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Caracteristici 

 Până la 6.000 rpm (3.960 xg) cu tuburi conice de 6 x 50 ml și 4.800 rpm (3.888 xg) cu tuburi de  

4 x 100 ml 

 Utilizat în mod obișnuit în fracționarea probelor de sânge și precipitarea simplă a probelor biologice 

 Funcție de răcire rapidă la 4 ° C în 5 minute pentru pornirea rapidă a probelor răcite 

 Funcția compresor-off când capacul este deschis minimizează răcirea și înghețarea inutila 

 Interfața de control intuitivă cu butoane de intrare numerică permite setarea și editarea ușoară  

 Designul panoului de control poate fi selectat în funcție de preferințele utilizatorului.  

 Modul de timp selectabil „at set SPEED” pentru contorizarea timpului numai la atingerea vitezei 

setate 

 Tastă separată „PULSE” pentru rotire rapidă 

 Parametrii pot fi modificați în timpul funcționării. 

 Funcția de blocare a tastelor ajută la setarea parametrilor asigurați în timpul funcționării. 

 Capacului motorizat, doar o atingere ușoară este suficientă pentru a închide și a deschide capacul. 

 Designul de protecție împotriva căderii capacului permite ușurința și siguranța la încărcarea sau 

descărcarea probelor. 

 Un sortiment mare de rotoare, cupe și adaptoare pentru microtuburi de toate dimensiunile de tuburi de 

până la 100 ml 

 

Specificatii tehnice 
 

RPM/RCF Max. rotori fix 6,000 / 3,960 xg 

  rotor oscilant 4,800 / 3,888 xg 

Capacitate Max. rotor fix 6 x 50 ml, 24 x 15 ml 

  rotor oscilant 
4 x 100 ml, 32 vacutainer tube 

4 MTPs, 2 DWPs 

Timer  Puls, timp ≤10 ore sau continuu 

Intervalul timpului  Selectabil la viteza setata sau din start 
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Conversie RPM/RCF  DA 

Rang temperatura  -10  la  +40 

Buton de racire rapida  DA 

Nivel zgomot  ~ 60 

ACC/DEC  9/10 trepte 

Programe in memorie  100 

Paramtrii afisati  RPM (RCF), Oper Status, Temp., Ora: Min, 

   Capac deschis/inchis, ACC, DEC 

Afisaj  LCD alb 

Identificarea automata a rotorului  DA 

Functie de detectare a dezechilibrului  DA 

Incuietoare de protectie a capacului  DA 

Protectie pentru caderea capacului  DA 

Capac motorizat pentru deschidere/inchidere  DA 

Deschiderea automată a capacului la finalizare  DA 

Alimentare  230 V, 50 Hz 

Putere  900 VA 

Dimensiuni (mm)  584 x 535 x 317 

Greutate fara rotor (kg)  65 
 

ROTOARE 
 

    

   


