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Hûtõ berendezések, laboratóriumi
hûtõk, fagyasztók, tároló fagyasztók,
vér és plazma hûtõk, gyógyszertári
hûtõk, -86 ULT hûtõk, -150 Cryo
hûtõk, kiegészítõk
Ln2 folyékony nitrogén tárolók
automata kivitelben is, mintatárolók,
Ln2 hordozók, adagolók



Centrifugák, kis asztali, univerzális,
vér és vizelet fuga, álló, szuper és
ultra centrifugák teljes sorozata,
minden kiegészítõvel, minõségi
centrifugacsövekkel az összes
mérethez.



Inkubátorok, mikrobiológiai, Co2,
O2, vízköpenyes, légköpenyes
kivitelben egyaránt, széles
méretválasztékban



Lamináris fülkék, a legmagasabb
biztonsági követelményekhez is, Class
I/Class III



Sterilizátorok, szárítószekrények,
szárítókemencék, kemencék,
autóklávok



Pipetták, folyadék adagolók,
FinnPipetta, pipettahegyek, stepperek,
dispenserek széles választéka



Laboratóriumi mûanyagáruk,
centrifugacsõ, fagyasztócsõ, CryoBox,
PCR –hez, sejttenyésztéshez, IVF- hez,
tárolódobozok



Plate, NUNC és Thermo Scientific
és ezeknek minden kiegészítõi,
dobozok, mintatárolók



Rázók-Shakerek, mágneses keverõk,
vízfürdõk, vortexek, gélkádak és
tápegységek



Víztisztító berendezések, TKA,
Barnstead komplett rendszerek,
és kiegészítõk, szûrõ patronok



Fotométerek, PCR készülékek,
mikroplate olvasók, adagolók, mosók
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PIPETTÁK, FOLYADÉK ADAGOLÓK

Kis asztali labor készülékek, mindennapi munkához
Robosztus kivitelû készülékek, megbízható technológia, egyszerû kezelés.
Kis asztali labor készülékek, mindennapi munkához
A mindennapos munka segítésére kifejleszetett ergonómikus készülékek. Sokféle kivitel,
széles kiegészítõ választékkal, az éppen aktuális feladat szerint kiépítve. A készülékek
kiválasztásához kérje kollégáink segítségét, így mindig a legjobban megfelelõ
készülékkel dolgozhat. Legyen akár analitika, sejtlabor, diagnosztika, vagy immun labor,
nálunk megtalálja a keresett készüléket. Vízfürdõk, shakerek, vortexek, mini
centrifugák, blokk termosztátok, rotátorok, gél elektroforézis rendszerek, stb ..

C E N T R I F U G Á K
Sorvall LYNX 4000/6000 Superspeed Centrifuga
A

Sorvall LYNX SuperSpeed
centrifuga kétféle méretben
létezik - a Sorvall LYNX 6000
és Sorvall LYNX 4000 - ezek
kiegészítve a rotorok széles
választékával kielégítik a
kutatás és a gyártás,
termelés
igényeit,
akár
100.605 x g teljesítményig,
vagy 6 literes kapacitásig
számos megoldást kínálva.

Az innovatív Thermo Scientific™ technológiák:
Nyomógombos rotorcsere a
biztonságos és gyors munka
segítsége

Auto-Lock™
rotor csere

ClickSeal™
bioconténer fedél

Azonnali rotor felismerés

Egyszerûsített program indítás

Auto-ID instant rotor
azonosítás

Kesztyûbarát
kezelõi felület

Jobb ergonómia és teljesítmény

Egyszerû mindennapi használat

Fiberlite™
carbon fiber
szénszálas rotorok

Kompakt kialakítás,
automata ajtónyitó és
integrált felület

Heraeus Pico & Fresco 17/21
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Egy kézzel kezelhetõ fedél
rendszer

Heraeus Labofuge 200

Asztali mikroliter és hûthetõ mikroliter centrifuga, a megbízható
és pontos társ hosszú ideig

Asztali vér és vizelet rutincentrifuga, robosztus, megbízható,
minõségi centrifuga.

- 24 férõhelyes 1,5/2,0 ml-es
mikroliter szögrotorral
- Max. sebesség:
13 300 rpm / 14 800 rpm
ill. 17 000 g / 21 000 g
- Fresco: –9 C° … +40 C°
- Mikroprocesszor vezérlés
digitális kijelzõvel
- Indukciós meghajtású (karbantartásmentes) motor
- Egyedül álló ClickSeal rotor fedél
- Könnyû kezelhetõség
- Messzirõl látható digitális kijelzõ
- Kiváló minõség, megbízható munkatárs

- 12 férõhelyes 15 ml-es mikroliter
szögrotorral
- Szûkítõkészlet: 10 ml és 5/7 ml csövekhez
- Max. sebesség: 5 300 rpm / 3 030 g
- Mikroprocesszor vezérlés digitális
kijelzõvel
- Indukciós meghajtású
(karbantartásmentes) motor
- Csendes mûködés, könnyû kezelhetõség
- Sebesség és idõ beállítás
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C E N T R I F U G Á K
Heraeus Megafuge 8 kismeretû univerzalis centrifuga hûthetõ verzióban is
Vadonatúj széria, kevés mintaszámú centrifugálásra ajánlott.
Egyszerûsített kezelés, gyors rotorcsere, megbízható mûködés.
max. sebesség kilendülõ/ szög rotorral

4500 rpm/ 16.000 rpm

max. relatív gyorsulás kilendülõ/ szög rotorral
idõ szabályzási tartomány

3260 x g/ 24,328 x g
0 – 9 óra 59 perc (vagy végtelen)

max. kapacitás kilendülõ-fejes rotorral

4 × 145 ml

szögrotorral

6 × 50 ml

max. teljesítmény felvétele

310 W

méretei (mag×szél×mély)

31 × 37 × 48 cm

súlya

35 kg

A lenti rotor összeállításokon kívül még rengeteg egyedi lehetõség van, kérjen segítséget üzletkötõinktõl!
Cikkszám

Csomag tartalma

75005760

Sejtkultúrás rotor csomag

4 x 50ml vagy
8 x 15ml kónikus csõ
centrifugálására

TX-150 kilendülõ fejes rotor (75005701)
Kerek kosár készlet (75005702)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (75005736)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75005737)

75005761

Sejtkultúrás nagykapacitású rotor csomag

8 x 50ml vagy
8 x 15ml könikus csõ
centrifugálására

TX-150 kilendülõ fejes rotor (75005701)
Ovál kosár készlet 50 ml kónikus csövekhez (75005703)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75005808)

75005762

Klinikai rotor csomag - kilendülõ

16 x 10ml vagy
24 x 5/7ml csõ
centrifugálására

TX-150 kilendülõ fejes rotor (75005701)
Kerek kosár készlet (75005702)
5/7 ml-es vérvételi csõ adapterkészlet (75005739)
10 ml-es vér/vizelet csõ adapterkészlet (75005738)
ClickSeal Biocontainment fedél készlet (75005707)

75003623KIT

Klinikai rotor csomag - fix

30 x 15/10ml vagy
30 x 5/7ml csõ
centrifugálására

CLINIConic rotor (75003623)
10 ml-es vér/vizelet csõ adapterkészlet (75003702)
5/7 ml-es vérvételi csõ adapterkészlet (11172596)

75005706KIT

Plate rotor csomag

4 db plate, vagy
2 db deepwell
plateplate
centrifugálására

M10 kilendülõ fejes plate rotor (75005706)
Plate kosár készlet (75005723)

75005719KIT

Mikrocentrifuga rotor csomag

30 x 1.5/2ml
centrifugálására

Mikrocentrifuga 30x2ml rotor (75005719)
1,5 ml-es mikrocentrifuga csõ, 1000 db (T330-7N)

75005709KIT

Nagykapacitású rotor csomag - fix

6 x 50ml vagy
6 x 15ml kónikus csõ
centrifugálására

HIGHConic III fix rotor, 6x50ml kónikus (75005709)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75005755)
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C E N T R I F U G Á K
Megafuge 16/16R és Multifuge X1/X1R univerzális asztali centrifuga
Univerzális asztali centrifuga, széles rotorválasztékkal, rendkívül egyszerû rotorcserével. Új fejlesztés, ergonómikus kialakítás,
egyszerû kezelés és beállítás. A fedélnyitás és zárás motoros rásegítéssel és hidraulikus csillapítással könnyíti meg a mindennapi
munkát. Az R végû cikkszámmal a hûthetõ változatokat jelöljük, -10° és +40°C közötti mûködéssel.
Az X1 sorozat kiváló kutatócentrifuga, rendkívül részletesen beállítható paraméterekkel.
Típus

Megafuge 16/16R

Multifuge X1/X1R

Max. kapacitás,
szögrotorral

6×100 ml (F15-6×100
szénszálas rotorral)

6×100 ml (F15-6×100
szénszálas rotorral)

Max. kapacitás,
Kilendülõfejes

4×400 ml
(TX-400 rotorral)

4×400 ml
(TX-400 rotorral)

Max. fordulatszám
(szögrotorral), /perc

15200 rpm
(mikroliter rotorral)

15200 rpm
(mikroliter rotorral)

Max. fordulatszám
(kilendülõ rotorral), /perc

5500 rpm
(TX-200 rotorral)

6300 rpm
(BIOShield 720 rotorral)

Max. RCF
(szögrotorral)

25830 g
(30×2 ml rotorral)

25830 g
(30×2 ml rotorral)

Max. RCF
(kilendülõ rotorral)

5580 g
(TX-200 rotorral)

7188 g
(BIOShield 720 rotorral)

Gyorsítási/lassítási
fokozatok, programok

9/10 - 6 program

9/10 - 99 program

Kijelzõ

Egysoros, háttérvilágítással
rendelkezõ kijelzõ

Kétsoros, háttérvilágítással
rendelkezõ kijelzõ

Megafuge 40/40R és Multifuge X3/X3R/X3FR univerzális asztali centrifuga
Univerzális nagykapacitású asztali centrifuga, extra széles rotorválasztékkal, egyszerû rotorcserével. Szabvány vércsövekbõl akár 196
db, kónikus csövekbõl 88 db is centrifugálható egyszerre!
Új fejlesztés, ergonómikus kialakítás, egyszerû kezelés és beállítás. A fedélnyitás és zárás motoros rásegítéssel és hidraulikus zárás
csillapítással könnyíti meg a mindennapi munkát.
Extra változat az álló kivitelû X3FR verzió robosztus, csendes, sok munkához ajánlott kivitel.
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Típus

Megafuge 40/40R

Multifuge X3/X3R

Max. kapacitás,
szögrotorral

6×100 ml (F15-6×100
szénszálas rotorral)

6×250 ml (F14-6×250
szénszálas rotorral)

Max. kapacitás,
Kilendülõfejes

4×1000 ml
(TX-1000 rotorral)

4×1000 ml
(TX-1000 rotorral)

Max. fordulatszám
(szögrotorral), /perc

15200 rpm
(mikroliter rotorral)

15200 rpm
(mikroliter rotorral)

Max. fordulatszám
(kilendülõ rotorral), /perc

5300 rpm
(BIOShield 1000 rotorral)

6000 rpm
(BIOShield 1000 rotorral)

Max. RCF
(szögrotorral)

25314 g
(48×2 ml rotorral)

25314 g
(48×2 ml rotorral)

Max. RCF
(kilendülõ rotorral)

5590 g
(BIOShield 1000 rotorral)

7164 g
(BIOShield 720 rotorral)

Gyorsítási/lassítási
fokozatok, programok

9/10 - 6 program

9/10 - 99 program

Kijelzõ

Egysoros, háttérvilágítással
rendelkezõ kijelzõ

Kétsoros, háttérvilágítással
rendelkezõ kijelzõ
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C E N T R I F U G Á K
Kilendülõfejes rotor csomagok
Elõre összeállított rotor csomagjaink segítik rendelésüket, és nem utolsósorban készletben az árak is kedvezõbbek. A
szabadalmaztatott Auto-Lock™ III Rotor rendszer egyszerû cseréjét kihasználva pillanatok alatt, szerszámok nélkül lehet egyik
alkalmazásról a másikra váltani. A Fiberlite szénszálas rotorok a magas fordulatszámot egyesítik a könnyû súllyal, és a precizitással.
A ClickSeal® biológiai tetõk könnyû, egykezes használatot tesznek lehetõvé, gumikesztyûvel is kezelhetõek
A lenti rotor összeállításokon kívül még rengeteg egyedi lehetõség van, kérjen segítséget üzletkötõinktõl!
Cikkszám

Csomag tartalma

75003629SK1

Sejtkultúrás rotor csomag
(csak 16/16R/X1/X1R)

16 x 50ml vagy
36 x 15ml
kónikus csõ
centrifugálására

75003629KITK2
56 x 10ml vagy
76 x 5/7ml
csõ centrifugálására

75003658KITK
28 x 10ml vagy
32 x 5/7ml
csõ centrifugálására

75003607SK1
28 x 50ml vagy
56 x 15ml
kónikus csõ
centrifugálására

75003017KITK
148 x 10ml vagy
196 x 5/7ml
cso centrifugálására

75003624KIT
6 db plate, vagy
2 db deepwell
plate centrifugálására

TX-400 kilendülõ fejes rotor (75003629)
Kerek kosár készlet (75003655)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (75003683)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75003682)

Klinikai nagy rotor csomag - kilendülõ
(csak 16/16R/X1/X1R)
TX-400 kilendülõ fejes rotor (75003629)
Kerek kosár készlet (75003655)
5/7 ml-es vérvételi csõ adapterkészlet (75003680)
10 ml-es vér/vizelet csõ adapterkészlet (75003681)
ClickSeal Biocontainment fedél készlet (75003656)

Klinikai rotor csomag - kilendülõ
(csak 16/16R/X1/X1R)
TX-200 kilendülõ fejes rotor (75003658)
Kerek kosár készlet (75003659)
5/7 ml-es vérvételi csõ adapterkészlet (75003785)
10 ml-es vér/vizelet csõ adapterkészlet (75003808)
ClickSeal Biocontainment fedél készlet (75003660)

Sejtkultúrás nagykapacitású rotor csomag
(csak 40/40R/X3/X3R/X3FR )
TX-750 kilendülõ fejes rotor (75003607)
Kerek kosár készlet (75003608)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (75003638)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75003639)

Klinikai nagykapacitású rotor csomag-Kilendülõ
(csak 40/40R/X3/X3R/X3FR )
TX-1000 kilendülõ fejes rotor (75003017)
TX-1000 kosár készlet (75003001)
5/7 ml-es vérvételi csõ adapterkészlet (75003671)
10 ml-es vér/vizelet csõ adapterkészlet (75003672)
ClickSeal Biocontainment fedél készlet (75007309)

Plate rotor csomag
M20 kilendülõ fejes plate rotor (75003624)
Plate fedeles kosár készlet (75003625)

75003603KIT

BioShield szélvédett rotor csomag
(csak 40/40R/X3/X3R/X3FR )

16 x 50ml vagy
36 x 15ml
kónikus csõ
centrifugálására

BIOSHield 1000A szélvédett rotor (75003603)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (751003677)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (751003678)
6000 rpm / 7164 xg
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C E N T R I F U G Á K
Fix rotor csomagok
Nagyszámú minták feldolgozására, vagy speciális feladatokra ajánlott összeállításaink.
A lenti rotor összeállításokon kívül még rengeteg egyedi lehetõség van, kérjen segítséget üzletkötõinktõl!
Cikkszám

Csomag tartalma

75003623KIT

Klinikai rotor csomag - fix
(csak 16/16R/X1/X1R)

30 x 15/10ml vagy
30 x 5/7ml
csõ centrifugálására

75003620KIT
6 x 94ml vagy
6 x 50ml vagy
6 x 15ml
kónikus csõ
centrifugálására

Nagykapacitású rotor csomag - fix
HIGHConic II fix rotor, 6x94ml (75003620)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (75003103)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75003095)
10000 rpm / 17105 xg

75003662NK

Nagykapacitású fix rotor csomag
(csak X3/X3R/X3FR)

6 x 250ml OakRidge
vagy
6 x 50ml vagy
30 x 15ml
kónikus csõ
centrifugálására

F14-6x250LE szénszálas rotor (75003662)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (75100136)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75101073)

75003659NS

Nagysebességû fix rotor csomag

6 x 50ml vagy
6 x 15ml
kónikus csõ
centrifugálására
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CLINIConic rotor (75003623)
10 ml-es vér/vizelet csõ adapterkészlet (75003702)
5/7 ml-es vérvételi csõ adapterkészlet (11172596)

F15-6x100LE szénszálas rotor (75003659)
50 ml-es kónikus adapterkészlet (75003103)
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75003095)
15000 rpm / 24652 xg

75003694SK

Sejtkultúrás fix rotor csomag

8 x 50ml vagy
8 x 15ml
kónikus cso
centrifugálására

8x50 szélvédett rotor rotor (75003694)
50 ml-es kónikus adapterkészlet
15 ml-es kónikus adapterkészlet (75005755)
6700 rpm / 7177 xg

75003652KIT

Mikrocentrifuga rotor csomag
(csak 16/16R/X1/X1R)

30 x 1.5/2ml
centrifugálására

Mikrocentrifuga 30x2ml rotor (75003652)
1,5 ml-es mikrocentrifuga csõ, 1000 db (T330-7N)

75003602KIT

Mikrocentrifuga nagykapacitású
rotor csomag (csak 40/40R/X3/X3R/X3FR)

48 x 1.5/2ml
centrifugálására

Mikrocentrifuga 48x2ml rotor (75003602)
1,5 ml-es mikrocentrifuga csõ, 1000 db (T330-7N)
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C E N T R I F U G A C S Ö V E K
15 és 50 ml-es Centrifugacsövek

Mikrocentrifuga csövek pattintós
tetõvel
0.5 ml, 1.5 ml and 2 ml
térfogatú nagytisztaságú
polipropilénbõl készült
mikrocentrifugacsövek.

Rendkívül sokoldalú, nagy-tisztaságú polipropilénbõl készült
steril centrifuga-csövek.
- Centrifugálás 17.000g gyorsulásig!
- Minták tárolása vagy fagyasztása -90 °C hõmérsékletig
- Bizonylattal igazoltan pirogénmentes, nem citotoxikus és
RNase/DNase mentes, megfelel az USP Class VI. elõírásainak
- Könnyen leolvasható térfogat beosztások
- Nagyméretû fehér írható felület
- Zacskóban vagy egymásba illeszthetõ, ujrahasznosítható
tartóban árusítjuk

Nalgene Oak Ridge polikarbonát
High-Speed PC Centrifuge csövek

- Autóklávozható kivitel
- Centrifugálás 22.000g
gyorsulásig!
- Minták tárolása, feldolgozása -90 °C tól
+121°C hõmérsékletig
- Bizonylattal igazoltan pirogénmentes,
nem citotoxikus és RNase/DNase
mentes, megfelel az USP Class VI.
elõírásainak
- Könnyen leolvasható térfogat beosztások
- Egyedi ClickLok™ záródás a minták védelmére
- Több színben is elérhetõ kivitel

Nalgene Oak Ridge polipropilén
copolimer PP High-Speed Centrifuga
csövek

10-1000ml-es méretek, csavaros tetõvel,
víztiszta kivitel

Autoklávozható, 10-100ml-es méretek, csavaros tetõvel.

- Autóklávozható kivitelek
- Centrifugálás akár 50.000g gyorsulásig!
- Minták tárolása -90 °C tól +121°C
hõmérsékletig
- Bizonylattal igazoltan pirogénmentes,
nem citotoxikus és RNase/DNase mentes, megfelel az USP
Class VI. elõírásainak
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal

- Autóklávozható kivitelek
- Centrifugálás akár 50.000g gyorsulásig!
- Pirogénmentes, nem citotoxikus és
RNase/DNase mentes, megfelel az USP
Class VI. elõírásainak
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal

Nalgene Oak Ridge teflon High-Speed
FEP Centrifuga csövek
Nalgene Oak Ridge polisulfon
High-Speed PS Centrifuga csövek
Savas bázisú mintákhoz ajánlott víztiszta
kivitel.
- Autóklávozható kivitelek
- Centrifugálás akár 50.000g gyorsulásig!
- Pirogénmentes, nem citotoxikus és
RNase/DNase mentes, megfelel az USP
Class VI. elõírásainak
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal

Nalgene Bio Bottle nagy térfogatú
Centrifuga csövek
Erõs tömítéssel zárható centrifugacsövek,
egészen 2 Liter térfogatig.
- Steril és autóklávozható kivitelek is
- Feldolgozásra, szeparálásra ideális verziók
- Bizonylattal igazoltan pirogénmentes,
nem citotoxikus és RNase/DNase mentes,
megfelel az USP Class VI. elõírásainak
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal

Agresszív kemikáliákhoz ajánlott kivitel.
10-250ml-es méretek, csavaros tetõvel.
- Autóklávozható kivitelek
- Centrifugálás akár 50.000g gyorsulásig!
- Minták tárolása -90 °C tól +121°C
hõmérsékletig
- Bizonylattal igazoltan pirogénmentes, nem
citotoxikus és RNase/DNase mentes, megfelel az USP Class
VI. elõírásainak
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal

Sorvall Ultracentrifugacsövek
Szélsõséges felhasználásokhoz is széles
választékban kínálunk centrifugacsöveket, és
kiegészítõiket.
- Centrifugálás akár 1.048.000g
gyorsulásig!
- Csavaros, krimpelhetõ és nyitott csövek,
1,5ml - tõl 100ml-ig
- Krimpelõ szerszámok, tömítések, kupakok
- Vékony és vastag falú csövek
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L A M I N Á R I S

F Ü L K E

MSC-Advantage típusú, Class II (Biohazard) vertikális légáramlású lamináris fülke

Már 90 cm szélességtõl is elérhetõ!!!
-

Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel
Üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással.
2 db elektromos dugalj, kivehetõ rozsdamentes acél belsõ munkalap, oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet.
Manuális ablakmozgatás
Class II (Biohazard) EN 12469 szabványnak megfelelõ
H 14 HEPA szûrõ
Csendes és energiatakarékos mûködés

Rendelhetõ szélesség: 90 cm, 120 cm, 150 cm 180 cm

HERAsafe KS/KSP típusú, Class II (Biohazard) vertikális légáramlású lamináris fülkék
- Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel
- Üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással.
- 2 db elektromos dugalj, kivehetõ rozsdamentes acél belsõ
munkalap, oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet.
- Elektromos ablakmozgatás
- Távirányítóval vezérelhetõ (nem szükséges munkafolyamat
közben kinyúlni a steril térbõl)
- Class II (Biohazard) EN 12469 szabványnak megfelelõ
- H 14 HEPA szûrõ
- Gáztömör ablakzárás
- DC motoros ventillátorok, csendes, és takarékos mûködéssel
- Variálható elrendezés, egyedi kivitel lehetséges
Rendelhetõ szélesség: 90 cm, 120 cm, 150 cm 180 cm
Egyedülálló Cross Beam UV rendszer, ami keresztben
világítja meg a munkateret.

KSP típus elõszûrõvel Citológiai munkákhoz.
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L A M I N Á R I S
Horizontális lamináris fülkék

F Ü L K E

Vertikális lamináris fülkék

A horizontális áramlású fülkék alkalmazási területe:
Mindenhol, ahol elegendõ munka közben a minta védelme, és a
vizsgált anyag nem jelent veszélyt sem a kezelõre, sem a
környezetre.

A vertikális áramlású fülkék alkalmazási területe:
Kíválóan alkalmazhatóak szövettenyésztéshez, táptalajok
elõkészítéséhez, hematológia, az immunológia területein. Egyes
típusok már a felhasználót is védik.

-

-

Vizsgálati anyag védelme
Rozsdamentes munkafelület
Halk mûködés
Levegõ tisztasági osztály: ISO Class 3 - 4 (Class 10-100)
99,9997 % hatásos HEPA filter 0,3 μ szemcsenagyság esetén
60-70-90-120-150-180 cm munkatér szélesség
Lábazat, UV lámpa,
frontzáró panel,
belsõ elektromos,
víz, gáz
csatlakozás
opcióként

Vizsgálati anyag védelme
Rozsdamentes munkafelület
Halk mûködés
Levegõ tisztasági osztály: ISO Class 3 - 4 (Class 10-100)
99,9997 % hatásos HEPA filter 0,3 μ szemcsenagyság esetén
Elõszûrõ
60-90-120-150-180 cm
szélesség
- Lábazat, UV lámpa,
frontzáró panel, belsõ
elektromos, víz, gáz
csatlakozás opcióként
- PCR munkákhoz is
megfelelõ

Telstar Biohazard Class II. BioSafety
lamináris fülkék
Mind a vizsgálati anyag, mind a minta védelmét biztosítja.
Kiegészíthetõ plusz harmadik nagyteljesítményû HEPA filterrel,
így teljesíteni tudja akár a EN 12469 Class II, DIN 12980 for
Cytotoxics szabványt is.
-

Megfelel a EN12469 szabványnak
Kezelõ, vizsgálati anyag és környezet védelme
Rozsdamentes munkafelület
Halk, energiatakarékos mûködés
Levegõ tisztasági osztály: ISO Class 4 (US Fed. Std. Class II.)!
99,9999 % hatásos HEPA filter 0,3 μ szemcsenagyság esetén
Mikroprocesszoros vezérlés
90-120-150-180 cm szélesség
Lábazat, UV lámpa,
teljesen lezárható
üvegajtó, gáz- és
elektromoscsatlakozás
opcióként

Telstar Biohazard Class III.
és Isolator fülkék
A legmagasabb biztonsági elõírásoknak is megfelelõ biztonsági
fülkék.
-

-

Maximálisan megfelel a EN12469 szabványnak
Kezelõ, vizsgálati anyag és környezet védelme
Legnagyobb fokú biztonságot nyújtja
Kettõs HEPA szûrés a kiáramló és a beömlõlevegõnél
Levegõ tisztasági osztály: ISO Class 3 (US Fed. Std. Class 1)!
99,999 % hatásos ULPA filter 0,3 μ szemcsenagyság esetén
Mikroprocesszoros vezérlés
130-160-190 cm szélesség
Latex kesztyûk, nagymértékben ellenállnak a vegyi
anyagoknak
A munkatér
negatív nyomású
térrel körülvéve
Lábazat, UV
lámpa, elektromos
csatlakozás,
levegõelszívó
rendszerhez
csatlakoztatás
opcionálisan
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I N K U B Á T O R O K
Thermo Scientific Heracell VIOS 160i Szén-dioxid inkubátor
- 165 literes Direkt fûtéses Co2 inkubátor, HEPA
filterrel, TC vagy IR szenzorral.
- Teljesen új fejlesztésû készülék, a meglevõ
sorozatok jó tulajdonságait egyesíti.
- Egyszerûen kezelhetõ iCAN érintõképernyõs
kijelzõ, beépített adatrögzítéssel, 180 °C
önsterilezõ rendszer.
- Nagy tisztaságú, elektropolírozott rozsdamentes,
vagy teljes, 100%-os réz belsõ.
- Oxigénszint szabályzás opcióban, osztott belsõ
ajtóval. Állítható belsõ levegõkeringetés.
- Új fejlesztésû TC szenzor, 10 perc alatt visszaállítja
a szinteket a készülékben.
- Speciális belsõ THRIVE aktív légeloszlási rendszer, a
gyorsabb hõmérséklet visszaállásért.

Thermo Series 8000 WJ / DH 184 literes Szén-dioxid inkubátor
-

Direkt légköpeny fûtéssel (DH) vagy vízköpeny fûtéssel (WJ)
HEPA Class 100 levegõ szûrõ a belsõ kamrában
Mikroprocesszor vezérlés, digitális kijelzéssel
Választható TDC / IR (infra vörös) CO2 szenzor
Hõmérséklet: Szobahõtõl….50°C
CO2 vezérlés: 0…20%, Párásítás: 95 %
4 db kihúzható rozsdamentes polc
Fûtött belsõ biztonsági üvegajtó
Akusztikus és vizuális riasztó rendszer
3 literes rozsdamentes acél párásító tálca
Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belsõ
munkafelület, lekerekített belsõ sarkokkal a könnyebb
tisztítás érdekében.

Magas hõmérsékletû (140 C°) önsterilizáló rendszer a direkt
légköpeny fûtéses (DH) készülékekben.
O2 szabályzó rendszerrel kiegészítve is rendelhetõ

MIDI 40 literes rutin
Szén-dioxid inkubátor
- Direkt légköpeny fûtés
- Cserélhetõ
vezetõképesség mérõ
(TDC) CO2 szenzor
- Mikroprocesszor
vezérlés, RS 232
interfészel
- 3 db rozsdamentes polc
- Tömör külsõ ajtó és
biztonsági belsõ
üvegajtó
- Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belsõ
munkafelület, lekerekített belsõ sarkokkal a könnyebb
tisztítás érdekében.
Kompakt méret, egyedülállóan kis helyigényû, könnyû
kezelhetõség, digitális kijelzõ!
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Heraeus Heracell 150i / 240i
Szén-dioxid inkubátor
- Direkt légköpeny fûtés
- Mikroprocesszor vezérlés, RS
232 interfésszel
- iCAN interaktív nagy
érintõképernyõs LCD kijelzõ
- Beépített ContraCon típusú,
90 C°-os önsterilezõ rendszer
- Fûtött ajtó és biztonsági belsõ
üvegajtó
- 3 db rozsdamentes anyagból
készült, kihúzható polc
- Rozsdamentes acél légkeverõ
ventilátor (autoklávozható)
- Elektro-polírozott
rozsdamentes acélból készült
belsõ munkafelület,
lekerekített belsõ sarkokkal
- FDA 510K (USA) minõsítésû, mely szerint maradéktalanul
alkalmas IVF célú alkalmazásra
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I N K U B Á T O R O K
Új Heratherm Kompakt, kis asztali
hûthetõ inkubátor
Rendkívül kis méretû hûthetõ inkubátor, ideális kis mennyiségû
mintákhoz, gyors rutin mûveletekhez.
- 18 Liter ûrtartalom,
ventilátoros légkeverés
- Hõmérsékleti tartomány:
17°C-40°C
- Üvegbetétes ajtó

Új Heratherm Advanced Security
mikrobiológiai inkubátorok
- Hõmérsékleti tartomány:
szobahõ + 5 C°- 105 C°,
- Választható méretek: 60, 100,
180 liter
- Állítható sebességû légkeveréses
áramlás
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Könnyen kezelhetõ, nagy, VFD
kijelzõ
- 140 C° -os önsterilizázió
- Lekerekített sarkú rozsdamentes
acélból készült, könnyen
tisztítható belsõ tér
(rozsdamentes külsõ burkolat
opcionálisan elérhetõ)

Új Heratherm mikrobiológiai inkubátorok
-

Hõmérsékleti tartomány: szobahõ + 5 C°- 75 C°,
Választható méretek: 60, 100, 180 liter
Természetes légkeveréses áramlás
Mikroprocesszoros vezérlés

- Könnyen kezelhetõ, nagy, VFD kijelzõ
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból készült, könnyen
tisztítható belsõ tér (rozsdamentes külsõ burkolat
opcionálisan elérhetõ)

Új Heratherm szárítószekrények
-

Hõmérsékleti tartomány: 50°C-250°C vagy 50°C-330°C
Választható méretek: 60-66L, 97L-105L, 168-179 L
Természetes vagy légkeveréses áramlás
Mikroprocesszoros vezérlés, RS232 interfész
Könnyen kezelhetõ, nagy, VFD kijelzõ
Külön áramkörös túlfûtés védelem
Opcionális tartókészlet, két készülék egymásra való
helyezéséhez
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból készült,
könnyen tisztítható belsõ tér (rozsdamentes külsõ
burkolat opcionálisan elérhetõ)
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H Û T Õ K ,

H Û T Õ B E R E N D E Z É S E K

Fiocchetti EMOTECA típusú vértároló hûtõszekrény
Kapacitás: 140 litertõl 1500 literig, 63-672db vérzsák tárolására alkalmas.
- Beépített DMLP digitális monitorozó és riasztó rendszer, amely egy SD
memóriakártyára gyûjti az adatokat, opcionálisan nyomtató is választható
hozzá.
- Kulccsal zárható ajtó
- Beépített vérzsák tároló fiókok (fiókonként 20 db 450-500 ml vérzsák fér)
- ECT-F elektronikus hõmérséklet szabályzó, digitális kijelzõvel.
- Alsó-felsõ hõmegfutás és nyitva felejtett ajtó riasztása, kóddal.
- Belsõ légkeveréses hûtõ (ajtónyitás esetén leállítja magát), automatikus
jégmentesítõ rendszer.
- 3-rétegû thermo, páramentes üveg ajtó, fehérre szinterezett tömör acél külsõ
felület
- Lekerekített sarkú fehérre szinterezett tömör acél belsõ tér
- Környezetbarát R134A hûtõközeg (CFC-mentes).
- Külsõ terminál kártya RS485/Dry csatlakozáshoz.

Fiocchetti LABOR típusú laboratóriumi hûtõszekrény
Gyógyszerek, minták, robbanásmentes vegyszerek tárolására is alkalmas.
- Belsõ légkeveréses hûtõ (ajtónyitás esetén leállítja magát), automatikus jégmentesítõ
rendszerel.
- Alsó-felsõ hõmegfutás és nyitva felejtett ajtó riasztásal.
- Hang, és fényjelzõ/riasztó rendszer
- ECT-F elektronikus hõmérséklet szabályzó, digitális kijelzõvel.
- Fehérre szinterezett tömör acél külsõ felület, teljes méretében szigetelt tömör ajtó, 40 mm
vastag habosított poliuretán szigetelés.
- Változtatható magasságú polctartó rendszer, (polc és fiók opcionálisan rendelhetõ hozzá).
- Környezetbarát R134A hûtõközeg (CFC-mentes).
- Opcionálisan rendelhetõ DMLP digitális monitor és riasztó rendszer, amely egy SD
memóriakártyára gyûjti az adatokat, és nyomtató is választható hozzá.
Egyéb Fiocchetti labor és vérbank hûtõk, jégkása készítõk széles választéka
+15 C°- és -45 C° közötti tartományban nagyon jó árakon kaphatóak.
Kérjen egyedi árajánlatot!

Fiocchetti kombinált laboratóriumi
hûtõszekrény
Ideális megoldás kis laborokban,
ahol ezzel jelentõs helyet lehet
megtakarítani.
- +2 / +15 °C ; -15 / -20 °C közötti
tartomány
- Üvegajtós és fémajtós kivitel is
választható
- rozsdamentes vagy porfestett
kivitel
- Mikroprocesszoros vezérlés
beépített adatrögzítõvel
- Opcionálisan 7”-os színes LCD
vezérléssel is
- Automatikus Defrost funkció
- Gazdag polc és fiók választék
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Fiocchetti jégkása készítõ gép
Gyors és megbízható mûködés, több méret és terhelhetõség.
-

70 tõl 288 liter készítése naponta
Rozsdamentes kivitel
Levegõ vagy vízhûtéses motor
Környezetbarát hûtõközeg
Halk mûködés
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H Û T Õ K ,

H Û T Õ B E R E N D E Z É S E K

Thermo Scientific nagy teljesítményû speciális hûtõk
Laboratóriumok, vérbankok, gyógyszertárak,
plazma, enzim és kromatográfiás célokra
hitelesített hûtõk, mélyhûtõk, 130 litertõl
ûrtartalomtól 2230 literig.
- Speciálisan a keresett célokra ajánlott kivitelek,
minden elvárt bizonylattal, minõsítéssel.
- Pontos hõmérséklet szabályozás, gyors
visszaállás, precíz hõeloszlás a készülékeken belül.
- Könnyen olvasható kijelzõ, minden paraméter
kijelzésére, riasztásik kijelzése.
- Zárható kivitelek, opcionálisan hagyományos,
vagy elektronikus adatrögzítéssel, amivel a
készülék minden mûködési paramétere
validálható.
Ha magas megbízhatóságra, és biztos
mûködtetésre vágyik, ez a lehetõ legjobb választás.

Thermo Scientific GPS általános felhasználású nagyméretû labor hûtõk
A gyártó minõségi, de mégis
megfizethetõ árú készülékeinek széles
választéka.
- 270 liter ûrtartalomtól egészen 1200 liter
ûrtartalomig sokféle kivitel.
- Elektronikus vezérlés, digitális kijelzés, alsó
és felsõ határérték riasztás, ajtó nyitva
felejtésre riasztás.
- Üvegajtós kivitelek is elérhetõek,
gyógyszertári felhasználásra is alkalmas.
- Opcionálisan elektronikus adatgyüjtõ
rendszerrel is szerelhetõ.

Thermo Scientific ES általános felhasználású labor hûtõk
Megbízható labor hûtõk, megfizethetõ áron. 151 liter
ûrtartalomtól egészen 280 liter ûrtartalomig sokféle kivitel.
- Labor asztal alatti kivitel is elérhetõ, hûtõ és mélyhûtõ kivitelben
egyaránt, valamint kombinált verzióban is.
- Mindegyik készülék elektronikusan szabályozott vezérléssel,
hõmérséklet kijelzéssel, riasztással rendelkezik.
- Kombinált hûtõk, és ATEX kivitel.
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H Û T Õ K ,

H Û T Õ B E R E N D E Z É S E K

Új FORMA / REVCO / HERAEUS / érintõképernyõs -86 C°-os ultra mélyhûtõ
A Thermo Scientific új fejlesztésû ultra mélyhûtõje.
- Kapacitás: 421 litertõl 949 literig, 300-700db 130x130-as
fagyasztódoboz.
- Nagy, színes érintõképernyõs LCD kezelõfelület/kijelzõ.
- Független (külön áramkörös) hõmérséklet vezérlés, optikai és akusztikus
riasztórendszer.
- Egyedülállóan gyors hõmérséklet-visszaállás a beállított hõmérsékletre
ajtónyitás után
- Külsõ riasztórendszerhez illeszkedõ kimenet (távriasztási lehetõség).
- Nagy kapacitású (15 év) belsõ memória a készülék adatainak (hõmérséklet, riasztások stb.)
tárolására.
- 4 különálló belsõ ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belsõ polccal
- 7 zónás 4 ponton érintkezõ ajtószigetelés
- Lekerekített sarkú, szinterezett acélból készült belsõ tér, fûtött ajtókerettel
- Könnyen tisztítható szinterezett acél külsõ burkolat élettartam garanciával.
- 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval.
- Újfajta 1” VIP (vákuum izolációs panel) szigetelés.
- Környetetet kímélõ CFC-mentes és HCFC-mentes hûtõközeg

FORMA 900 -86 C°-os ultra mélyhûtõ
Dupla külsõ ajtós, és fekvõ kivitelben is elérhetõ
- Kapacitás: 85 litertõl 651 literig,
- Mikroprocesszor vezérlésû hõmérséklet szabályzás, szemmagasságban lévõ digitális
funkció kijelzõ
- Független (külön áramkörös) hõmérséklet vezérlés , optikai és akusztikus riasztórendszer
- Külsõ riasztórendszerhez illeszkedõ kimenet (távriasztási lehetõség)
- 4 különálló belsõ ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belsõ polccal
- Lekerekített sarkú, rozsdamentes acélból készült belsõ tér, könnyen tisztítható szinterezett
acél külsõ burkolat élettartam garanciával
- CFC-mentes és HCFC-mentes környezetbarát hûtõközeg
- Opcionálisan körszámlapírós regisztrálóval, digitális adatfeldolgozóval
vagy back up rendszerrel.
- 127 mm vastag, zárt cellás poliuretán szigetlés (CFC mentes)
- 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval
- Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos rendszerben is
- Opcióként széles választékban papír, polipropilén, vagy polikarbonát tárolódobozok
- Opcióként Fagyasztócsövek, minden méretben, és kivitelben

TELSTAR IGLOO ULT ,,Green Line” ultra mélyhûtõk széles választéka
igen kedvezõ áron
Kapacitás: 370 litertõl 830 literig
-

VIP szigetelés, energiatakarékos GREEN Line kivitel
Mikroprocesszor vezérlés, nagy LCD kijelzõvel
Akusztikus és optikai riasztó rendszer, RS485 és riasztó kimenet
Rozsdamentes acélból készült belsõ tér
Alacsony zajszint és csöndes ventilátoros hûtés
Környezetbarát hûtõközeg (CFC-free)
Enegrgiatakarékos kivitel, Hydrocarbon hûtõközeg
Opcionálisan körszámlapírós regisztrálóval, digitális
daloggerrel, SMS riasztóval vagy back-up rendszerrel
- Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos
rendszerben is, tároló dobozok, fagyasztócsövek,
védõfelszerelések
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F O LY É K O N Y

N I T R O G É N

T Á R O L Ó K

Thermo Scientific Locator Plus hordozható folyékony nitrogén tárolók
Könnyû kezelhetõség, rack rendszerû tárolás, alacsony Nitrogén párolgás
-

Elérhetõ: 71 litertõl - 121 literig
Maximum kapacitás: 2000 - 8000 db 2 ml minta
Tartós, alumínium kivitel, vákuum szigeteléssel
Színes ergonomikus rack fogantyúk, a könnyû kiemelés és behelyezés céljából
Igényelhetõ Nitrogén szintfigyelõ rendszerrel/riasztóval, és görgõs platformmal
(opció)

Válasszon hozzá a NUNC és a Nalgene, vagy a Simport kínálatából tartó pálcát,
fagyasztócsövet, színjelölõ betétet, tárolódobozt igen kedvezõ áron.

Thermo Scientific Biocane hordozható
folyékony nitrogén tárolók

Thermo Scientific Cryoplus automata
töltésû folyékony nitrogén tárolók

Ideális választás hosszú idejû ellenõrzött tárolásra, a
készülék automatikusan tölti a folyékony nitrogént a
mintatároló részbe, az elõre beállított szintre.
Kaniszteres tárolás, szûk nyakátmérõje minimalizálja a napi
Nitrogén párolgást, olcsó üzemelés
- Elérhetõ: 20 litertõl - 47 literig
- Maximum kapacitás: 180 - 2880 db 2 ml minta,
300 - 4800 db szalmacsõ
- Igényelhetõ Nitrogén szintfigyelõ rendszerrel/riasztóval, és
görgõs platformmal
- Ergonomikus rack fogantyúk, a könnyû kiemelés és
behelyezés céljából
Válasszon hozzá a NUNC és a Nalgene, vagy a Simport
kínálatából tartó pálcát, fagyasztócsövet, színjelölõ betétet
igen kedvezõ áron.

- Elérhetõ: 90 litertõl - 552 literig
- Maximum kapacitás: 5.000 - 33.000 db 2 ml minta,
88 - 608 db 500 ml vérzsák
- Mikroprocesszoros vezérlésû tároló, folyadék vagy gõz fázisú
tároláshoz is ideális.
- Automatikus nitrogén (LN2) utántöltõ rendszere biztosítja a
hosszú távú biztonságos minta tárolást.
- Érintõ gombos kezelõpanel, egyedülálló, 24 LED-bõl álló
nitrogén szintjelzõ, magas és alacsony szint riasztási
lehetõséggel.
- Külsõ riasztórendszerhez való csatlakozási lehetõség, a tároló
tank körülményeinek távoli felügyeletéhez.
- Magas hõmérséklet-tûrõképességû szinterezett acél külsõ
burkolat, a tartály vákuum szigetelése és rozsdamentes acél
kamrája minimalizálja a kondenzációt és a hõ veszteséget.

Thermo Dry Shipper szállító

Minták megfelelõ hõmérsékleten végzett biztonságos
szállításához.
A tartály belsejében speciális hidrofób abszorbens anyag van
elhelyezve. Az abszerbens folyékony nitrogénnel történõ telítése
után a tartály esetleges felborulása esetén sem kell a folyékony
nitrogén kiömlésétõl tartani.
Minták biztonságos szállításához javasoltak
UN és IATA - fertõzõ anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi
légi szállítási elõírásoknak megfelelõ kivitel is kapható.

Thermo Dewar folyékony nitrogén
tároló tartályok

A tartályok folyékony nitrogén tárolásához és épületen belüli
szállításához készülnek, laboratóriumi és ipari feladatokra is
alkalmasak.
Adagoló és kimerõ fej is rendelhetõ hozzá, a könnyebb kezelés
érdekében.
-

5 - 32 liter tárolására
Könnyû, törhetetlen aluminium kivitel
Vákuum szigetelés
Alacsony párolgási tényezõ
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V Í Z T I S Z T Í T Ó K
Thermo Scientific TKA-Barnstead Smart2Pure az 1-ben víztisztító készülékek
ASTM Type I és Type II tisztaságú víz elõállítása ugyanazzal a készülékkel
- Csapvizes betáplálási lehetõséggel
- Elõállított víz konduktivitása: 0,055 μS/cm (Type I), 0,067-0,1 μS/cm (Type II)
- Elõállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega ?- cm (Type I), 15-10 mega ?- cm
(T- Standard, ultraszûréses és UV opciós kivitelben is elérhetõ
- Választható teljesítmény: 3 l/óra vagy 6 l/óra vagy 12 l/óra
- Beépített 6 literes tank
- Opcionális külsõ tartály, több méretben
- Type I minõségû víz alkalmazási területei: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR
vizsgálatok
- Type II minõségû víz alkalmazási területei: laboreszközök mosogatása, pufferek,
reagensek, táptalajok készítése
- Használatra kész kivitel, tartalmaz minden szükséges szûrõpatront is

Thermo Scientific TKA-Barnstead
GenPure víztisztító készülék xCAD
adagolóval

ASTM Type I tisztaságú víz elõállítására alkalmas készülék
-

Type II. betáplálást igényel (Pl. TKA Pacific)
Elõállított víz konduktivitása: 0,055 μS/cm (Type I)
Elõállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega Ω- cm (Type I)
Standard, ultraszûréses, TOC és UV opciós kivitelben is
elérhetõ
Betáplált víz átfolyási sebessége: 2 l/perc
Beépített belépõ víztisztaság ellenõrzés
Asztali kivitel, de az xCAD rendszerrel elrejthetõ az
alapkészülék
Type I minõségû víz alkalmazási területei: molekuláris
biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok
xCAD adagoló rendszerrel együtt
Használatra kész kivitel, tartalmaz minden szükséges
szûrõpatront is
asztali vagy fali xCAD adagoló tetszés szerint választható

TKA - Barnstead kellékanyagok
Még a legmegbízhatóbb víztisztítóban is cserélni kell a
szûrõpatronokat a megfelelõ vízminõség fenntartása
érdekében. Széles választékban kínálunk tartozékokat,
patronokat raktárról, illetve rövid szállítási határidõvel.
Kérje segítségünket a cseréhez.
-
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Elõszûrõ betétek
RO membránok
Kevertágyas gyantapatronok
Ultraszûrõk
Steril szûrõk

TKA-Barnstead MicroPure UV-ST
Ultratiszta vizet elõállító rendszer
Nem igényel víz bekötést!
A készülék rendelkezik egy 6 literes ellátó
tartállyal, amit desztillált vízzel lehet
feltölteni, és ebbõl tud Type I.-es ultratiszta
vizet készíteni.
Beépített UV sterilizálás, egyszerû
mûködés, költségtakarékos üzemeltetés,
abszolút hordozható kivitel.
Kis mennyiségû ultratiszta víz használat
esetén ideális megoldás.
A készülék teljesen használatra készen
érkezik, az összes szükséges szûrõvel, és tartozékkal.
Technikai adatok:
- ASTM Type I. minõségû víz elõállítása
- Fajlagos ellenállása 25°C-on 18.2 MΩ-cm (Type I.)
- Konduktivitás: 0, 055 μS/cm (Type I.)
- TOC érték: 1-5 ppb
- Baktériumok, csíra, részecskék visszatartása: 99.9% (Type I.)
- Készülék teljesítménye: 1.5 liter/óra
- Beépített 6 literes tank (opcionális kifolyószûrõvel)
- Kompakt méret (WxDxH): 305 x 300 x 545 mm
- Súlya: 17 kg
- Energiafogyasztás: 0,06 kW
- Type I. víz általános alkalmazási területei: PCR vizsgálatok,
molekuláris biológia, mikrobiológia, HPLC, ICP-TOC analízis
- UV fény, és Ultra filter
Német gyártmány és minõség!

Thermo Scientific TKA-Barnstead
Micromed víztisztító készülék
- ASTM Type III. -nál magasabb minõségû
víz elõállítása
- Fajlagos ellenállása 25 °C-on
10-1 mega Ω-cm
- Konduktivitás: 0.1-1.0 μS/cm
- Baktériumok, csíra, részecskék
visszatartása: 99%
- Betáplált víz átfolyási sebessége:
1 l/perc
- Készülék teljesítménye: 6 l/óra
- Beépített 6 literes tank (opcionális kifolyószûrõvel)
- Alkalmazási területek: standard kémiai alkalmazások,
reagens elõkészítés, ultrahangos tisztításhoz,
készüléktisztításhoz
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S P E K T R O F O T O M É T E R
Multiskan GO UV/VIS Spektrofotométer ajándék nyolccsatornás pipettával
- Plate típusok: 96-és 384-es
- Hullámhossz- tartomány: 200-1000 nm
- Monokromátoros
hullámhossz-választás
- Leolvasási tartomány: 0-4 Abs
- Lineáris rázás
- Inkubálás: szobahõmérséklet +4 °C...+45 °C
- Gyors mérési sebesség: 6 sec / 96 well plate,
10 sec / 384 well plate
- Színes grafikus kijelzõ,
az “On-board” vezérléshez
- SkanIt vezérlõ szoftver (készülékkel szállítva)
- Küvettás kivitelben is elérhetõ
- Alkalmazási területek: DNS/RNS meghatározás, enzim
kinetikai mérések, riporter gén kimutatási módszerek,
sejtburjánzási-és sejt toxicitási vizsgálatok

Multiskan FC Fotométer
- Plate típusok: 96 - 384-es
- Hullámhossz- tartomány:
340-850 nm
- Hullámhossz-választás:
optikai szûrõkkel
(standard: 405 nm,
450 nm és 620 nm)
- Leolvasási tartomány:
0-6 Abs
- Felbontás: 0,001 Abs
- Lineáris, 3 fokozatban állítható sebességû rázás
- Inkubátoros kivitel opcióként választható
- Színes grafikus kijelzõ, az “On-board” vezérléshez
- SkanIt vezérlõ szoftver (készülékkel szállítva)
- ELISA vizsgálatokhoz, enzim kinetikai mérésekhez ajánljuk
- rendelhetõ plusz szûrõk széles választéka

Varioskan Multifunkciós Platereader
- Mérési technológiák:
• Fotometria,
• Luminometria,
• Fluoreszcencia
intenzitás
• Time-Resolved
fluoreszcencia
- Plate típusok:
6 - 1536 (luminometria,
fluoreszcencia intenzitás /
time-resolved fluoreszcencia)
6 - 384-ig (fotometria)
- Gyors mérési sebesség: 15 sec / 96 well plate; 45 sec / 384
well plate; 135 sec / 1536 well plate
- Rázás funkció: orbitális, állítható sebességgel és átmérõvel
- Inkubálás: szobahõmérséklet +4 °C...+45 °C
- Opcionálisan kérhetõ adagolók (maximum 3 db) 1 ml-es
befecskendezõvel
- SkanIt vezérlõ szoftver (készülékkel szállítva)
- Amennyiben ebben az évben rendeli meg a készüléket a
LumiSens modult és egy adagolót ajándékba adunk
(értéke 2,5 millió forint)

Wellwash és Wellwash Versa
platemosó készülék
- 96-os és 96 - 384-es
változatban is
rendelhetõ
- Többféle mosófej:
1x8, 1x12 (Wellwash),
1x8, 1x12, 1x16 és
1x8 sejtes
(Wellwash Versa)
- Nagy,színes LCD
kijelzõ
- Hatékony
folyadékeltávolítás
a cellákból (<1.5 μl)
- Folyadékszint érzékelõvel ellátott, nyomásmentesített
palackok
- A lemez jelenlétét érzékelõ plate szenzor
- Állítható mosási paraméterek (adagolás, felszívás
magassága, felszívás sebessége)
- Rázási funkció (lineáris)
- Mosási térfogat: 50-1000 μl (96), 20-300 μl (384)

Arktik Thermal Cycler PCR készülék
- Blokkhõmérséklet: +4 °C... +99 °C
- Használható, cserélhetõ blokkok:
96 x 0,2 ml, 384 x 0,03 ml,
2 x 48 x 0,2 ml (kettõs blokk)
- Hõmérséklet-gradiens funkció
- Fûthetõ tetõ
(30-110 °C, illetve off funkció)
- Alacsony zajszint
- A készülék kompatibilis a standard
PCR mûanyagokkal
- USB port
- Méretek (szél.x mély.x mag.):
29 x 38 x 29 cm
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M Û A N Y A G

L A B O R F E L S Z E R E L É S E K

Immunoassay Plate
A Thermo Scientific fejlett immunológiai felületek rendkívül
érzékeny tartományban tudnak dolgozni, köszönhetõen a 30
éves szakmai tapasztalatnak, és a technológiai háttérnek.
A vizsgálatnak megfelelõ felületet, formát, színt, és well méretet
kiválasztva ideális környezetet lehet teremteni.
-

Passive Binding Surfaces
Covalent Coupling Surfaces
Affinity Capture Surfaces
Egyedi felületek is rendelésre

Optikai Plate
Fotometriás vizsgálatokhoz kifejlesztett plate család, kíváló fényáteresztési tulajdonságokkal, igen
kis tûréssel gyártva, 96 - 1536 well
kivitelben
- kompatibilis
minden modern elemzõ rendszerrel, és robottal
- alulról, felülrõl, és egyszerre két irányból is olvasható
- optimális jel/zaj arány a pontos eredmények érdekében
- többféle felülettel, sokféle protokollhoz használható

Szûrõs Plate
A NUNC szûrõs plate
optimalizálva van magas minõségû plazmid
DNA vagy PCR munkákhoz.
- Nagy áteresztõképességû
feldolgozásra
tervezve
- Vákuum szûréshez,
centrifugálásra, pozitív nyomású feldolgozásra
- Polietilén terapthalate (PET) 20 mikron pórusméretû szûrõvel
- Két réteges szûrés

IVF Plate
A legmagasabb minõségi
követelméneknek is maximálisan megfelelõ kivitel,
FDA bizonylattal.
- 1, 4, 6, 8 well plate
- Pyrogén mentes kivitel
- USP Class VI
szabványnak megfelelõ
IVD Cert.
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Tenyésztõ Plate
Cell Culture és Tissue Culture
bevonatos plate, többféle kivitelben FDA bizonylattal, tetõvel,
és steril kivitelben is.
- 4, 6, 8, 12, 24, 48, 96 well
kivitelek
- Pyrogén mentes kivitel
- USP Class VI szabványnak megfelelõ IVD Cert.

Deep Well Plate
Nagy mennyiségû minta
tárolására,
feldolgozására,
ideális
klónozáshoz,
replikációhoz. Semleges,
bevonat nélküli felülettel.
- Maximálisan robot
kompatibilis
- Kerek aljú kivitel, az
optimális
mintakivételhez
- 500ul - 2000ul tárolási kapacitás
- Szabvány fóliával lezárható

Plate záró fóliák
A speciális felhasználási
módok mellett is meggátolja a keresztszenynyezõdést, nem kívánatos
keveredést egy jól megválasztott fedõ fólia. Öntapadós kivitelek, illetve
hõzáró kivitelek is, természetesen robot kompatibilis változatban is.
- nagyon széles választék,
több, mint 20 verzió
- nyomásra aktiválódó
ragasztó felület
- kézi applikátor a
könnyû felhelyezéshez
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MaxQ 2000&3000 nyitott platformú asztali rázókészülékek
-

Körkörös rázás
Tekerõgombos (analóg) vagy digitális sebességállítás
Többféle platform méret
Rázási sebesség tartomány: 40-400 rpm (analóg),
15-500 rpm (digitális)
Maximális kapacitás: akár 6x6 liter
Két különálló LED kijelzõ, a sebesség és mûködési idõ
kijelzésére (digitális kivitel esetében)
Széles tartozékválaszték (flaskák, lombikok, tesztcsövek,
mikrocsövek, centrifugacsövek rázatásához)
Robosztus és ergonomikus kivitel
Tripla excentrikus meghajtás
Méretek (szél×mag×mély) : 44.2x34.3x16.3 cm
(MaxQ2000), 65.5x74.7x24.6 cm (MaxQ3000)

MaxQ 4450 Inkubátoros asztali
rázókészülék
- Körkörös rázás
- Tekerõgombos (analóg) vagy
digitális sebességállítás
- Platform mérete: 33x28 cm
- Sebesség tartomány:
40-400 rpm (analóg),
15-500 rpm (digitális)
- Hõmérséklet tartomány:
Környezet +5°C... +80 °C
- Maximális kapacitás: 1x2,5 liter
- Hõmérséklet pontosság
(37°C-nál): ±0,1°C
- Széles tartozékválaszték
(flaskák, lombikok, tesztcsövek,
mikrocsövek, centrifugacsövek rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 69.1x35.8x40.1 cm
- LCD kijelzõ

MaxQ 7000 Vízfürdõs rázókészülék
- Körkörös rázás
- Tekerõgombos (analóg)
vagy digitális sebességállítás
- Platform mérete: 28x33 cm
- Sebesség tartomány:
40-400 rpm (analóg),
15-500 rpm (digitális)
- Hõmérséklet tartomány:
Környezet +5°C... +65 °C
- Hõmérséklet pontosság
(37°C-nál): ±0,2°C
- Maximális kapacitás:
1x6 liter
- Széles tartozékválaszték (flaskák, lombikok, tesztcsövek,
mikrocsövek, centrifugacsövek rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 54,6x63,5x45,7 cm
- LCD kijelzõ

Nagy kapacitású, álló rázókészülékek is elérhetõek. Részletekért hívja munkatársainkat!

Cimarec fûtõlapok, mágneses keverõk,
fûthetõ mágneses keverõk
- Választható alumínium
vagy kerámia felület
- Felületméretek:
10,8x10,8 cm,
18,4x18,4 cm,
26x26 cm
- Keverési sebesség:
60-1200 rpm
- Maximális
felülethõmérséklet:
540°C (kerámia felület),
300 °C (alumínium felület)
- Maximális flaskaméret: 1 l, 4 l, 6 l
- Szabadalmaztatott HOT TOP riasztórendszer
- Digitális hõmérsékletkijelzés
- Mikroprocesszoros vezérlés

PGW szériás ADAM Preciziós mérleg
Nyitott, vagy szélvédett felület, könnyen olvasható nagyméretû
LCD kijelzõ, automatikus belsõ kalibrációval, EC M Class II
minõsítéssel, RS232 csatlakozás. Egyszerûen validálható,
ellenõrizhetõ mûködés.
-

Felület típusa: Rozsdamentes
Felület méretei: 192 mm x 192 mm
Mérési kapacitás max.: 1500 gramm
Pontosság: 0,001 gramm
Linearitás (+/-): 0,02 gramm
Hálózati csatlakozás: 230V/50Hz
Motoros belsõ kalibráció
Nagy LCD kijelzõ
Dátum és idõ kijelzés
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A D A T R Ö G Z Í T Õ K
Thermo Scientific Smart-Vue adatrögzítõ rendszer
A modern elõírások szerint kiépített környezeteknek (gyógyszeripari kutatás és gyártás, biotechnológia, vérbankok, IVF-klinikák,
kórházak, speciális tárolóterek és laboratóriumok) szüksége van egy rugalmasan skálázható, egyedi követelményekkel is bõvíthetõ
adatrögzítõ rendszerre. A számítástechnika haladásával már mindenhol alapkövetelmény a LAN, vagy WLAN hálózatok kiépítése.
Ezt a meglevõ infrastruktúrát használja ki biztonságos csatornákon keresztül küldött adatcsomagjaival a Smart-Vue rendszer.
Kiépíthetõ vezetéknélküli kommunikációval is, ekkor a hatótávolságon belül semmilyen vezetékes kiépítést nem igényel.
-

Folyamatos, valós idejû mûködési monitorozás
Adatok tárolása hosszú távon, GLP/GMP, FDA 21 CFR part 11.
Riasztási események telefonon, faxon, e-mailben, SMS-ben is küldhetõek
A központi szoftver korlátlan számú egységet tud kezelni
A központ interneten keresztül is elérhetõ, több telephelyet is kezelhet
Hang és fényjelzés is ráköthetõ
Hõmérséklet, pára, Co2, nyomáskülönbség, stb ...
Egyedi érzékelõk is egyszerûen ráköthetõek

Thermo Scientific Smart-Vue adatrögzítõ központ
Egy központ mind felett. Megfelelõ feltételek mellett akár különbözõ városokban mûködõ berendezések mûködési adatait is lehet
biztonságosan rögzíteni és tárolni. A biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerekhez hasonló felépítése leegyszerûsíti a
dokumentációk kezelését is.
-

GLP/GMP, FDA 21 CFR part 11. standardnak megfelelõ adattárolás
Rendszeres adatmentés beállítható
Felhasználók jogosultsági szint szerint férhetnek területekhez
Grafikus, vizuális kiépítés is kivitelezhetõ
Adatok egyszerûen exportálhatóak akár Pdf formátumban is
Riasztási szintek egyszerûen konfigurálhatóak
Riasztási események telefonon, faxon, e-mailben, SMS-ben is küldhetõek

TESTO ultramélyhûtõ adatrögzítõ
Az új generációs adatgyûjtõk – USB csatlakozóval és memóriakártyával ellátva.
4 érzékelõt tud fogadni a rendszer, így egy készülék 4 hûtõ adatai is tudja tárolni. SD kártyával egyszerûen
mozgathatóak az adatok a dokumentáláshoz. Gyors telepíthetõség, egyszerû, de megbízható mûködés.
- Egygombos menürendszer
- Adatbiztonság a megbízható adattárolóval
- A mért értékek lemerült elemek esetén sem vesznek
el

- 2 millió mért értékig gyûjti az adatokat
- Szabványos USB csatlakozó
- Nagyméretû kijelzõ a mért értékek kényelmes
leolvasásához

SMS átjelzõ rendszer
Költséghatékony megoldás, biztonságos, nem függ sem az elektromos hálózatkimaradástól, sem egyéb
hagyományos infrastruktúrától.
A figyelt jeleket hõmérõ bemenetrõl, vagy külsõ kontaktról veszi, és az elõre beállított üzeneteket küldi
automatikusan SMS-ben.
- Bármilyen szolgáltató SIM kártyájával mûködik
- Robosztus fémházas kivitel
- Beépített gondozásmentes akkumulátor

- GSM antenna kivezethetõ egyszerûen
- 8 kontakt figyelése állítható be
- Az áramkimaradást is figyeli, jelzi

Labor jegyzetfüzetek
Speciálisan laboratóriumi felhasználásra készített jegyzetfüzetek egyedi felhasználásokra is. A fedél borítása könnyen tisztítható, és
ellenáll a fröccsenõ folyadékoknak is. A választható alap kivitelek:
-
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100 Polyolefin lap, kemény fedél, vonalas, oldalszámozás
96 papír oldal, kemény fedél, vonalas, oldalszámozás
184 papír oldal, kemény fedél, vonalas, oldalszámozás
100 papír oldal, kemény fedél, kockás, oldalszámozás
184 papír oldal, kemény fedél, vonalas, oldalszámozás
48 Polyolefin lap, spirál kemény fedél, kockás, oldalszámozás
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F L A S K Á K ,
Nyitott Erlenmeyer flaska PPC
Autóklávozható Erlenmeyer-lombik.
Ideális rázógépekhez és szuszpenziós tenyésztésekhez, valamint
tápoldatok készítéséhez. Teljesen
kiváltható vele az üveg kivitel.
- 125ml -tõl 2000ml ûrtartalom
- Biztos tartás a fenék kiképzésnek
köszönhetõen
- Anyag, gyártás bizonylattal

Csavaros Erlenmeyer flaska PMP
Autóklávozható Erlenmeyer-lombik. Ideális rázógépekhez és
szuszpenziós tenyésztésekhez,
valamint tápoldatok készítéséhez. A térfogatbeosztásokkal a
folyadék térfogata könnyen
leolvasható. Teljesen kiváltható
vele az üveg kivitel.
- 125ml -tõl 1000ml ûrtartalom
- Biztos tartás a fenék
kiképzésnek köszönhetõen
- Térfogatbeosztásos
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal
- Anyag, gyártás bizonylattal

Csavaros Erlenmeyer flaska Teflon
Autóklávozható
Erlenmeyerlombik. Ideális rázógépekhez és
szuszpenziós tenyésztésekhez,
valamint tápoldatok készítéséhez. Teljesen kiváltható vele az
üveg kivitel.
- Kíváló kémiai kompatibilitás
- 125ml, 250ml méretek
- Biztos tartás a fenék
kiképzésnek köszönhetõen
- Szivárgásmentes záródású
csavaros kupakkal
- Anyag, gyártás bizonylattal

Volumetric Flaska PPC
Autóklávozható lombik. Ideális
rázógépekhez és szuszpenziós
tenyésztésekhez. A térfogatbeosztásokkal a folyadék térfogata könnyen leolvasható.
Teljesen kiváltható vele az üveg
kivitel.
- 50ml -tõl 1000ml ûrtartalom
- Egyenként csomagolt
- Biztos tartás a fenék
kiképzésnek köszönhetõen
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal
- Anyag, gyártás bizonylattal, ClassB minõsítésû

L O M B I K O K

Nyitott Erlenmeyer flaska PC
Autóklávozható Erlenmeyerlombik. Ideális rázógépekhez és
szuszpenziós tenyésztésekhez,
valamint tápoldatok készítéséhez. Teljesen kiváltható vele
az üveg kivitel.
-

125ml -tõl 500ml ûrtartalom
Teljesen átlátszó
Térfogatbeosztásos
Biztos tartás a fenék
kiképzésnek köszönhetõen
- Anyag, gyártás bizonylattal

Csavaros Erlenmeyer flaska PP
Autóklávozható
Erlenmeyerlombik. Ideális rázógépekhez és
szuszpenziós tenyésztésekhez,
valamint tápoldatok készítéséhez.
A
térfogatbeosztásokkal a folyadék térfogata
könnyen leolvasható. Teljesen
kiváltható vele az üveg kivitel.
- Biztos tartás a fenék
kiképzésnek köszönhetõen
- Térfogatbeosztásos
- Szivárgásmentes záródású
csavaros kupakkal
- Anyag, gyártás bizonylattal

Erlenmeyer Vakuum flaska PP
Autóklávozható Erlenmeyer-lombik.
Teljesen kiváltható vele a hasonló
üveg kivitel.
- 500 ml, 1000 ml, 1700 ml
- 45 fokos csõcsatlakozás
- Anyag, gyártás bizonylattal

Volumetric Flaska PM
Autóklávozható lombik. Ideális
rázógépekhez és szuszpenziós
tenyésztésekhez, valamint tápoldatok készítéséhez. A térfogatbeosztásokkal a folyadék
térfogata könnyen leolvasható.
Teljesen kiváltható vele az üveg
kivitel.
- 50ml -tõl 1000ml ûrtartalom
- Egyenként csomagolt
- Biztos tartás a fenék
kiképzésnek köszönhetõen
- Szivárgásmentes záródású csavaros kupakkal
- Anyag, gyártás bizonylattal, ClassB minõsítésû
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S Z Û R É S T E C H N I K A
Membránszûrõ PES membránnal
Nalgene szûrõk komplett
vákuumszûrõ
egységként, illetve szabvány
palackra
felhelyezve
egyaránt használhatóak.
Színjelölésük
alapján
egyszerûen megkülönböztethetõek. Kék színû,
Pes
(poliéterszulfon)
membrán.

Nalgene szûrõk komplett
vákuumszûrõ egységként, illetve szabvány palackra felhelyezve egyaránt használhatóak. Színjelölésük alapján
egyszerûen megkülönböztethetõek. Sárga színû CA/sFCA
(cellulóz-acetát/detergensmentes
cellulóz-acetát)
membrán.

–Maximális
hatékonyságú
szövetkultúra
membrán
–Alacsony proteinkötés
–Nagy átfolyási
sebesség
szövetkultúrák
esetében
–Jól látható beosztás a felsõ egységen és a gyûjtõedényen is.
–Nagy áteresztõképesség
–Steril, egyenként csomagolt kivitel.

–SFCA membrán kiválóan
használható biológiai
anyagokhoz és
szérumoldatokhoz
–Alacsony proteinkötés
–Jól látható beosztás a felsõ egységen és a gyûjtõedényen is.
–Nagy áteresztõképesség
–Steril, egyenként csomagolt kivitel.

Membránszûrõ CN membránnal
Nalgene
szurok
komplett
vákuumszûrõ egységként, illetve
szabvány palackra felhelyezve
egyaránt használhatóak. Színjelölésük alapján egyszerûen
megkülönböztethetõek.
zöld
színû CN (cellulóz-nitrát) membrán.
–Maximális hatékonyság rutin
szûrési eljárásokhoz
(bakteriológia)
–Nagy átfolyási sebesség
pufferek és vizes oldatok esetében
–Jól látható beosztás a felsõ egységen és a gyûjtõedényen is
–Nagy áteresztõképesség
–Steril, egyenként csomagolt kivitel.

Vákuumszûrés
Analítikai felhasználásra
ajánlott, de univerzális
szûrõegységek,
egyszerhasználatos vagy
újrafelhasználható
kivitelben is. Sokféle
szûrõméret és ajánlott
felhasználási terület.
- Steril és autóklávozható kivitelek
- Cserélhetõ
membránok is
- Polisulfon vagy PP
kivitelek
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Membránszûrõ SFCA membránnal

Membránszûrõ Nylon membránnal
Nalgene
szurok
komplett
vákuumszûrõ
egységként,
illetve szabvány palackra felhelyezve egyaránt használhatóak. Színjelölésük alapján egyszerûen
megkülönböztethetõek. Vörös
színû NYL (nylon)membrán.
–Hidrofil, kémiailag jó ellenálló
–Nagy átfolyási sebesség
–Jól látható beosztás a felso
egységen és a gyûjtõedényen
is.
–Hidrofil, kémiailag jó ellenálló
–Steril, egyenként csomagolt kivitel.

Fecskendõszûrõk, átfolyószûrõk
Egyszerûen használható,
kis mennyiségek (1-50 ml)
átfolyó szûréséhez.
Kompatibilis minden általánosan használt eszközzel, közbetét, átalakító
nélkül.
Steril és nem steril
kivitelben is kapható.
Általános szûréshez, genetikai, biológiai célokra
egyaránt alkalmas.
Luer-Lock csatlakozókkal
ellátva.
-

Egyesével csomagolva, vagy ömlesztve
Acryl vagy PP kivitel
Elõszûrõs kivitelben is elérhetõ
Többféle szûrõméret
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NUNC Multidish
A NUNC Multidish a sejttenyésztés valamennyi területén sikeresen használható, tenyésztésre és a klónozásra is. Optimális sejt
adhézió érhetõ el használatukkal. Nagypontosságú kivitelek, amivel öröm dolgozni. Könnyen megismételhetõ munkafázisok,
változatos felületek amikbõl kiválasztva a megfelelõt, a lehetõ legjobb eredményeket tudjuk elérni.
-

Kíváló, és folyamatosan ellenõrzött minõség
Megemelt perem a wellek között a keresztszennyezõdés ellen
Lapos, optikailag tiszta alj
Nunclon™Δ, HidroCell, UpCell felülettel is
4 - 48 well a változatos felhasználásokhoz
Tetõvel is rendelhetõ
DNáz és RNáz mentes, nem pirogén és nem toxikus

NUNC Petricsészék
Tenyésztõ csészék felületkezelt, és
natúr kivitelben, rácsozott felülettel is. Nagy pontosságának
köszönhetõen rendkívülien reprodukálható munkák kivitelezhetõek
segítségével.
- Optikailag átlátszó és homogén
felület
- 35mm - 150mm átmérõ
- Szellõzõ fedéllel
- Steril kivitel egyedi bizonylattal
- Nunclon™Δ felülettel
- DNáz és RNáz mentes, nem pirogén és nem toxikus

NUNC Tenyésztõ Flaska
A NUNC flaskák ideális eszközök a
jobb sejtnövekedésés elérésére. A
Speciális kiképzésõ nyak megkönnyíti a mintákkal a munkát, a
könnyen záródó kupakok pedig az
egyszerû feldolgozást biztosítják.
Széles méretválaszték, emeltes
kivitelek is!
-

Döntött nyak, ami megkönnyíti a hozzáférést a tenyészethez
A kupakok 1/3 -ad fordulattal nyithatóak
Szellõzõ és szûrõs kupakkal is
Térfogat beosztás mindkét oldalon
Nunclon™Δ felülettel
DNáz és RNáz mentes, nem pirogén és nem toxikus
A TripleFlask 500 cm2 tenyésztõfelülettel rendelkezik

NUNC Labtek Chamber Slide

NUNC Insert sejttenyésztõ betét
Polikarbonát sejttenyésztõ betét Mátrix
bevonat nélkül, a sejttípusok többsége
tenyészthetõ rajta. A membránok
sokféle sejttenyésztési feladatra alkalmasak, beleértve a transzport vizsgálatokat, a toxicitási teszteket, a
kemotaxis vizsgálatokat. A membránok
nedves állapotban átlátszóak.

Polisztirén sejttenyésztõ kamra üveg
vagy Permanox™ mûanyagból készült
tárgylemezen,
vírus és mikoplazma teszteléshez,
kromoszóma vizsgálatokhoz, toxicitási
tesztekhez és immuncitológiához
használható. Közvetlen a tárgylemezen lehet a kultúrát tenyészteni, és utána optikailag
feldolgozni.

-

-

Gazdaságos, egyszerû felhasználás
Többféle pórusméret
Nunclon™Δ felülettel
6 - 24 well a változatos felhasználásokhoz
Visszazárható csomagolás
DNáz és RNáz mentes, nem pirogén és nem toxikus

1-, 2-, 4- vagy 8-well kivitel
Szabványos tárgylemez méretû
Superfrost™ mattított feliratozható felület
Csavaros Flaska feltéttel is
Steril kivitel

NUNC EasyFill Cell Factory
NUNC Szerológiai pipetta
Ezek a polisztirén anyagból készült
pipetták rendkívül pontosak, színkóddal jelöltek.
Teljes méretskála, és többbféle
csomagolás. Vattadugóval biztosított
a keresztszennyezõdés elkerülésére.
-

100% tisztaságú polisztirén
Könnyen olvasható méretbeosztás
Szinkódos csomagolás és pipetta
Egyedi feltéphetõ papír csomagolás
Pirogén mentes, steril

Az EasyFill™ sejtgyár egyszerû, mégis
nagyszerû. Használata minden nagyobb
tenyésztést igénylõ alkalmazásnál
javasolt, csak fel kell tölteni a rendszert,
és máris lehet használni. A rendszer
zártsága miatt a keresztszennyezõdés
kockázata igen csekély.
-

Steril csomagolású komplett rendszer
A 10 emeletes verzió egyenértékû 36 flaska méretével
Egyszerûen feltölthetõ a csavaros kupakon keresztül
Nunclon™Δ felülettel
Lezárható kifolyónyílás
Rendszerbe köthetõ egyszerûen
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K A N N Á K

Négyszögletes flakonok
Nalgene tároló flakonok, folyadékok, vagy por tárolárása, a
szájnyílástól függõen. Sokféle alapanyagból, nagyon széles
méretválasztékban, egyedi záródási megoldással.

Nalgene tároló flakonok, folyadékok, vagy por tárolárása, a
szájnyílástól függõen. Sokféle alapanyagból, nagyon széles
méretválasztékban, egyedi záródási megoldással.

- Garantáltan
szivárgásmentes
záródás
- Autóklávozható kivitelek
is
- Masszív, ütésálló,
könnyû
- 21CFR FDA és USP VI
bizonylatok
- Könnyen olvasható térfogat beosztás

- Garantáltan szivárgásmentes
záródás
- Autóklávozható kivitelek is
- Masszív, ütésálló, könnyû
- 21CFR FDA és USP VI
bizonylatok
- Könnyen olvasható térfogat
beosztás

Négyszögletes kannák
Nalgene tároló, szállító kannák, folyadékok, vagy por tárolárása,
szállítására a szájnyílástól függõen. Sokféle alapanyagból,
nagyon széles méretválasztékban, egyedi záródási megoldással,
vákuum csatlakozókkal is.
- Garantáltan szivárgásmentes
záródás
- A nagy méreteknél fogantyú
- Autóklávozható kivitelek is
- Masszív, ütésálló, könnyû
- 21CFR FDA és USP VI bizonylatok
- Könnyen olvasható térfogat
beosztások
- Kifolyó csapok, vákuum
csatlakozók

Cseppentõk
Könnyen tölthetõ, egyszerûen használható cseppentõk.
Színkódokkal megkülönböztethetõ anyagokkal tölthetõ, és a
használatuk egyértelmû.
Kis adagok cseppenthetõek könnyen, biztonságosan. Többféle
oldattal is használható, biotechnikai, diagnosztikai,
gyógyszertári és egyéb területen is alkalmazható.
-

Garantáltan szivárgásmentes záródás
Átlátszó és fehér kivitelek
Rugalmas low-density polyetilén
21CFR FDA és USP VI bizonylatok
Háromféle méret
40ul - 50ul cseppentésére

Diagnosztikai flakonok
Nalgene diagnosztikai vagy szérum téroló flakonok, folyadékok,
tárolárása, a szájnyílástól függõen. Sokféle alapanyagból,
nagyon széles méretválasztékban, egyedi záródási megoldással.
- Garantáltan szivárgásmentes
záródás
- Autóklávozható kivitelek is
- Átlátszó, fehér, vagy barna
színben
- 21CFR FDA és USP VI bizonylatok
- Csavaros kupakkal, vagy
krimpelhetõ tetõvel
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Kerek flakonok

Kerek kannák
Nalgene tároló, szállító kannák, folyadékok, vagy por tárolárása,
szállítására a szájnyílástól függõen. Sokféle alapanyagból,
nagyon széles méretválasztékban, egyedi záródási megoldással,
vákuum csatlakozókkal is.
- Garantáltan
szivárgásmentes záródás
- A nagy méreteknél
fogantyú
- Autóklávozható kivitelek is
- Masszív, ütésálló, könnyû
- 21CFR FDA és USP VI
bizonylatok
- Könnyen olvasható térfogat
beosztások
- Kifolyó csapok, vákuum csatlakozók

Spricc flakonok
Elõre több nyelven feliratozott, biztonsági jelekkel ellátott, vagy
egyedi biztonsági cimkével feliratozható spricc flakonok.
Többféle kifolyónyílás, egyedi speciálisan záródó kupak,
egyszerû töltési lehetõség.
- Garantáltan szivárgásmentes
záródás
- Átlátszó és fehér kivitelek
- Rugalmas low-density
alapanyagok
- 21CFR FDA és USP VI
bizonylatok
- Többféle méret
- Többféle spricc kifolyócsõ
- Jelölõ matricák külön is vásárolhatóak

Csövek, fittingek
NALGENE mûanyag PE, PU, POCL, Teflon csövek élelmiszeripari,
laboratóriumi, gyógyszergyári, ipari felhasználásra. Csatlakozók,
toldók. Vákuum és nyomásálló kivitel is kapható.
- Nagytisztaságú alapanyagokbó
- Méretpontos, ellenáll sokféle
vegyi anyagnak
- Autóklávozható kivitelek is
- Átlátszó, vagy opálos színben
- 21CFR FDA és USP VI bizonylatok

TSLabor Kft.  1047 Budapest, Attila u. 126.  Telefon: (06-1) 246-6844  info@tslabor.hu  www.tslabor.hu

I N V I T R O
NUNC IVF Petri csésze
A legmagasabb minõségi és biztonsági elõírásoknak
maximálisan megfelelõ IVF csésze, az egyik legrégebbi gyártótól
a piacon. Biztos pont a munkában.
Megfelelnek az legszigorúbb IVF elõírásoknak, és többféle
bizonyítvánnyal is rendelkeznek. Kifejezetten az in
vitro megtermékenyítéshez (IVF) készül.
- Egérembrió toxicitási
tesztelt
- Sterilitása (SAL 10-6)
megfelel az ISO 13485
elõírásainak
- Nem toxikus, USP, VI.
osztály, FDA
bizonylattal
- Pirogén mentes, (LAL tesztelt)
- MEA és HSSA bizonylatolt

NUNC IVF 4 Well plate
A legmagasabb minõségi és biztonsági elõírásoknak
maximálisan megfelelõ IVF csésze, az egyik legrégebbi gyártótól
a piacon. Biztos pont a munkában.
Megfelelnek az legszigorúbb IVF elõírásoknak, és
többféle bizonyítvánnyal is
rendelkeznek. Kifejezetten
az in vitro megtermékenyítéshez (IVF) készül.
- Egérembrió toxicitási
tesztelt
- Sterilitása (SAL 10-6)
megfelel az ISO 13485
elõírásainak
- Nem toxikus, USP, VI. osztály, FDA bizonylattal
- Pirogén mentes, (LAL tesztelt)
- MEA és HSSA bizonylatolt
- Nunclon Delta bevonattal is

É S

I V F

M Û A N Y A G O K

NUNC IVF központosított Petri csésze
A legmagasabb minõségi és biztonsági elõírásoknak
maximálisan megfelelõ IVF csésze, az egyik legrégebbi gyártótól
a piacon. Biztos pont a munkában.
Megfelelnek az legszigorúbb IVF elõírásoknak, és többféle
bizonyítvánnyal is rendelkeznek. Kifejezetten az in vitro
megtermékenyítéshez (IVF) készül.
- Ideális kivitel embrió nevelésre
- Egérembrió toxicitási tesztelt
- Sterilitása (SAL 106) megfelel az ISO
13485 elõírásainak
- Nem toxikus, USP,
VI. osztály, FDA
bizonylattal
- Pirogén mentes,
(LAL tesztelt)
- MEA és HSSA
bizonylatolt

NUNC Polipropilén IVF fagyasztócsõ
A megfizethetõ minõség, bizonylatoltan igazolt IVF tesztekkel,
embrionális sejtek Cryotárolására. Belsõ menetes csõ,
térfogatbeosztással, és feliratozási felülettel.
- 1.8ml térfogat
- Steril, RNase-,
DNase-, Pyrogenés DNA mentes
- Szilikon tömítésû
zárókupak
- Talpas kivitel
- Sterilitása (SAL 106) megfelel az ISO
13485 elõírásainak
- Nem toxikus, USP,
VI. osztály, FDA bizonylattal
- MEA és HSSA bizonylatolt

NUNC InVitro Roller Flaska
NUNC InVitro Biotainer flakon
Speciálisan gyógyszer gyárakban
alkalmazott feltételrendszerek
szerint gyártott flakonok.
Sterilen, egyenként csomagolva
szállítva, minden dobozban
külön bizonylatok találhatóak.
- Steril, RNase-, DNase-,
Pyrogen- és DNA mentes
- Szilikon, vagy PE hab tömítésû
zárókupak
- Többféle anyag, PP, PCO, PE
- Sterilitása (SAL 10-6) megfelel az ISO 13485 elõírásainak
- Nem toxikus, USP, VI. osztály, FDA bizonylattal
- Változatos méretek

PETG Roller palackok jelentõsen elõsegítik a sejtek növekedését,
kis területen is. Laboratóriumi és gyártási alkalmazásokhoz is
kíválóan használható. Kompatibilis a legtöbb palack forgató
készülékkel.
- A kupakok 1/3 -ad
fordulattal nyithatóak
- Szellõzõ és szûrõs
kupakkal is
- Térfogat beosztás
könnyen olvasható
- XPS felülettel is
rendelhetõ
- DNáz és RNáz mentes,
nem pirogén és nem
toxikus
- Sterilitása (SAL 10-6) megfelel az ISO 13485 elõírásainak
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NUNC CryoBank és Bank–it tárolási rendszer
Innovatív tárolási megoldások sejtbankok, biobankok, gyógyszergyárak részére ajánlva.
Megkönnyíti a minták feldolgozását, rendszerezését, valamint késõbbi beazonosítását. Szabvány mikroplate alap méreteivel a
tárolási kapacitást jelentõsen megnöveli a hagyományos doboz-csõ rendszerekhez képest, akár 30%-al is!
Ára kedvezõbb a hasonló minõségû tárolási rendszerekkel összehasonlítva.
A steril DNáz/RNáz mentes Cryobank fagyasztócsövek alacsony fehérjekötõ
képességû felületüknek köszönhetõen sejtek és fehérjék tárolásához is
kiválóan használhatók, záródásuk a keresztszennyezõdést is meggátolja.
A rack azonosítására vonalkód, a csövek azonosítására az alján elhelyezkedõ
2d kód szolgál. A csövek kivétele nélkül lehet kiválasztani a keresett mintát,
egyszerûen, biztonságosan.
Csavaros kupakkal, vagy szúrható SEPTUM kupakkal is rendelhetõ, robot kompatibilis kivitelek.

NUNC Nalgene fagyasztócsövek
A legmagasabb minõségi és biztonsági
elõírásoknak maximálisan megfelelõ
csövek az egyik legrégebbi gyártótól a
piacon. Biztos pont a tárolásban.
Megfelelnek a diagnosztikai minták légi
szállítására vonatkozó IATA-elõírásoknak, és rendelkeznek a humán eredetû
mintatárolókra vonatkozó CE jelöléssel,
és egyes kivitelek IVDD-CE minõsítéssel
is.
- Mélyhûtõkhöz és cseppfolyós nitrogénhez egyaránt
alkalmasak
- Sterilitása (SAL 10-6) megfelel az ISO 11137 elõírásainak
- Nem toxikus, USP, VI. osztály, FDA bizonylattal
- Pirogén és mutagén, steril kivitel DNáz/RNáz mentes
- Tömítéssel és tömítés nélkül is biztos záródás

Polikarbonát tartódobozok, tube rack
Nagy szilárdságú anyagból készült
minõségi szabvány méretû tárolódobozok, átlátszó, beosztásos tetõvel.
Sokáig használható, autóklávozható
kivitel.
- 2ml, 5ml, 10ml-es csövekhez,
nitrogénes tároláshoz is
- 25db, 42db, 81db, vagy 100db csõ
tárolására
- Az átlátszó tetõ miatt azonnal láthatóak a szinkódok a
dobozon belül
- Centrifugacsövek számára speciális szivacsos betéttel is

Mr. Frosty fagyasztó konténer
Speciálisan a sejtek kíméletes lefagyasztásához és visszanyeréséhez.
Izopropil-alkohol töltéssel és egy
fagyasztó szekrény használata mellett 1
°C / perc hûtési sebesség érhetõ el, amivel
a sejtek fagyasztása ideális körülmények
között valósítható meg.
Háromféle méretben is rendelhetõ:
1-2 ml-es fagyasztócsõhöz
3-6 ml-es fagyasztócsõhöz
4-5 ml-es fagyasztócsõhöz
Raktárról azonnal kapható és használható!
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Simport Polipropilén fagyasztócsövek
A megfizethetõ minõség,
kíváló sejtek, vér, szérum,
antigén és egyéb biológiai
folyadékok, vagy szilárd
minták Cryotárolására.
Külsõ és belsõ menetes
csövek,
térfogatbeosztással, és
feliratozási felülettel.
-

1.2ml - tõl 10ml-ig.
Steril, RNase-, DNase-, Pyrogen- és DNA mentes
Autóklávozható kivitel
Színkódokkal jelölhetõ kupakok
Centrifugálható kivitel, akár 17,000g-ig

Asztali Dewar tároló
A minták rövid ideig folyékony
nitrogénben vagy szárazjégben
történõ biztonságos tárolására,
kis távolságú helyiségek közötti
gyors szállítására.
- 1, 2, 4, 10 literes kivitel
- Dupla falú szigetelt
Poliethilene tárolás
- +100°C és -196°C között
használható
- forgatható tetõvel és
fogantyúval
- folyadék kiöntést megkönnyítõ kiképzés

Asztali Hûtõ tárolók (Labtop Cooler)
Fedéllel
ellátott
zselé
töltetû asztali hûtve tárolók
fagyasztócsövekhez
és
centrifugacsövekhez.
Mintafeldolgozás során az
átmaneti idõben ebben lehet felmelegedés veszélye
nélkül tárolni a mintákat.
- 12, 20, vagy 32 csõ
tárolására
- 0,2ml és 0,5ml-es
szûkítõk
- Patent zárófülek, amik hordozóként is használhatóak
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4D Banking vonalkódos rendszer Biobank és egyéb célú tároláshoz
Komplett rendszer a tárolócsövektõl a
tárolódobozokon át a leolvasó és rendszerezõ
szoftverekig.
Alap kiépítésben minden tárolócsõ és doboz
vonalkóddal ellátott, így azonnal használható
azonosításra, akár egy okostelefon használatával is,
minden egyébb kiegészítõ nélkül, egy egyszerû
táblázatos alkalmazással.
A következõ lépés a csövek talpán levõ plusz 2D ( QR
) kód, amivel gyorsabban, akár a dobozból kivétel
nélkül is lehet a csöveket azonosítani.
A Samples Quick szoftver a minták épületben való
elhelyezkedését, a készüléket, a készülékben a
polc/rack elhelyezkedést is tudja rögzíteni, nem csak
az adott dobozban levõ helypozíciót.
Több felhasználó is tudja a saját mintáit azonosítani, így még könnyebb a munkafolyamat.
Induláshoz komplett induló csomagokat lehet választani, amivel minden, a munkánkhoz szükséges kelléket, szoftvert megkapunk.
A csomag tartalmaz szkennert, szoftvert, választott méretû csöveket.

Külsõ menetes fagyasztócsövek
CLEARLine Cryogen
tárolócsövek, speciális
kiképzésû kupakkal,
amit akár kézzel, akár
egy speciális
célszerszámmal
egyszerûen lehet nyitnizárni.
Vonalkódos jelöléssel,
annak a numerikus
megfelelõjével, illetve
írható felülettel egyaránt rendelkeznek a csövek, így bármelyik
azonosító verziót szabadon választhatja.
- Mélyhûtõkhöz és nitrogénhez egyaránt alkalmasak
- Sterilitása (SAL 10-6) megfelel az ISO 11137 elõírásainak
- Nem toxikus, USP, VI. osztály, FDA bizonylattal, CE-IVD
- Pirogén és mutagén, steril kivitel DNáz/RNáz mentes

Belsõ menetes fagyasztócsövek
CLEARLine Cryogen
tárolócsövek, speciális
kiképzésû kupakkal,
amit akár kézzel, akár
egy speciális
célszerszámmal
egyszerûen lehet nyitnizárni.
Vonalkódos jelöléssel,
annak a numerikus
megfelelõjével, illetve írható felülettel egyaránt rendelkeznek a
csövek, így bármelyik azonosító verziót szabadon választhatja.
- Mélyhûtõkhöz és nitrogénhez egyaránt alkalmasak
- Sterilitása (SAL 10-6) megfelel az ISO 11137 elõírásainak
- Nem toxikus, USP, VI. osztály, FDA bizonylattal, CE-IVD
- Pirogén és mutagén, steril kivitel DNáz/RNáz mentes

Starter KIT, induló csomagok
Polikarbonát tárolódobozok
Ha most szeretné tároló rendszerét korszerûsíteni, a
legegyszerûbb megoldás, ha egy komplett induló csomagot
vásárol. Többféle verzió elérhetõ, attól függõen, milyen
rögzítési módot szeretne bevezetni. Meglevõ rendszerekhez is
illesztehetõ. A csomag tartalmaz szkennert, szoftvert,
választott méretû, és kivitelû csöveket. Kérje segítségünket!

CLEARLine Cryogen tárolócsövek, vagy egyéb szabványos
fagyasztócsövek részére. Magas minõség, átlátszó fedél,
fedélen vagy a doboz alján is számozott tárolóhelyek. Sokáig
használható, mechanikai hatásoknak ellenálló, a polipropilén
tárolóknál sokkal hasznosabb kivitel.
-196 foktól + 121 fokig használható, autóklávozható
alapanyag.
5x5, vagy 9x9, vagy 10x10 -es osztás, 1ml-es csövektõl 5 ml-es
csövek számára.
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LPI Szerológiai pipetták
- színkódolással megkülönböztetett 1, 2, 5, 10, 25 ml-es
térfogatban elérhetõ, jól olvasható skálával a pipettán
- anyaguk: PS
- egyesével csomagolt, 20 db-os és ömlesztett kivitelben kerül
forgalomba
- vattadogóval ellátott, steril és nem steril kivitelben

LPI Pasteur pipetták:
- Pipetta hossza:
63 mm - 230 mm,
a kapilláris átmérõje:
2,5 mm- 7,8 mm
(mérettõl függõen)
- 1,5 ml - 6 ml teljes
térfogattal
(mérettõl függõen)
- rovátkolt szár
beosztással,
30 csepp/ml hozam
- egyesével csomagolt
és ömlesztett
csomagolásban
- steril vagy nem steril
kivitelben
- anyaguk: PE

LPI 15, 50 ml-es centrifugacsövek
LPI 1,5 ml Eppendorf típusú csövek
- széles körben
használatos
1,5 ml-es kónikus
aljú Eppendorf
típusú csövek
- anyaguk: PP,
valamennyi csõ
méretbeosztással
ellátott
- 10 x 40 mm
méretben,
áttetszõ és
különbözõ színû
kivitelben
(sárga, kék, zöld,
piros, barna),
mely elõsegíti a könnyebb egkülönböztetést a munkafolyamatok során.

LPI Állványok, rack-ek
- kiváló minõségû PS
állványok rendkívül jó áron
különbözõ színekben (sárga,
fehér, piros)
- széles felhasználhatóság,
egyes típusok (ASB)
ellenállóak akár
90°C vagy 120 °C-ig!
- 13 mm, 17 mm vagy 21
mm átmérõjû csövekhez
(60, 90, ill. 32 férõhelyes
kivitelben)
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- PP anyagú,
méretbeosztással
ellátott kónikus aljú
tesztcsövekkék
csavaros kupakkal
- 15 ml térfogatú csõ
méretei:
17 x 120 mm,
- 50 ml térfogatúcsõ
méretei:
30 x 115 mm
- steril és nem steril
kivitelben is
gyártott, 500 db-os
kiszerelés
- kiváló minõségû és ár-érték arányú termék!

LPI Mérõedények, spriccflaskák
- méretbeosztással ellátott PP és PMP mérõedények
- térfogat és típusok széles választékával
- LDPE spriccflaskák 100, 250, 500, 1000 ml-es térfogattal, 30
mm átmérõjû nyílással

TSLabor Kft.  1047 Budapest, Attila u. 126.  Telefon: (06-1) 246-6844  info@tslabor.hu  www.tslabor.hu

M Û A N Y A G

L A B O R F E L S Z E R E L É S E K

PS steril és nem steril petricsészék
- PS steril és nem steril petricsészék nem csak
mikrobiológiai használatra
- Tetõvel ellátott kivitelben, széles méret
választékban (pld. 35 mm, 60mm, 90 mm, 120
mm)
- kettõs ill. hármas osztott kivitelben is kapható
- kerek és négyszögletes formában gyártott
- légzõbütyökkel vagy anélkül kialakított termékek
- a számlálást elõsegítõ rácsozott aljú kivitelben is
kapható!

LPI szövettan termékek

LPI tárgylemez tároló dobozok

LPI beágyazó kazettákhoz szivacs betét

LPI oltókacsok

Nyitott cellájú habból készült Biopsziás szivacs.

Polisztirén oltókacsok, steril, többféle színben, és méretben.

Biztonságosan tudjuk tárolni a mintánkat.
- Beágyazó kazetták és ABS gyûrûk különbözõ színekben
(fehér, sárga, zöld, rózsaszín és kék)
- tetõvel ellátott termékek

- PS Slide box-ok, különbözõ méretekben, fehér színben:
- 25 férõhelyes kivitel: 89 x 33 x 103 mm
- 50 férõhelyes kivitel: 89 x 33 x 208 mm
- 100 férõhelyes kivitel: 170 x 33 x mm

LPI mintavevõ pálcák (swab-ok)
- Mintavevõ pálcák széles
választékban: normál
kivitelben fa ill. mûanyag
pálcával is kaphatóak,
ömlesztett vagy
- Amies és Stuart
transzport táptalajjal
gyártott kivitel aktív
szénnel vagy aktív szén
nélkül is rendelhetõ
CULTIPLAST néven
forgalmazzuk.
- CULTIPLAST család: a
tároló csõ mérete: 16 x
150 mm, valamennyi
transzport táptalajos
termék steril és egyesével
csomagolt

LPI vizeletes csövek
- PS, PP vizeletes csövek
kupakkal vagy kupak nélkül
- kónikus aljú 12 ml méretben
3 ml-enként rovátkolva
- cilinderes aljú 10 ml-es
méretben steril és nem steril
kivitelben is kapható. 2,5 mlnél, 5 ml-nél, 10 ml-nél jelzett
térfogattal
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F1-ClipTip és E1-Clip-Tip pipetta
Mit takar a ClipTip elnevezés? Ez az a pipetta, amirõl NEM ESIK LE A HEGY!
Elsõ sorban a több csatornás pipettázásnál van jelentõsége, hogy a hegyfelvétel
(ami a korábbi „kopogtatással” ellentétben rendkívül finoman történik) után semmiképp sem tud
leesni a hegy, mert a pipetta és a CSAKIS hozzávaló hegy kiképzése lehetetlenné teszi.
A ClipTip pipettához való hegyek csakis kizárólag rack-ben kaphatók! A színes pipettagomb
segítségével könnyen tudjuk kiválasztani a pipettához való hegyet, mert annak tálcája azonos színû
a pipettázó gomb színével.
Az E1-ClipTip elektromos pipetta származása vegyes. Egy rész a méltán kedvelt Matrix, más részt
az F-ClipTip rendszer ötvözése. Gyönyörû pipettáról van szó, kijelzõje jól átlátható, kezelése hamar
megtanulható. Programok (stepper, keverés, stb.) rögzíthetõk, akár a felhasználó neve beírható,
változtatható a felszívás/kiadagolás sebessége. Az E1-ClipTip equlaizer több csatornás
(6 és 8) pipettája 10-300 és 50-1250 μl-es tartományban kapható. Az equalizer arra utal, hogy a
hegyek egymástól való távolsága könnyen állítható, így az egymástól az eltérõ lyuktávolság nem
probléma.

Finnpipette F2 pipetta és KIT (fekete)

Finnpipette F1 pipetta és KIT (fehér)
- Forgatható ujjtartó
- Minimális eröt igénylö
pipettázás
- Térfogat szerinti színkódok
- Könnyû hegyledobás
- Nagy, könnyen leolvasható
kijelzõ
- Speciális ezüstbevonat
(mikroorganizmusok
szaporodásának
megakadályozása érdekében)
- Beállításhoz kihúzható
pipettázó gomb
(pipettázás közben véletlenül
se lehet elállítani)
- Cseppmentes ürítés
- Címkézési lehetõség (felhasználó neve)
- Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is kapható

- Könnyû
térfogatbeállítás
- Minimális erõt
igénylõ pipettázás
- Térfogat szerinti
színkódok
- Nagy, könnyen
leolvasható kijelzõ
- A pipetta teljes
egészében
autoklávozható
- Cseppmentes ürítés
- Nyolc-, tizenkét-, és
16-csatornás
változatban is
elérhetõ

Pipetta induló csomagok, rendkívül kedvezõ áron!
Minden, ami egy kis laborban az induláshoz szükséges,
változatos méret összeállítások közül mindenki megtalálhatja a
számára megfelelõt.
A csomagok tartalmaznak egy pipetta sorozatot, 3 vagy 4 db
különbözõ mérettartományban, 3 vagy 4 rack pipettahegyet
(amik a refill készlettel is tölthetõek a késõbbiekben), állványt,
reagens folyadáktároló vályú készletet, ajándék pipetta formájú
golyóstollat, kézikönyveket, Finntip pipettahegy intacsomagot.
Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található.

Pipetta induló csomagok, rendkívül kedvezõ áron!
Minden, ami egy kis laborban az induláshoz szükséges,
változatos méret összeállítások közül mindenki megtalálhatja a
számára megfelelõt.
A csomagok tartalmaznak egy pipetta sorozatot, 3 vagy 4 db
különbözõ mérettartományban, 3 vagy 4 rack pipettahegyet
(amik a refill készlettel is tölthetõek a késõbbiekben), állványt,
reagens folyadáktároló vályú készletet, ajándék pipetta formájú
golyóstollat, kézikönyveket, Finntip pipettahegy mintacsomagot.
Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található.

Finnpipette Novus Elektromos pipetta
- Tíz féle pipettázási lehetõség
(stepperként, keverés, hígítás, stb.)
- Felszívás és adagolás sebessége
külön-külön beállítható 9 fokozatban
- Könnyû súlyú konstrukció
- Nagy, háttérvilágított grafikus kijelzõ
- Elmenthetõ programok
- A felhasználó a nevét is beírhatja
- Színkódolt gombok
- Egyszerûen kalibrálható és szervízelhetõ
- Állítható ujjtartó
- Autoklávozható (az elektromos rész kivételével)
- Hosszú élettartamú akkumulátor (gyors feltöltés)
- Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is elérhetõ
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Finnpipette Digital (szürke)
újra kapható
A méltás nagysikerû szürke Digital sorozat újra kapható minden
méretben. Anyagából adódóan az egyik legtartósabb pipetta a
piacon. Egyszerûen karbantartható, kalib-rálható pipetta, ami
nagyon precíz, pontos adagolású.
-

IVD Ce marked tanúsítvánnyal
1, 8, 12 csatornás kivitelek
A legtöbb univerzális hegy alkalmazható
Forgatógombon színkóddal jelölt méretek
Teljesen autóklávozható kivitel
Könnyen állítható, és olvasható kijelzõ
Könnyû hegyledobási mechanika
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Univerzális FinnTip sárga és kék pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP)
1000 db/csomag kiszerelés.
Thermo Scientific Finntip univerzális hegyek kiváló
minõségû polipropilénbõl, a legkorszerûbb technológiával
készülnek.
5-200μl –es univerzális sárga és 100-1000μl -es univerzális
kék hegy, az összes általános pipettára!
A kedvezõ ár és a minõség találkozása.

FinnTip / filter pipettahegyek
Anyaguk:
nagytisztaságú
polipropilén (PP)
Kapható
minden
használatos mûködési
tartományban,
a
legkisebb
micro
hegyektõl a hosszított
10 ml-es hegyekig.
Kiszerelései: ömlesztve (bag), dobozban (rack) és az ún. refill
packben is.
Rendelhetõ Gammasugárzással sterilizált kivitelben is , RNáz-,
DNáz, Endotoxin és DNS mentes, bizonyítvánnyal

Finntip Flex / filter pipettahegyek
Anyaguk:
speciál
adalékos polipropilén
(PP)
Még véletlen se essen
le a hegy a pipettáról!
Több térfogatban is
kaphatók a Finntip Flex
típusú
hegyek!
Anyagukból adódóan
rugal-masabbak,
„hajlíthatók” és még precízebben illeszkednek a pipettákra. A
szemre is tetszetõs dobozok szilikonos
„stopliainak”
köszönhetõen nem csúsznak el az asztalon.
Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 μl-es és 10 ml-es
tartományban, ömlesztve (bag), dobozban (rack) és az ún. refill
packben is.
Az 1000 μl-es hegy kompatibilis az összes (régebbi) 1 ml-es finn
és a legtöbb ismert márkával.
Igen lényeges, hogy az árakban sincs elrugaszkodás a
hagyományos hegyektõl!

Pipettaszervíz és kalibráló laboratórium
A TS Labor Kft saját jól
felszerelt
szervizzel
áll
rendelkezésére, ahol minden
típusú pipetta tisztítását,
javítását, kalibrálását vállaljuk
rövid határidõre!
Finnpipette/Labsystem gyártmányokhoz alkatrészek, javító
készletek is kaphatóak.

Thermo QSP pipettahegyek
A megfizethetõ minõség,
hagyományos,
szûrõs, és steril kivitelben egyaránt.
Ujratöltõ reload rendszer is segítheti munkánkat.
Gél hegyek, speciálisan
más pipettákhoz való
méretek is elérhetõek.
Gammasugárzással sterilizált kivitel, RNáz-, DNáz, Endotoxin és
DNS mentes, bizonyítvánnyal

Thermo Art pipettahegyek
Normál, vagy alacsony
tapadású, low retention
kivitel.
A szûrõs verzió különlegessége a szûrõ membrán
kivitele, ami nem engedi a
folyadékokat sem felszívni,
megvéd
minket
maximálisan a kereszt szennyezéstõl. Széles méret választék, speciális hegyek is, gél töltéshez,
vagy nagy viszkozitású anyagokhoz.
Gammasugárzással sterilizált kivitel, RNáz-, DNáz, ATP,
Endotoxin és DNS mentes, bizonyítvánnyal.

Finntip Refill Kit utántöltõ csomagok
Anyaguk: speciál adalékos polipropilén (PP)
Egy mozdulat csak az üres rack
feltöltése!
FINNTIP utántöltõ induló KIT:
4 elõre töltött rack és 10 elõre töltött
tartókeretet tartalmazó utántöltõbõl
(papírdoboz) áll.
Elsõ Refill vásárláskor ajánlott.
FINNTIP utántöltõ készlet:
2 utántöltõ, mely egyenként 10 megtöltött tartókeretet
tartalmaz.
FINNTIP Flex utántöltõ készlet: Speciális FINNTIP Flex utántöltõ
rendszerrel, amivel a feltöltés csak egy mozdulat, köszönhetõen
az új automatikus adagoló toronynak.
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A K C I Ó K
Bevezetõ áron a rendkívüli tudású új E1-ClipTip
pipetta család!
Elektronikus vezérlésû pipetta család, rendkívül egyszerûen kezelhetõ,
felhasználóbarát színes LCD kijelzõvel. Több programlépés is beállítható
egymás után, így nem kell a lépéseket megszakítani feleslegesen.
A méltán híres ClipTip rendszert még egyszerûbb kezelni ezek után.
Tegyen egy próbát, kérje bemutatónkat, és gyõzõdjön meg
személyesen a mûködésérõl.
Kérjen tõlünk árajánlatot!

Pipetta csomagok +1000 db 200 μl-es és 1000 db 1 ml-es FinnTip pipettahegy
megnevezés

kat. Szám

a KIT tartalma

Digital pipetta KIT

4700420FD

3 Digital pipetta, FD- 2-10 μl, FD - 20-200 μl, FD - 200-1000 μl, asztali állvány, 3 doboz hegy, vagy
szabadon választott 3 db Digital pipetta!

F1 pipetta KIT -1

4700850

3 pipetta, F1- 1-10 μl, F1- 10-100 μl, F1- 100-1000 μl, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir és FinnTip
minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F1 pipetta KIT -2

4700860

4 pipetta, F1- 0.2-2 μl , F1- 2-20 μl, F1- 20-200 μl, F1- 100-1000 μl, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir
és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F1 pipetta KIT -3

4700865

3 pipetta, F1- 10-100 μl , F1- 100-1000 μl, F1- 1- 10 ml, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir és FinnTip
minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F2 pipetta KIT -1

4700870

3 pipetta, F2- 1-10 μl, F2- 10-100 μl, F2- 100-1000 μl, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir és FinnTip
minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F2 pipetta KIT -2

4700880

4 pipetta, F2- 0.2-2 μl , F2- 2-20 μl, F2- 20-200 μl, F2- 100-1000 μl, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir
és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F2 pipetta KIT -3

4700885

3 pipetta, F2- 10-100 μl , F2- 100-1000 μl, F2- 1- 10 ml, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir és FinnTip
minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F2 pipetta KIT -4

4701070

3 pipetta, F2- 2-20 μl , F2- 20-200 μl, F2- 100- 1000 μl, F2 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir és FinnTip
minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F3 pipetta KIT

4701290

4 pipetta, F3- 2-20 μl, F3- 20-200 μl, F3- 100-1000 μl, F3- 1-10 ml F3 állvány, 4 doboz hegy, Reservoir
és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F1-ClipTip GLpKit 1

4701140

3 db ClipTip pipetta, 1-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl, F1 állvány, 3 doboz hegy, Reservoir minta
csomag, dokumentációk

F1-ClipTip GLpKit 2

4701150

4 db ClipTip pipetta, 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl, 30-300 μl 8-csatornás, F1 állvány,
4 doboz hegy, Reservoir minta csomag, dokumentációk

Elektromos pipetta csomagok
NOVUS KIT -1

4700470

NOVUS 10-100μl, NOVUS 100-1000μl, mindkettõhöz NOVUS stand és két doboz hegy, Reservoir és
FinnTip minta csomag, dokumentációk

NOVUS KIT -2

4700490

NOVUS 100-1000μl, NOVUS 500-5000μl, mindkettõhöz NOVUS stand és két doboz hegy, Reservoir és
FinnTip minta csomag, dokumentációk

Novus Dis.-Pack-1

4701120

NOVUS 1-10μl, NOVUS 10-100μl, NOVUS 100-1000μl 3 rack Finntip-Flex (2x 200, 1000), 15 reagent
reservoir (3 méret), 2 Thermo USB stick (1GB),

Novus Dis.-Pack-2

4701130

NOVUS 10-100μl, NOVUS 100-1000μl NOVUS 1-10 ml, 3 rack Finntip-Flex ( 200, 1000, 10 ml), 15
reagent reservoir (3 méret), 2 Thermo USB stick (1GB),

Újra kapható a népszerû Finnpipette Digital sorozat
0,2 μl-tõl 10 ml-ig a teljes sorozat újra kapható.
KIT összeállításban még kedvezõbb áron.

Digital pipetták

Mennyiségi kedvezményért telefonáljon!

Univerzális Pipettahegyek
FinnTip Yellow

94300120

FinnTip Yellow 5-200 μl -es univerzális hegy, 1000 db/bag

FinnTip Blue

94300220

FinnTip Blue 100-1000 μl -es univerzális hegy, 1000 db/bag

A feltüntetett árak ÁFA nélkül értendõek. Az aktuális 305 Ft/EUR deviza
középárfolyamot ±5%-ot meghaladó változása esetén
az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A katalógusban látható árak
2014. december 30-ig érvényesek. Nyomdahibákból eredõ
eltérésekért a felelõséget nem vállaljuk.
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