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LAB ARMOR

LabArmorTM - laboratoř bez vody a ledu ?... ano s unikátním suchým médiem  BathArmorTM 

• materiál ve tvaru pelet, 5-8 mm v průměru 
• excelentní tepelná vodivost 
• použitelné pro teploty -80°C ... +180°C

BEAD BATH  BathArmorTM  jako náhrada za vodu do vodních lázní a náhrada za hliníkové bloky do blokových lázní

Výhody BathArmorTM 
• ideální médium jako náhrada za vodu do vodních lázní nebo za 

hliníkové bločky do blokových lázní
• nedochází k odpařování, není nutné hlídaní hladiny 
• nedochází k mikrobiální kontaminaci 
• BathArmor jako náhrada za vodu ve vodních lázních umožňuje 

jednoduché vkládání různých typů nádobek, kádinek, zkumavek, 
apod. přímo do lázně bez nutnosti používání stojánků. Při 
použití bloku s Bath Armorem odpadá nutnost výměny 
hliníkových bloků. Nízké nároky na údržbu, jednoduše stačí 
propláchnout vodou. 

                 BA-5                                                         BB-SBK              

CENA:    2470,00 Kč  Kat.č.: BA-05, balení 0,5 litru
CENA:    8860,00 Kč  Kat.č.: BA-5, balení 4 litry
CENA:  22810,00 Kč  Kat.č.: BA-12, balení 12 litrů    
CENA:    7890,00 Kč  Kat.č.: BB-SBK, Single bead bock + 0,25 litru BathArmoru  - náhrada za hliníkový blok do blokových lázní 

      (š x v x h) 95 x 76 x 76 mm
CENA:  10830,00 Kč  Kat.č.: BB-DBK, Double bead bock + 0,5 litru BathArmoru - náhrada za dva hliníkové bloky do blokových lázní

      (š x v x h) 95 x 76 x 152 mm
                                      Možnost dodání bloků v různých barevných provedeních (černá, modrá, červená, zlatá a stříbrná) 

WalkaboutTM je ideální pomůcka k přenosu temperovaných vzorků v laboratoři a/nebo mezi laboratořemi

• vyrobeno z odolného a trvanlivého materiálu 
• vhodné pro teploty od -80°C ... +180°C 
• vynikající izolační vlastnosti 
• vzorky zůstávají udržovány ve stabilní teplotě 15x déle 
• Walkabout je dodáván bez BathArmoru, nutno objednat 

potřebné množství, kat.č. BA-05 (0,5 litru)

 

•

Příklad: WalkaboutTM je schopen udržet 15 ml zkumavku s 5 ml kapalného vzorku v 37°C ± 1,3°C po dobu 30 minut. Stejný vzorek vložený a 
přenášený v klasickém stojánku klesne z 37°C na 25°C během několika minut, viz. znázornění - teplotní graf. 

Kat.č.: WA-0  CENA: 2285,00 Kč  

CHILL BUCKET

Laboratorní nádoba Chill Bucket skvěle poslouží k chlazení a rozmrazování vzorků / reagencií pro PCR, DNA apod.   
Ideální řešení  k rozmrazování, buněčných suspenzí, chlazení reagencií. Nádobu lze využít i pro transport biologického 
materiálu. Chill Bucket udrží teplotu v rozmezí +1°C ... +8°C po dobu 8 -10 hodin. Již nepotřebujete led k  k chlazení, 
nehrozí žádná kontaminace.

 Chill bucket obsahuje následující komponenty:

    

     Bucket, nádoba s víkem,                         BathArmor v nylonové            Chladící gely,                     Sestavený Chill     
       objem 3 litry                                              síťce, odolnost proti       opakovaně použitelné                      Bucket  

                                                                                                                            plísním a hnilobě                                                                                          
Kat.č.: BUCB-01 CENA: 9470,00 Kč  
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NE 1B - analogové varné lázně s regulací varu
Nerezové varné lázně s regulátorem intenzity varu, vhodné lázně pro konstantní  var.

● rozsah teploty 90°C … 100°C 
● regulace hladiny vody
● nerezový rošt součástí lázně 
● indikátor ohřevu 
● regulátor intenzity varu (1 – 10 úrovní v rozmezí
    90°C … 100°C )
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● ochrana proti přehřátí „CUT-OUT“
● lázně 18/28/60 ltr. Jsou vybaveny výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně 
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE1B-14 14     325 x 300 x 150 1200 20880,00

NE1B-18W 18 325 x 300 x 200 1200 22990,00

NE1B-28 28     500 x 300 x 200  1500 23580,00

NE1B-60 60     400 x 400 x 420 2500 39460,00

NE 1 - analogové vodní lázně
Nerezové lázně  s regulací teploty otočným knofíkem s cejchovanou stupnicí v rozsahu od teploty okolí +5°C...
+99°C.

● rozsah teploty +5°C...+99°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,5°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,5°C 
● nerezový rošt součástí lázně 
● indikátor zapnutí a ohřevu 
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● automatická bezpečnostní ochrana proti
    přehřátí
● lázně 22/28/56 ltr. jsou vybaveny výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně 
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE1-4 4     300 x 150 x 150 400 12970,00

NE1-8 8     300 x 240 x 150  800 14350,00

NE1-14 14     325 x 300 x 150 1000 15480,00

NE1-22 22     500 x 300 x 150 1500 16840,00

NE1-28 28     500 x 300 x 200 1500 17990,00

NE1-56 56     620 x 500 x 200 2500 29880,00

NE 1D - digitální vodní lázně
Digitální, nemíchaná láze  s LED displejem a PID regulací teploty. Jednoduché nastavení teploty pomocí tlačítek, bez ň
možnosti nastavení času temperace. Lázn  jsou bezešvé a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Vn jší pláš  lázn  ě ě ť ě
je opat en antibakteriální povrchovou úpravou. Lázn  mají vestav nou ochranu proti p eh átí, s lázní je dodáván ř ě ě ř ř
nerezový rošt. Možnost zobrazení nastavené nebo aktuální teploty, nastavené hodnoty zůstávají uloženy v paměti po  
vypnutí.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C,
    krok po 1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,2°C 
● 3-místný LED displej 
● indikátor zapnutí a ohřevu
● nerezový rošt součástí lázně
● vnější antibakteriální povrchová úprava 
● automatická bezpečnostní ochrana proti
    přehřátí 
● lázeň 22 ltr. je vybavena výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE1D-4 4     300 x 150 x 150 400 13320,00

NE1D-14 14     325 x 300 x 150 1000 15960,00

NE1D-22 22     500 x 300 x 150 1500 15870,00

NE1D digitální trojitá vodní lázeň
T i na sob  nezávislé digitální lázn  integrované v jednom systému. Každá láze  je vybavena nezávislým LED ř ě ě ň
displejem a PID regulací teploty s jednoduchým nastavením teploty pomocí tlačítek, bez možnosti nastavení času 
temperace. Lázn  jsou bezešvé a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Vestav ná tepelná ochrana zabra uje ě ě ň
p eh átí. Vn jší pláš  lázní je opat en antibakteriální povrchovou úpravou. Standardním p íslušenstvím lázn  jsou t i ř ř ě ť ř ř ě ř
nerezové rošty. Lázn  s objemem 2 litry jsou vhodné k temperaciě  malých zkumavek (0,5 ... 2,0 ml) a najdou uplatn níě  
zejména v laborato ích molekulární biologie.ř

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C,
    krok po 1°C
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,25°C 
● nerezové rošty součástí lázně 
● indikátor zapnutí a ohřevu 
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● automatická bezpečnostní ochrana proti
    přehřátí
● bezp. ochrana "CUT-OUT"
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem 
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE1D-2/2/2 2+2+2 150 x 300 x 65
150 x 300 x 65
150 x 300 x 65

3 x 200 24960,00

NE1D-4/4/4 4+4+4 150 x 300 x 150
150 x 300 x 150
150 x 300 x 150

3 x 400 28740,00

VARNÉ / NEMÍCHANÉ VODNÍ LÁZNĚ
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NE1 analogová trojitá vodní lázeň
Tři na sobě nezávislé nerezové vodní lázně integrované v jednom systému. Nezávislá regulace teploty každé lázně 
otočným knofíkem na cejchované stupnici s rozlišením po 5°C a v rozsahu od teploty okolí +5°C...+99°C.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C,
● rozložení teploty v lázni ±0,5°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,5°C 
● nerezové rošty součástí lázně 
● indikátor zapnutí a ohřevu 
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● automatická bezpečnostní ochrana proti
    přehřátí
● bezp. ochrana "CUT-OUT"
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem 
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE1-2/2/2 2+2+2 150 x 300 x 65
150 x 300 x 65
150 x 300 x 65

3 x 200 20980,00

NE1-4/4/4 4+4+4 150 x 300 x 150
150 x 300 x 150
150 x 300 x 150

3 x 400 26810,00

NE 2D - digitální vodní lázně
Digitální nerezové lázně s mikroprocesorovým řízením a adaptivní PID regulací teploty,  bez možnosti  nastavení 
času. Automatická tepelná ochrana,  při  překročení  nastavené teploty  o  4°C dojde k vypnutí  ohřevu a aktivaci 
alarmu, při poklesu teploty o 4°C je  aktivován alarm. Nastavené hodnoty zůstávají uloženy v paměti i po vypnutí.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,2°C 
● 3-místný displej 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty
● indikátory ohřevu, alarmu
● nerezový rošt součástí lázně
● vnější antibakteriální povrchová úprava 
● bezp. ochrana proti přehřátí
● lázně 22/28/56 ltr. jsou vybaveny výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE2D-4 4     300 x 150 x 150 400 16980,00

NE2D-8 8     300 x 240 x 150  800 18390,00

NE2D-10 10 300 x 240 x 200 800 19580,00

NE2D-14 14     325 x 300 x 150 1000 19990,00

NE2D-22 22     500 x 300 x 150 1500 21490,00

NE2D-28 28     500 x 300 x 200 1500 23680,00

NE2D-56 56     620 x 500 x 200 2500 32490,00

NE 3DT - digitální vodní lázně
Digitální nerezové lázně s mikroprocesorovým řízením, časovačem a adaptivní PID regulací teploty.  Automatická  
tepelná ochrana, při  překročení nastavené teploty o 4°C dojde k vypnutí ohřevu a aktivaci alarmu, při poklesu 
teploty o 4°C je  aktivován alarm. Nastavené hodnoty zůstávají uloženy v paměti i po vypnutí. Časovač umožnuje  
nastavit zpožděný start. Součástí lázně je polykarbonátové výklopné víko.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,2°C 
● 3-místný displej 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty, času
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● nastavení času 0...99 hod 59 min., po minutách,  
    funkce zpožděný start
● nerezový rošt součástí lázně
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● bezp. ochrana proti přehřátí
● víko součástí lázně 
● lázně 8/14/28/56 ltr. jsou vybaveny výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE3-4DT 4 300 x 150 x 150 400 20870,00

NE3-8DT 8 300 x 240 x 150 800 21960,00

NE3-14DT 14 325 x 300 x 150 1000 23570,00

NE3-28DT 28 500 x 300 x 200 1500 26390,00

NE3-56DT 56 620 x 500 x 200 1500 36820,00

NE 2DUO - digitální vodní DUO lázně
Dvě na sobě nezávislé nerezové lázně integrované v jednom systému. Mikroprocesorem řízená digitální DUO lázeň 
je  vybavená dvojitou nezávislou adaptivní  PID regulací  teploty  a časovačem.  Automatická  tepelná  ochrana,  při  
překročení nastavené teploty o 4°C dojde k vypnutí ohřevu a aktivaci alarmu, při poklesu teploty o 4°C je  aktivován 
alarm. Nastavené hodnoty zůstávají uloženy v paměti i po vypnutí. 

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,2°C 
● 3-místný displej 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty, času
● možnost naprogramovat dvě teploty a čas
   (nezávisle každá lázeň)
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● nastavení času 0...99 hod 59 min, po minutách 
● 2 nerezové rošty součástí lázně
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● bezp. ochrana "CUT-OUT"
● lázně 8/22 je vybavena výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 6 – 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE2D-4/4 4+4 150 x 300 x 150
150 x 300 x 150

800 34850,00

NE2D-4/8 4+8 150 x 300 x 150
240 x 300 x 150

1200 35590,00

NE2D-8/22 8+22  240 x 300 x 150
 500 x 300 x 150

2300 41920,00

NEMÍCHANÉ VODNÍ LÁZNĚ
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NEMÍCHANÉ VODNÍ LÁZNĚ

NE 1-9T CLIFTON-BIO - analogová mělká vodní lázeň
Nerezová lázeň s elektronickou regulací teploty otočným knofíkem na cejchované stupnici s rozlišením po 5°C .  
Mělké lázně Clifton-BIO jsou ideální pro temperaci velmi malých objemů. Minimální výška hladiny 10mm nad rošt, 
maximální výška hladiny 30mm nad rošt. 

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,25°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,25°C 
● nastavení teploty otočným regulátorem s
    cejchovanou stupnicí 
● nerezový rošt součástí lázně
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● bezp. ochrana "CUT-OUT"
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE1-9T 9 500 x 300 x 65 1000 13980,00

NE 2D CLIFTON-BIO - digitální mělká vodní lázeň
Nerezová lázeň s mikroprocesorovým řízením a adaptivní PID regulací teploty. Nastavené hodnoty zůstávají uloženy 
v paměti. Automatická tepelná ochrana, při překročení nastavené teploty o 4°C dojde k vypnutí ohřevu a aktivaci  
alarmu, při poklesu teploty o 4°C je  aktivován alarm. Nastavené hodnoty zůstávají uloženy v paměti.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,2°C 
● nerezový rošt součástí lázně
● zobrazení aktuální/nastavené teploty
● indikátor ohřevu, alarmu
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● bezp. ochrana "CUT-OUT"
● příslušenství najdete na straně 6 - 7

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon
[W]

Cena[Kč]

NE2-2D 2 300 x 150 x 65 200 16870,00

NE2-5D    5 325 x 300 x 65 800 17480,00

NE2-9D 9 500 x 300 x 65 1000 17690,00

Lab Armor
Suché médium s perfektními tepelnými vlastnostmi.

● médium ve tvaru pelet, 5 – 8 mm v průměru
● náhrada za vodu do vodních lázní
● vhodné pro teploty od -80°C .... +180°C 
● nepoškrábe laboratorní sklo
● odpadá nutnost použivání stojánků, zkumavky,
   baňky atd. lze jednoduše vkládat přímo do
   média

Kat. č. Množství Cena[Kč]

BA-5 4 l 8860,00

BP0368 - polypropylenové kuličky
Plovoucí kuličky zabraňující odpařování vody.

Počet balení na lázeň:
● 4 l lázeň             1 bal.
● 8 l lázeň             2 bal.
● 14 l lázeň           3 bal.
● 9/22/28 l lázeň   4 bal.

Kat.č. Popis Cena[Kč]

BP0368 Plovoucí polypropylenové kuličky 1388,00

NE1 / NE2D / NE2DUO - šikmá víka Clifon (nerez)
Víka  Clifton v provedení nerez. Doporučujeme používat při teplotách 60°C a více. Speciální tvar víka zaručuje, že  
kondenzující voda stéká po bocích zpět do lázně a nedochází tak ke kontaminaci vzorků. 

          Clifton styl             Standardni styl            

Kat. č. Popis Cena[Kč]

SL1-4 Šikmé víko pro 2 l/ 4 l lázně 3864,00

SL1-8 Šikmé víko pro 8l lázně 3993,00

SL1-14 Šikmé víko pro 14 l lázně 4430,00

SL1-22 Šikmé víko pro 9/22/28 l lázně 4790,00

SL1-56 Šikmé víko pro 56 l lázně 8990,00

SL1-14H Šikmé víko s pantem pro 14 l lázně 7598,00

SL1-22H Šikmé víko s pantem pro 22/28 l lázně 7892,00

NEMÍCHANÉ VODNÍ LÁZNĚ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
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NE1 / NE2D / NE2DUO - šikmá víka Clifon (polykarbonát)
Víka  Clifton  v  provedení  polykarbonát.  Doporučujeme používat  při  teplotách  60°C a  více.  Speciální  tvar  víka  
zaručuje, že kondenzující voda stéká po bocích zpět do lázně a nedochází tak ke kontaminaci vzorků. 

          Clifton styl               Standardni styl            

Kat. č. Popis Cena[Kč]

GL1-4AF Šikmé víko pro 2 l  / 4 l lázně 1640,00

GL1-8AF Šikmé víko pro 8 l lázně 1836,00

GL1-14AF Šikmé víko pro 14 l lázně 2095,00

GL1-22AF Šikmé víko pro 9 l / 22 l / 28 l lázně 2196,00

GL1-4 Šikmé víko s pantem pro 2 l / 4 l lázně 1784,00

GL1-8 Šikmé víko s pantem pro 8 l lázně 1954,00

GL1-14 Šikmé víko s pantem pro 14 l lázně 2396,00

GL1-22 Šikmé víko s pantemm pro 9 l / 22 l / 28 l 
lázně

2485,00

NE1 / NE2D / NE2DUO - nerezová plochá víka
● nerezová  plochá víka Kat. č. Popis Cena[Kč]

LD-2,5 Víko pro 2,5 l lázně 1398,00

LD-4 Víko pro 2 l / 4 l lázně 1564,00

LD-8 Víko pro 8 l lázně 1659,00

LD-14 Víko pro 5 l / 14 l lázně 1694,00

LD-22 Víko pro 9 l / 22 l  /28 l lázně 1796,00

LD-56 Víko pro 56 l lázně 4415,00

● nerezová plochá víka s koncentrickými kroužky Kat. č. Popis                     Počet otvorů x průměr Cena[Kč]

SLR1-4 Víko pro 4 l lázně                  2  x  105mm 3493,00

SLR1-8 Víko pro 8 l lázně                  4  x  83mm 4495,00

SLR1-14 Víko pro 14 l lázně                4  x  105mm 5390,00

SLR1-22 Víko pro 9/22/28 l lázně        6  x 105mm 7266,00

SLR2-8 Víko pro 8 l lázně                  2  x  105mm 4380,00

SLR2-14 Víko pro 14 l lázně                6  x  83mm 5740,00

SLR3-14 Víko pro 14 l lázně                4 x 114,5mm 5390,00

SLR3-22 Víko pro 9/22/28 l lázně        6 x 114,5mm 7266,00

NE1 / NE2D/ NE2DUO - nerezové stojánky na zkumavky, klipy M11
Počet stojánků na lázeň:
- 4 l lázeň          1 ks
- 8 l lázeň          2 ks
- 14 l lázeň        4 ks
- 9 l lázeň          6 ks 
- 22/28 l lázeň   6 ks
- 56 l lázeň        12 ks
● stojánek typ 6875
- 14 l lázeň        1 ks
- 22/28 l lázeň   2 ks
- 56 l lázeň        4 ks
● možnost vložení 8 klipů na mikrotitrační     
   destičky do mělké lázně NE2-9

Kat. č. Popis Cena[Kč]

6860 26 otvorů x ø17mm 1390,00

6871 16 otvorů x ø26mm 1456,00

6872 36 otvorů x ø13mm (možno použít i pro  
1,5 ml mikrozkumavky)

1456,00

6873 18 otvorů x ø19mm 1456,00

6900 12 otvorů x ø32mm 1456,00

6875 50 otvorů x ø32mm 1456,00

M11 Klip pro mikrotitrační destičku 1214,00

NE1 / NE2D/ NE2DUO - nerezové stojánky typ  FOLD na zkumavky 
Počet stojánků na lázeň:
- 4 l lázeň          1 ks
- 8 l lázeň          2 ks
- 5/14 l lázeň     4 ks
- 9 l lázeň          6 ks 
- 22/28 l lázeň   6 ks
- 56 l lázeň        12 ks

Kat. č. Popis Cena[Kč]

6772 36 otvorů x ø13mm 786,00

6770 26 otvorů x ø17mm 786,00

6773 18 otvorů x ø19mm 786,00

6771 16 otvorů x ø26mm 786,00

6800 14 otvorů x ø32mm 786,00

NEMÍCHANÉ VODNÍ LÁZNĚ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
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NE 4T, analogové míchané vodní lázně
Závěsný termostat s nerezovou lázní.  Termostat je vybaven výkonnou míchací jednotkou a senzorem nízké hladiny 
kapaliny v lázni. Vestavěná ochrana proti přehřátí. Nastavení teploty otočným regulátorem na cejchované stupnici.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C
● rozložení teploty v lázni ±0,05°C
● otočný regulátor s cejchovanou stupnicí s
    rozlišením po 5°C  
● nerezový rošt součástí lázně 
● indikátory zapnutí, ohřevu, alarmu  
● bezp. ochrana "CUT-OUT" 
● kontrola teploty v lázni referenčním teploměrem
● vnější antibakteriální povrchová úprava
● lázeň 28 litrů je vybavena výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 10

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE4T  Samostatný závěsný termostat 1250 18990,00

NE4-8T 8     129 x 300 x 150 1250 23580,00

NE4-14T 14     219 x 298 x 150 1250 24690,00

NE4-22T 22     395 x 298 x 150  1250 26210,00

NE4-28T 28     395 x 298 x 200 1250 27990,00

NE 4D, digitální míchané vodní lázně
Digitální závěsný termostat s nerezovou lázní. Mikroprocesorem řízený termostat NE-4D má  integrovanou míchací 
jednotku, časovač a SMART PID regulaci teploty. Termostat je vybaven senzorem nízké hladiny kapaliny v lázni a 
automatickou tepelnou ochranou, při překročení nastavené teploty o 4°C dojde k vypnutí ohřevu/míchání a spuštění 
alarmu,  při  poklesu  teploty  o  4°C je  aktivován alarm.  Použitím  přídavného  ponorného  chladiče  DC-300/350 je 
možno lázeň využívat pro nízkoteplotní temperace do -20°C*.

● teplotní rozsah od -20°C*...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,01°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,1°C 
● nastavení času 0...99 hod, 59 min, po minutách 
● 3-místný displej 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● možnost naprogramovat dvě teploty a čas
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● nastavené hodnoty zůstávají uložené v paměti 
● vnější antibakteriální povrchová úprava 
● lázeň 38 a 56 litrů je vybavena výpustným
    ventilem
● příslušenství najdete na straně 10
 

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE4D  Samostatný závěsný termostat 1250 21660,00

NE4D2KW Samostatný závěsný termostat 2000 22190,00

NE4-8D 8     129 x 300 x 150   1250 27530,00

NE4-14D 14     219 x 298 x 150  1250 28780,00

NE4-22D 22     395 x 298 x 150  1250 29280,00

NE4-28D 28     395 x 298 x 200  1250 32980,00

NE4-38D 38     570 x 290 x 200 1250 38250,00

NE4-56D 56     490 x 500 x 200 2000 41990,00

NE 4D/CT - digitální míchané vodní lázně
Závěsný termostat s akrylovou vanou. Parametry závěsného termostatu jsou stejné jako u lázně NE4D. Použitím 
přídavného ponorného chladiče DC-300/350 je možno lázeň využívat pro nízkoteplotní temperace do 0°C*.

● teplotní rozsah od 0°C*...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,01°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,05°C 
● nastavení času 0...99 hod, 59 min, po minutách 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● možnost naprogramovat dvě teploty a čas
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● nastavené hodnoty zůstávají uložené v paměti

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE4-8DCT 8     130 x 290 x 150    1250 29630,00

NE4-14DCT 14     385 x 290 x 150  1250 30780,00

NE4-22DCT 22     385 x 290 x 200  1250 31990,00

NE 4-25D - digitální míchané vodní lázně
Závěsný termostat s hlubokou nerezovou lázní. Automatická tepelná ochrana, při překročení nastavené teploty o 
4°C dojde k vypnutí ohřevu a spuštění alarmu, při poklesu teploty o 4°C je aktivován alarm. Parametry závěsného 
termostatu jsou stejné jako u modelu NE 4D. Maximální výška hladiny 240mm.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,01°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,1°C 
●  nastavení času 0...99 hod, 59 min, po minutách
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● možnost naprogramovat dvě teploty a čas
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● nastavené hodnoty zůstávají uložené v paměti
● vnější antibakteriální povrchová úprava
●  výpustný ventil

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE4-25D       25            262 x 235 x 330 1250 46870,00

MÍCHANÉ VODNÍ LÁZNĚ
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NE 4P - digitální cirkulační vodní lázně
Digitální termostat s nerezovou lázní. Mikroprocesorem řízený závěsný termostat NE-4P má vestavěnou cirkulační 
pumpu  pro  temperování  vnějšího  uzavřeného  okruhu,  časovač  a  adaptivní  PID  regulaci  teploty.  Termostat  je 
vybaven senzorem nízké hladiny kapaliny v lázni, automatickou tepelnou ochranou při překročení nastavené teploty  
o 4°C dojde k vypnutí ohřevu a spuštění alarmu, při poklesu teploty o 4°C je aktivován alarm.  Použitím přídavného 
ponorného chladiče DC-300/350 je možno lázeň využívat pro nízkoteplotní temperace do -20°C*.

● teplotní rozsah od -20°C*...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,01°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,1°C 
● nastavení času 0...99 hod, 59 min, po minutách
● 3-místný displej 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● možnost naprogramovat dvě teploty a čas
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● cirkulační pumpa 10 l/min, 15 kPa
● nastavené hodnoty zůstávají uložené v paměti
● vnější antibakteriální povrchová úprava            
příslušenství najdete na straně 10

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE4-P Samostatný závěsný termostat 1250 23920,00

NE4-P2KW Samostatný závěsný termostat 2000 24880,00

NE4-8P 8     129 x 300 x 150   1250 29830,00

NE4-14P 14     219 x 298 x 150   1250 30990,00

NE4-22P 22     395 x 298 x 150    1250 32470,00

NE4-28P 28     395 x 298 x 200 1250 32980,00

NE4-56P 56     500 x 500 x 200 2000 44990,00

NE 4HT - digitální cirkulační vodní/olejové lázně
Digitální  termostat  s  nerezovou  lázní  k  použití  s  vodou  nebo  olejem  a  rozšířeným  teplotním  rozsahem.  
Mikroprocesorem řízený závěsný termostat  NE-4HT má vestavěnou cirkulační  pumpu pro temperování  vnějšího 
uzavřeného  okruhu,  časovač  a  adaptivní  PID  regulaci  teploty.  Termostat  je  vybaven  senzorem  nízké  hladiny 
kapaliny v lázni,  dvojitou tepelnou ochranou,  nastavitelnou nebo automatickou.  Použitím přídavného ponorného 
chladiče DC-300/350 je možno lázeň využívat pro nízkoteplotní temperace do -20°C* .

● teplotní rozsah od -20°C*...+130°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,01°C
● přesnost nastavení teploty ±0,1°C 
● nastavení času 0...99 hod, 59 min, po minutách 
● 3-místný displej 
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● možnost naprogramovat dvě teploty a čas
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● cirkulační pumpa 10 l/min, 15 kPa
● nastavené parametry zůstávají uložené v paměti
● vnější antibakteriální povrchová úprava            
● příslušenství najdete na straně 10

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE4-HT       Závěsný termostat 1250 24360,00

NE4-8HT 8     129 x 300 x 150   1250 31290,00

NE4-14HT 14     219 x 298 x 150   1250 31980,00

NE4-22HT 22     395 x 298 x 150    1250 32980,00

DC1 300 / DC2 350 - ponorné chladiče

                               

Ponorné chladiče jsou vhodné pro chlazení míchaných a cirkulačních lázní do - 20°C. Chladící spirála je uzpůsobena  
pro jednoduché vložení do připravené pozice v lázni. Chladič nemá žádnou kontrolu, nepřetržitě chladí. Teplota je  
řízena termostatem v lázni. Možnost usazení lázně přímo na chladič. 

● chladivo R134a "CFC FREE" 
● tichý chod 
● tepelná ochrana 

Kat. č. Chladící výkon Cena[Kč]

DC1 300 15°C=750W, -10°C=330W, -20°C=215W 47630,00

DC2 350 10°C=1400W, -10°C=730W,
-20°C=460W

61880,00

CIRKULAČNÍ VODNÍ LÁZNĚ / PONORNÉ CHLADIČE
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NE4 - šikmá víka Clifon 

Víka Clifton jsou dodávána v provedení nerez. Doporučujeme používat při teplotách 60°C a více. Speciální tvar víka 
zaručuje, že kondenzující voda stéká po bocích zpět do lázně a nedochází tak ke kontaminaci vzorků.

          Clifton styl              Standardni styl            

Kat. č. Popis Cena[Kč]

SL4-8 Šikmé víko pro 8 l lázně 4260,00

SL4-14 Šikmé víko pro 14l  lázně 4379,00

SL4-22 Šikmé víko pro 22/28 l lázně 4728,00

SL4-38 Šikmé víko pro 38 l lázně 5982,00

SL4-56 Šikmé víko pro 58 l lázně 8865,00

SL4-8H Zavírací šikmé víko  pro 8 l lázně 6977,00

SL4-14H Zavírací šikmé víko pro 14 l lázně 7586,00

SL4-22H Zavírací šikmé víko pro 
22/28 l lázně

7822,00

NE4 - nerezová plochá víka
● nerezová plochá víka at. č. Popis Cena[Kč]

LD4-8 Víko pro 8 l lázně 3233,00

LD4-14 Víko pro 14 l lázně 3371,00

LD4-22 Víko pro 22/28 l lázně 3658,00

LD4-38 Víko pro 38 l lázně 4988,00

● nerezová plochá víka s koncentrickými kroužky at. č. Popis                     Počet otvorů x průměr Cena[Kč]

LDR4-14 Víko pro 14 l lázně                 4  x  105mm 5982,00

LDR4-22 Víko pro 22/28 l lázně            6  x  105mm 7863,00

NE4 - rošt ke zvýšení dna 
Kat. č. Popis Cena[Kč]

RS4-14 Rošt ke zvýšení dna 14 l lázně 2640,00

RS4-22 Rošt ke zvýšení dna 22/28 l lázně 3129,00

RS4-38 Rošt ke zvýšení dna 38 l lázně 6897,00

NE4 - nerezové stojánky na zkumavky
Počet stojánků na lázeň:
● 8 l lázeň          1 ks
● 14 l lázeň        4 ks
● 22/28 l lázeň   5 ks
● 38 l lázeň        7 ks
● 56 l lázeň      10 ks

Kat. č. Popis Cena[Kč]

6860 26 otvorů x ø17mm 1456,00

6871 16 otvorů x ø26mm 1456,00

6872 36 otvorů x ø13mm 1456,00

6873 18 otvorů x ø19mm 1456,00

6900 12 otvorů x ø32mm 1456,00

NE4 - nerezové stojánky typ FOLD na zkumavky 
Počet stojánků na lázeň:
● 8 l lázeň          1 ks
● 14 l lázeň        2 ks
● 22/28 l lázeň   5 ks
● 38 l lázeň        7 ks
● 56 l lázeň      10 ks

Kat. č. Popis Cena[Kč]

6772 36 otvorů x ø13mm 786,00

6770 26 otvorů x ø17mm 786,00

6773 18 otvorů x ø19mm 786,00

6771 16 otvorů x ø26mm 786,00

6800 14 otvorů x ø32mm 786,00

NE4-25D, nerezové stojánky na butyrometry
Kat. č. Popis Cena[Kč]

6880 Butyrometer Rack 2980,00

MÍCHANÉ / CIRKULAČNÍ LÁZNĚ -  PŘÍSLUŠENSTVÍ
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MÍCHANÉ / CIRKULAČNÍ LÁZNĚ -  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství - ostatní
Kat. č. Popis                        Cena[Kč]

HS-1 Izolované hadice pro externí cirkulaci s rychlospojkou. Cena za 1 metr 650,00

6871 Izolované hadice pro externí cirkulaci s rychlospojkou. Cena za 2 metry 1200,00

BX0688 Uzavírací ventil pro výpusť 1680,00

LAB BATH 4590 - HEAT 
TRANSFER FLUID

Kapalina do vodních lázní, skvělá tepelná vodivost, zabraňuje růstu řas a korozi, pro teploty od 
-45°C do +90°C. Baleni 5 l.

2900,00

CAL Kalibrační certifkát 2576,00

BP0368 Polypropylenové kuličky 1388,00

TC-1 Lihový teploměr s montáží na lázeň rozsah 0-100°C 2580,00

NE 5D, digitální třepací vodní lázně
Mikroprocesorem řízené digitální třepací vodní lázně o objemu 10 a 28 litrů s PID regulací  teploty. Lázně mají 
vestavěný teplotní senzor PT100  pro  optimální  zpětnou kontrolu teploty v lázni. Lázeň je vybavena automatickou 
ochranou/alarmem, při překročení nastavené teploty o 4°C dojde k vypnutí ohřevu a spuštění alarmu, při poklesu  
teploty o 4°C je aktivován alarm..  Nastavené parametry  (teplota,  čas) zůstávají  uloženy v paměti i  po vypnutí.  
Možnost nastavení  amplitudy a frekvence kmitů/přímý pohyb. Možnost  nastavení  zpoždeného startu,  teplotních 
ramp.  Lázně jsou dodávány s kalibračním certifkátem v souladu s  ISO9001:2000 a  BSI  reg.  Q09820 -  British  
Standards.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● nastavení/zobrazení teploty po 0,1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,1°C 
● variabilní amplituda kmitu 0...40mm ( 28l lázeň) 
● pevná amplituda kmitu 20mm, (10l lázeň)
● volitelná frekvence třepání 0...380 min-1 

● nastavení času 0...99 hod 59 min, po minutách 
● velký grafcký displej
● zobrazení aktuální a nastavené teploty, času
● indikátory ohřevu,alarmu,času, nastavené
    teploty
● lázeň o objemu 28 litrů je opatřena výpustným 
    ventilem

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE5-10D 10  242 x 300 x 200 800 61380,00

NE5-28D 28 500 x 300 x 200 1000 68680,00

NE 5, analogové třepací vodní lázně
Třepací vodní lázeň s elektronickou regulací teploty a ochranou při překročení teploty (vypnutí ohřevu). Možnost 
nastavení amplitudy a frekvence kmitů.

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C...+99°C 
● nastavení teploty po 1°C 
● rozložení teploty v lázni ±0,1°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,2°C 
● variabilní amplituda kmitu 0...40mm, 
    přímý pohyb 
● volitelná frekvence třepání 0...380 min-1 

● nastavení času 0...99 hod 59 min, po minutách    
● indikátory ohřevu,alarmu,času, nastavené
    teploty
● lázeň je opatřena výpustným ventilem

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

NE5-28 28 500 x 300 x 200 1000 59600,00

TŘEPACÍ VODNÍ LÁZNĚ 
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TŘEPACÍ VODNÍ LÁZNĚ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

NE 5 - třepací platormy

● SBF/SA0 – platformy k osazení klipy ●
● STT004 - třepací platforma k umístění 
    stojánků ■
● univerzální platforma pružinová ▲

Kat. č. Popis Cena[Kč]

SFT0025 39 x 25ml 9480,00

SFT0050 32 x 50ml 9180,00

SFT0100 18 x 100ml 6840,00

SFT0250 12 x 250ml 6390,00

SFT0500 8 x 500ml 6390,00

SFT1000 5 x 1000ml 6390,00

SFT2000 2 x 2000ml 6390,00

SFT9000 Univerzální platforma – pružinová (NE5-
28D / 28)

6990,00

STT004 Platforma pro 4 stojánky na zkumavky 
(NE5-28D / 28)

6840,00

SBF01804 Univerzální platforma pro klipy (NE5-
28D / 28)

3390,00

SA01773 Třepací platforma pro klipy (NE5-10D) 2650,00

NE 5 - nerezové stojánky na zkumavky
Počet stojánků na lázeň:
● NE5-10D -  max. 2 stojánky
● NE5-28/28D - max. 4 stojánky

Kat. č. Popis Cena[Kč]

6860 26 otvorů x ø17mm 1456,00

6871 16 otvorů x ø26mm 1456,00

6872 36 otvorů x ø13mm 1456,00

6873 18 otvorů x ø19mm 1456,00

6900 12 otvorů x ø32mm 1456,00

NE 5 - klipy pro uchycení baněk a mikrottračních destček 

● jednoduché připevnění klipů k univerzální
    třepací platforměSBF01804 a SA01773

Kat. č. Popis Cena[Kč]

FC0025 Klip, 25ml 392,00

FC0050 Klip, 50ml 458,00

FC0100 Klip, 100ml 458,00

FC0250 Klip, 250ml 637,00

FC0500 Klip, 500ml 734,00

FC1000 Klip, 1000ml 779,00

FC2000 Klip, 2000ml 897,00

NE 5 - víka
Kat. č. Popis Cena[Kč]

SL1-8 Šikmé víko, nerez pro NE5-10D 3993,00

GL1-8 Šikmé víko s pantem, plast pro NE5-10D 1954,00

GL1-8AF Šikmé víko, plast pro NE5-10D 1836,00

SL1-22 Šikmé víko, nerez pro NE5-28/28D 4790,00

SL1-22H Šikmé víko, nerez, vyklápěcí pro 
NE5-28/28D

7892,00

GL1-22 Šikmé víko s pantem, plast pro NE5-
28/28D

2485,00

GL1-22AF Šikmé víko, plast pro NE5-28/28D 2196,00

Příslušenství - ostatní
Kat. č. Popis                     Cena [Kč]

BX0688 Ventil pro výpusť 1680,00

LAB BATH 4590 - HEAT 
TRANSFER FLUID

Kapalina do vodních lázní, skvělá tepelná vodivost, zabraňuje růstu řas a korozi, pro teploty od 
-45°C do +90°C. Baleni 5 l.

2900,00

BP0368 Polypropylenové kuličky  1388,00

TC-1 Lihový teploměr, rozsah 0-100°C 2580,00

12



MU série -  analogové ultrazvukové lázně bez ohřevu
Nerezové ultrazvukové lázně bez ohřevu.  Lázně jsou vybaveny výkonným diskovým piezoelektrickým měničem s 
pracovní frekvencí 30 – 40 kHz k zajištění konzistentní ultrazvukové aktivity v celém prostoru lázně. Vnější plášť je 
opatřen antibakteriální povrchovou úpravou.

Nastavení času:
● v rozsahu 0...30min.
● min. výška hladiny kapaliny v lázni 90 mm
● max. výška hladiny kapaliny v lázni 120 mm 

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x /h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

MU-8 8    300 x 240 x 150 200 27950,00

MU-14 14    325 x 300 x 150 200 29840,00

MU-22 22    500 x 300 x 150 300 34380,00

DU série - digitální ultrazvukové lázně s ohřevem
Řada digitálních nerezových ultrazvukových lázní s PID regulací teploty a nastavitelným časem čištění.. Lázně jsou 
vybaveny výkonným diskovým piezoelektrickým měničem s pracovní frekvencí 30 – 40 kHz k  zajištění  konzistentní 
ultrazvukové  aktivity  v  celém  prostoru  lázně.  Vnější  plášť  je  opatřen  antibakteriální  povrchovou  úpravou. 
Automatické vypnutí lázně a akustický signál po ukončení čistícího cyklu. Vestavěná ochrana proti přehřátí.

● PID regulace teploty v rozsahu +30°C...+69°C 
● nastavení teploty po 1°C 
● 3-místný displej
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● nastavení času v rozsahu 0...30min 
● indikátory ohřevu,nastavené teploty,alarmu 
● ochrana při překročení teploty (+10°C) 
● senzor nízké hladiny v lázni, modely DU-8,14,22
● min. výška hladiny kapaliny v lázni 90 mm
● max. výška hladiny kapaliny v lázni 120 mm

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

DU-4 4     332 x 185 x 290  150 32890,00

DU-8 8     332 x 270 x 290 200 42960,00

DU-14 14     361 x 332 x 290 200 51940,00

DU-22 22     538 x 332 x 290 300 63880,00

SW série - ultrazvukové lázně pro průmyslové použit
Ultrazvukové lázně série SW jsou určeny k průmyslovému použití, pro efektivní čištění předmětů na které běžné 
ultrazvukové  lázně  nestačí.  Lázně  jsou  vybaveny  výkonným  diskovým  piezoelektrickým  měničem  k  zajištění 
dokonalé  ultrazvukové aktivity  v  celém prostoru  lázně.  Topnou část lázně řídí  elektronický  regulační  systém s 
automatickou  ochranou proti  přehřátí.  Pracovní  frekvence  38 kHz.  Teplotu  je  možné nastavit  v  rozmezí  od + 
30°C ... + 80°C v kroku po 5°C, čas v rozsahu 1 - 30 minut s možností nastavení nepřetržitého chodu. Automatické  
vypnutí lázně po ukončení čistícího cyklu. Lázně jsou vybaveny výpustným ventilem.

Lázeň je vybavena otočný m regulátorem  
nastavení času v rozmezí 0 - 30 minut, nastavení 
trvalého  chodu (max.12 hod.),  teploty (+30°C ... 
+80°C, krok po 5°C). Indikace zbytkového  času 
čištění,  indikace dosažené teploty světelnou 
diodou, lázeň se spouští po dosažení teploty .

• funkce "BOOST" - jednorázové zvýšení 
výkonu o 25%, použití pro velmi 
znečištěné předměty 

• funkce "SWEEP" – rovnoměrný přenos 
akustického tlaku, zajišťuje stejnou 
intenzitu čištění v celém prostoru lázně, 
vhodné pro čištění velkých předmětů 

• funkce "DEGAS" - odplynění kapaliny 

Kat. č. Objem
[l]

Vnitřní rozměry lázně
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

SW1H 1 195 x 80 x 60 90 11990,00

SW3H 3 240 x 137 x 100 400 18990,00

SW6H 6 300 x 150 x 150 400 33990,00

SW12H 12     300 x 240 x 200   800 43740,00

SW30H 30     500 x 300 x 200 1200 57980,00

SW45H 45     500 x 300 x 300 1600 72880,00

SW90H 90     600 x 500 x 300 3200 109940,00

Příslušenství pro MU a DU lázně
Kat. č. Popis Cena [Kč] Kat. č. Popis Cena[Kč]

LD-4 Ploché víko nerez pro 4l lázeň 1564,00 BSK-4 Nerezový košík  pro 4l lázeň 2551,00

LD-8 Ploché víko nerez pro 8l lázeň 1659,00 BSK-8 Nerezový košík  pro 8l lázeň 2667,00

LD-14 Ploché víko nerez pro 14l lázeň 1694,00 BSK-14 Nerezový košík  pro 14l lázeň                                         2901,00

LD-22 Ploché víko nerez pro 22l lázeň 1796,00 BSK-22 Nerezový košík pro 22l lázeň 3993,00

SLU 1-4 Nerezové víko s otvory 2 x 105mm, 4l lázeň 4140,00 204 700ml nerezová kádinka 76 x 165mm 1920,00

SLU 1-8 Nerezové víko s otvory 4 x 83mm, 8l lázeň 4413,00 BX205 1250ml nerezová kádinka 100 x 165mm 2480,00

SLU 1-14 Nerezové víko s otvory 4 x 105mm, 14l lázeň 4655,00 BX0613 Ultraclear Cleaning Solution , 1 litr (čistící přípravek) 790,00

SLU1-22 Nerezové víko s otvory 6 x 105mm, 22l lázeň 5351,00

Příslušenství pro SW lázně
LD-12 Ploché víko ABS pro 12l lázeň 3575,00 LD-30 Ploché víko ABS pro 30l lázeň 3990,00

LD-45 Ploché víko ABS pro  45 l lázeň 4725,00 LD-90 Ploché víko ABS pro  90l lázeň 6266,00

BSK-12 Nerezový košík pro 12l lázeň 6265,00 BSK-30 Nerezový košík pro 30l lázeň 7280,00

BSK-45 Nerezový košík pro 45l lázeň 9800,00 BSK-90 Nerezový košík pro 90l lázeň 12110,00

ULTRAZVUKOVÉ VODNÍ LÁZNĚ
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TOPNÉ DESKY, PÍSKOVÉ LÁZNĚ

HP - topné desky
Analogové topné desky s teplotním rozsahem do 350°C. Speciální okap zabraňuje vniknutí kapaliny do vnitřní části 
topné desky.

● hliníkový povrch
● termostatická regulace teploty
● antibakteriální povrchová úprava 

Kat. č. Rozměr desky
š x h [mm]

Rozměry
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

HP1-1 305 x 240 305 x 240 x 150 1000 21980,00

HP1-2 457 x 305 457 x 305 x 150 2000 23910,00

HP1-3 686 x 305 686 x 305 x 150 3000 31970,00

HP-D - digitální topné desky
Přesná digitální topná deska s PID regulací teploty. Automatické nastavení ochrany/alarmu při překročení teploty o 
+5°C (vypnutí ohřevu). Speciální okap zabraňuje vniknutí kapaliny do vnitřní části topné desky.

● hliníkový povrch 
● teplotní rozsah +30°C...+350°C 
● rozložení teploty na ploše topné desky ±0,5°C 
● přesnost nastavení teploty ±0,5°C 
● nastavení teploty po 1°C 
● nastavení času 0...999 minut, po minutách 
● 3-místný displej
● zobrazení aktuální/nastavené teploty a času 
● nastavené hodnoty zůstávají uloženy v paměti 
● indikátory ohřevu, alarmu, času 
● chemicky odolný ovládací panel 
● antibakteriální povrchová úprava 

Kat. č. Rozměr desky
š x h [mm]

Rozměry
š x h x v [mm]

Výkon 
[W]

Cena[Kč]

HP1-1D 305 x 240  305 x 240 x 160 1000 24970,00

HP1-2D 457 x 305  457 x 305 x 160 2000 28990,00

HP1-3D 686 x 305 686 x 305 x 150 3000 34260,00

SB1, SAND BATH KIT
Kit pro přeměnu topné desky na pískovou lázeň.

Kat. č. Popis Cena[Kč]

SB1-1 Kit pro HP1-1/1D 3444,00

SB1-2 Kit pro HP1-2/2D 3755,00

SB1-3 Kit pro HP1-3 3993,00

CAL Kalibrační certifkát, digitální topné desky 2576,00

Stojany pro pískové lázně
Kat. č. Popis Cena [Kč] Kat. č. Popis Cena[Kč]

8611 Hliníkový stojan 12,5 x 600 mm 319,00 8631 Ocelový stojan 12,5 x 600 mm 198,00

8614 Hliníkový stojan 10 x 500 mm 276,00 8632 Ocelový stojan 12,5 x 750 mm 249,00

8624 Nerezový stojan 10 x 500 mm 792,00 8633 Ocelový stojan 12,5 x 1000 mm 284,00

8634 Ocelový stojan 10 x 500 mm 156,00

DLAB – MS7-H550-Pro Digitální magnetcká míchačka s ohřevem a PC kontrolou
Mikroprocesorem řízená míchačka s ohřevem (PID regulace), digitálním  nastavením otáček / teploty je vhodná pro  
práci s většími objemy kapalin. LCD displej přehledně zobrazuje nastavené / aktuální otáčky a teplotu. Na čtvercové 
plotně lze míchat kapaliny až do objemu 20 litrů, indikace míchání, bezpečnostní indikátor teploty desky (zobrazení 
zbytkového tepla na displeji). Vestavěná teplotní ochrana, otvor pro stativ, volitelně možnost připojení teplotního  
čidla  PT1000 ke  zvýšení  přesnosti  regulace  teploty  (přesnost  ±0,2°C).  Míchačka je  vybavena funkcí  nastavení 
časového přerušení míchání. Možnost připojení k PC přes sériový port (software StirPC), lze potom zanamenávat 
údaje o míchání. 

● nastavení otáček otočným knofíkem v rozsahu
   100...1500 ot./min., krok po 1 otáčce
● přesnost regulace teploty ± 1°C, při použití
    PT1000 ± 0,2°C
● regulace teploty otočným knofíkem v rozsahu
   +30°C...+550°C, krok po 1°C
● bezpečnostní indikátor teploty desky nad 50°C 
● otvor M10 pro stativ
● max. velikost míchadla 80 mm

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Rozměry plotny 
Materiál plotny

Cena[Kč]

8030122111 20 184 x 184 14380,00

sklokeramický

MAGNETICKÉ MÍCHAČKY
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MAGNETICKÉ MÍCHAČKY

DLAB – MS7-H550-S Digitální magnetcká míchačka s ohřevem
Mikroprocesorem řízená míchačka s ohřevem, digitálním nastavením otáček / teploty je vhodná k míchání kapalin  
až do objemu 10 litrů. LED displej přehledně zobrazuje zadané hodnoty, na čtvercové plotně lze míchat kapaliny až 
do objemu 10 litrů, indikace míchání, bezpečnostní indikátor teploty desky (zobrazení zbytkového tepla na displeji). 
Vestavěná  teplotní  ochrana,  otvor  pro  stativ,  volitelně  možnost  připojení  teplotního  čidla  PT1000  ke  zvýšení 
přesnosti regulace teploty (přesnost ±0,5°C). 

● nastavení otáček otočným knofíkem v rozsahu
   100...1500 ot./min. 
● přesnost regulace teploty ± 1°C,  při použití
    PT1000 ± 0,5°C
●  regulace teploty otočným knofíkem v rozsahu
   +30°C...+550°C, krok po 1°C
● bezpečnostní indikátor teploty desky nad 50°C 
● otvor M10 pro stativ
● max. velikost míchadla 80 mm

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Rozměry plotny 
Materiál plotny

Cena[Kč]

8030122211 10 184 x 184 12960,00

sklokeramický

DLAB MS-H-ProT  digitální magnetcká míchačka s ohřevem a PC kontrolou
Mikroprocesorově řízená míchačka s kruhovou plotnou, ohřevem (PID) a možností nastavení času je vhodná pro 
práci s většími objemy kapalin. Velký LCD displej zobrazuje nastavené / aktuální otáčky, teplotu a čas. Vestavěná 
teplotní  ochrana,  volitelně  lze  připojit  teplotní  čidlo  PT1000  ke  zvýšení  přesnosti  regulace  teploty  (přesnost 
±0,2°C). Možnost připojení k PC přes sériový port (software StirPC), lze potom zanamenávat údaje o míchání. 

● nastavení otáček otočným knofíkem v rozsahu
    100...1500 ot./min., krok po 1 otáčce
● regulace teploty otočným knofíkem v rozsahu
    + 30°C … +350°C, nastavení po 1°C 
● přesnost regulace teploty ± 1°C, při použití
    PT1000 ± 0,2°C
● bezpečnostní indikátor teploty desky nad 50°C
● otvor M10 pro stativ
● výkon 230W
● max. velikost míchadla 80 mm

Kat. č.  Míchaný
 objem [l]

Rozměry plotny
Materiál plotny

Cena[Kč]

8030201110 20 135 mm 13680,00

Nerez s keramickým 
nástřikem 

DLAB MS-H-280-Pro  digitální magnetcká míchačka s ohřevem
Mikroprocesorem řízená míchačka s ohřevem a možností nastavením teploty a otáček je vhodná pro práci s menšími 
objemy  kapalin.  LED  displej  přehledně  zobrazuje  aktuální  hodnoty,  vestavěný  indikátor  míchání,  bezpečnostní 
indikátor teploty desky a teplotní ochrana. Volitelně lze připojit teplotní čidlo PT1000 ke zvýšení přesnosti regulace  
teploty, otvor pro stativ. ABS povrch míchačky společně s nerezovou kruhovou plotnou s keramickým nástřikem 
odolávají velmi dobře kyselinám a louhům. Max. velikost míchadla 50 mm.

● nastavení otáček v rozsahu 100...1500 ot./min. 
● velký přehledný LCD displej
● teplotní rozsah od + 30°C..+280°C, nastavení
    po 1°C 
● přesnost regulace teploty ± 1°C, při použití
    PT1000 ± 0,5°C 
● bezpečnostní indikátor teploty desky nad 50°C
● indikátor míchání, ohřevu 
● otvor M10 pro stativ

Kat. č.   Míchaný  
 objem [l]

Rozměry plotny
Materiál plotny

Cena[Kč]

8030101212 3 135 mm 7860,00

Nerez s keramickým 
nástřikem 

DLAB MS-PA  digitální magnetcká míchačka / MS-PB elektronická magnetcká míchačka
Cenově výhodná elektronicky řízená míchačka s digitální nastavení otáček je vhodná pro práci s menšími objemy 
kapalin.  LED  displej  přehledně  zobrazuje  aktuální  hodnoty,  indikace  míchání,  tělo  míchačky  včetně  plotny  je 
vylisováno z nylonu, nehrozí proto zatečení kapaliny do vnitřních částí míchačky, dobrá odolnost vůči chemikáliím.  
Elektronická verze MS-PB je bez displeje, otáčky se nastavují otočným regulátorem s cejchovanou stupnicí.

● nastavení otáček v rozsahu 100...1500 ot./min. 
● velký přehledný LED displej (verze MS-PA)
● indikátor míchání
● průměr plotny 135 mm
● max. velikost míchadla 50 mm

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Typ Cena[Kč]

8030104200 3 MS-PA 4130,00

8030104000 3 MS-PB 3790,00

DLAB MS-S - analogová magnetcká míchačka bez ohřevu / DLAB MS-H-S s ohřevem
Magnetická míchačká verze MS bez ohřevu, verze MS-H-S s ohřevem je vhodná pro práci s většími objemy kapalin.  
Nerezová plotna s keramickým nástřikem odolává kyselinám a louhům. Nastavení parametrů otočnými knofíky na 
cejchované stupnici. Max. velikost míchadla 80 mm.

● nastavení otáček otočným knofíkem v rozsahu
   100...1500 ot./min.
● teplotní rozsah od + 30°C..+280°C, nastavení
    po 1°C (verze MS-H-S)
● indikátor míchání 
● průměr plotny 135 mm
● otvor M10 pro stativ
● max. velikost míchadla 80 mm
● verze MSH, teplotní rozsah +30°C...+340°C

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Typ Cena[Kč]

8030211000 20 MS-S 6380,00

8030211010 20 MS-H-S (s ohřevem) 6980,00
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DLAB ULTRAFLAT ultratenká magnetcká míchačka bez ohřevu, chemicky odolná
Ultratenká, elektronicky řízená míchačka je vhodná pro práci s menšími objemy kapalin, max. do 800 ml.  Míchačku 
lze  jednoduše  díky  svým  rozměrům  používat  v  místech  s  omezeným  prostorem  (např.  fowboxy,  digestoře,  
inkubátory,  lednice),  nastavení  otáček  se  provádí  tlačítky  na  membránové  klávesnici.  Míchačka  disponuje 
automatickým zpětným chodem pro lepší rozmíchání vzorků. Tělo míchačky je vylisováno z termoplastu s dobrou 
odolností vůči chemikáliím, max. velikost míchadla 40 mm.  

● nastavení otáček otočným knofíkem v rozsahu
   15...1500 ot./min.
● průměr ploténky 90 mm
● zatížení max 1 kg
● rozměry 120 x 175 x 15 ml 

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Typ Cena[Kč]

8030184000 0,8 ULTRAFLAT 2990,00

DLAB 10-místná magnetcká míchačka ve verzi s ohřevem typ MS-H-S10 / bez ohřevu typ MS-M-S10
Desetimístná magnetická míchačka s plynulým nastavením otáček a teploty otočným regulátorem (verze s ohřevem 
(MS-H),  indikace  ohřevu  /  míchání,  otvor  pro  stativ.  Nerezová  plotna  je  potažená  snímatelnou  protiskluzovou 
silikonovou podložkou. Vzdálenost mezi středy míchaných míst 90 mm, max. velikost míchadla 40 mm. Vestavěná 
ochrana proti přehřátí (verze MS-H-S10). Verze MS-M-S10 má možnost pouze nastavení otáček (bez ohřevu).

● nastavení otáček v rozsahu  0...1100 ot./min. 
● teplotní rozsah +30°C...+120°C (verze MS-H)
● max. míchaný objem 4 ltr., každá pozice max.
    400 ml
● vnější rozměry (š x h x v) 182 x 552 x 65 mm
● rozměr plotny (š x h) 180 x 450 mm
● indikátor míchání, ohřevu 
● hmotnost MS-M 4,2 kg, MS-H 4,9 kg

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Typ Cena[Kč]

8030140013 4 MS-M-S10 (bez ohřevu) 23890,00

8030140000 4 MS-H-S10 (s ohřevem) 31970,00

DLAB 16-místná magnetcká míchačka bez ohřevu typ MS-M-S16
16-místná magnetická míchačka bez ohřevu s plynulým nastavením otáček otočným regulátorem s cejchovanou 
stupnicí. Čtyři nezávislé reulátory otáček, otáčky lze regulovat pro každou řadu zvlášť (4 řady po čtyřech pozicích).  
Nerezová plotna je potažena snímatelnou protiskluzovou  silikonovou podložkou, vzdálenost mezi středy míchaných 
míst je 90 mm. Vestavěné indikátory míchání a zapnutí. Max. velikost míchadla 40 mm.

● nastavení otáček otočným knofíkem v rozsahu
   100...1100 ot./min.
● míchaný objem max. 6,4 l, každá pozice max.
   400 ml
● vnější rozměry (š x h x v) 380 x 622 x 65 mm
● rozměr plotny (š x h) 365 x 400 mm
● hmotnost 10 kg

Kat. č. Míchaný 
objem [l]

Typ Cena[Kč]

8030150000 6,4 MS-M-S16 31830,00

Příslušenství k magnetckým míchačkám 
Kat. č. Popis Cena [Kč] Kat. č. Popis Cena[Kč]

18900016 PT 1000 teplotní čidlo, nerez (230 x 3 mm) 2380,00 18900019 Ochranný obal na mag míchačky pro typ MS-H-Pro/S 476,00

18900136 PT 1000 skleněné teplotní čidlo, 230 x 3 mm) 2570,00 18900148 Sestava držáku teplotního čidla pro  MS-H280-Pro 1124,00

18900017 Sestava držáku teplotního čidla pro MS7-
H550PRO/S, MS-H-PROT

1124,00

18900001 18900065 18900002 18900003 18900004 18900005

Držák pro ¼ kruhové 
hliníkové bloky pro 
kruhové mag míchačky

Jistící kroužek ¼ kruhové 
hliníkové bloky pro 
kruhové mag míchačky

1/4 kruhový hliníkový blok 
pro 11 zkumavek, objem 4 
ml

1/4 kruhový hliníkový blok 
pro 4 zkumavky, objem 20 
ml

1/4 kruhový hliníkový blok 
pro 4 zkumavky, objem 30 
ml

1/4 kruhový hliníkový blok 
pro 4 zkumavky, objem 40 
ml

Cena: 1738,00 Kč Cena: 1738,00 Kč Cena: 1255,00 Kč Cena: 1037,00 Kč Cena: 1092,00 Kč Cena: 1229,00 Kč

18900048 18900049 18101006 18101007 18101008 18101009

1/4 kruhový hliníkový blok 
pro 6 zkumavek, objem 8 
ml

1/4 kruhový hliníkový blok 
pro 4 zkumavky, objem 16 
ml

Kruhový reakční hliníkový 
blok pro 50 ml baňky

Kruhový reakční hliníkový 
blok pro 100 ml baňky

Kruhový reakční hliníkový 
blok pro 250 ml baňky

Kruhový reakční hliníkový 
blok pro 500 ml baňky

Cena: 1201,00 Kč Cena: 1146,00 Kč Cena: 2047,00 Kč Cena: 2134,00 Kč Cena: 2398,00 Kč Cena: 2491,00 Kč
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HŘÍDELOVÉ MÍCHADLA, ROTÁTORY, ROLLERY

DLAB digitální hřídelová míchadla OS40-PRO/OS20-PRO, OS40S/OS20S
Výkonné  mikroprocesorem  řízené  hřídelové  míchadlo  typ  „PRO“ s  plynulým  nastavením  otáček  otočným 
regulátorem.  LCD  displej  přehledně  zobrazuje  nastavené  a  aktuální  otáčky  společně  s  průběhem  kroutícího 
momentu (okamžitý výkon motoru). Míchadlo je vybaveno výstupem RS-232 do PC, volitelně lze objednat software 
StirPC k záznamu údajů o míchání do PC.
Analogové  hřídelové  míchadlo  typ  „S“ s  plynulým  nastavením  otáček  knofíkovým  regulátorem.  LED  displej 
zobrazuje aktuální otáčky bez možnosti zpětné kontroly. Obě míchadla mají jednoduchý systém upínání míchadel 
bez nutnosti použití nářadí.

Popis typ „PRO“
● mikroprocesorové řízení, LCD displej 
● bezúdržbový motor s ochranou proti přetížení
● pomalý rozběh (zabránění rozstříknutí kapaliny)
● vhodné i pro kontinuální provoz
● rozměry (šxvxh)  83x220x186 mm
Popis typ „S“
● elektronické řízení, LED displej 
● bezúdržbový motor s ochranou proti přetížení
● vhodné i pro kontinuální provoz
● rozměry (šxvxh)  83x220x186 mm

Kat. č Popis                                       Cena[Kč]

8033200100 OS40-Pro 23880,00

8033100100 OS20-Pro 19290,00

8033200200 OS-40S 19590,00

8033100200 OS20-S 15390,00

Technická specifkace:               OS40-PRO               OS20-PRO OS40-S               OS20-S
Max.míchaný objem (H2O)                 40  l 20  l 40  l 20  l
Max. viskozita 50000 10000 50000 10000
Výkon na hřídeli 100 W 50 W 100W 50W
Max. kroutící moment 60 Ncm 40 Ncm 60 Ncm 40 Ncm
Otáčky 0 – 2200 0 – 2200 0 – 2200 0 - 2200
Průměr hřídele max. 10 mm max.10 mm max.10 mm max.10 mm

Příslušenství k hřídelovým míchadlům
Kat. č. Popis Použití Průměr Délka Cena[Kč]

18900258 Stativ pro hřídelové míchadla 780 mm 78 cm 2930,00

18900071 Nerezové křížené míchadlo Vhodné pro střední až vysoké otáčky. 5 cm 40 cm 1580,00

18900072 Nerezové rovné míchadlo Vhodné pro míchání ne příliš vizkózních médií ve středních a 
vysokých otáčkách. 

6 cm 40 cm 1580,00

18900073 Nerezové ploché míchadlo Vhodné pro míchání v nízkých a středních otáčkách. 6,8 cm 40 cm 1580,00

18900074 Nerezové centrifugační míchadlo Vhodné pro míchání v lahvích s úzkým hrdlem ve středních a 
vysokých otáčkách. (se zvyšujícími otáčkami se míchadlo 
otevírá) 

9 cm 40 cm 1690,00

18900075 Tefonové křížené míchadlo Vhodné pro střední až vysoké otáčky. 5 cm 40 cm 2470,00

18900076 Tefonové rovné míchadlo Vhodné pro míchání ne příliš vizkózních médií ve středních a 
vysokých otáčkách. 

6 cm 40 cm 2470,00

18900077 Tefonové ploché míchadlo Vhodné pro míchání v nízkých a středních otáčkách. 6,8 cm 40 cm 2470,00

18900078 Tefonove centrifugační míchadlo Vhodné pro míchání v lahvích s úzkým hrdlem ve středních a 
vysokých otáčkách. (se zvyšujícími otáčkami se míchadlo 
otevírá) 

9 cm 40 cm 2470,00

DLAB LCD digitální rotátor MX-RD-PRO

 

Elektronicky řízený rotátor pro efektivní míchání vzorků ve zkumavkách o objemu 1,5 ml až 50 ml. Vhodné pro 
míchání různých druhů vzorků. LCD displej přehledně zobrazuje čas a otáčky. Nastavitelný sklon míchání 0-90°, dva 
režimy míchání, lze použít dva míchací kruhy současně - 2 patra. Bezúdržbový motor, velmi tichý chod. 
Kruh 8 x 50 ml je součástí rotátoru.

● nastavení otáček 10-70 rpm  
● nastavitelný sklon míchání 0-90° 
● výkon 40W
● nastavení času 0..999 min
● vnější rozměry (š x h x v)  510 x 190 x 260mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

8031402100 LCD Digital Rotator 15280,00

18900160 Kruh pro 60 x 1,5ml zkumavky 2990,00

18900161 Kruh pro 16 x 15 ml zkumavky 1580,00

18900162 Kruh pro 8 x 50 ml zkumavky 1580,00

18900140 Distanční sloupky pro použití 
dvou kruhů nad sebou

627,00

DLAB  Michačka zkumavek MX-T6-S / MX-T6-PRO
Možnost výběru ze dvou typů a to MX-T6-S ve verzi bez displeje s nastavením otáček nebo MX-T6-PRO s displejem a 
možností nastavení otáček/času. Míchačka má 6 válců  s rotujícím a kývavým pohybem a možností nastavení otáček 
otočným regulátorem s cejchovanou stupnicí.  Míchačka Je vhodná pro kontinuální chod a lze ji používat jak při  
pokojové teplotě tak v inkubátorech při teplotě od +4°C … +50°C. Bezúdržbový motor, velmi tichý chod.  

● nastavení otáček v rozsahu 0-70 ot./min. (MX-T6-S)
● nastavení otáček v rozsahu 10-70 ot./min. a času v
    rozsahu 1 … 1199 min. (MX-T6-PRO) 
● amplituda 24 mm
● max. zatížení 4 kg
● počet / délka válců 6 / 280 mm
● rozměry (š x h x v)  260 x 450 x 120mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

8031312000 Roller MX-T6-S 9785,00

8031312100 Roller MX-T6-PRO 12980,00
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INTELLIMIXERTM, VORTEXY

RM-2 Intelli-MixerTM  
Intellimixer-vortex typ S je třepačka pro různé druhy zkumavek od objemu 0,5 ml do 50 ml a lze ji používat ve třech 
režimech: rocker, blotter a vortex velmi snadnou výměnou platformy. Vestavěná mikroprocesorová jednotka s fash 
pamětí  umožňuje  volit  z  28  přednastavených  programů  s  možností  naprogramování  tří  vlastních.  U  vlastního 
programu lze nastavit libovolné třepání pouhým otáčením platformy rukou (až 160 různých pohybů - s možností  
nastavení frekvence otáček, úhlu otáčení, pohybu vpřed/vzad a pauzy). Intellimixer si automaticky zapamatuje daný 
pohyb a uloží jej do paměti. Tímto lze nastavit nekonečné množství různých variací míchacího protokolu. Tato učící 
funkce umožnuje individuální programování pro efektivní přípravu vzorků pro danou aplikaci.

Patentovaný blotovací režim míchání pro Western blot. Na zákadě provedených testů výrobcem byla použitím 
Intellimixeru dosažena až 20 násobná senzitivita a až 4x vyšší specifcita metody, 3 – 5 násobně urychlíte Western 
blot protokol, velkou výhodou je také nižší spotřeba protilátek.

● nastavení kmitů 1-99 ot./min
● 18 přednastavených míchacích programů
● několik variabilních frekvencí vortexování
● 3 uživatelem defnovatelné programy míchání
● pamět na nastavené programy
● 2 speciální, patentované Western blot protokoly  
● 3 různé velikosti adaptérů
● bezúdržbový rotor
● možnost uchycení zkumavek od 0,5 ml do 50 ml
● stand-by režim
● dodání ve třech velikostech (S/M/L)

Kat. č Popis Cena[Kč]

RM-2S Intelli-MixerTM ( délka 31 cm)  12910,00

RM-2M Intelli-MixerTM ( délka 35 cm) 13220,00

RM-2L Intelli-MixerTM ( délka 42 cm) 13470,00

RM-R Platforma - třepačka/rocker 2980,00

RM-B Platforma Western blot - 
12 x 30 mm

2590,00

Příslušenství - platormy                                                                                   

RACK 13L
pro zkumavky 

38 x 13 mm

MIX platforma L 
kombi pro 
zkumavky

11,13,16,30 mm

RACK 11L
pro zkumavky
44 x 11 mm

RACK 30L
pro zkumavky
14 x 30 mm

RACK 16L
pro zkumavky
22 x 16 mm

RACK 8L
pro zkumavky

44 x 8 mm

Blotting Rack L
pro zkumavky 
12 x 25-30mm 

2 080,00 Kč 2 520,00 Kč 2 080,00 Kč 2 170,00 Kč 2 170,00 Kč 2 080,00 Kč 2 390,00 Kč

DLAB - MX-S  vortex nastavitelné otáčky
Univerzální  vortex  s  možností  nastavení  otáček  je  vhodný  pro  třepání  různých  typů  zkumavek.  K  uvedeným 
možnostem je k dispozici příslušný nástavec. Spouští se automaticky zatlačením na adaptér nebo spínačem. Široký 
výběr nástavců, viz. níže příslušenství.

● nastavení otáček v rozsahu 0 – 2500 ot/min
● amplituda 4 mm
● hmotnost 3,5 kg 
● ochrana IP 21
● rozměry 127 x 130 x 160 mm (š x v x h)

Kat. č Popis Cena[Kč]

8031102000 Vortex 5590,00

DLAB – MX-F vortex fxní otáčky
Jednoduchý vortex bez možnosti nastavení otáček.

● fxní otáčky 2500 ot/min
● amplituda 4 mm
● hmotnost 3,5 kg 
● ochrana IP 21
● rozměry 127 x 130 x 160 mm (š x v x h)

Kat. č Popis Cena[Kč]

8031101000 Vortex Fix 3980,00

Příslušenství 
Kat. č. Popis Cena 

[Kč]

Příslušenství pro vortex MX-S

18900035 Univerzální držák VT1.3 ø 100 mm pro adaptéry 448,00

18900020 VT1.3.1 adaptér do VT 1.3, 48 otvorů x ø 6 mm 856,00

18900021 VT1.3.2 adaptér do VT 1.3, 15 otvorů x ø 10 mm 728,00

18900022 VT1.3.3 adaptér do VT 1.3, 12 otvorů x ø 12 mm 728,00

18900023 VT1.3.4 adaptér do VT 1.3, 8 otvorů x ø 16 mm 728,00

18900024 VT1.3.5 adaptér do VT 1.3, 8 otvorů x ø 20 mm 728,00

18900043 Adaptér (vroubkovaná platforma ø 99 mm) 339,00
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TŘEPAČKY, ROCKERY 

DRS - 12 Třepačka / Rocker
Digitální programovatelná třepačka s funkcí třepání, míchání a kývavým pohybem. Maximální zatížení až 5 kg. LCD 
displej přehledně zobrazuje nastavené / aktuální hodnoty. Možnost uložení 4 programů do paměti.

● mikroprocesorové řízení
● nastavitelná frekvence třepání 1 – 50 ot./min.
● nastavitelný úhel naklánění 1-12°
● nastavení času v rozsahu 1 min – 6000 min
● paměť k uchování nastavených údajů
● univerzální platforma s protiskluzovou podložkou v ceně 
● maximální zátěž 5 kg
● vhodná i pro kontinuální provoz
● rozměry platformy 255 x 305 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

DRS 12 Třepačka  18915,00

UN 12 Univerzální platforma v ceně

DRS095 Multiplatforma – 2 
patrová

2480,00

DRS096 Microplate Adapter 
(8x96-jamkových 
destiček)

   2220,00

Další příslušenství na dotaz

DLAB - SK-D3309-PRO  LCD Digital 3D Shaker 
Digitální třepačka s 3-dimensionálním mírným kývavým pohybem, fxním úhlem výkyvu 9° a možností  nastavení  
času. Dva LCD displeje přehledně zobrazují otáčky a čas. Třepačku výrobce dodává s platformou s nepřilnavou fólií,  
kat.č.18900155. Další platformy najdete níže v příslušenství.

● mikroprocesorové řízení
● frekvence třepání 10 – 70 ot./min.
● úhel naklánění 9°
● časovač 1 min ... 19 hod. 59 min
● paměť na uchování nastavených údajů
● maximální zátěž 5 kg
● vhodná i pro kontinuální provoz
● rozměry 360 x  430 x 106 mm (š x h x v) 

Kat. č Popis Cena[Kč]

8032422100 SK-D3309-PRO 
LCD Digital 3D Shaker

24990,00

DLAB - SK-R330-PRO  LCD Rocking Shaker 
Digitální  rocker  s  kývavým pohybem (see-saw).  Dva  LCD displeje  přehledně  zobrazují  otáčky  a  čas.  Třepačku 
výrobce dodává s platformou s nepřilnavou fólií, kat.č.18900155. Další platformy najdete níže příslušenství. 

● mikroprocesorové řízení
● frekvence třepání 10 – 70 ot./min.
● úhel naklánění 9°
● časovač 1 min ... 19 hod. 59 min nebo kontinuální chod
● paměť na uchování nastavených údajů 
● maximální zátěž 10 kg
● ozměry 360 x 410 x 200 mm (š x h x v) 

Kat. č Popis Cena[Kč]

8032322100 SK-R330-PRO  
LCD Rocking shaker

24990,00

DLAB - LCD SK-O180/330 PRO, LCD SK-L180/330 PRO 
Univerzální mikroprocesorově řízená třepačka ve dvojím provedení se zatížením max. 7,5 kg, verze 330PRO nebo se 
zatížením max. 2,5 kg, verze 180PRO. Dva LCD displeje jasně zobrazují nastavené otáčky a čas. Možnost propojení s 
PC pomocí sériového portu RS232. Široké spektrum platforem, viz. níže příslušenství.

● verze orbitální (O) nebo lineární (L) 
● nastavení frekvence třepání v rozsahu 
   100...800 ot./min (orbitální pohyb), 
   100...350 ot./min (lineární pohyb) 
● amplituda kmitů 4mm SK0180, 10mm SK0330
● nastavení času 1 – 19 hod. 59 min. nebo
    kontinuální chod
● RS232 – sériový výstup
● rozměry 370 x 420 x 100 mm (š x h x v), verze
    SK0330
● rozměry 300 x 340 x 100 mm (š x h x v), verze
    SK0180

Kat. č Popis Cena[Kč]

8032220100 SK-O330-PRO (orbitální pohyb) 23460,00

8032120100 SK-L330-PRO (lineární pohyb) 23460,00

8032210100 SK-0180-PRO (orbitální pohyb) 19980,00

8032110100 SK-L180-PRO (lineární pohyb) 19980,00

Příslušenství
Kat. č. Popis Cena[Kč] Kat. č. Popis Cena[Kč]

Příslušenství pro SK-O/L180-PRO                             Příslušenství pro SK-O/L330-PRO / SK-R330-PRO /  SK-D3309-PRO

18900025 Univerzální nástavec se třemi 
vertikálně/horizontálně nastavitelnými válci 

3990,00 18900027 Univerzální nástavec se třemi vertikálně/horizontálně 
nastavitelnými válci 

5390,00

18900026 Deska pro klipy, na uchycení odměrných a 
Erlenmayerových baněk

3890,00 18900028 Deska pro klipy, na uchycení odměrných a 
Erlenmayerových baněk

4660,00

18900200 Platforma s nepřilnavou fólií, vhodná pro 
Petriho misky (rozměry desky 300 x 230 mm)

3990,00 18900040 Univerzální  nástavec se čtyřmi vertikálně posuvnými 
válci

5390,00

18900039 Univerzální nástavec se třemi vertikálně 
posuvnými válci

3950,00 18900155 Platforma s nepřilnavou fólií, vhodná pro Petriho 
misky (rozměry desky 300 x 285 mm)

5390,00

Klipy k uchycení baněk, stejné pro všechny typy

18900029 Klip pro baňky 25 ml 580,00 18900031 Klip pro baňky 100 ml 680,00

18900030 Klip pro baňky 50 ml 640,00 18900032 Klip pro baňky 200-250 ml 780,00

18900033 Klip pro baňky 500 ml 880,00
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ST60-4 / ST70-2 Micro-Plate Shaker incubator
Inkubovaná třepačka s horizontálním pohybem a vyhřívaným víkem pro 4 mikrodestičky (verze ST60-4) nebo 2 
mikrodestičky (verze ST70-2) . Vhodné pro destičky do výšky 40 mm. Modře podsvícený LCD displej přehledně 
zobrazuje nastavené a aktuální hodnoty času, teploty a rychlosti  třepání,  vestavěná funkce krátkého protřepání  
(short mix). Zadané parametry zůstávají uloženy v paměti i po vypnutí. 

● rozsah třepání 200- 1200 ot/min, krok po 10 otáčkách
● rozsah teploty RT +5°C ... + 70°C, krok po 0,1°C 
● orbit 2 mm (ST60-4), orbit 3 mm (ST70-2)
● nastavení času 1 min. … 99 h 59 min., po minutách
● rozložení teploty +/- 0,5°C 
● tepotní stabilita +/- 0,2°C (p i teplot  37°C) ř ě
● rozměry (š x h x v)  345 x 310 x 178 mm (ST60-4)
● rozměry (š x h x v)  284 x 264 x 157 mm (ST70-2)
● hmotnost 10,5 kg (ST60-4), 5,7 kg (ST70-2)

Kat. č Popis Cena[Kč]

ST60-4 Micro-Plate Shaker 
Incubator

27610,00

ST70-2 Micro-Plate Shaker 
Incubator

22480,00

DLAB - SK-R1807-E  Analog Rocking Shaker 
 Kompaktní ekonomická verze rockeru s fxním úhlem výkyvu 7° a nastavením frekvence pohybu otočným knofíkem 

s cejchovanou stupnicí. Rocker neumožňuje nastavení času.  Třepačku výrobce dodává s platformou s nepřilnavou 
fólií, kat.č.18900185.  

● elektronické řízení
● nastavitelné otáčky 0 – 80 ot./min.
● úhel výkyvu 7°
● univerzální platforma s protiskluzovou podložkou v ceně 
● maximální zátěž 3 kg
● rozměry 270 x 330 x 130 mm  (š x h x v) 

Kat. č Popis Cena[Kč]

8032311000 Analog Rocking Shaker 13790,00

DLAB - SK-D1807-E  Analog 3D Shaker 
 Kompaktní ekonomická verze třepačky s 3D (třídimenzionálním) kývavým pohybem, fxním úhlem výkyvu 7° a 

nastavením frekvence pohybu otočným knofíkem s cejchovanou stupnicí. Třepačka neumožňuje nastavení času. 
Třepačku výrobce dodává s platformou s nepřilnavou fólií, kat.č.18900185. 

● elektronické řízení
● nastavitelné otáčky 0 – 80 ot./min.
● úhel výkyvu 7°
● maximální zátěž 3 kg
● rozměry 270 x 330 x 130 mm  (š x h x v) 

Kat. č Popis Cena[Kč]

8032411000 Analog 3D Shaker 13790,00

DLAB – SK-O/L-180E  Analog Orbital/Linear Shaker 
 Ekonomická verze třepačky s přímočarým (L) nebo orbitálním (O) pohybem a možností nastavení frekvence třepání 

otočným knofíkem s cejchovanou stupnicí. Třepačka neumožňuje nastavení času. Dodáváme s platformou s 
nepřilnavou fólií, kat. č. 18900185. 

● elektornické řízení
● dvě verze - orbitální (O) / lineární (L) pohyb
● nastavení kmitů v rozsahu 0...200 ot./min
● maximální zátěž 3 kg 
● amplituda kmitů 20 mm, obě verze
● rozměry 270 x 330 x 130 mm  (š x h x v)  

Kat. č Popis Cena[Kč]

8032210000 SK-O-180E 13490,00

8032110000 SK-L-180E 13490,00

Příslušenství
Kat. č. Popis Cena[Kč] Kat. č. Popis Cena[Kč]

Příslušenství pro analogové třepačky  SK-R/D1807-E /  
SK-O/L180E                           

 Klipy k uchycení baněk

18900025 Univerzální nástavec se třemi 
vertikálně/horizontálně nastavitelnými válci 

3990,00 18900029 Klip pro baňky 25 ml 580,00

18900026 Deska pro klipy, na uchycení odměrných a 
Erlenmayerových baněk

3890,00 18900030 Klip pro baňky 50 ml 640,00

18900200 Platforma s nepřilnavou fólií, vhodná pro 
Petriho misky (rozměry desky 300 x 230 mm)

3990,00 18900031 Klip pro baňky 100 ml 680,00

18900185 Platforma s nepřilnavou fólií, vhodná pro 
Petriho misky (rozměry desky 240 x 215 mm)

3690,00 18900032 Klip pro baňky 250 ml 780,00

18900039 Univerzální nástavec se třemi vertikálně 
posuvnými válci

3950,00 18900033 Klip pro baňky 500 ml 880,00

TŘEPAČKY, ROCKERY
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TŘEPAČKY, BLOKOVÉ LÁZNĚ

ES60 – INKUBOVANÁ TŘEPAČKA
Inkubovaná  třepačka  s  orbitálním  pohybem  je  vhodná  pro  různé  druhy  třepání.  Mikroprocesorem  řízená  PID 
regulace přesně udržuje nastavenou teplotu, mikroprocesorová regulace otáček zajišťuje rovnoměrný a konzistentní 
proces třepání,  pomalý rozběh zabraňuje rozlití  vzorků.  Tři na sobě nezávislé LED displeje přehledně zobrazují 
nastavenou/aktuální  teplotu,  rychlost  třepání  a čas.  Polykarbonátové  víko je možno otevřít  v  úhlu  až  180°,  při  
otevření  víka  dojde  automaticky  k  zastavení  třepačky.  Robustní  konstrukce  třepačky  společně  s  výkonným 
bezúdržbový  motorem  umožňují  kontinuální  chod  i  při  max.  zátěži.  Dva  ventilátory  umístěné  na  zadní  straně 
třepačky zajišťují rovnoměrné a stabilní rozložení teploty. Vestavěné teplotní čidlo hlídá teplotu uvnitř třepačky a v 
případě překročení teploty vypne třepačku a spustí zvukový alarm.

● nastavení otáček v rozsahu 50 – 300 ot/min
● orbitální pohyb, amplituda 20 mm
● nastavení času 1 ... 99hod. 59 min, nebo nepřetržitý chod
● maximální zatížení 2 kg
● nastavení teploty v rozsahu od teploty okolí +5°C ... 60°C, 
● přesnost nastavení teploty 0.1℃
● rozložení teploty v inkubátoru ≤±0.3℃
● rozměry  (š x h x v) 360 x 435 x 320 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

ES60 Třepací inkubátor 39870,00

PP12-100 Platforma pro uchycení 
dvanácti baněk 100-150 ml

4680,00

PP6-250 Platforma pro uchycení 
šesti baněk 250-300 ml

4680,00

PP-4 Platforma s adhezní fólií 1640,00

UP-12 Univerzální platforma se 
třemi posuvnými válci

4990,00

PW-260 Univerzální pružinová 
platforma 

4890,00

GS-30 DIGITÁLNÍ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA
Stolní  třepačka  s  orbitálním  pohybem.  Jednoduché  nastavení  rychlosti  a  času pomocí  tlačítek  na  membránové 
klávesnici. Dva LED displeje jasně zobrazují rychlost třepání a čas.  Ukončení programu doprovází zvukový signál.  
Robustní konstrukce a bezúdržbový motor zaručují dlouhodobý a bezproblémový chod. Třepačka je dodávána bez 
platformy, platformy stejné jako u výše uvedené třepačky ES-60.

● frekvence třepání 50 - 250 ot./min., 
● orbit 30 mm (verze GS-30), orbit 20 mm (verze GS-30),
    orbit 10 mm (verze GS-10)
● nastavení času: 1min. ...99h 59min.
● max. zatížení 3 kg
● rozlišení teploty po 0.1°C
● rozměry (š x h x v)  284 x 264 x 108 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

GS-30 Digital Orbital Shaker 16520,00

GS-20 Digital Orbital Shaker 15200,00

GS-10 Digital Orbital Shaker 15200,00

MTC100 – CHLAZENÁ BLOKOVÁ TŘEPAČKA / MTH100 - BLOKOVÁ TŘEPAČKA 

Mikroprocesorově řízená bloková třepačka s vestavěnou funkcí vortex a možností nastavení času, otáček a teploty. 
Dvouřádkový  LCD displej  současně  zobrazuje  požadovaný /  aktuální  čas, teplotu  a  frekvenci  třepání.  Možnost 
uložení až pěti programových cyklů (teplota/třepání/čas) do paměti. Funkce Short Mix umožňuje rychlé protřepaní 
vzorku dle aktuálně nastavených otáček, funkce Turbo Mix umožňuje rychlé protřepaní na max. otáčky.  Možnost 
použití i jako inkubátor nebo pouze třepačku. Bezpečnostní ochrana zabraňuje přehřátí, akustický signál upozorní 
obsluhu na ukončení programu. Bloky je nutno objednat zvlášť podle typu  používaných zkumavek (viz. příslušenství 
str. 22).

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C..+100°C  (verze 
    MTH100)
● teplotní rozsah od 0°C...+100°C (verze MTC100)
● rozlišení teploty po 0.1°C
● přesnost nastavení teploty 0,1°C
● rozložení teploty na bloku  ≤± 0.3°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +100°C  <15 min.
● čas k ochlazení od teploty okolí na 0°C  <30 min. (verze
    MTC100) 
● frekvence třepání 300 - 2000 ot./min., orbit 3 mm
    (verze MTH100) 
● frekvence třepání 300 - 1500 ot./min., orbit 3 mm
    (verze MTC100) 
● nastavení času 0...99 h 59min. nebo nekonečno
● vestavěná funkce vortexování
● rozměry (š x h x v)  196 x 270 x 170mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

MTH100 Thermoshaker MTH100 21820,00

MTC100 Thermoshaker MTC100 31980,00

DTC100 – CHLAZENÝ TERMOBLOK
Mikroprocesorově  řízený  termoblok  s  chlazením/ohřevem a možností  nastavení  času.  Dvouřádkový  LCD displej 
současně  zobrazuje  nastavený  /  aktuální  čas  a  teplotu.  Paměť  umožňuje  uložit  nastavení  pět  různých  cyklů 
(teplota/čas). Bezpečnostní ochrana zabraňuje přehřátí, akustický signál upozorní obsluhu na ukončení programu. 
Bloky je nutno objednat zvlášť podle typu  používaných zkumavek (viz. příslušenství str. 22).

● teplotní rozsah  -10°C...+100°C, rozlišení po 0.1°C
● přesnost nastavení teploty 0,1°C
● rozložení teploty na bloku  ≤± 0.3°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +100°C  <15 min.
● čas k ochlazení od teploty okolí na -10°C  <30 min.
● nastavení času 0...99 h 59min. nebo nekonečno
● vnější rozměry (š x h x v)  196 x 270 x 170mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

DTC20 Dry Bath DTC20 19880,00
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Příslušenství

Výměnné hliníkové bloky pro MTC100 / MTH100 / DTC100 
BLOK A

96 x 0.2 ml
BLOK B

54 x 0.5 ml
BLOK C

35 x 1.5 ml
BLOK D

35 x 2.0 ml
BLOK E

15 x 0.5 ml + 20 
x 2.0 ml

BLOK F
24x  <Φ12 mm

BLOK G
0.2 ml x 32 + 1.5ml 

x 25 

BLOK H
0.2 ml x 32 + 0.5 ml 

x 10 +1.5ml x 15 

 

2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 610,00 Kč

BLOK I
vodní lázeň

103x67x30mm 

BLOK J
topná destička

69 x 107 x 12 mm 

BLOK K
24 x 5 ml

BLOK L
12 x 15 ml

BLOCK M
6 x 50 ml

BLOK N
provedení na 

zakázku

Cover A
víko na bloky typ 

A - J 

Cover B
víko na bloky typ 

J  - M

2 610,00 Kč 2 610,00 Kč 2 840,00 Kč 3 690,00 Kč 3 690,00 Kč Cena na vyžádání 392,00 Kč 392,00 Kč

DLAB THERMO MIX HM100-PRO NECHLAZENÁ BLOKOVÁ TŘEPAČKA / HCM100-PRO CHLAZENÁ BLOKOVÁ TŘEPAČKA
Mikroprocesorově  řízená  bloková  třepačka  ve  verzi  HCM100-PRO  s  orbitálním  pohybem  (3mm)  umožňuje 
ohřev/chlazení. Verze HM100-PRO s orbitálním pohybem (3mm) umožňuje pouze ohřev.  Modře podsvícený, velký 
LCD displej přehledně zobrazuje nastavený/zbývající čas, teplotu a frekvenci třepání.  Ovládání pomocí otočného  
knofíku umožňuje uživateli jednoduše, přehledně a rychle zadávat jednotlivé parametry. Do paměti lze uložit až 9 
různých programů (v každém programu je možno nastavit  až 6 úrovní  teploty,  třepání nebo času).  Třepačka je 
vybavena  vestavěným senzorem,  který  automaticky  rozpozná  typ  vloženého  bloku  (bloky  se  mění  bez  použití  
jakéhokoliv nářadí) a umožňuje PID regulaci optimálně temperovat příslušný blok. Vestavěná ochrana proti přehřátí 
a ochrana při překročení nastavené teploty bezpečně chrání přístroj a vzorky. Zvukový signál  upozorní uživatele na 
ukončení programu. Možnost vypnutí funkce třepání nebo teploty, zařízení lze potom používat buď jako inkubátor  
nebo třepačku. Robustní konstrukce a použité kvalitní materiály  jsou zárukou dlouhodobého a bezproblémového 
chodu. Jednoduchá výměna bloků bez nutnosti použití nářadí.

● teplotní rozsah  +5°C...+100°C, rozlišení po 0.1°C, verze
    HCM100-PRO
● teplotní rozsah  RT +5°C...+100°C, rozlišení po 0.1°C,
    verze HM100-PRO
● přesnost nastavení teploty 0,1°C
● rozložení teploty na bloku  +/- 0.5°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +100°C, 5,5°C/min.
● rychlost chlazení od teploty okolí na +5°C, 0,5°C/min.,
    verze HCM100-PRO
● frekvence třepání 300 - 1500 ot./min., orbit 3 mm 
● nastavení času 0...99 hod. 59 min., nebo nekonečno
● rozměry (š x h x v)  200 x 270 x 170mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

5032103100 Thermo Mix HCM100-PRO 36840,00

5032104100 Thermo Mix HM100-PRO 26440,00

DLAB HC110-PRO CHLAZENÝ TERMOBLOK
Mikroprocesorově  řízený  termoblok  s  ohřevem/chlazením.   Modře  podsvícený  LCD displej  přehledně  zobrazuje 
nastavený/zbývající čas a teplotu. Ovládání pomocí otočného knofíku umožňuje uživateli jednoduše, přehledně a 
rychle zadávat jednotlivé parametry. Do paměti  lze uložit  až 9 různých programů (v každém programu je možno 
nastavit až 6 úrovní teploty a času). Termoblok je vybaven vestavěným senzorem, který automaticky rozpozná typ 
vloženého bloku a umožňuje PID regulaci optimálně temperovat příslušný blok. Vestavěná ochrana proti přehřátí a  
ochrana při překročení nastavené teploty bezpečně chrání přístroj a vzorky. Zvukový signál upozorní uživatele na 
ukončení  programu. Robustní  konstrukce  a  použité  kvalitní  materiály  jsou  zárukou  dlouhodobého  a 
bezproblémového chodu. Jednoduchá výměna bloků bez nutnosti použití nářadí.

● teplotní rozsah  -5°C...+110°C, rozlišení po 0.1°C,
● přesnost nastavení teploty 0,1°C
● rozložení teploty na bloku  +/- 0.5°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +110°C, 5,5°C/min.
● rychlost chlazení od teploty okolí na +5°C, 0,5°C/min.,
● nastavení času 0...99 hod. 59 min., nebo nekonečno
● rozměry (š x h x v)  200 x 270 x 170mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

5032102100 HC110-PRO 27980,00

Výměnné hliníkové bloky s víkem pro HCM100-PRO,  HM100-PRO,  HC110-PRO 
BLOK 02

96 x 0.2 ml
BLOK 05

24 x 0.5 ml
BLOK 1,5

24 x 1.5 ml
BLOK 15
8 x 15 ml

LOK 2
24 x 2.0 ml

BLOK 5
8 x 5.0 ml

BBLOK 50
4 x 50 ml 

BLOK M
mikrotitrační 

destičku

 

3280,00 Kč 3 280,00 Kč 3280,00 Kč 3760,00 Kč 3280,00 Kč 3280,00 Kč 3760,00 Kč 3390,00 Kč

TŘEPAČKY / TERMOBLOKY
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TERMOBLOKY / TERMOCYKLERY

DKT200-1 TERMOBLOK
Termoblok  s  mikroprocesorovým  řízením,  PID  regulací  teploty  a  časovačem.  LED displej  přehledně  zobrazuje 
aktuální teplotu a čas. Ukončení programu signalizuje zvukový signál. Vestavěná ochrana proti přehřátí, možnost 
kalibrace teploty. Lze vybírat z různých typů bloků, které naleznete v příslušenství na str. 24.  

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C°C...+150°C
● rozložení teploty na bloku 37°C  ≤0.3°C
● rozložení teploty na bloku 100°C  ≤0.5°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +150°C  ≤30 min.
● nastavení času 1 min. … 99 h 59min. nebo nekonečno
● hmotnost 2,6 kg
● vnější rozměry (š x h x v)  200 x 230 x 95 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

DKT200-1 Dry Bath DKT200-1 10870,00

DKT200-2 TERMOBLOK (DVA BLOKY)
Termoblok s mikroprocesorovým řízením, PID regulací teploty, časovačem a s možností vložení dvou bloků současně 
ke  zvětšení  kapacity.  LED  displej  přehledně  zobrazuje  aktuální  teplotu  a  čas.  Ukončení  programu  signalizuje 
zvukový signál.  Vestavěná ochrana proti přehřátí a ochrana při překročení nastavené teploty, Možnost kalibrace 
teploty. Lze vybírat z různých typů bloků, které naleznete v příslušenství na str. 24.  

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C°C...+150°C
● rozložení teploty na bloku 37°C  ≤0.3°C
● rozložení teploty na bloku 100°C  ≤0.5°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +150°C  ≤30 min.
● nastavení času 1 min. … 99 h 59min. nebo nekonečno
● hmotnost 3,3 kg
● vnější rozměry (š x h x v)  220 x 260 x 95 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

DKT200-2 Dry Bath DKT200-2 12590,00

DKT200-4 TERMOBLOK (ČTYŘI BLOKY) 
Termoblok s mikroprocesorovým řízením, PID regulací teploty, časovačem a s možností vložení čtyř bloků současně 
ke  zvětšení  kapacity.  LED  displej  přehledně  zobrazuje  aktuální  teplotu  a  čas.  Ukončení  programu  signalizuje 
zvukový signál.  Vestavěná ochrana proti přehřátí a ochrana při překročení nastavené teploty, Možnost kalibrace 
teploty. Lze vybírat z různých typů bloků,které naleznete v příslušenství na str. 24.  

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C°C...+120°C
● rozložení teploty na bloku 37°C  ≤0.3°C
● rozložení teploty na bloku 100°C  ≤0.5°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +120°C  ≤30 min.
● nastavení času 1 min. … 99 h 59min. nebo nekonečno
● hmotnost 4,7 kg
● vnější rozměry (š x h x v)  220 x 360 x 95 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

DKT200-4 Dry Bath DKT200-4 13980,00

DKT200-2A TERMOBLOK (DVA BLOKY S NEZÁVISLOU REGULACÍ)
Termoblok  s  mikroprocesorovým  řízením,  PID  regulací  teploty,  časovačem  s  možností  vložení  dvou  bloků  a 
nezávislou regulací každého bloku. LED displej přehledně zobrazuje aktuální teplotu a čas. Ukončení programu 
signalizuje zvukový signál. Vestavěná ochrana proti přehřátí a ochrana při překročení nastavené teploty, Možnost  
kalibrace teploty. Lze vybírat z různých typů bloků,které naleznete v příslušenství na str. 24.  

● teplotní rozsah od teploty okolí +5°C°C...+120°C
● rozložení teploty na bloku 37°C  ≤0.3°C
● rozložení teploty na bloku 100°C  ≤0.5°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +120°C  ≤30 min.
● nastavení času 1 min. … 99 h 59min. nebo nekonečno
● hmotnost 3,3 kg
● vnější rozměry (š x h x v)  290 x 360 x 95 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

DKT200-2A Dry Bath DKT200-2A 14620,00

TC1000-G / TC1000-S TERMOCYKLER
Termocykler ve dvou verzích, TC1000-G s možností nastavení teplotního gradientu v rozsahu +30 až +99° C, verze 
TC1000-S bez  možnosti  nastavení teplotního gradientu.  Velký 7" dotykový grafcký displej  přehledně zobrazuje 
parametry a křivky.  Teplotní  rozsah +4 až +99°C s nastavením po 0,1°C, vyhřívané víko s pevným přítlakem a 
možností nastavení teploty v rozsahu +50 až +99°C. 

● teplotní rozsah od teploty okolí ...+99°C 
● rozsah nastavení teploty víka +50°C ...+99°C
● přesnost nastavení teploty +/- 0.3°C
● rychlost ohřevu/chlazení 3°C/sec.
● rozsah gradientu +30°C ...+99°C (verze TC1000-G)
● kapacita 96x0,2ml PCR , 8x12 PCR stripy, 96-well  
● programování 30 segmentů - 99 cyklů max, 16 složek -
   16 souborů v každé složce 
● hmotnost 11 kg
● vnější rozměry (š x h x v)  280 x 370 x 250mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

5034102300 THERMOCYCLER 
TC1000-G

Na dotaz

5034101300 THERMOCYCLER 
TC1000-S

Na dotaz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TERMOBLOKY

Příslušenství pro termobloky série DKT200
Kat. č Popis Cena[Kč]

DT01 Blok DT01 42 × Φ6mm zkumavky 2460,00

DT02 Blok DT02 42 × Φ7mm zkumavky 2460,00

DT03 Blok DT03 20 × Φ10mm zkumavky 2460,00

DT04 Blok DT04 20× Φ12mm zkumavky 2460,00

DT05 Blok DT05 20 × Φ13mm zkumavky 2460,00

DT06 Blok DT06 12 × Φ15mm zkumavky 2460,00

DT07 Blok DT07 12 × Φ16mm zkumavky 2460,00

DT08 Blok DT08 12 × Φ19mm zkumavky 2460,00

DT09 Blok DT09 6 × Φ20mm zkumavky 2460,00

DT10 Blok DT10 6 × Φ26mm zkumavky 2460,00

DT11 Blok DT11 4 × Φ28mm zkumavky 2460,00

DT12 Blok DT12 4 × Φ40mm zkumavky 2460,00

DT13 Blok DT13 42 × 0.5 ml zkumavky 2460,00

DT14 Blok DT14 24 × 1,5 ml zkumavky 2460,00

DT15 Blok DT15 24 × 2.0 ml zkumavky 2460,00

DT16 Blok DT16 48 × 0,2 ml zkumavky 2460,00

DT17 Blok DT17 96 × 0,2 ml zkumavky 2880,00

DT18 Blok DT18 Plochý blok (bez otvorů) 2880,00

DLAB - HB120-S TERMOBLOK
Termoblok  s  mikroprocesorovým  řízením  času  a  teploty.  Jednoduché  nastavení  požadovaných  parametrů, LED 
displej přehledně zobrazuje nastavený/skutečný čas a teplotu. Termoblok je vybaven víkem, ochranou proti přehřátí  
a ochranou při překročení nastavené teploty. Bloky je nutno objednat podle typu  používaných zkumavek. 

● teplotní rozsah  RT +5°C...+120°C, rozlišení 
   po 0.1°C do 99,9°C, dále po 1°C
● přesnost teploty < +/-0,5°C 
● nastavení času 0...99 h 59min., nebo nekonečno
● vnější rozměry (š x h x v)  175 x 290 x 85 mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

5032101200 HB120-S 10770,00

Výměnné hliníkové bloky pro HB-120-S
BLOK 02
54 x 0.2 ml

BLOK 05
40 x 0.5 ml

BLOK 1,5/2
40 x 1.5/2,0 ml

BLOK 5/15
28 x 5/15 ml

BLOK 50
8 x 50 ml

BLOK 0220
54 x 0,2/0,5/1,5/2,0 

ml

BLOK  WP pro
jednu mikrodestičku 

96/384

2930,00 Kč 2930,00 Kč 2930,00 Kč 2930,00 Kč 2930,00 Kč 2990,00 Kč 2930,00 Kč
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TERMOBLOKY SÉRIE MINI

MiniB-100 - MINI TERMOBLOK (RT +5°C … +100°C)
Malý, digitální termoblok typ MiniB-100 s možností nastavení teploty a času, verze MiniB-100I má navíc vyhřívaní 
víka.  LCD displej  přehledně  zobrazuje  nastavenou/aktuální  teplotu  a  čas. Ukončení  programu  je  signalizováno 
zvukovým signálem. Vestavěná automatická ochrana proti přehřátí, je vhodný do míst s omezeným prostorem, např.  
fow-boxy/digestoře.  Vestavěná kalibrační funkce. Hliníkové bloky najdete níže, viz. příslušenství pro Mini.

● teplotní rozsah  RT +5°C...+100°C, rozlišení po 0.1°C
● přesnost nastavení teploty 0,3°C
● přehledný LCD displej
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +100°C  <15 min.
● nastavení času 1-999 min. nebo 1-999 vteřin 
● vnější rozměry (š x h x v)  110 x 156 x 103 mm

at. č Popis Cena[Kč]

MiniB-100 MiniB-100 termoblok 7620,00

MiniB-100I MiniB-100I termoblok
(s vyhřívaním víka)

8940,00

MiniC-100I - MINI TERMOBLOK S OHŘEVEM A CHLAZENÍM (0°C … +100°C)
 Digitální  termoblok  s  vyhřívaným  víkem  a možností  nastavení  tohřevu  /  chlazení  a  času,  verze  MiniC-100  je 

dodávaná bez vyhřívání víka. Přehledný LCD displej jasně zobrazuje nastavenou / aktuální teplotu a čas. Ukončení 
programu je signalizováno zvukovým signálem. Vestavěná ochrana proti přehřátí, termoblok je vhodný do míst s 
omezeným prostorem, např. fow-boxy/digestoře.  Vestavěná kalibrační  funkce.  Hliníkové bloky najdete níže,  viz. 
příslušenství pro Mini.

● teplotní rozsah  0°C...+100°C, rozlišení po 0.1°C
● přesnost nastavení teploty 0,1°C
● přehledný LCD displej
● rozložení teploty na bloku  ≤0.3°C
● rychlost ohřevu od teploty okolí na +100°C  <15 min.
● rychlost chlazení od teploty okolí na +0°C  <30 min.
● nastavení času nebo 1-999 min. nebo 1-999 vteřin 
● vnější rozměry (š x h x v)  110 x 156 x 103mm

Kat. č Popis Cena[Kč]

MiniC-100I
MiniC-100

MiniC-100I termoblok
MiniC-100 termoblok
(bez vyhřívaní víka)

14885,00
13965,00

Příslušenství pro Mini termobloky
Kat. č Popis Cena[Kč]

Mini A Blok A (40 x 0,2ml) 1590,00

Mini B Blok B (32 x 0,5ml) 1590,00

Mini C Blok C ( 15 x 1,5ml) 1590,00

Mini D Blok D (15 x 2,0ml) 1590,00

Mini E Blok E (8 x měřících kyvet 8-12,5mm x 12,5 mm x 32 mm) 2130,00

Mini F Blok F (4 x 15 ml ) 2090,00

Mini G Blok G (2 x 15 ml) 2090,00
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DLAB - D2012 PLUS vysokootáčková mikrocentrifuga
Digitální  vysokootáčková centrifuga s podsvíceným LCD displejem pro zkumavky o objemu od 0,2 do 2 ml.  Na 
klávesnici lze nastavit otáčky/RCF a čas. Čas odstřeďování je možno nastavit v rozsahu 30 vteřin ... 99 minut nebo  
nekonečno.  Centrifuga je vybavena funkcí  krátkého běhu (Short  Spin).  Po ukončení  centrifugace zazní zvukový 
signál  a současně dojde k uvolnění  elektronického bezpečnostního  zámku a otevření  víka. Kvalitně zpracované 
kovové šasi centrifugy a bezúdržbový motor jsou zárukou dlouhodobého bezproblémového provozu. Centrifuga je 
dodávána s vysokopevnostním plastovým rotorem včetně víka pro 12 zkumavek o objemu 0,2...2 ml  (adaptéry pro 
0,2/0,5 ml zkumavky jsou součástí rotoru). 

● nastavení otáček 200 ... 15000 ot./min
    krok po 100 ot./min. 
● max. RCF 15100 x g, krok po 100 x g
● rozměry (šxhxv) 255 x 245 x 140 mm
● bezúdržbový motor  
● hmotnost 6 kg včetně rotoru 

Kat. č Popis Cena[Kč]

9032002121 Mikrocentrifuga D2012 PLUS 16980,00

Rotor 12 x 1,5 / 2.0ml, adaptéry pro 0,5ml a
0,2ml zkumavky (balení 2x 12ks)

     v ceně
    

MINI-K10+C mini centrifuga
Elektronicky ízená minicentrifuga s LED displejem, možnost nastavení otáček a času centrifugace na membránovéř  
klávesnici.  Centrifuga je vybavena bezpečnostním zámkem víka.  Součástí  centrifugy je kombinovaný rotor pro 8 
zkumavek o objemu 1,5...2 ml, 8 zkumavek o objemu 0,5 ml a 2 ady 8 x 0,2 ml.ř

● otáčky 1000 ... 10000 ot./min, krok po
   1000 ot./min.
● RCF 500 … 5300 x g
● nastavení času 1 … 999 min., krok po
    minutách
● bezúdržbový motor   
● hmotnost 1,5 kg 
● rozměry (šxhxv) 156 x 176 x 121 mm 

Kat. č. Popis Max. otáčky RCF x g Cena[Kč]

9031002012 MINI-K10+C 10000  5300   8940,00

      

DLAB - D108  mini centrifuga
Jednoduchá. elektronicky řízená a tichá minicentrifuga bez možnosti nastavení času.

● fxní otáčky 7000 ot./min.
● RCF 2680 x g
● hmotnost 0,5 kg 
●  rozměry (šxhxv) 170 x 160 x 122 mm 
●  hlučnost <  45 dB
  

Kat. č. Popis Max. otáčky RCF x g Cena[Kč]

9031002012  D108 7000  2680   5385,00

Rotor 6 x 1,5 / 2.0ml  (včetně sady 
0,2/0,5ml adaptérů) + 2x8 strip rotor 

     v ceně

CM-70M09 FUGAMIX - kombinovaná centrifuga/vortex 
Mikrocentrifuga s  vestavěným vortexem umožňující  centrifugaci  a  vortexování  vzorků  v  jednom rotoru  a  čase.  
 Centrifuga je vhodná k přípravě vzorků pro PCR a enzymatické reakce, gelovou elektroforézu apod., všude tam, 
kde je zapotřebí provádět důkladné promíchávání a separaci vzorků v mikrozkumavkách. Automatický bezpečnostní 
systém zamykání a odemykání víka. Možnost uložení 1 programu do paměti.  Vortexování  probíhá patentovanou 
technologií VS-spin.

● nastavení otáček 4000 … 9000 ot/min
● nastavení času 0,1...30 min.
● RCF 5200 x g 
● jeden nastavitelný program
● 6 rychlostí vortexování
● rozměry (šxhxv) 170 x 190 x 125 mm
● kontrola nevyvážení motoru
● automatické rozpoznání rotoru
● bezúdržbový motor 
● hmotnost 1,5 kg

Kat. č Popis  Max.otáčky  RCF x g Cena[Kč]

CM-70M-09 Centrifuga/vortex 9000 5200 17940,00

Rotory:

MIX.01 Univerzální rotor pro 
0,2 - 2 ml zkumavky

9000 5200 1690,00

R0.03 Rotor na 2 PCR stripy 7000 3200 1390,00

CM-50M FUGAMIX - kombinovaná vysokootáčková centrifuga/vortex 
Mikroprocesorově řízená vysokootáčková centrifuga s vestavěným vortexem, umožňující centrifugaci a vortexování  
vzorků v jednom rotoru a čase.   Centrifuga je vhodná k přípravě vzorků pro PCR a enzymatické reakce, gelovou 
elektroforézu  apod.,  všude  tam,  kde  je  zapotřebí  provádět  důkladné  promíchávání  a  separaci  vzorků  v 
mikrozkumavkách.  Centrifuga  je  vybavena  bezúdržbovým  motorem,  funkcí  krátkého  běhu  (Short  Spin), 
automatickým  bezpečnostním systémem zamykání  a  odemykání  víka.  Do  paměti  lze  uložit  jeden  program pro 
přípravu vzorků,  podsvícený  LED displej  jasně zobrazuje všechny parametry  centrifugace.  Vortexování  probíhá 
patentovanou technologií VS-spin.

● otáčky 1000 ... 15 000 ot/min ot./min.  
● nastavení času  0,1...99 min.
● RCF 15294 x g, nastavení po 100 x g
● jeden nastavitelný program
● 12 rychlostí vortexování
● rozměry (šxhxv) 200 x 180 x 145 mm
● kontrola nevyvážení motoru
● automatické rozpoznání rotoru
● bezúdržbový motor 
● hmotnost 3,1 kg

Kat. č Popis  Max.otáčky  RCF x g Cena[Kč]

CM-50M Centrifuga/vortex 15000 15300 20970,00

50.01 Rotor 12 x 1,5/2,0 ml 15000 15300 4730,00

50.02 Rotor 12x1,5/2 ml 12500 10621 2390,00

50.03 Rotor na 2 PCR stripy 12500 10621 1390,00

A0,5 Adaptéry na 0,5 ml 
zkumavky 

784,00

A0,2 Adaptéry na 0,2 ml 
zkumavky

784,00

CENTRIFUGY
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CENTRIFUGY

DLAB - DM3024 vysokootáčková centrifuga 

      

Mikroprocesorem  řízená,  vysokootáčková  centrifuga  typ  DM3024  slouží  k  odstřeďování  mikrozkumavek,  PCR 
zkumavek, stripů o objemech 0,2 ml ... 5 ml. Na membránové klávesnici se nachází tlačítka nastavení otáček/RCF, 
času  a  tlačítko  Short  Spin  (krátký  chod).  Jasný  a  dobře  čitelný  podsvícený  LCD  displej  přehledně  zobrazuje 
nastavené parametry odstřeďování. Patentovaný systém vícenásobného chlazení vzduchem snižuje teplotu rotoru a 
ochraňuje  vzorky. Centrifuga  je  vybavena  vestavěnou  tepelnou  ochranou  a  dvojitým  bezpečnostním 
elektromagnetickým zámkem víka. Akustický signál upozorní obsluhu na ukončení centrifugace a současně dojde k 
uvolnění  bezpečnostních  zámků  a  otevření  víka  centrifugy.  Robustní  konstrukce  centrifugy  společně  s 
bezúdržbovým motorem je zárukou dlouhodobého bezporuchového provozu. 

● nastavení otáček 200 … 15000
    ot./min., krok po 10  ot./min., přesnost
    nastavení  +/- 10 ot./min.
● nastavení času 30 sec...99 min., krok
    po minutách nebo nekonečno
● funkce krátkého chodu
● rozměry (šxhxv) 280 x 364 x 266 mm
● bezúdržbový motor 
● RCF  21380 x g, nastavení po 10 x g
● rotory jsou dodávány s bio-safe víkem
   (zabraňuje úniku aerosolů), možnost
    autoklávovat 121°C, 20 min.)

Kat. č Popis  Max.ot  RCF x g Cena[Kč]

9033001121 DM3024 15000 21380 38570,00

19400006 Rotor AS24-2, 24x2ml 15000 21380 4960,00

19400007 Rotor AS36-05, 36x0,5ml 15000 21380 5930,00

19400032 Rotor AS12-5,V 12x5ml 15000 21380 6680,00

19400008 Rotor AS4-PCR8 x 4 15000 21380 11940,00

19500001 A02P2 adaptér pro 0,2ml 
zkumavky (24 ks/bal)

1120,00

19500002 A05P2 adaptér pro 0,5ml 
zkumavky (24 ks/bal)

1120,00

19500003 A02P5 adaptér pro 0,2ml  
zkumavky do rotoru 
AS36-05 (36 ks/bal)

1370,00

DLAB - DM3024R vysokootáčková chlazená stolní centrifuga

            

Mikroprocesorem  řízená,  chlazená  vysokootáčková  mikrocentrifuga  je  vhodná  k  odstřeďování  zkumavek,  PCR 
zkumavek, stripů o objemech 0,2 ml ... 5 ml. Na membránové klávesnici se nachází tlačítka nastavení otáček/RCF, 
času, teploty a tlačítko Short Spin (krátký chod). Jasný a dobře čitelný podsvícený LCD displej přehledně zobrazuje 
nastavené parametry odstřeďování. Centrifuga je vybavena velmi výkonným a rychlým chlazením (doba potřebná 
pro  vychlazení  centrifugy  na  +2°C  je  7  minut  při  teplotě  okolí  25°C),  funkcí  předchlazení  před  začátkem 
odstřeďovacího procesu, tepelnou ochranou a dvojitým bezpečnostním elektromagnetickým zámkem víka. Akustický 
signál  upozorní  obsluhu  na  ukončení  centrifugace.  Víko  centrifugy  zůstává  po  ukončení  odstřeďovacího  cyklu 
zavřené  k  udržování  nastavené  teploty.  Rotory  jsou  autoklávovatelné  (121°C,  20  min.).  Robustní  konstrukce 
centrifugy společně s bezúdržbovým motorem je zárukou dlouhodobého bezporuchového provozu.

● nastavení otáček 200 … 15000
    ot./min., krok po 10  ot./min., přesnost
    nastavení  +/- 10 ot./min.
● nastavení času 30 sec...99 min. krok po
    minutách nebo nekonečno
● funkce krátkého chodu
● 9 úrovní rozběhu a brzdění
● rozměry (šxhxv) 338 x 580 x 324 mm
● detekce nevyvážení rotoru
● automatické rozpoznání typu rotoru
● RCF  21380 x g, nastavení po 10 x g
● nastavení teploty chlazení v rozsahu 
    - 20°C … + 40°C
● rotory jsou dodávány s bio-safe víkem
   (zabraňuje úniku aerosolů, možnost
    autoklávovat 121°C, 20 min.)

Kat. č Popis  Max.ot  RCF x g Cena[Kč]

9033101121 DM3024R 15000 21380 79880,00

19400006 Rotor AS24-2, 24x2ml 15000 21380 4960,00

19400007 Rotor AS36-05, 36x0,5ml 15000 21380 4960,00

19400032 Rotor AS18-5, 18x5ml 15000 21380 4960,00

19400008 Rotor AS4-PCR8 x 4 15000 21380 11940,00

19500001 A02P2 adaptér pro 0,2ml 
zkumavky (24 ks/bal)

1120,00

19500002 A05P2 adaptér pro 0,5ml 
zkumavky (24 ks/bal)

1120,00

19500003 A02P5 adaptér pro 0,2ml  
zkumavky do rotoru 
AS36-05 (36 ks/bal)

1370,00

DLAB - DM1424 vysokootáčková centrifuga - hematokrit
Mikroprocesorem  řízená,  vysokootáčková  centrifuga  slouží  jak  ke  stanovení  hematokritu,  tak  k  odstřeďování 
mikrozkumavek o objemu 0,2 ... 2,0 ml. Na membránové klávesnici se nachází tlačítka nastavení otáček/RCF, času a 
tlačítko Short Spin (krátký chod) a otočný ovladač, sloužící  k rychlému nastavení parametrů odstřeďování.  LCD 
displej jasně a přehledně zobrazuje nastavené parametry odstřeďování. Centrifuga je vybavena funkcí rozpoznání 
typu rotoru, vestavěnou tepelnou ochranou a dvojitým bezpečnostním elektromagnetickým zámkem víka. Akustický 
signál upozorní  obsluhu na ukončení  odstřeďovacího cyklu,  současně dojde k uvolnění  bezpečnostních zámků a 
otevření víka centrifugy. Patentovaný systém vícenásobného chlazení vzduchem snižuje teplotu rotoru a ochraňuje 
vzorky  (aktuální  vnitřní  teplota  komory  je zobrazována na displeji).  Robustní  konstrukce  centrifugy  společně  s  
bezúdržbovým motorem je zárukou dlouhodobého bezporuchového provozu. 

● nastavení otáček 200 … 14000
    ot./min., krok po 10 ot./min.
● nastavení času 30s ...99 min., krok po
    minutách nebo nekonečno
● funkce krátkého chodu
● rozměry (šxhxv) 280 x 364 x 266 mm
● bezúdržbový indukční motor 
● automatické rozpoznání typu rotoru
● RCF 18620 x g, nastavení po 10 x g

Kat. č Popis  Max.ot  RCF x g Cena[Kč]

9033001124 DM1424 14000 18260 32680,00

19400046 Rotor hematokrit AC24, 
24 x 75 mm kapiláry

12000 13680 3360,00

19400013 Rotor A24-2P, 24 x 2/1,5 
ml

14000 18620 3970,00

19500001 A02P2 adaptér pro 0,2ml 
zkumavky (24 ks/bal)

1120,00

19500002 A05P2 adaptér pro 0,5ml 
zkumavky (24 ks/bal)

1120,00
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DLAB - digitální stolní centrifuga DM412
 Univerzální,  mikroprocesorem  řízená,  nízkootáčková  centrifuga  je  použitelná  ve  všech  typech  laboratoří  pro 

zkumavky o objemu 1,5 ... 15 ml, Centrifuga je vhodná např. do biologických laboratoří k odstřeďování krve pro  
biochemické  analýzy.  Na  membránové  klávesnici lze  nastavit  otáčky/RCF  a  čas,  nastavené  parametry  jsou 
přehledně zobrazeny na modře podsvíceném LCD displeji. Čas odstřeďování je možno nastavit v rozsahu 1 ... 99  
minut  s  krokem po  minutách  nebo  nekonečno.  Centrifuga  je  vybavena  funkcí  krátkého  běhu a  elektronickým 
bezpečnostním  zámkem  víka.  Po  ukončení  centrifugace  zazní  zvukový  signál  a  současně  dojde  k  uvolnění 
elektronického bezpečnostního zámku a otevření víka. Robustní konstrukce centrifugy společně s bezúdržbovým 
motorem je zárukou dlouhodobého bezporuchového provozu. 
Společně s centrifugou je dodáván univerzální rotor s   dvanácti pozicemi včetně všech potřebných adaptérů pro 
zkumavky 1,5 ... 12ml, v případě používání zkumavek o objemu 15 ml, lze do rotoru vložit max. osm zkumavek.

● nastavení otáček 300 … 4500 ot./min.,
    krok po 100 ot./min.
● RCF max. 2490 x g, nastavení po 
    100 x g
● nastavení času 39 sec...99 min. krok
    po minutách nebo nekonečno
● rozměry (šxhxv) 300 x 354 x 217 mm
● bezúdržbový motor  
● el. bezpečnostní zámek víka 
● hmotnost 6 kg

Kat. č. Popis Max. otáčky RCF x g Cena[Kč]

9034002122 Stolní digitální 
centrifuga

4500 2490 17850,00

Rotor 12 x 15 ml  (včetně sady 
adaptérů pro 1,5/2,0/5/7/10/12/
15 ml) zkumavky

     v ceně

CM-7S PLUS - univerzální centrifuga s výkyvnými rotory
 Mikroprocesorově řízená univerzální centrifuga s jednoduchým nastavením otáček, RCF a času pomocí tlačítek na 

membránové klávesnici.  Podsvícený LCD displej přehledně zobrazuje nastavené otáčky/RCF a čas. Centrifuga je 
vybavena bezpečnostním systémem zamykání a odemykání víka, automatickým rozpoznáním typu rotoru, senzorem 
nevyvážení rotoru a bezúdržbovým motorem.  Možnost nastavení šesti  úrovní brzd ní v rozsahu 30 ... 150 vte in.ě ř  
Speciáln  uzp soě ů bené vzduchové chlazení zajišťuje optimální proudění vzduchu, čímž je zabráněno nadměrnému 
ohřívání vzorků.

● nastavení otáček 100 … 3500 ot./min.,
    krok po 100  ot./min.
● transparentní víko
● nastavení času 1...99 min., krok po
    minutách nebo nekonečno
● možnost nastavení brždění v šesti
    úrovních
● RCF 2300 x g, nastavení po 100 x g
● bezúdržbový motor 
● hmotnost 13 kg
● rozměry (šxhxv) 415x430x220 mm

Kat. č. Popis Max. otáčky RCF x g Cena[Kč]

CM7S CM-7S PLUS 3500 2300 23980,00

6M
výkyvný rotor - 12 adaptérů
pro zkumavky 12 ml / 15ml

rozměr zkumavek 17x115mm / 
17x135 mm

max. otáčky 3500 ot/min
materiál nerez ocel

autoklávovatelný (134°C)

6M.01
výkyvný rotor - 4 adaptéry

pro zkumavky 50ml
rozměr zkumavek 30x135mm

max. otáčky 3500 ot/min
materiál nerez ocel / vysokopevnostní 

plastové adaptéry
autoklávovatelný bez adaptérů

6M.02
výkyvný rotor - 24 adaptérů

rozměr zkumavek 17x115mm, do 
vnějšího kruhu lze vložit zkumavky 

17x140 mm
max. otáčky 3500 ot/min
autoklávovatelný (134°C)

materiál nerez ocel

6M.05
výkyvný rotor - 12 adaptérů

pro zkumavky 15ml
rozměr zkumavek 17x140 mm

max. otáčky 3500 ot/min
autoklávovatelný (134°C)

materiál nerez ocel

4395,00 Kč 3890,00 Kč 6990,00 Kč 5485,00 Kč

6M.06
výkyvný rotor - 6 adaptérů

rozměr zkumavek 30x135mm
max. otáčky 3500 ot/min

materiál nerez ocel / 
vysokopevnostní plastové 

adaptéry
autoklávovatelný bez adaptérů

6M.07
výkyvný rotor - 8 adaptérů
rozměr zkumavek 17x115 / 

30x135mm 
max. otáčky 3500 ot/min

materiál nerez ocel / vysokopevnostní 
plastové adaptéry

autoklávovatelný bez adaptérů

4970,00 Kč 5620,00 Kč
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CENTRIFUGY

DLAB - D0636 digitální multfunkční centrifuga 
 Multifunkční, mikroprocesorem řízená centrifuga s kapacitou až 4 x 100 ml je ideální volbou pro každodenní rutinní 

odstřeďování v různých typech laboratoří, Odolná membránová klávesnice společně s otočným ovladačem slouží k 
rychlému a jednoduchému nastavení otáček, RCF, času a akcelerace/brzdění. Vestavěná paměť umožňuje uživateli  
uložit  až  9  nejčastěji  používaných  programů  odstřeďování.  Další  nepostradatelnou  výbavou  je automatická 
identifkace rotorů a elektronická detekce nevyvážení rotoru. Samozřejmostí je funkce krátkého chodu, a dvojitý, 
elektromechanický  zámek  víka.  Po  ukončení  centrifugace  zazní  zvukový  signál  a  současně  dojde  k  uvolnění 
bezpečnostního zámku a otevření víka. Nastavené parametry jsou přehledně zobrazeny na modře podsvíceném LCD 
displeji a poslední nastavení zůstává uloženo v paměti i po vypnutí.  

● 300 … 6000 ot./min., krok po 10 ot./min.
● nastavení odstředivé síly, 
    max. 4300 x g, nastavení po 100 x g
● nastavení času 30 sec...99 min.,
    krok po 1 min. nebo nekonečno
● možnost nastavení akcelerace  v 9 stupních,
    brzdění v 10 stupních
● kontrola nevyvážení rotoru
● automatické rozpoznání typu rotoru
● rozměry (šxhxv) 445 x 579 x 269 mm 
● hmotnost 36 kg

Kat. č. Popis Max. ot RCF x g Cena[Kč]

9015001123 DM0636 Digitální 
multifunkční 
centrifuga 

6000 4300 37400,00

Rotory
SE4-100A

výkyvný rotor 4 x 100ml,
max. otáčky  4000 ot./min.,

max RCF : 2910 x g, 
autoklávovatelný 
Cena: 4320,00 Kč

A10P100
závěs s 9 pozicemi pro 

zkumavky o objemu 3...7 ml, 
sada 4 ks závěsů k rotoru 

SE4-100A
Cena: 2870,00 Kč

A15VP100
závěs se 4 pozicemi pro 

zkumavky o objemu 12...15 
ml, sada 4 ks závěsů k rotoru 

SE4-100A
Cena: 2870,00 Kč

A50VP100
závěs se dvěma pozicemi 

pro zkumavky o objemu 50 
ml, sada 4 ks závěsů k 

rotoru SE4100A 
Cena: 2870,00 Kč

A100P100
závěs pro zkumavky o 

objemu 3-7, 10-15, 50, 85 a 
100 ml, sada 4 ks závěsů k 

rotoru SE4100A
Cena: 2870,00 Kč

Adaptér AA10
pro 3 - 7 ml zkumavky k 

závěsu A10P100, 36 
adaptérů na rotor (pro 
zkumavky o rozměrech 

např. 13x75, 13x100mm
Cena: 1960,00 Kč

Adaptér AA15 
pro 10 - 15 ml zkumavky k 

závěsu A15VP100, 
16 adaptérů na rotor 

(pro zkumavky o rozměrech 
 např. 15x100 mm, 17x105 

mm, 17x120 mm) 
Cena: 1960,00 Kč

Adaptér AA50
pro 50 ml zkumavky k závěsu 

A50VP100, 8 adaptérů na 
rotor (pro zkumavky o 

rozměrech např. 
29,5x100mm) 

Cena: 1960,00 Kč

Adaptéry AA100
pro 100 ml zkumavky 
k  závěsu A100P100, 

4 adaptéry na rotor, (pro 
čtyři zkumavky o 

rozměrech  38 x 110mm,
dodáváno s vložkami 

Cena: 2980,00 Kč

A80
Vložka do adaptéru AA100, 

4 vložky na rotor,
pro čtyři 85 ml zkumavky o 
rozměrech 38 x 100 mm.

Součástí adaptérů typ 
AA100

 

A50
Vložka do adaptéru AA100, 

4 vložky na rotor,
pro čtyři 50 ml zkumavky o 
rozměrech 29,5 x 100 mm,
dodáváno s adaptéry typ 

AA100

A15
Vložka do adaptéru AA100, 

4 vložky na rotor,
pro 16 zkumavek o 

rozměrech 
13 x 100 / 13 x 75 mm /

17 x 120 mm,
dodáváno s adaptéry typ 

AA100

A10
Vložka do adaptéru AA100, 

4 vložky na rotor,
pro 20 zkumavek o 

rozměrech 
13 x 100 / 13 x 75 mm,

dodáváno s adaptéry typ 
AA100

A30-15
hliníkový rotor s 30 

ocelovými adaptéry pro 
zkumavky o objemu 15 ml ,
max. otáčky  4500 ot./min.,

max RCF : 3260 x g, 
autoklávovatelný   
Cena: 7340,00 Kč

AS30-2
Rotor z vysokopevnostního 
hliníku pro 30 zkumavek o 
objemu 1,5/2 ml s biosafe 

víkem, 
max. otáčky: 6000 ot./min.

max. RCF: 4020 x g,
autoklávovatelný 

Cena: 10360,00 Kč

AS60-2
Rotor z vysokopevnostního 
hliníku pro 60 zkumavek o 

objemu 1,5/2 ml typ 
Eppendorf s biosafe víkem, 
max. otáčky: 6000 ot./min.

max. RCF: 4020 x g,
autoklávovatelný 

Cena: 11830,00 Kč

AS18-5V
Rotor z vysokopevnostního 
hliníku pro 18 zkumavek o 

objemu 5 ml s biosafe víkem, 
max. otáčky: 6000 ot./min.

max. RCF: 4020 x g,
autoklávovatelný 
Cena: 9220,00 Kč

A8-50
Rotor z vysokopevnostního 

hliníku s 8 ocelovými 
adaptéry pro zkumavky o 

objemu 50 ml ,
max. otáčky: 5000 ot./min.

max. RCF: 3910 x g,
autoklávovatelný 
Cena: 7760,00 Kč

S2 – MP
hliníkový rotor pro dvě 
mikrodestičky 96/384,

 max. otáčky  4000 ot./min.,
max RCF : 2200 x g,

autoklávovatelný 
Cena: 8960,00 Kč

AS12-PCR8
hliníkový rotor s biosafe 

víkem, 
12 pozic pro PCR stripy, 

max. otáčky  6000 ot./min.,
max RCF : 4300 x g,

autoklávovatelný 
Cena: 10380,00 Kč
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Osvědčené, robustní a zároveň lehké pipety s označením Micropette plus pokrývají objem od 0,1 ul do 5 ml. Pipety mají tenkou vypuzovací část, která 
se vejde i do poměrně úzkých a dlouhých zkumavek a umožňují snadné pipetování při použití velmi malé síly. Každá pipeta je označená sériovým 
číslem a výrobce dodává s společně s pipetou list kontroly kvality, za poplatek možnost dodání s kalibračním certifkátem (gravimetrický test dle ISO 
8655/DIN 12650). Součástí dodávky je kalibrační klíč a samolepící držák pro zavěšení pipety. Pipety jsou kompletně rozebíratelné a plně 
autoklávovatelné (121°C, max. 20 min.). Možnost použití univerzálních špiček nebo špiček frem Biohit, Gilson, Eppendorf, Socorex. Zajišťujeme 
kompletní servis.

MICROPETTE PLUS - fxní objem
● ergonomický tvar 
● snadné pipetování
● jednoduchá kalibrace a
   údržba
● plně autoklávovatelné
● možnost dodání s kalibračním 
    certifkátem, cena: 680,00 Kč

Kat. č.

7030302018

7030302019

7030302020

7030302021

7030302022

7030302023

7030302024

7030302025

7030302026

7030302027

7030302028

7030302029

Objem [ul]

5

10

20

25

50

100

200

250

500

1000

2000

5000

Nesprávnost [%] Nepřesnost [%] Cena [Kč]

1,3 1,2 

0,8 0,8 

0,6 0,5 

0,5 0,3 

0,5 0,3 

0,5 0,3

0,4 0,2

0,4 0,2

0,3 0,2

0,3 0,2

0,3 0,15

0,3 0,15

Jednotná  cena 
1790,00 /  1ks 

MICROPETTE PLUS - nastavitelný objem
● ergonomický tvar 
● snadné pipetování
● jednoduchá kalibrace a
    údržba
● plně autoklávovatelné
● možnost dodání s kalibračním 
    certifkátem, cena: 1190,00 Kč

Kat. č. Objem [ul] Krok 
[ul]

Nesprávnost 
[%]

Nepřesnost 
[%]

Cena [Kč]

7030301001 0,1-2,5 0,05 2,5 2,0

7030301004 0,5-10 0,1 1,0 0,8

7030301005 2-20 0,5 0,9 0,4

7030301006 5-50 0,5 0,6 0,3

7030301008 10-100 1 0,8 0,15

7030301009 20-200 1

7030301011 50-200 1

7030301014 100-1000 5

7030301016 200-1000 5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,15

0,15

0,2

0,2

7030301017 1000-5000 50 0,5 0,15

Jednotná cena
   2990,00 /  1ks

MICROPETTE PLUS - nastavitelný objem - 8/12 kanálové
● ergonomický tvar 
● snadné pipetování
● jednoduchá kalibrace a
    údržba
● plně autoklávovatelné
● možnost dodání s kalibračním 
    certifkátem:
    8-kan. pipeta cena: 3180,00 Kč
    12-kan. pipeta cena:4330,00 Kč 

Kat. č. Objem [ul]   Krok 
[ul] 

Typ Cena [Kč]

7030303004 0,5-10 0,1 8 kanálová

7030303006 5-50 0,5 8 kanálová

7030303012 50-300 5 8 kanálová

Jednotná cena
    9930,00 /  1ks 

7030304004 0,5-10 0,1

7030304006 5-50 0,5

7030304012 50-300 5

12 kanálová

12 kanálová

12 kanálová

Jednotná cena
   11630,00 / 1ks 

MECHANICKÉ PIPETY DLAB
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DÁVKOVAČE DLAB

DLAB - dPete elektronické pipety
dPette jsou lehké a pohodlně ovladatelné elektronické pipety umožňující snadnější práci v režimech pipetování, vícenásobné dávkování, ředění, 
míchání, přičemž rychlost nasávání a vypouštění je nastavitelná ve 3 krocích. LED displej jasně a přehledně zobrazuje nastavené parametry. Velmi 
přesný krokový motor s vestavěnou kontrolou chyb zlepšuje přesnost a poskytuje spolehlivější výsledky nezávislé na uživateli. Pipety mají 
integrovaný vyhazovač špiček v těle vypuzovací části, čímž lze pipetu vkládat i do úzkých a dlouhých zkumavek. Pro rychlé nabíjení je k dispozici 
praktický nabíjecí stojan k umístění na stěnu. Možnost použití špiček frem Biohit, Gilson, Eppendorf, Socorex. Zajišťujeme kompletní servis.

● pipety jsou kalibrovány podle
    ISO 8655/DIN 12650, každá
    pipeta prochází kontrolou
    kvality / kalibrační zkouškou a
    je dodávaná s kal. certifkátem
● ergonomický design
● hmotnost pouze 107g
● jasný LED displej
● bezplatný kalibrační program
    pro PC
● výdrž vestavěné baterie až 8
    hodin při rutinním používání
● možnost dodání s kalibračním 
    certifkátem, cena: 1570,00 Kč

Kat. č. Objem [ul] Krok 
[ul]

Nesprávnost 
[%]

Nepřesnost 
[%]

Cena [Kč]

7016201001 0,5-10 0,01 +/-3,50 (1ul) +/-3,0 (1ul)

7016201002 5-50 0,1 +/-3.0 (5ul) +/-2.5 (5ul)

7016201003 30-300 1 +/-3.0 (30ul) +/-0.70 (30ul)

7016201004 100-1000 5 +/-3.0 (100ul) +/-0.6 (100ul)
Jednotná cena

   7940,00 /  1ks 

DLAB - d-Trite digitální byreta
d-Trite je moderní systém umožňující snadnou a pohodlnou elektronicky řízenou titraci. Součástí systému je 
magnetická míchačka sloužící k optimálnímu promíchávání roztoku. Velký LCD displej přehledně zobrazuje všechny 
nastavené parametry titrace. Nastavení rychlosti dávkování v 15 úrovních, míchání v 5 úrovních, funkce 
automatického plnění bez ztráty titrantu. Byreta je dodávaná se sadou adaptérů na různé typy hrdel 
(GL25/28/32/38,S40), lahev není součástí dodávky. Velmi dobrá chemická odolnost, k výrobě jsou použity PTFE/FEP 
materiály. Možnost připojení k PC. 

● nastavitelný rozsah 0,01 … 99,99 ml
● dávkovací krok po 10 ul
● 15 nastavitelných úrovní rychlosti dávkování 
● přesnost dávkování 0,2%
● nastavitelná rychlost mag. míchačky v pěti úrovních v
    rozsahu 0 … 900 ot./min., velikost míchadla max. 20 mm
● 1,5 m dlouhá teleskopická hadička
● vestavěná baterie, pracovní doba na jedno nabití až 5
    hodin

Kat. č Popis Cena[Kč]

7017100001 Digital Burette w/Mag.Stirrer 23610,00

DLAB - Levo Plus elektronický pipetovací nástavec 
Dobře čitelný LCD displej, přehledně zobrazuje aktuální stav baterie a zvolenou rychlost pipetování s možností 
nastavení rychlosti v osmi úrovních. Li-ion nabíjecí baterie umožňuje až 8 hodin nepřetržitého provozu, potřebný 
čas k opětovnému nabití 2-3 hodiny.
Společně s pipetovacím nástavcem je dodáván stojánek a nabíjecí adaptér. Součástí nástavce je silikonový adaptér s 
0,45 um vyměnitelným hydrofóbním fltrem, zabraňující vniknutí kapaliny do pipetovače, Silikonový adaptér je 
autoklávovatelný.

● pro pipety o objemu 1 až 100ml
● 8 volitelných rychlostí pipetování
● možnost použítí jak skleněných tak plastových pipet
● autoklávovatelný silikonový adaptér 

Kat. č Popis Cena[Kč]

7033100100 Pipette Filler Levo Plus 5490,00

DLAB - Levo ME elektronický pipetovací nástavec 
Elektronický  pipetovací  nástavec  v  ekonomickém  provedení,  bez  displeje  a  bez  možnosti  nastavení  rychlosti  
nasávání  a  vyprazdňování.  Li-ion  nabíjecí  baterie  umožňuje  až  8  hodin  nepřetržitého  provozu,  potřebný  čas  k  
opětovnému nabití 2-3 hodiny. Společně s nástavcem je dodáván stojánek a nabíjecí adaptér. Součástí vstupního 
kónusu je 0,45 um vyměnitelný hydrofóbní fltr, zabraňující vniknutí kapaliny do nástavce.

● pro pipety o objemu 1 až 100ml
● možnost použítí jak skleněných tak plastových pipet
● autoklávovatelný silikonový adaptér 

Kat. č Popis Cena[Kč]

7013100200 Pipette Filler Levo ME 3860,00

DLAB - DispensMate Plus pístový dávkovač 
Dávkovač s velmi dobrou chemickou odolností, autoklávovatelný pro objemy v rozsahu 0,5 ml ... 50 ml.  Společně s 
dávkovačem jsou dodávány adaptéry na různé typy hrdel lahví (GL25/28/32/38,S40). Lahev není součástí dodávky.

● přesnost 0,3%, správnost 0,1% Kat. č. Objem [ml] Dělení stupnice [ml] Cena[Kč]

7032100001 0,5 – 5,0 0,1

7032100002 1,0 – 10,0 0,2

7032100003 2,5 – 25,0 0,5

7032100004 5,0 – 50,0 1

4680,00

4880,00

5230,00

5460,00
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ANALYZÁTORY / OPTICKÉ PŘÍSTROJE

BWB-XP - plamenový fotometr 
Jediný 5-ti  kanálový plamenový fotometr umožňující  kontinuální  měření  všech pěti  parametrů z jedné aspirace. 
Systém je dodáván jako kompletní funkční celek s vestavěným velmi tichým (téměř neslyšitelným) kompresorem, 
sadou regulátorů a fltrů.  Fotometr je možné dodat ve cerzi BIO (pro analýzu minerálů z krevního séra) nebo ve 
verzi SUGAR (speciálně přizpůsobená verze pro měření draslíku v cukrovarech).

● měřené parametry draslík, sodík, lithium, vápník, baryum
● současné měření všech parametrů z jedné aspirace, možnost
   měření i po jednotlivých prvcích
● velký LCD displej 
● vestavěný vzduchový kompresor – elektronická optimalizace
● automatická kontrola systému po zapnutí – selftest
● elektronická detekce plamene, automatické vypnutí přívodu
    plynů v případě poruchy
● 2 a vícebodová kalibrace ( max. 14 bodů)
● sériový vstup USB výstup, zdarma software BWB-WIN ke
    zpracování naměřených dat
● volitelně výstup na automatický zapisovač, RS-232 
● možnost dodání ve verzi na propan/butan, LPG nebo zemní plyn
● volitelně lze objednat automatický dilutor a podavač
   k automatizaci analýz

Kat. č. Popis Cena[Kč]

BWB01 Flame Photometer XP Na dotaz

GONOTEC OSMOMAT 3000 
Kryoskopický  osmometr  OSMOMAT 3000  od  německého  výrobce  Gonotec  slouží  k  měření  osmolality  vodných 
roztoků. Ideální uplatnění najde v klinických a farmaceutických laboratořích, ve výzkumu či vývojových centrech, v 
průmyslu apod. 

● jednovzorkový systém
● LCD dotykový displej
● dva oddělené chladící systémy, elektronická regulace teploty s
    přesností +/- 0,1°C, termoelektrické chlazení (Peltier elementy)
● 2 nebo 3-bodová kalibrace
● objem 50 ul vzorku na test (volitelně 15 ul)
● měřící rozsah 0 ... 3000 mosmol/kg h2o, rozlišení po jednom  
    mosmol/kg h2o
● měřící čas 60 vteřin
● reprodukovatelnost: 
    ≤ ±2 jednotky [0.. 400] mOsmol/kg H2O
    ≤ ±0.5% [400.. 1500] mOsmol/kg H2O
    ≤ ±1.0% [1500.. 3000] mOsmol/kg H2O
● možnost připojení čtečky čárových kódů (volitelné příslušenství)
● rozměr (š x h x v) 220 x 205 x 360 mm, hmotnost 6,4 kg
● výstup do PC (RS232, USB)
● možnost dodání s volitelnými doplňky:
    OPTION D - vestavěná tiskárna
    OPTION M - snížený objem vzorku (15ul)

 Kat. č. Popis Cena[Kč]

32.0000 Osmomat 3000 Na dotaz

GONOTEC OSMOMAT AUTO
Kryoskopický osmometr OSMOMAT AUTO od německého výrobce Gonotec najde ideální uplatnění v klinických a 
farmaceutických  laboratořích,  nebo  ve  výzkumu  a  vývojových  centrech.  Osmometr  je  vybavený  vestavěným 
automatickým podavačem zkumavek, na který lze umístit až 20 mikrozkumavek a umožňuje kontinuální měření bez 
přítomnosti obsluhy. Jedná se tedy o optimální řešení pro laboratoře, kde jsou měřeny velké série vzorků. Součástí  
osmometru je vestavěná tiskárna a volitelně lze přikoupit čtečku barkódů k načítání informací z barkódů zkumavek.

● LCD displej
● dva oddělené chladící systémy, elektronická regulace teploty s
    přesností +/- 0,1°C
● termoelektrické chlazení (Peltier elementy)
● 2 nebo 3 bodová kalibrace
● objem 50 ul vzorku na test
● měřící rozsah 0 ... 2500 mOsmol/kg h2o, rozlišení po jednom
    mOsmol/kg h2o
● měřící čas 70 vteřin
● reprodukovatelnost ≤ +/- 1% mOsmol/kg h2o v celém rozsahu
● RS 232 výstup do PC
● rozměr (š x h x v) 225 x 275 x 390 mm, hmotnost 11,5 kg
● vestavěná tiskárna
● čtečka čárových kódů ( volitelné příslušenství)

Kat. č. Popis Cena[Kč]

35.00 Osmomat Auto Na dotaz
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RE100-Pro / RE100B-Pro DIGITÁLNÍ ROTAČNÍ ODPARKA 
Rotační  vakuová  odparka  s  integrovanou  5-litrovou  topnou  lázní  a  bezpečnostní  tepelnou  ochranou.  Součástí 
odparky  je  vertikální  (verze  RE100-Pro)  nebo  diagonální  (verze  RE100B-Pro)  skleněná  aparatura  s  baňkami  v 
základním provedení o objemu 1 ltr. Patentovaný kondenzátor má chladící plochu 1500cm2 s vynikajícím chladícím 
efektem.  Naprogramované a aktuální  parametry  se přehledně zobrazují  na LCD displeji,  Motorizované zvedání 
baňky v rozsahu 150 mm, bezpečnostní funkce automatického zvednutí baňky v případě výpadku proudu nebo po 
ukončení nastaveného programu. 
PTFE těsnění je mimořádně odolné vůči agresivním látkám a ochraňuje celou sestavu. Odparka je vybavena USB 
rozhraním pro komunikaci s PC. 

● nastavení otáček 20 ... 280/min. (možnost změny směru
    otáčení, plynulý rozběh) 
● nastavení teploty RT ... 180°C, přesnost ± 1°C 
● LCD displej (zobrazení otáček, teploty, času)
● nastavení času 1 … 999 minut
● elektrické ovládáni zdvihu – 150 mm
● výkon topení lázně 1300 W
● krytí IP20
● hmotnost 15 kg
● rozměry (š x h x v) 457 x 465 x 583 mm

Kat. č. Popis Cena[Kč]

6030110111 RE100-Pro Digital Rotary 
Evaporator Vertical Glass

Na dotaz

6030110112 RE100B-Pro Digital 
Rotary Evaporator 
Diagonal Glass

Na dotaz

SAFEVAC – VAKUOVÝ ASPIRAČNÍ SYSTÉM
SafeVac  je  zařízení  sloužící  k  bezpečnému  odsávání  přebytků kapalin,  ideální  systém  pro  odsávání  media  z 
buněčných  kultur,  odstraňování  supernatantu  po centrifugaci,  DNA extrakci  apod. Vestavěný senzor  zabraňuje 
přeplnění  odpadové lahve během aspirace.  SafeVac je velmi snadno a rychle rozebíratelný  k čištění,  odpadová  
nádoba s víkem a kompletní hadicový systém včetně nasávacích hrotů jsou autoklávovatelné. Bezpečnostní lahev o 
objemu 4l je součástí systému. 

● nastavitelné vakuum 0 … 600mbar
● rychlost nasávání 1 … 15 ml/sec.
● hmotnost 3 kg
● rozměry (š x h x v) 180 x 240 x 450 mm

 Kat. č. Popis Cena[Kč]

7035100000 SAFEVAC 25880,00

17100350 1-kanálový hrot (délka 
hrotu 60mm, průměr 
1,5mm)

596,00

17100363 1-kanálový dlouhý hrot 
(délka hrotu 120mm, 
průměr 1,5mm)

596,00

17100360 8-kanálový hrot (průměr 
hrotu 1,5mm)

886,00

17100341 SafeVac-bezpečnostní 
lahev

2882,00

VAKUOVÁ TECHNIKA
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