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CENTRIFUGA CLINICA  

Fabricata in Germania 

Rotoare fixe sau swing-out: max 8x15 ml, cu adaptoare 

pentru 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, si 2 ml 

Centrifuga clinică este potrivită pentru separarea sângelui, 

serului, plasmei, ureei, precum și pentru multe alte aplicații de 

rutină într-un laborator clinic și de cercetare.  

Centrifuca ideala pentru In Vitro Diagnostics 

Această centrifugă de separare a sângelui (numită și centrifugă 

pentru medic) a fost proiectată pentru procesarea sângelui și a 

altor probe clinice în aplicații precum PRP, de către medici, 

laboratoare patologice, precum și pentru teste de centrifugare 

spitalicească de rutină. În special, poate fi utilizata pentru 

prelucrarea și analiza probelor din corpul uman în aplicații de diagnostic In Vitro. Centrifuga clinică 

respectă Directiva Europeană 98/79/CE. 

Rotoare 

 Aceasta centrifuga poate fi comandată cu trei opțiuni de rotor. 

 Rotorul basculant găzduiește tuburi de 6x10 ml și oferă RCF maxim până la 2270 xg.  

 Un rotor cu unghi fix pentru tuburi de 16 x 10 ml este de asemenea disponibil. Cu acest rotor, 

centrifuga va accelera până la maximum 2180 xg.  

 A treia opțiune este rotorul cu unghi fix, care poate găzdui 8x15 ml tuburi și accelerează până la 

1950 xg. Fiecare rotor include adaptoare pentru tuburi de 10mL, 9mL, 8mL, 6mL, 4mL, 3mL și 

2mL. 

 

Interfață de utilizator și caracteristici operaționale 

 

 În funcție de rotorul pe care l-ați ales, centrifuga accelerează până la o anumită viteză maximă. 

Puteți urmări accelerația vitezei pe un ecran mare, confortabil. 

 Viteza pana la 4.000 rpm   

 Puteti comuta între afișarea vitezei în RPM sau RCF.   

 Centrifuga accelerează cu intervale de viteză de 10 rpm, pornind de la viteza minimă de 500 rpm. 

 Timpul poate fi configurat confortabil de la 1 la 999 de minute.  

 Dacă aveți nevoie de o alergare continuă, setați doar modul infinit.  

 Pentru o rotire scurtă, centrifuga vă oferă și această opțiune!  

 Până la 99 de protocoale preferate individuale pot fi salvate pe această centrifugă. 

 

Fiabilitate 

 

 Echipata cu un motor fără perie, centrifuga nu are nevoie de întreținere și este ideală pentru 

efectuarea de teste extinse de laborator.  
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 Controlată de un microprocesor, această centrifuga accelerează precis, de asemenea, sub sarcină 

variabilă. Construcția robustă și materialele durabile ale acestei centrifuge asigură performanțele 

sale optime pe un timp îndelungat de utilizare. 

 

Siguranta 

 

 Centrifuga are o funcție de dezechilibru. Acesta detectează eșantioane încărcate neuniform și vă 

anunță înainte de a activa procesul de centrifugare.  

 Sistemul de blocare a capacului împiedică deschiderea capacului până când rotorul s-a oprit, în caz 

că apăsați accidental butonul în timp ce centrifuga funcționează. 

 

Specificatii 

 

Detectie dezechilibru Da, auto cut off 

Timer 1-999 min /mode infinit 

Greutate 7.7 kg (fara rotor) 

Dimensiuni (WxDxH) 355 x 415 x 173 mm 

 

Rotoare 

Tip de rotor    Swing out   Fixed angle   Fixed angle 

Capacitate   6x10 ml   8x15 ml   16x10 ml 

Max RCF   2270 xg   1950 xg   2180 xg 

Cat. No.   CRC-4-6S   CRC-4-8   CRC-4-16 

 


