey- 
LabScience ALBET Nagel
típus típus típus típus

Hamumentes szûrõpapír FP589/1 135 589/1 MN 640 w
FP589/2 140 589/2 MN 640 m
FP589/3 150 589/3 MN 640 d
FP589/4 - 40 -
FP589/5 145 44 MN 640 md
FP589/6 - 42 MN 640 dd

Nedvesen is szilárd, FP1505 1135 541 MN 1640 w
hamumentes szûrõpapír FP1506 1145 540 MN 1640 m

FP1507 1150 542 MN 1640 d
Általános célú szûrõpapír 400 400 93 MN 612

420 420 113 MN 804
FP0860 - 0860 MN 813
FP0859 - - MN 751
FP0903 - 0903 MN 713
FP0858 - 0858 MN 615 A
FP0857 - 1574 -
FP0856 - 2411 MN 692
FP0905 - 0905 MN 751

Alacsony hamutartalmú szûrõpapír FP604 411 4 MN 617
FP595, FP597 412 1 MN 615
FP593 413 2 MN 616 md
FP594 - - MN 619
FP602h 414 5 MN 619 h
FP602eh - 602 h MN 619 de
FP591 415 3 618

Nedvesen is szilárd, FP1573 503 54 1670
alacsony hamutartalmú szûrõpapír FP1574 502 52 1672

FP1575 501 50 1674
Abszorbens (itatós) papír 235, 250, 253 235, 250, 253 - -
Speciális (Cobb) abszorbens papír 540 540 - -
PE bevonatú szûrõpapír 255 PE 255 PE 2300 210 PE
Üvegszálas szûrõlap FPGF 50 FV-A GF-A GF-1

FPGF51 FV-B GF-B GF-2
FPGF 52 FV-C GF-C GF-3
FPGF 53 FV-D GF-D GF-4
FPGF 55 FV-F GF-F GF-5
FPGF6 FV-G 934-AH GF-6
FPGF8 - - -
FPGF9 - - -
FPGF10 FV-87 - MN 85/90

Kvarc üvegszálas szûrõlap FQ-T FQ-T QM-A -
Cellulóz extrakciós hüvely 900 900 2800 645
Üvegszálas extrakciós hüvely CF-V CF-V 2814 649
Kvarc üvegszálas extrakciós hüvely CF-Q CF-Q - -
Kromatográfiás papír FP2043a 201 1 Chr MN 261

FP2043b 202 2 Chr MN 214
FP3469 203 3 Chr MN 218
FP2040a 204 4 Chr -
FP2040b 205 3 MM Chr -
FP2316 - - MN 827
FP2668 - 2668 Chr -
FP2727 - 2727 Chr MN 866
FP5703 - 31 ET Chr MN 827

Blottoló papír BP002 - - MN 218 B
BP003 - GB 003 MN 827 B
BP005 - GB 005 MN 440 B

Alacsony N2 tartalmú, P mentes szûrõpapír FP512 432 512 ½ MN 619 G
FP2095 - - MN 616 G

Fáziselválasztó papír 302 302 1 PS MN 616 WA
Kieselguhr papír FP287/ FP287d - 287 ½ MN 660
Szûrõpapír sör és maláta analízishez FP2555 - 2555 ½ MN 614

FP597 - - -
Szûrõpapír élelmiszeripar cukoranalízishez FP3000 - 3000 -

FP3002 - 3002 -
FP3003 - - -
FP3459 - - -
FP3533 - - -

pH indikátor papír 350 350 - -
Antibiotikum tesztlap FP22 - - MN 827

FP2668 - - MN 827
FP3324 - - -

Bemérõ papír 360 360 609 MN 226
Bemérõ csónak 365 365 2122 MN 808
Optikai lencse tisztító papír 310 310 105 MN 10

ALBET LabScience szûrõpapírok összehasonlítása más gyártók termékeivel6

M.5



MELLÉKLETEK 

7 sz. melléklet

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

7Az alábbi táblázatok tájékozató jellegûek, céljuk, hogy segítsenek eligazodni a katalógusban szereplõ szûréstechnikai termékek

között.

Környezetvédelmi mérések 

Minta Mérés Szûréstechnikai eszköz Típusa Oldal

Levegõ részecske mintavétel üvegszálas szûrõ FPGF 5.9

kvarcszálas szûrõ FQT 5.9

üvegszálas extrakciós hüvely CFV 5.10

kvarcszálas extrakciós hüvely CFQ 5.10

fém mintavétel kvarcszálas szûrõ FQT 5.9

kvarcszálas extrakciós hüvely CFQ 5.10

Víz szilárd anyag a közegben üvegszálas szûrõ FPGF 5.9

fémek mérése üvegszálas szûrõ FPGF 5.9

kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589 5.3

zsírok mérése cellulóz extrakciós hüvely 900 5.10

kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589/5, FP589/3 5.3

szenek mérése üvegszálas szûrõ FPGF 5.9

cellulóz nitrát membrán NC 5.20

mikrobiológiai analízis steril cellulóz nitrát membrán NCS 5.20

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

Élelmiszeripari mérések 

Minta Mérés Szûréstechnikai eszköz Típusa Oldal

Víz mikrobiológiai analízis steril cellulóz nitrát membrán NCS 5.21

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

zsírok mérése kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589/2 5.3

ásványok mérése kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589 5.3

Gyümölcslé szilárd és folyékony kvalitatív, általános célú szûrõpapír 420 5.5

részecskék elválasztása kvalitatív, alacsony hamutartalmú FP604, FP595 5.6 

szûrõpapír FP597, FP593 5.6

FP602, FP591 5.6

mikrobiológiai analízis steril cellulóz nitrát membrán NCS 5.21

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

Bor szilárd és folyékony kvalitatív, alacsony hamutartalmú FP604, FP595 5.6

részecskék elválasztása szûrõpapír FP597, FP593 5.6

FP602, FP591 5.6

zavarosság mérése cellulóz nitrát membrán NC 5.20

cellulóz acetát membrán AC 5.19

szûrés kromatográfiához cellulóz acetát fecskendõszûrõ JAC 5.15

mikrobiológiai analízis steril cellulóz nitrát membrán NCS 5.21

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

Sör szilárd és folyékony kvalitatív, alacsony hamutartalmú FP604, FP595 5.6

részecskék elválasztása szûrõpapír FP597, FP593 5.6

FP602, FP591 5.6

MES mérés üvegszálas szûrõ FPGF 5.9

mikrobiológiai analízis steril cellulóz nitrát membrán NCS 5.21

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

Szûrõpapírok felhasználási területei - kiegészítés

M.6
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7 sz. melléklet

M.7

Mezõgazdasági mérések 

Minta Mérés Szûréstechnikai eszköz Típusa Oldal

Talaj foszfortartalom mérése alacsony N tartalmú szûrõpapír FP512 5.12

nitrogéntartalom mérése bemérõcsónak 365 5.14

oldható szulfátok mérése kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589 5.3

karbonátok mérése kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589/2 5.3 

Trágya szilárd és folyékony kvalitatív, általános célú szûrõpapír 400, FP0856 5.5

részecskék elválasztása FP0905 5.5

gravimetria kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589 5.3

HPLC (nitrátok és regenerált fecskendõszûrõ JCR 5.16

foszfátok mérése) 

MES mérés üvegszálas szûrõ FPGF 5.9

Mag, csíra szilárd és folyékony kvalitatív, általános célú szûrõpapír 400, FP0856 5.5

részecskék elválasztása FP0905 5.5

gravimetria kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589 5.5

zsírok mérése cellulóz extrakciós hüvely 900 5.10

szûrés HPLC-hez regenerált fecskendõszûrõ JCR 5.16

nylon fecskendõszûrõ JNY 5.17

regenerált cellulóz membrán CR 5.22

nylon membrán NY 5.23

Gyógyszeripari mérések 

Minta Mérés Szûréstechnikai eszköz Típusa Oldal

Általános szilárd és folyékony kvalitatív, általános célú szûrõpapír 400, 420 5.5

részecskék elválasztása FP0856-FP0860 5.5

FP903, FP905 5.5

gravimetria kvantitatív, hamumentes szûrõpapír FP589 5.3

membránok elõszûrése üvegszálas szûrõpapír FPGF 5.9

mikrobiológiai analízis steril cellulóz nitrát membrán NCS 5.21

steril cellulóz acetát fecskendõszûrõ JACS 5.15

HPLC minta derítés, szûrés regenerált fecskendõszûrõ JCR 5.16

nylon fecskendõszûrõ JNY 5.17

mobil fázis szûrése regenerált cellulóz membrán CR 5.22

nylon membrán NY 5.23
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Aba típusú csõszorító bilincs 3.5
Abszorbens (itatós) papír 5.8 
Adagoló szappanhoz, kézfertõtlenítõhöz 4.13 
Adagoló szivattyú, perisztaltikus 11.5
Adagolókanál, fém 3.9 
Adagolókanál, mûanyag 2.41
Adapter centrifuga rotorhoz 9.24 
Adapter, üveg 1.28
Adatgyûjtõ 9.111
Aerométer (sûrûségmérõ) 1.25
Alacsony hamutartalmú szûrõpapír 5.6
Alacsony nitrogéntartalmú szûrõpapír 5.12
Alkoholos (spiritusz) égõ, fém 3.15
Alkoholos (spiritusz) égõ, üveg 1.12
Álló autokláv 11.28
Álló laborcentrifuga 9.32
Állólombik, üveg 1.5 
Állvány edényekhez, fém 3.3 
Állvány keverõmotorhoz 9.13, 9.14
Állványok diszpergáló készülékhez 7.15
Állványok, kisebb bútorok rozsdamentes acélból 3.18
Általános célú szûrõpapír 5.5 
Alumínium blokk, blokk termosztátba 9.36
Alumínium blokk, ultramélyhûtõbe 9.79
Alumínium fólia 4.9 
Alumínium fólia PCR plate lezárásához 2.11
Alumínium kupak kémcsövekre 1.18
Alumínium tartó cryocsövekhez 2.7
Analitikai mérleg, digitális 9.88, 9.90 
Analitikai tölcsér, mûanyag 2.37
Analitikai tölcsér, üveg 1.15
Analizátor, higany 9.134, 9.138
Analizátor, oxigén-hidrogén 9.150
Analizátor, oxigén-nitrogén 9.146
Analizátor, oxigén-nitrogén-hidrogén 9.151 
Analizátor, szén-kén 9.140
Analizátor, termogravimetrikus (TGA) 9.152
Antibiotikum-tesztlap 5.14 
Áramlásjelzõ folyadékhoz, gázhoz 2.45
Archiváló szekrény, mûanyag 2.57 
Asztali autokláv 11.32
Asztali elszívó készülék 9.161
Asztali laborcentrifuga 9.26
Átadó, vagy átadós autokláv 11.33
Átfordulós keverõ 9.23 
Atomabszorpciós (AA) standard oldat 10.2
Autokláv gyorshûtõ rendszer 11.37
Autokláv, álló kivitel 11.28
Autokláv, asztali kivitel 11.32
Autokláv, gõzsterilizátor 11.25
Autokláv, mikrohullámú 8.24
Autokláv, orvostechnikai 11.41
Autokláv, táptalajfõzõ 11.40
Autoklávozható zsák 2.23
Autoklávtisztító adalék 11.39 
Automata biztonsági gázégõk 11.9
Automata büretta, üvegtartály 1.10
Automata olvadáspontmérõ 9.132
Automata szélesztõ készülék 11.6 
Automata telepszámláló 11.7 
Automatikus edénytisztító rendszer 8.13
Automatikus edényzáró készülék 8.9
Balkezes digitális tolómérõ 9.101
Beágyazó kazetta 2.54 
Beágyazó kazetta rendszerezõ 2.56
Belsõskálás hõmérõ 1.23 
Bemérõcsónak, fém 3.7 
Bemérõcsónak, mûanyag 2.42
Bemérõcsónak, papír 5.14 
Bemérõpapír 5.14 

Bemerülõ keringetõ termosztát 9.43
Benzinálló biztonsági kesztyû 4.6
Bepárlás mikrohullámmal 8.11
Bepárló tál, porcelán 1.27 
Bepárló tál, üveg 1.13 
Béta sugárzástól védõ tartó fedõvel 2.50  
Betét mikromintához (mikrohullám) 8.14
Billegetõs kémcsõkeverõ 9.15
Billenõ fedeles szemetes 4.14 
Biohit pipetta 6.8, 6.9
Biohit pipettahegy 6.16, 6.17
Biológiai biztonsági fülke, I. osztály 11.19
Biológiai biztonsági fülke, II. osztály 11.16, 11.20
Biológiai biztonsági fülke, III/I. osztály 11.22
Biológiai mikroszkóp 9.153
Biztonsági fülke, citológiai 11.21
Biztonsági gázégõ 11.9 
Biztonsági gázpalacktároló szekrény 9.160
Biztonsági gáztömlõk 11.13
Biztonsági méregszekrény 9.159
Biztonsági nyomásszelep és adapter 11.13
Biztonsági pipettázó ballon 6.2 
Biztonsági szekrény, sav- és lúgtároló 9.158 
Biztonsági szekrény, tûzálló 9.156 
Biztonsági védõkesztyû 4.6 
Blokk termosztát (blokkfûtõ) 9.36
Blokkroncsoló 9.37
Blotting papír 5.11
Bolygómozgású golyósmalom 7.11 
Bordás tölcsér, üveg 1.15 
Bothõmérõ 1.22
Bõrápoló krém 4.13
Bunsen égõ 3.15
Butirométer 1.24
Butirométer centrifuga 9.26 
Büchner tölcsér, mûanyag 2.38 
Büretta, digitális 6.5 
Büretta, üveg 1.10 
Bürettaállvány, fém 3.11 
Bürettafogó 3.12 
Cellulóz acetát fecskendõszûrõ 5.15
Cellulóz acetát membránszûrõ 5.19
Cellulóz acetát-üvegszálas fecskendõszûrõ 5.16
Cellulóz extrakciós hüvely 5.10 
Cellulóz nitrát membránszûrõ 5.20 
Cellulóz nitrát transzfermembrán 5.24
Centrifuga, álló 9.32
Centrifuga, asztali 9.26
Centrifuga, butirométer 9.26 
Centrifuga, kisméretû 9.24
Centrifuga, rotor, adapter 9.24 
Centrifuga, tejipari 9.26 
Centrifugacsõ csavaros kupakkal (Falcon) 2.5
Centrifugacsõ, mûanyag 2.2 
Centrifugacsõ, üveg 1.18
Centrifugális daráló 7.6 
Centrifugális golyósmalom 7.10 
Címke tárgylemezhez 1.19
Címke, öntapadós, biztonsági 4.3 
Címke, öntapadós, fehér 4.2 
Cipõvédõ, gumírozott 4.8 
Citocentrifuga papír 5.7 
Clarasept 4.12 
CO2 inkubátor 9.64
Cobas Mira 12 tagú küvettaszegmens tartóban 2.13
Csap csõcsonk csatlakozással 2.45
Csavaros kupak menetes üvegekre 1.7
Cseppentõflakon 2.33
Csipesz, fém 3.6 
Csipesz, mûanyag 2.41 

A
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Csiszolat, üveg 1.28 
Csiszolatbilincs 1.8, 7.5
Csõ- és edényfogó, fém 3.16
Csõ- vagy hõmérõtartó edények szélére 2.44
Csõcsatlakozó, olíva 2.44 
Csõszorító, csõszorító bilincs, fém 3.5 
Csõszorító, mûanyag 2.44 
Darálókészülék kétféle õrlõegységgel 7.5
Darálólészülék, ultra-centrifugális 7.6
Desztilláló készülék (víz) 9.41
Digitális analitikai mérleg 9.88, 9.90 
Digitális beszúró és befúró maghõmérõ 9.104
Digitális büretta 6.5 
Digitális félmikro mérleg 9.90
Digitális felületi hõmérsékletmérõ 9.105
Digitális gyorsmérleg 9.88, 9.94
Digitális hõmérõ hûtõszekrénybe 9.103
Digitális hõmérõ, profi 9.105
Digitális idõzítõ óra 9.99 
Digitális kétcsatornás hõmérõ 9.108
Digitális mérleg 9.88
Digitális páratartalom mérõ 9.108 
Digitális pipetta, egycsatornás 6.8, 6.9 
Digitális pipetta, többcsatornás 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 
Digitális refraktométer, hordozható 9.131
Digitális táramérleg 9.88, 9.92 
Digitális tolómérõ 9.100
Digitális tömegellenõrzõ mérleg 9.88, 9.95
Digitális, vízálló maghõmérõ 9.104
Diszpenzer 6.4 
Diszpenzer üveg 6.5 
Diszpergáló (homogenizáló) készülék 7.14 
Diszpergáló (Tube Drive) készülék 7.16
Diszpergáló szerszám rotorral, polikarbonátból (PC) 7.15
Diszpergáló szerszám rotorral, rozsdamentes acélból 7.14
DO2 mérõ 9.122
Dörzsölõ, porcelán 1.27
Dörzstál, porcelán 1.27
Drótháló kerámiabetéttel 3.14
Drótháromszög 3.14
Drótkosár 3.3
Drótkosár álló autoklávba 11.30
Drótkosár asztali autoklávba 11.34
Drótzárású zacskó, steril 2.22 
Dugattyús pipetta (méregpipetta), üveg 1.11
Dugattyús pipettázó feltét 4.3
Dugó, csiszolatos, mûanyag 1.8
Dugó, kaucsuk vagy szilikon gumi 1.8
Dugó, parafa 1.8
Dugófúró élezõ 3.17
Dugófúró sorozat 3.17
Dupla spatula, fém 3.8
Edénytisztító rendszer, automatikus 8.13
Egészségügyi (látogató) köpeny 4.8
Egészségügyi körsapka 4.8 
Egészségügyi szájmaszk 4.8
Egycsatornás pipetta, elektronikus 6.12, 6.13
Egycsatornás pipetta, mechanikus 6.8, 6.9, 6.10, 6.11
Elektromos pipettor 6.2 
Elektronikus egycsatornás pipetta 6.12, 6.13
Elektronikus fordulatszámmérõ 9.13 
Elektronikus kontakthõmérõ 9.6, 9.7 
Elektronikus pipetta, egycsatornás 6.12, 6.13 
Elektronikus pipetta, többcsatornás 6.12, 6.13 
Elektronikus pipettor 6.3 
Elektronikus sorozatadagoló 6.6, 6.7
Elektronikus többcsatornás pipetta 6.12
Élelmiszeripari „szívószál” pipetta, steril 2.14
Elem-analizátor 9.140
Élettudományi spektrofotométer 9.126

Elszívó készülékek, asztali, fali 9.161
Elszívófülke 11.22 
Elszívófülke oktatáshoz 11.24
Eppendorf csõ 2.9 
Erlenmeyer lombik csavaros kupakkal 1.3
Erlenmeyer lombik, mûanyag 2.36
Erlenmeyer lombik, üveg 1.2, 1.4
Eszközfertõtlenítõ szerek 4.11
Ethos asztal 8.14 
EURFILTER szûrõbetét 4.5
EURMASK gumi félálarc 4.5
Exszikkátor, exszikkátor betét 1.14 
Extrakciós hüvely 5.10 
Extraktor, mikrohullámú 8.15
Extraktor, üveg 1.28 
Fagyasztó rack 2.50  
Fagyasztócsõ (krio), kupak, kupakbetét 2.6
Fagyasztócsõ tartó és munkahely 2.6
Fagyasztva õrlõ vibrációs golyósmalom 7.9
Falcon csõ 2.5
Falra szerelhetõ elszívó készülék 9.161
Fáziselválasztó szûrõpapír 5.12 
Fecskendõ sorozatadagolóhoz 6.6, 6.19 
Fecskendõ-elõszûrõ, üvegszálas 5.15 
Fecskendõszûrõ, cellulóz acetát 5.15
Fecskendõszûrõ, nylon 5.17 
Fecskendõszûrõ, poliéterszulfon (PES) 5.17
Fecskendõszûrõ, polivinilfuorid (PVDF) 5.18
Fecskendõszûrõ, regenerált cellulóz 5.16 
Fecskendõszûrõ, teflon (PTFE) 5.18 
Fedõlemez 1.20 
Félálarc, gumi 4.5
Félmikro mérleg, digitális 9.88, 9.90
Felületfertõtlenítõ szerek 4.10
Felületi hõmérsékletmérõ, digitális 9.105
Felületnövelõ platform 9.22
Fémorganikus standard olajokhoz 10.3 
Fertõtlenítõ kád 4.11
Figyelmeztetõ, biztonsági címke 4.3 
Finntip pipettahegy 6.20
Fogászati autokláv 11.41
Fogó, univerzális 3.16 
Fólia védõkesztyû 4.7 
Fólia, aulimínium 4.9 
Folyadékballon 2.35
Folyadékballon csappal 2.35
Folyadékflakon 2.31
Folyadékflakon savak és lúgok tárolására 2.32
Folyadéküveg, üveg 1.7 
Folyamatos szintézis (mikrohullám) 8.21
Folyékony szappan, bõrápoló krém 4.13
Fordulatszámmérõ, elektronikus 9.13
Formalin eltávolító készülék 11.24
Forráspont alatti desztilláló 8.12
Foszfátmentes szûrõpapír 5.12 
Fotométer, láng 9.123
Fotótálca 2.34
Fõzõpohár fogó 3.13, 3.16
Fõzõpohár, mûanyag, teflon 2.36
Fõzõpohár, üveg 1.2 
Füldugó 4.5 
Fültok 4.5 
Fûthetõ mágneses keverõ 9.5 
Fûthetõ mágneses keverõ több férõhellyel 9.6, 9.8
Fûtõlap 9.34
Fûtõlap, nagyméretû 9.35
Gázégõ (Bunsen, Teclu) 3.15 
Gázégõ, hordozható 11.12
Gázmintavevõ, üveg 1.17
Gázpalack, gázpatron 11.13 
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Gázpalacktároló szekrény 9.160 
Gáztömlõ gázégõhöz 11.13
Golyós malom, vibrációs 7.8 
Golyósmalom, bolygómozgású 7.11 
Golyósmalom, centrifugális 7.10 
Gömblombik 1.4
Gömblombik tartó 2.40
Gömblombik, normál csiszolatos 1.5
Gömbölyû aljú, talpas csõ csavaros kupakkal 2.4
Gõzsterilizátor 11.25
Guko-sorozat 1.16 
Gumi félálarc, szûrõbetét 4.5
Gumi-, szilikoncsõ tartó edények szélére 2.44 
Gumiabroncs borda-mélységmérõ 9.101
Gumicsõ általános használatra 2.43
Gumicsõ vákuumhoz 2.43
Gumidugó 1.8
Gumikesztyû 4.7 
Gumikónusz szûréshez 1.16
Gyógyszertári spatula fa nyéllel 3.8
Gyorshûtõ rendszer autoklávba 11.37
Gyorsmérleg, digitális 9.88, 9.94
Gyorsnedvesség-meghatározó 9.97 
Habszivacs kémcsõállvány 2.49
Hamumentes szûrõpapír 5.3 
Hamvasztó készülék 9.70
Hamvasztó, mikrohullámú 8.23
Háromdimenziós rázógép 9.25 
Hasas pipetta 1.12
Háztartási védõkesztyû 4.7 
Helyi elszívókészülék 9.161 
Hematológiai kapilláris csõ 1.21
Hidrofób szélû cellulóz nitrát membránszûrõ 5.21
Hidrofób teflon fecskendõszûrõ 5.18 
Hidrofób teflon membránszûrõ 5.22 
Hidrogén standard (acélban) 10.7 
Higany-analizátor folyadékhoz 9.138
Higany-meghatározó készülék 9.134
Higiénikus szemeteszsák 4.14 
Hígító készülék 11.2 
Hígító-adagoló készülék 11.3 
Hoffmann típusú csõszorító 3.5
Homogenizáló (diszpergáló) készülék 7.14 
Homogenizáló (Stomacher) zacskó 2.23
Homogenizáló csõ 7.16
Homogenizátor (Stomacher) 11.15 
Hordozható gázégõ 11.12 
Hordozható oldott oxigénmérõ 9.116
Hordozható pH mérõ 9.122 
Hordozható TDS mérõ 9.115
Hordozható ultramélyhûtõ 9.79
Hordozható vezetõképesség mérõ 9.114
Hordozható, digitális refraktométer 9.131
Horizontális áramlású lamináris fülke 11.16, 11.18
Hõ- és vágásálló (Kevlár) biztonsági kesztyû 4.6
Hõlégsterilizátor 9.58
Hõmérõ hûtõszekrénybe, digitális 9.103
Hõmérõ hûtõszekrénybe, fagyasztóba 9.102
Hõmérõ, digitális kétcsatornás 9.108
Hõmérõ, digitális, beszúró és befúró 9.104
Hõmérõ, felületi, digitális 9.105
Hõmérõ, infra 9.109
Hõmérõ, üveg 1.22 
Hõmérõ, vízálló 9.104
Hõmérõtartó, fém 3.13 
Hõmérséklet adatgyûjtõ 9.111 
Hõmérséklet indikátor fagyasztóba 9.102
Hõmérsékletszenzor 9.8
Hõmérsékletszenzor fûtõlaphoz 9.34
Hõmérsékletszenzor kontakthõmérõhöz 9.6, 9.7

Hullámhosszbeállító oldat 10.6
Hungarocell mikro- és cryocsõ tartó 2.49
Hûtõszekrény, laboratóriumi 9.71
Hûtõszekrény, univerzális 9.69 
Hûtött inkubátor 9.62 
Hûtött keringetõ termosztát 9.48
ICP standard oldat 10.2
Idõzítõ óra 9.97
Imhoff - szedimentációs kehely 2.38
Incides N 4.10 
Incidin Extra 4.10 
Incidur, Incidur spray 4.10 
Indikátor papír 5.14 
Infra hõmérõ 9.109 
Infravörös fûtésû mágneses keverõ 9.9
Inkubált mintatároló szekrény 9.62
Inkubátor 9.60, 9.61 
Inkubátor, CO2 9.64
Inkubátor, hûtött 9.62
Inkubátor, mikroplate rázó 9.22
Inkubátor, rázógépes 9.22
Interferencia ellenõrzõ oldat 10.6 
Inverz mikroszkóp 9.155
Iparikendõ-tartó, papír 4.14 
Irányváltós síkrázógép 9.19, 9.21 
Itatós (abszorbens) papír 4.9 
Ivóvíz standard 10.4
Izzítókemence 9.68 
Izzítókemence, mikrohullámú 8.22 
Izzítótégely, fedõ, porcelán 1.27 
Izzítótégely, kvarc 1.27
Jelzõszalag, színes 4.2 
Jégkása, jégkocka készítõ 9.80, 9.81
Jódszám lombik 1.3 
Kalibráló oldalt refraktométerhez 9.131
Kalibráló oldaltok 9.131
Kanóc spirituszégõbe 1.12
Kapilláris csõ 1.21
Kapilláris pipetta 1.21
Kémcsõ csavaros kupakkal, mûanyag 2.4 
Kémcsõ dugóval, mûanyag 2.4 
Kémcsõ, menetes, üveg 1.19 
Kémcsõ, mûanyag 2.2 
Kémcsõ, üveg 1.18
Kémcsõállvány „Z” forma, lemezbõl 3.3
Kémcsõállvány, fém 3.2
Kémcsõállvány, habszivacs, hungarocell 2.49 
Kémcsõállvány, mûanyag 2.47 
Kémcsõdugó, kupak 2.5
Kémcsõfogó csipesz, mûanyag 2.41
Kémcsõfogó, fém 3.16 
Kémcsõkeverõ készülék 9.15 
Kémcsõkeverõ, billegetõs 9.15
Kémcsõkeverõ, rotációs 9.15
Kémcsõkupak, mûanyag 2.3
Kémcsõrázó (Vortex) 9.16 
Kémcsõrázó, kisméretû 9.16
Kémcsõtartó doboz 2.48 
Kémcsõtartó, eldobható 2.49 
Kemence 9.68 
Kén standard (acélban) 10.7
Kerek fedõlemez 1.20
Keresztkéses õrlõkészülék 7.4 
Keringetõ termosztát 9.42 
Keringetõ termosztát, hûtött 9.48
Kesztyû, pamut 4.6 
Kesztyû, vágásálló, hõálló 4.6 
Kesztyûs boksz 11.22
Kétajtós asztali autokláv 11.33
Kétoldalas mikrocsõ tartódoboz 2.51
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Kétsugaras UV-VIS spektrofotométer 9.127
Kettõs bürettafogó szorítóval 3.11
Kettõsdió 3.12 
Kettõskanál, fém 3.9 
Keverõ üvegbot 1.17
Keverõkészülék, átfordulós 9.23 
Keverõmotor, pálcás 9.10, 9.14
Keverõpálca, keverõszár 9.10, 9.14 
Kevlár kesztyû 4.6 
Kéz- és bõrfertõtlenítõ szerek 4.12
Kézi refraktométer 9.130
Kézi telepszámláló készülék 11.7 
Kéztörlõ papír 4.14
Kéztörlõtartó 4.13 
Kibillenõs rázógép 9.21 
Kieselguhr papír 5.13
Kiöntõperem laboratóriumi üveghez 1.6
Kisméretû kémcsõrázó 9.16
Kisméretû laborcentrifuga 9.24
Kisméretû rázókészülék 9.16
Kisméretû ultramélyhûtõ 9.78
Kjeldhal roncsoló, mikrohullámú 8.4 
Klímakamra 9.65
Kombinált roncsoló, mikrohullámú 8.10
Kompresszor, membrános 9.83
Kompresszor, olajos 11.38
Kondenzer 1.28
Kónikus végû kémcsõ, mûanyag 2.2
Konstans kamra 9.65
Kontakthõmérõ, elektronikus 9.6, 9.7
Kosár autoklávhoz vagy szállításhoz 3.3
Köpeny, egészségügyi 4.8 
Körkörös síkrázógép 9.18, 9.20
Környezetvédelmi spektrofotométer 9.126
Körsapka, egészségügyi 4.8 
Kötény és karvédõ 4.8 
Kötény, saválló 4.8
Közepes nyomású rotor (mikrohullám) 8.8
Közvetlen higany meghatározó 9.134
Kriocsõ tartódoboz 2.52
Kriogén vibrációs golyósmalom 7.9
Kriosztát 9.52
Kristályosító csésze, üveg 1.13 
Kromatográfiás szûrõpapír 5.11
Kupak és kupakbetét fagyasztócsõre 2.6 
Kupak fagyasztócsõhöz 2.7
Kupak küvettákhoz 2.13
Kupak laboratóriumi üveghez 1.7
Kupak menetes mikocsõre 2.8
Kupak, menetes üvegcsõre 1.19
Kupak, menetes, fagyasztócsõre 2.6
Kültéri gázpalacktároló szekrény 9.160
Küvetta és mikrocsõ tartóállvány 2.50  
Küvetta és mintatartó automatákhoz 2.12
Küvetta kupak 2.13
Küvetta, mûanyag 2.11 
Küvetta, üveg, kvarc 1.26 
Küvettaszegmens tartóban 2.13
Kvarc küvetta 1.26
Kvarc-betét mikrohullámú edényzetbe 8.14
Kvarcüvegszálas szûrõlap 5.9
Kvarcszálas extrakciós hüvely 5.10
Laborállvány 3.10 
Laboratóriumi állvány H formájú talppal 3.11
Laboratóriumi állvány, mûanyag 2.39 
Laboratóriumi archiváló szekrény 2.57 
Laboratóriumi autokláv 11.25
Laboratóriumi belsõskálás hõmérõ 1.23
Laboratóriumi bothõmérõ 1.22
Laboratóriumi hûtõszekrény 9.71

Laboratóriumi hûtõszekrény, profi 9.72
Laboratóriumi mélyhûtõszekrény 9.73, 9.75 
Laboratóriumi mélyhûtõszekrény, profi 9.74, 9.77
Laboratóriumi mintaosztó készülék 7.12 
Laboratóriumi oldott oxigénmérõ 9.122
Laboratóriumi pH mérõ 9.116 
Laboratóriumi szita 7.20 
Laboratóriumi szitarázó gép 7.17, 7.21 
Laboratóriumi TDS mérõ 9.118
Laboratóriumi üveg, kupak 1.6, 1.7 
Laboratóriumi üveg, négyszögletes 1.6
Laboratóriumi vágómalom 7.3
Laboratóriumi vezetõképesség mérõ 9.118 
Laborcentrifuga, álló 9.32
Laborcentrifuga, asztali 9.26
Laborcentrifuga, kisméretû 9.24
Laborcentrifuga, rotor 9.24 
Laboremelõ állvány 3.14 
Laboreszköz szárító 2.40
Laborolló 3.6 
Laborüveg 1.6
labworldsoft program 9.13
Láda, mûanyag 2.34
Lakmuszpapír 5.14
Lamináris áramlású fülke 11.16
Lamináris hûtés autoklávba 11.38
Lángfotométer 9.123
Latex háztartási védõkesztyû 4.7
Légzésvédõ maszk 4.5 
Lencsetisztító papír 5.14 
Levegõ-mintavevõ készülék 11.14
Levegõs szitagép 7.19
Lombik- és kémcsõmosó kefe 3.17
Lombikfogó dióval vagy dió nélkül 3.12
Lombiksúly-ólomkarika 2.40
Lúgálló biztonsági kesztyû 4.6
Magas hõmérsékletû roncsoló edényzet 8.9
Maghõmérõ, digitális 9.104
Mágneses keverõ 9.2 
Mágneses keverõ több férõhellyel 9.3, 9.4
Mágneses keverõ, fûthetõ 9.5 
Mágneses keverõ, infravörös fûtésû 9.9
Mágneses keverõbot 2.46 
Mágneses keverõbot készlet 2.46
Mágneses keverõbot kiemelõ 2.46
Maszk, papír, gumi 4.5 
Mechanikus idõzítõ óra 9.99 
Mechanikus pipetta 6.8, 6.9, 6.10, 6.11
Mechanikus sorozatadagoló 6.6, 6.7
Medicarine 4.10
Megsemmisítõ doboz asztali autoklávba 11.35
Megsemmisítõ edény álló autoklávba 11.31
Mélyhûtõ láda 9.78
Mélyhûtõ láda, hordozható 9.80
Mélyhûtõszekrény 9.70
Mélyhûtõszekrény, laboratóriumi 9.73
Mélyhûtõszekrény, univerzális 9.73 
Membrán vákuumszivattyú 9.83 
Membrán-kompresszor 9.83
Membrános folyadékadagoló 6.15
Membránszûrõ, cellulóz acetát 5.19 
Membránszûrõ, nylon 5.23 
Membránszûrõ, polikarbonát (PC) 5.23 
Membránszûrõ, regenerált cellulóz 5.22
Membránszûrõ, teflon 5.22 
Membrán-vákuumszivattyú 9.83
Menetes kémcsõ, kupak 1.19 
Menetes kémcsõ, üveg 1.19 
Menetes mikrocsõ, kupak, kupakbetét 2.8 
Menetes üvegcse, kupak 1.19 
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Méregpipetta, üveg 1.11
Méregszekrény 9.159
Mérleg, digitális, analitikai, tára 9.88 
Mérlegasztal 9.98
Mérlegedény tetõvel, mûanyag 2.42
Mérlegedény, üveg 1.14 
Mérõhenger, mûanyag 2.36 
Mérõhenger, üveg 1.9 
Mérõkanál, fém 3.9 
Mérõkanál, mûanyag 2.41 
Mérõlombik, mûanyag 2.36
Mérõlombik, üveg 1.9 
Mérõpohár füllel, mûanyag 2.37 
Mesterséges esõvíz 10.6
Microplate 2.16 
Mikorhullámú bepárlás 8.11
Mikro dupla spatula, fém 3.7 
Mikro- és kriocsõ tartódoboz, mûanyag 2.51 
Mikro- és kriocsõ tartódoboz, papír 2.49 
Mikro poradagoló-spatula, fém 3.7
Mikrocsõ inkubáló rack 2.50 
Mikrocsõ tartódoboz 2.49 
Mikrocsõ, Eppendorf csõ 2.9 
Mikrocsõ, menetes 2.10
Mikrocsõtartó állvány 2.51 
Mikrohullám - automatikus edényzáró 8.9
Mikrohullám - automatikus edényzáró (Twister) 8.26
Mikrohullám - betét mikromintákhoz 8.14
Mikrohullám - CombiCHEM rotor 8.20
Mikrohullám - EasyCONTROL® szoftver 8.19
Mikrohullám - edénytisztító rendszer 8.13
Mikrohullám - Ethos asztal 8.14
Mikrohullám - folyamatos szintézis 8.21
Mikrohullám - kombinált roncsoló 8.10
Mikrohullám - közepes nyomású rotor 8.8
Mikrohullám - kvarc betét 8.14
Mikrohullám - magas hõmérsékletû roncsoló edényzet 8.9
Mikrohullám - MMR-rotor nyitott reakcióhoz 8.21
Mikrohullám - MSR - nagynyomású, szakaszos reaktor 8.21
Mikrohullám - nagynyomású, monoblokkos rotor 8.8
Mikrohullám - NP - reaktor 8.21
Mikrohullám - nyomástartó reaktor 8.21
Mikrohullám - PRO rotor 8.20
Mikrohullám - Q20 rotor 8.9
Mikrohullám - roncsoló (zárt) edényzet 8.8
Mikrohullám - szárítás és oldószer bepárlás 8.11 
Mikrohullám - vízhûtõ a zárt roncsoló edényzethez 8.10
Mikrohullám - vízhûtõ zárt extraháló edényzethez 8.15
Mikrohullám - zárt roncsoló edényzet 8.8 
Mikrohullámú autokláv 8.24
Mikrohullámú extraktor 8.15
Mikrohullámú extrahálás 8.26
Mikrohullámú hamvasztó 8.23
Mikrohullámú izzítókemence 8.22
Mikrohullámú Kjeldhal roncsoló 8.4
Mikrohullámú munkahely 8.6
Mikrohullámú reaktor 8.16
Mikrohullámú reaktor, egyterû 8.25
Mikrohullámú reaktor oktatási célokra 8.17
Mikrohullámú roncsoló 8.3
Mikrohullámú roncsoló edényzet 8.8
Mikrohullámú szulfáthamvasztó 8.23
Mikropipetta, mûanyag 2.14 
Mikroplate rázógép 9.20 
Mikroszkóp tárgylemez 1.19
Mikroszkóp, biológiai 9.153
Mikroszkóp, inverz 9.155
Mikroszkópiás számlálókamra 1.20
Mikrotiráló plate 2.16 
Milky Bag, anyatejgyûjtõ zacskó 2.22

Mini perticsésze-töltõ automata 11.4
Minõségelemzõ standard 10.4
Mintaadagoló készülék, vibrációs 7.12 
Mintaosztó készülék 7.12 
Mintatároló zacskó dupla biztonsági zárással 2.23
Mintatartó (vizeletes) edény 2.30
Mintatartó edény 2.29 
Mintatartó edény, biztonsági zárással 2.30
Mintavevõ kanál, steril 2.41
Mintavevõ pálca tárolócsõben, steril 2.20 
Moduláris vákuumrendszerek 9.84
Mohr típusú csõszorító 3.5
Monoelemes standard 10.2 
Mozgatható elszívófülke oktatáshoz 11.24
Mozsár és törõ 7.7
Mozsaras õrlõkészülék 7.7 
Multielemes kalibráló standard 10.5 
Multielemes standard 10.4 
Mûanyag csap 2.45 
Mûanyag láda 2.34
Mûanyag szellõzõs kupak üveg kémcsövekre 1.18
Mûszertálca, fém 3.4 
Mûszertálca, mûanyag 2.34 
Nagy áteresztõ-képességû zárt edényzet (mikrohullám) 8.9
Nagy sebességû tölcsér, szûréshez, átlátszó 2.37
Nagy térfogatú, kisnyomású edényzet (mikrohullám) 8.10
Nagyméretû fûtõlap 9.35
Nagyméretû mágneses keverõ 9.3, 9.4
Nagynyomású, 10 szegmenses rotor (mikrohullám) 8.9
Nagynyomású, monoblokkos rotor (mikrohullám) 8.8
Nedves kamra 9.65
Nedvesen is szilárd hamumentes szûrõpapír 5.4 
Nedvesen is szilárd, alacsony hamutartalmú szûrõpapír 5.7 
Négycsatornás digitális idõzítõ óra 9.99
Négyszögletes laboratóriumi üveg 1.6
Nib-féle digitális tolómérõ 9.101
Nigtrogén standard (acélban) 10.7
Nikkel fémeszközök 3.18
Növénynevelõ kamra 9.66
NP - normal pressure - reaktor (mikrohullám) 8.21
Nyitó és lezáró (peremezõ) fogó 3.17
Nylon fecskendõszûrõ 5.17 
Nylon membránszûrõ 5.23
Nylon transzfermembrán 5.25
Nyomástartó reaktor (mikrohullám) 8.21
Nyomásszelep és adapter gázpalackra 11.13
Olaj standard 10.3
Olajálló biztonsági kesztyû 4.6
Olajfürdõ 9.56 
Oldat interferencia ellenõrzésére 10.6
Oldószermegkötõ elszívófülke 11.22
Oldószermegkötõ szûrõ elszívófülkébe 11.23
Oldott oxigénmérõ, hordozható 9.116
Oliva, mûanyag 2.45
Olló 3.6 
Ólomkarika 2.40
Oltókacs és szár, Rédey-féle, fém 2.18 
Oltókacs sterilizáló feltét gázégõre 11.11 
Oltókacs, mûanyag, steril 2.17 
Oltókacstartó szár 2.18
Olvadáspontmérõ 9.132
Óraüveg, mûanyag 2.42 
Óraüveg, üveg 1.13 
Orvostechnikai autokláv 11.41
Osztott pipetta, mûanyag 2.13 
Osztott pipetta, üveg 1.11 
Oxigén rézben, pin standard 10.7
Oxigén standard (acélban) 10.7
Oxigén-hidrogén analizátor 9.150
Oxigén-nitrogén analizátor 9.146
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Oxigén-nitrogén-hidrogén analizátor 9.151 
Öntapadós címke, fehér 4.2 
Öntapadós figyelmeztetõ, biztonsági címkék 4.3
Öntapadós film PCR plate lezárásához 2.11
Öntapadós, színes jelzõszalag 4.2 
Õrlõedény és õrlõgolyó golyósmalomhoz 7.11
Õrlõegység kemény anyagokhoz 7.5
Õrlõegység szálas anyagokhoz 7.5
Õrlõkészülék, keresztkéses 7.4 
Õrlõkészülék, mozsaras 7.7 
Összekötõ, üveg 1.28 
Pálcás keverõmotor 9.10, 9.14 
Pamut védõkesztyû 4.6
Parafa dugó 1.8 
PARAFILM M lezáró fólia és adagoló 4.9 
Páratartalom mérõ, digitális 9.108 
Pasteur pipetta, mûanyag 2.14 
Pasteur pipetta, üveg 1.12
Patológiai eszközök, mûanyag 2.54
PCR csõ 2.10
PCR csõ állvány 2.53 
PCR csõfüzér 2.10
PCR fülke 11.19
PCR munkahely 2.53 
PCR plate 2.11 
PCR plate lezáró film, takaró, simítóhenger 2.11 
Peremezõ fogó 3.17
Perisztaltikus adagoló szivattyú 11.5 
Permetezõ hûtés autoklávba 11.38
Perticsésze-töltõ automata 11.4 
Petricsésze és bepárlótál fogó 3.16
Petricsésze fedõvel, mûanyag 2.17 
Petricsésze fedõvel, üveg 1.13 
Petricsésze tartó állvány, mûanyag 2.17
Petricsésze tartókosár, fém 3.3 
Petricsésze-forgató készülék 11.8 
pH elektród 9.120
pH indikátor papír 5.14 
pH mérõ, hordozható 9.122
pH mérõ, laboratóriumi 9.116 
pH puffer 9.113, 9.121
Piknométer 1.24
Pipetta- és bürettamosó 2.40
Pipetta, digitális 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 
Pipetta, egycsatornás, mechanikus 6.8, 6.9, 6.10, 6.11
Pipetta, elektronikus 6.12, 6.13 
Pipetta, élelmiszeripari, mûanyag 2.14
Pipetta, hasas 1.12 
Pipetta, osztott, mûanyag 2.13 
Pipetta, osztott, üveg 1.11 
Pipetta, Pasteur, üveg 1.12
Pipetta, Pasteurm mûanyag 2.14 
Pipetta, szerológiai, üveg 1.11 
Pipetta, többcsatornás, mechanikus 6.8, 6.9, 6.10, 6.11
Pipettaállvány 6.14
Pipettaállvány, osztott és hasas pipettához 2.39
Pipettahegy speciális szûrõbetéttel 2.27
Pipettahegy utánntöltõ (Finntip) 6.23
Pipettahegy, Biohit 6.16, 6.17 
Pipettahegy, Finnpipette (Finntip) 6.20
Pipettahegy, univerzális 2.24, 2.27 
Pipettás üveg cseppentõvel 1.7
Pipettatartó tálca, mûanyag 2.34
Pipettázó ballon 6.2 
Pipettázó feltét, dugattyús 4.3 
Pipettázó feltét, gumi 4.3 
Pipettor, elektromos 6.2 
Pipettor, elektronikus 6.3
Platina termékek 3.18 
Pofás törõ készülék 7.2 

Poliéterszulfon (PES) fecskendõszûrõ 5.17
Polietilén (HDPE) fólia védõkesztyû 4.7
Polietilén (PE) fólia 4.9 
Polietilén bevonatú szûrõpapír 5.8 
Polikarbonát (PC) membránszûrõ 5.23
Polikarbonát (PC) szûrõegység 5.27
Polivinilfuorid (PVDF) fecskendõszûrõ 5.18
Polivinilfuorid (PVDF) transzfermembrán 5.25
Porcelán bepárló tál 1.27 
Porcelán dörzsölõ, dörzstál 1.27
Porcelán izzítótégely, fedõ 1.27
Porflakon 2.31 
Pormintaosztó készülék 7.12 
Portölcsér, mûanyag 2.37 
Portölcsér, üveg 1.15
Porüveg, üveg 1.7
Pozitív nyomású vízszûrõ 5.28
Precíziós ultrahangos vízfürdõk 9.86
PVC csõ 2.43
Rázóegység vízfürdõre 9.56
Rázógép mikroplate-hez 9.20 
Rázógép, háromdimenziós 9.21 
Rázógép, kibillenõs 9.21 
Rázógépes inkubátor 9.22
Rázóhenger 1.9 
Rázókészülék 9.17 
Rázókészülék, kisméretû 9.16
Rázó-vízfürdõ 9.55, 9.57 
Reagens tálka 6.14
Reagens tálka pipettához 2.28 
Reaktor, NP - normal pressure (mikrohullám) 8.21
Reaktor, üveg 1.28 
Recirkulációs (víz) hûtõ 9.82
RÉDEY-féle oltókacs és oltókacstartó szár 2.18
Redox standard 9.121
Refraktométer, digitális 9.131
Refraktométer, kézi 9.130
Regenerált cellulóz fecskendõszûrõ 5.16
Regenerált cellulóz membránszûrõ 5.22
Roncsoló (blokkroncsoló) 9.37
Roncsoló (zárt) edényzet 8.8
Roncsoló, kombinált, mikrohullámú 8.10
Roncsoló, mikrohullámú 8.3
Rotációs kémcsõkeverõ 9.15 
Rotációs vákuumbepárló készülék 9.38
Rotációs vákuumbepárló készülék, digitális 9.39, 9.40 
Rotor centrifugához 9.24 
Rozsdamentes kémcsõállvány, dróthálós 3.2
Rögzítõ elemek állványzatépítéshez 3.10
Rúd állványzatépítéshez 3.10
Rugalmas kupak kémcsövekhez 2.3
Sav- és lúgtároló szekrény 9.158 
Saválló biztonsági kesztyû 4.6
Saválló kötény 4.8 
Savdesztilláló készülék 8.12
Sejthomogenizáló 1.24
Sejtkaparó 2.15 
Sekusept, Sekusept kád 4.11 
Sharpsafe™ tûgyûjtõ edények 4.16
Síkrázógép, irányváltós 9.19, 9.21
Síkrázógép, körkörös 9.18, 9.20
Simítóhenger PCR plate lezáró filmhez 2.11 
Skinman 4.2
Sorozatadagoló fecskendõ 6.6, 6.7, 6.19  
Sorozatadagoló pipetta 6.6, 6.7
Spatula fa nyéllel 3.8 
Spatula lapos nyéllel, fém 3.8
Spatula, spatula-kanál, fém 3.7 
Spatula, spatula-kanál, mûanyag 2.41 
Speciális csövek 2.43
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Speciális üvegeszközök 1.28 
Spektrofotométer 9.124 
Spektrofotométer küvetta, mûanyag 2.12 
Spektrofotométer, kétsugaras 9.127
Spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldat 10.2
Spirituszégõ, üveg 1.12
Spitaderm 4.2 
Spricc flaska, mûanyag 2.33
Spricc flaska, teflon (FEP) 2.33
Standard - fémorganikus olajokhoz 10.3 
Standard - hidrogén standard (acélban) 10.7 
Standard - ivóvíz 10.4
Standard - kén standard (acélban) 10.7 
Standard - minõségelemzõ 10.4
Standard - monoelemes 10.2 
Standard - multielemes 10.4 
Standard - multielemes kalibráló 10.5 
Standard - nitrogén standard (acélban) 10.7
Standard - oxigén standard (acélban) 10.7
Standard - szén (acélban) 10.7 
Standard - szén/kén gyûrû 10.7 
Standard - üledék és talaj kivonat 10.5 
Steril anyatejgyûjtõ zacskó, Milky Bag 2.22
Steril drótzárású zacskó 2.22
Steril homogenizáló (stomacher) zacskó 2.23
Steril homogenizáló zacskó szûrõbetéttel 2.23
Steril mintavevõ edény 2.30
Steril mintavevõ kanál 2.41
Steril mintavevõ pálca címkézett tárolócsõben 2.20
Steril mintavevõ szett 2.21 
Steril mintavevõ vattapálca 2.19
Steril mûanyag, oltókacs 2.17 
Steril szélesztõbot 2.17
Sterilitást jelzõ szalag és pont 4.2
Stomacher készülék 11.15
Stomacher zacskó 2.23 
Sûrûségmérõ (aerométer), üveg 1.25
Számlálókamra, üveg 1.20
Szappanadagoló 4.13 
Szárítás (SUPERDRY) autoklávba 11.39
Szárítás és oldószer bepárlás 8.16
Szárító állvány 2.40 
Szárítószekrény 9.58, 9.60
Szárítószekrény, vákuumos 9.63 
Szcintillációs edény 2.13 
Szedimentációs (Imhoff) kehely 2.38
Szekrény, archiváló 2.57 
Szélesztõ készülék 11.6
Szélesztõbot 2.17 
Szellõzõs kupak üveg kémcsövekre 1.18
Szemetes, billenõ fedeles 4.14 
Szemeteszsák, higiénikus 4.14 
Szemmosó palack 4.4 
Szén standard (acélban) 10.7 
Szén/kén gyûrû standard 10.7
Szén/kén pin standard magas tartományban 10.8
Szén/Kén/Nitrogén chip standard 10.8
Szén-kén analizátor 9.140
Szerológiai pipetta, mûanyag 2.13 
Szerológiai pipetta, üveg 1.11
Szikenyél és cserélhetõ szike penge 3.18
Szilikon lap felületek védelmére 4.9 
Szilikoncsõ 2.44
Színes betét fagyasztócsõ kupakjába 2.6
Színes betét menetes mikrocsõ kupakjába 2.8
Színes kupak kémcsõre, mûanyag 2.3
Színes, öntapadós jelzõszalag 4.2
Szita, laboratóriumi 7.20 
Szitagép, levegõs 7.19
Szitamosó készülék 7.22 

Szitamosó, ultrahangos 7.21
Szivattyú, perisztaltikus 11.5
Szívópalack 1.3 
Szögletes edény csavaros kupakkal 2.31
Szövetbeágyazó kazetta 2.56 
Szulfáthamvasztó rendszer, mikrohullámú 8.23
Szûrõ diszpenzerhez és digitális bürettához 6.5
Szûrõállvány 5.26
Szûrõbetét pipettához 6.14
Szûrõbetét, gumi félálarcba 4.5
Szûrõegység, polikarbonát (PC) 5.27 
Szûrõkarika, fém 3.13 
Szûrõkarika, mûanyag 2.39 
Szûrõkészülék, üveg 5.26
Szûrõkorong Büchner tölcsérbe 2.38
Szûrõlap, kvarcszálas 5.9
Szûrõlap, üvegszálas 5.9 
Szûrõnuccs 1.16 
Szûrõpapír általános célra 5.5 
Szûrõpapír élelmiszeripari cukoranalízishez 5.13
Szûrõpapír kvalitatív vizsgálatokhoz 5.4 
Szûrõpapír kvantitatív vizsgálathoz 5.3 
Szûrõpapír sör és maláta analízishez 5.13
Szûrõpapír speciális alkalmazásokhoz 5.12
Szûrõpapír technikai felhasználásra 5.7
Szûrõpapír, alacsony hamutartalmú, kvalitatív 5.6 
Szûrõpapír, alacsony nitrogéntartalmú 5.12 
Szûrõpapír, foszfátmentes 5.12 
Szûrõpapír, hamumentes 5.3 
Szûrõpapír, nedvesen is szilárd 5.4 
Szûrõpapír, polietilén bevonatú 5.8 
Szûrõs pipettahegy, Biohit 6.18 
Szûrõs pipettahegy, Finnpipette (Finntip) 6.22
Szûrõs pipettahegy, univerzális 2.26, 2.27 
Szûrõtartó 5.27 
Szûrõtégely 1.16 
Szûrõtölcsér, üveg 1.16
Táptalajfõzõ autokláv 11.40 
Táramérleg, digitális 9.88, 9.92
Tárgylemez 1.19
Tárgylemez adagoló 2.54
Tárgylemez festõ állvány, fém 3.4 
Tárgylemez festõ eszközök 2.54
Tárgylemez festõ kád, fém, üveg 3.4 
Tárgylemez festõedény, üveg 1.20 
Tárgylemez festõkosár, mûanyag 2.54 
Tárgylemez rendszerezõ doboz 2.56 
Tárgylemez rendszerezõ szekrény 2.57 
Tárgylemez tartó doboz 2.56 
Tárgylemez tartó mappa 2.55
Tárgylemez, tárgylemez címke 1.19 
Tárgylemeztartó szállításhoz, postázáshoz 2.55
Tároló ballon 2.35
Tároló kanna 2.35
Tárolóedény csavaros tetõvel 2.30
TDS mérõ, hordozható 9.115
TDS mérõ, laboratóriumi 9.118
Technikai felhasználású szûrõpapír 5.7
Teclu égõ több kivitelben 3.15
Teflon (PTFE) fecskendõszûrõ 5.18
Teflon (PTFE) membránszûrõ 5.22
Teflonszalag 4.9
Tégely- és csõfogó, fém 3.16 
Tejipari centrifuga 9.26 
Telepszámláló készülék 11.7 
Tenyésztõcsõ 2.15 
Tenyésztõedény, mûanyag 2.15 
Tenyésztõedény, üveg 1.28 
Tenyésztõkamra 2.16 
Tenyésztõplate 2.16 
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Termogravimetrikus analizátor (TGA) 9.152
Termosztát szekrény 9.60, 9.61
Termosztát, keringetõ 9.42 
Termosztát, rázógépes 9.22
Tesztkamra 9.65
TGA analizátor 9.152
Thermal Mapping 9.129
Tisztasági mintavevõ (TiMi) szett 2.21
Tisztító adalék autoklávba 11.39
Tolómérõ, digitális 9.100
Több férõhelyes fûthetõ mágneses keverõ 9.6
Több férõhelyes mágneses keverõ 9.3, 9.4
Többcsatornás pipetta, elektronikus 6.12, 6.13
Többcsatornás pipetta, mechanikus 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 
Tölcsér nagy térfogatokhoz, mûanyag 2.38
Tölcsér szûréshez, mûanyag 2.37 
Tölcsér, üveg 1.15 
Tömegellenõrzõ mérleg, digitális 9.95
Törõ-zúzó készülék 7.2 
Transzfermembrán 5.24
Transzfermembrán, nylon 5.25
Transzfermembrán, polivinilfuorid (PVDF) 5.25
Transzport táptalaj 2.20 
Tube Drive diszpergáló készülék 7.16
Tûgyûjtõ edény 4.16
Tûzálló biztonsági szekrény 9.156
Ultra-centrifugális daráló 7.6 
Ultrahangos szitamosó készülék 7.22 
Ultrahangos vízfürdõ, ipari 9.86 
Ultrahangos vízfürdõ, laboratóriumi 9.86 
Ultramélyhûtõ láda 9.78
Ultramélyhûtõ szekrény 9.75, 9.79
Ultramélyhûtõ, hordozható 9.79
Ultramélyhûtõ, kisméretû, asztali 9.79
Ultramélyhûtött keringetõ termosztátok 9.52
Ultratiszta-kémia 8.12
Unex típusú csõszorító bilincs 3.5
Univerzális centrifuga/mintatartó csõ 2.29
Univerzális csõtartó, mûanyag 2.48
Univerzális fogó 3.13 
Univerzális hûtõszekrény 9.69 
Univerzális laboratóriumi állvány, fém 3.11
Univerzális laboratóriumi állvány, mûanyag 2.39
Univerzális mélyhûtõszekrény 9.71
Univerzális, három és négyujjú fogók 3.13
UV-VIS spektrofotométer 9.124
UV-VIS spektrofotométer, kétsugaras 9.125
Üledék és talaj kivonat (standard) 10.5
Üveg csiszolat 1.28 
Üveg küvetta 1.26
Üveg szûrõkészülék 5.26
Üvegbot 1.17 
Üvegcse, menetes 1.19 
Üvegszálas extraciós hüvely 5.10 
Üvegszálas fecskendû-elûszûrõ 5.15
Üvegszálas szûrõlap 5.9
Üvegtartály automata bürettához 1.10 
Üvegtartály diszpenzerhez és digitális bürettához 6.5
Üvegtölcsér 1.15
Üvegtölcsér hosszú szárral (analitikai tölcsér) 1.15
Üveggyöngy 1.17 
Vágásálló védõkesztyû 4.6 
Vágókéses homogenizátor 7.13 
Vágómalom 7.3 
Vákuum exszikkátor 1.14

Vákuumállomás 9.84
Vákuumbepárló készülék, rotációs 9.38 
Vákuumos szitagép 7.19
Vákuumrendszer 9.84
Vákuum-szárítószekrény 9.62 
Vákuumszivattyú 9.81
Vákuumszivattyú oldószer visszanyerõvel 8.16
Vákuumszivattyú savgõz-közömbösítéssel 8.12
Választótölcsér 1.17
Változtatható térfogatú pipetta 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 
Vasháromláb 3.14 
Vattapálca csõben, steril 2.20 
Vattapálca kórházi használatra 2.19
Vattapálca mintavételhez 2.19
Védõálarc 4.4 
Védõkesztyû, háztartási 4.7 
Védõkesztyû, latex 4.7
Védõkesztyû, nitril 4.7
Védõkesztyû, pamut 4.6
Védõkesztyû, vinyl 4.7
Védõszemüveg 4.4
Védõtok kémcsõhöz csavaros kupakkal 2.4 
Védõtok vérvételi csövek postázásához 2.4
Vegyifülke 9.162 
Vegyszerkanál, fém 3.9 
Vertikális (álló) autokláv 11.28 
Vertikális áramlású lamináris fülke 11.16, 1.17
Veszélyes hulladék gyûjtõedény 4.15 
Veszélyes hulladéktároló vödör 4.15 
Vezetõképesség mérõ elektród 9.120
Vezetõképesség mérõ, hordozható 9.114
Vezetõképesség mérõ, laboratóriumi 9.118 
Vezetõképesség mérõcella 9.120
Vezetõképesség standard 9.121
Vibrációs golyósmalom, fagyasztva õrlõ 7.9
Vibrációs mintaadagoló készülék 7.12 
Vibrációs rázó golyósmalom 7.8 
VIS spektrofotométer 9.124
Visszacsapó szelep, mûanyag 2.45
Vízálló digitális tolómérõ (IP54) 9.96
Vízálló hõmérõ 9.104
Vízálló maghõmérõ 9.104
Vízdesztilláló 9.41
Vízfürdõ 9.56 
Vízfürdõ, rázó 9.55
Vízfürdõ, ultrahangos 9.86
Vízhûtés a zárt roncsoló edényzethez 8.10
Vízhûtéses rendszer autoklávba 11.37
Vízhûtõ, recirkulációs 9.80
Vízhûtõegység zárt extraháló edényzethez 8.15
Vízlágyító készülék 11.38
Vízlágyító só 11.38
Vízsugárszivattyú, mûanyag 2.45 
Vízszûrõ készülék, pozitív nyomású 5.28 
Vortex (kémcsõrázó) 9.16 
Vödör, veszélyes hulladéktároló 4.15
WILO típusú csõszorító 3.5
Zacskó biztonsági zárással 2.23 
Zacskó, újrazárható 2.22
Zacskótartó (Stomacher) állvány, fém 3.4
Záródugó, gumi 1.8 
Záródugó, mûanyag 1.8
Záródugó, parafa 1.8
Záródugó, üveg 1.8
Zsák, autoklávozható 2.23 
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www.laboreszkozkatalogus.hu

www.labsystem.hu

Laboratóriumi bútorok
egyedi tervezéssel és gyártással

munkaasztalok • asztalok • konténerek (függesztettek, vagy gördíthetõk)  

szekrények • fali szekrények • öltözõszekrények • egyéb bútorok, kiegészítõk

Vázszerkezet: porszórt acél vagy rozsdamentes acél váz.

Frontfelület: bútorlap vagy sav- és lúgálló dekoritlemezzel burkolt bútorlap

Kialakítás a megrendelõ igényei szerint.

Helyszíni szerelés 3 év garanciával

Igényeivel keresse meg munkatársainkat!



Labsystem Kft.

1139 Budapest, Tahi utca 70/a. 
Tel.: (1) 436-0790, 436-0791 
Fax: (1) 250-1241
info@labsystem.hu
www.labsystem.hu




