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CENTRIFUGA DIGTOR 22C 

Fabricata in Spania 

 

Max. capacity: 4 x 100 ml. (8/6”) 

Max. speed: 2.425 xg / 3.000 RPM 

Swing out rotor for 104 tubes of 7/10 ml 3.800 RPM / 2.954 xg 

 

Tuburi în poziție verticală în repaus. 

 

 Ecran tactil TFT color, vizibil de la mai mult de 3 m 

 Prezintă valori RPM și RCF, timp, temperatură,     

accelerare/decelerare (PCBS și sistem de localizare     

dezechilibrare (ULS). 

 Programarea vitezei în pași de 10 RPM / 10 xg. 

 Valorile reale ale RCF pe ecran bazate pe configurația     accesoriilor. 

 Numărați în sus / jos de la „0” sau la „setați RPM / RCF” pentru reproducerea testului. 

 Contorizare / avansare temporizată de la „0” sau la „set RPM / RCF” pentru teste reproductibile. 

 Cronometru de la 1 min la 99 de ore programabil în 1 sec. trepte și mențineți poziția. 

 Sistem de accelerare și frânare controlat progresiv până la 175 de rampe selectabile care împiedică 

 omogenizarea probelor după separare. 

 Sistem de localizare de dezechilibru care indică pe ecran numărul găleții care produce oprirea 

 dezechilibrului. 

 40 de memorii programabile, cu protecție sub parolă. 

 Câteva mesaje acustice și vizuale avertizează utilizatorul despre situația dispozitivului. 

 

Prietena cu operatorul 

 

 Microprocesor controlat. Conexiune la PC 

 Întreținerea motorului cu inducție fără perii. 

 Lista rotorilor și adaptoarelor din memorie. 

 Nivel de zgomot: sub 60 dB. 

 Porniți, opriți, deschideți capacul și rotirea scurtă cu ajutorul butoanelor reglabile ale vitezei. 

 Opțiunea de reglare gratuită / blocată a RPM / RCF pe parcurs. 

 Ultimele valori rămân în memorie. 

 Recunoașterea automată a rotorului. Protecție împotriva excesului de viteză. 

 

Siguranta 

 

 Capac cu sisteme de securitate: 

           - Sistem automat de blocare a capacului, motorizat cu blocare dublă. 

           - Eliberare de blocare a capacului de urgență. 

      - Blocare și protecție împotriva deschiderii de-a lungul rulajului. 

      - Protecție împotriva căderii capacului. 

      - Port în capac pentru verificarea calibrării și funcționării. 
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 Detectarea și dezactivarea dezechilibrului. 

 Inel de siguranță de protecție între camera de centrifugare și carcasă. 

 Camera de centrifugare din oțel inoxidabil (ușor de curățat). 

 Rotori și adaptoare autoclavabile, ușor de instalat de către utilizator. 

 Deconectare automată pentru economisirea energiei până la 8 ore. 

 

Incalzire 

 

 Program de preîncălzire cu rotirea rotorului și selectarea temperaturii.  

 Permite menținerea camerei la temperatura de lucru înainte de începerea procesului. 

 Reglarea temperaturii camerei + 5 °C până la 80 °C în pași de 1 °C  

 Programabil în °C. 

 Senzor de temperatură în interiorul camerei. Protecție la supraîncălzire. 

 Izolat intern, evitând căldura pierdută. 

 

Rotoare 

 

1. #277 swing out - 4 x 750 mL - RPM Max: 3.700  

2. #278 swing out – 4 x 250 mL - RPM Max.: 4.200 

3. #279 swing out – 104 x 5 mL - RPM Max.: 3.800 

4. #280 unghi fix 45° – 8 x 50 mL - RPM Max.: 6.000 

5. #281 unghi fix 45° - 4 x 100 mL - RPM Max.: 5.600 

6. #282 unghi fix 30° - 4 x 250 mL - RPM Max.: 4.700 

7. #283 swing out – 4 pungi sange - RPM Max: 3.700 – numai pentru centrifuga cu racier 

8. #284 swing out - 12/8/4 placi microtitrare - RPM Max: 3.700 

9. #287 unghi fix 45° - 30 x 1,5-2 mL - RPM Max: 14.300 

10. #292 unghi fix 30° - 6 x 85 mL - RPM Max: 9.000 

11. #297 swing out - 10/6/2/2 placi microtitrare - RPM Max.: 4.500 – numai pentru centrifuga cu racier 

12. #299 swing out – 6 x 250 mL - RPM Max: 2.500 

13. #301 swing out – 104 x 10 mL - RPM Max: 3.800 

 

Standarde si Directive 

 

EU Directives: 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC. 

Standards: EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1, EN 61010-2-010. 


