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CENTRIFUGA HEMATOCRIT 

Fabricata in Germania 

 

Centrifuga Hematocrit este utilizata pentru determinarea fracțiilor în 

volum ale eritrocitelor (globule roșii) în sânge și, de asemenea, pentru 

separarea micro-sângelui și a soluțiilor.  Oferă valori ale hematocritului 

(HCT) pentru teste în biochimie, imunitate, genetică, separare a 

sângelui și pentru teste clinice generale. 
 

 Echipata cu un motor continuu fără perie,   

 Nu necesită întreținere și este ideala pentru sesiuni de rulare 

prelungită. 

 Ecranul LCD retroiluminat afișează mai mulți parametri.  

 Centrifuga de hematocrit salvează automat ultimii parametri de 

rulare.  

 Puteți rula parametrii necesari cu o singură apăsare, datorită 

funcției Preset, evitând setarea vitezei și a timpului prin fiecare centrifugare. 

 Centrifuga Hematocrit cu 12.000 rpm detectează automat eșantioane încărcate neuniform.  

 Funcția de detectare a dezechilibrului vă anunță despre aceasta înainte de începerea centrifugării.  

 Centrifuga are un sistem automat care împiedică deschiderea capacului in timpul centrifugarii.  În plus, 

șurubul de pe capacul rotorului previne scurgeri accidentale și contaminarea încrucișată. 

 Centrifuga de hematocrit este extrem de compactă, ocupând un spatiu minim. 

 In plus, o poți transporta cu tine, oriunde trebuie să o folosești!  

 Centrifuga accelerează probele până la 12.000 rpm, corespunzând la 14.119 xg.  

 Viteza poate fi crescută cu un interval de 100 rpm începând de la 500 rpm.  

 Viteza afișată în RPM și RCF comută alternativ pe ecran în timpul funcționării, permițând 

monitorizarea atentă. poate găzdui 24 de tuburi capilare cu lungimea de 75/45 mm. 

 

Specificatii:   

Detectare dezechilibru      Da, auto cut off 

Timer     Pana la 12 min 

Greutate    5.0 kg (fara rotor) 

Dimensiuni (WxDxH)    301 x 363 x 105 mm 

 

Pachetul contine: 

 

1 pc. Hematocrit Centrifuge 12000 rpm 

1 pc. Power supply adaptor 

1 pc. 24 slot capillary rotor (pre-installed) 

1 pc. Blood reader 

1 pc. T-Allen wrench 

1 pc. Instruction manual 

1 pc. Warranty card 

 


