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CENTRIFUGA LABTECH – 1248R 

 

Caracteristici 

- Centrifugele multifuncționale de mare capacitate concepute pentru laboratoare cu volum mare 

- Max. viteza de 12.000 rpm cu capacitate mare și o mare varietate de rotoare 

- Funcție de răcire rapidă la 4 ℃ 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  

- Modul selectabil „at set SPEED” pentru contorizarea timpului de rulare numai la atingerea vitezei setate 

- O 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. 

- Cu capacului motorizat, doar o atingere ușoară este suficientă pentru a închide și a deschide capacul. 

- Protecția împotriva căderii capacului permite ușurința și siguranța la încărcarea sau descărcarea probelor. 

- O gamă largă de rotoare, cupe și adaptoare acceptă diverse aplicații realizabile cu un singur instrument. 
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▶ Specificatii tehnice 

 

SPECIFICATII TEHNICE - CENTRIFUGA 1248 si 1248 R  

    

  1248 1248R 

RPM/RCF Max. Unghi fix 12,000 / 15,520 xg 12,000 / 16,582 xg 

  Oscilant 5,000 /  5,394 xg 

Capacitate Max. Unghi fix 6 x 85 ml,  30 x 1.5/2.0 ml 
 Oscilant 4 x 250 ml, 48 x 15 ml, 16 MTPs 

Rang temperatura  / -20  la  +40 

Buton racire rapida  / DA 

Timer  Puls, timp ≤10 ore  Puls, timp ≤100ore  

   sau continuu sau continuu 

Modele pentru timp  Selectabil la viteza  Selectabil la viteza  

   fixata sau la inceput fixata sau la inceput 

Conversie RPM/RCF  DA DA 

Nivel zgomot  ~ 60 ~ 60 

ACC/DEC  9/10 trepte 9/10 trepte 

Programe in memorie  100 100 

Paramtrii afisati  RPM (RCF), Oper Status RPM (RCF), Oper Status 

   Capac deschis/inchis Capac deschis/inchis 

   
Min, Sec, ACC, DEC 

Temp., Min, Sec, ACC, 
DEC 

Afisaj  LCD albastru LCD albastru 

Identificarea automata   DA DA 

a rotorului      

Functie de detectare   DA DA 

a dezechilibrului      

Incuietoare de protectie  DA DA 

a capacului      

Protectie pentru caderea  DA DA 

capacului      

Capac motorizat pentru   DA DA 

deschidere si inchidere      

Deschiderea automată a  DA / 

 capacului la finalizare      

Material camera  Aluminum/Anodizing SUS304 

Alimentare  230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 

Putere  900 VA 2.5 kVA 

Dimensiuni (mm)  475 x 591 x 330 655 x 610 x 355 

Greutate fara rotor (kg)  40 78 

CE  DA DA 
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Rotoare 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


