
 

 
 

Vyberte si 
 ze speciálních katalog , 
 které jsou vám  
k dispozici v tišt né verzi.  
 
 
 
Po R zasíláme zdarma. 

 
 
 
 
 
 

Záznamníky teploty pro komory  
 

Výrobce tepelné techniky firma 
BINDER GmbH p ichází s další  
možností jak zaznamenávat provozní 
data. Datalogger Kit, je za ízení které 

že zaznamenávat a ukládát hodnoty 
teploty a vlhkosti z p ístroj  tohoto 
výrobce. Sou ástí každého kitu je 
pot ebné p íslušenství pro instalaci na 
vn jší pláš  p ístroje v etn  kabelové 
pr chodky a držáku vnit ního idla. Jako 

volitelné p íslušenství je možné objednat Data Logger software s 
propojovacím kabelem. 
Kity jsou nabízeny ve t ech základních modelových variantách: 
Model T 350 pro záznam teploty v rozsahu  0°C až +350°C  
Model T220 pro záznam teploty v rozsahu -90°C až +220°C 
Model TH 70 pro záznam teploty -40°C až +70°C a vlhkosti 0 až 100%r.H.  
Model TH 100 pro záznam teploty -40°C až +100°C a vlhkosti 0 až 
100%r.H.  
Dataloggery mají možnost nastavení intervalu snímání dat v rozmezí 1 
vte ina až 3 hodiny a disponují kapacitou pam ti pro 64 000 dat. 
 
 

enosné rota ní viskozimetry 
MYR série VP 1000 
První a jediné p enosné rota ní 
viskozimetry m ící metodou podle 
Brookfielda umož ují rychlé a pohodlné 
stanovení viskozity b hem výrobního 
procesu. Jejich velikost a malá hmotnost, 
jakož i jednoduché a intuitivní ovládání 
poskytují velkou všestrannost. Díky 
kompatibilit  s Brookfieldovou metodou 
umož ují pro uživatele srovnávání 
nam ených hodnot s výsledky získanými 

i m ení na standardních rota ních 
viskozimetrech v laborato ích pro kontrolu 
jakosti. S p íslušným stojanem lze navíc 
viskozimetry používat rovn ž jako stolní 
laboratorní p ístroje.  
Viskozimetry série VP 1000 se používají k m ení viskozity ve vzorcích 
z r zných pr myslových odv tví (chemický, potraviná ský, farmaceutický, 
kosmetický …), m í dynamickou viskozitu v jednotkách mPas a jsou 
provozovány na baterie s provozní dobou 24 až 30 hod. Série nabízí ty i 
verze p enosného viskozimetru: VP 1020, VP 1030, VP 1050 a VP 1060, 
každý s p ednastavenými fixními otá kami: 20 ot/min, 30 ot/min, 50 ot/min 
a 60 ot/min. 

Stolní dezinfektor 
UltraClean II  
UltraClean II  je rychlá a efektivní 
my ka, suši ka a dizinfektor 
v kompaktním stolním provedení. 
Je pln  v souladu s požadavky 
GLP, d kladn istí nástroje p ed 
sterilizací a obsahuje modul RO 
(reverzní osmóza) jako standard. 
Uživatel si m že vybrat ze 3 cykl  
mytí, tepelné dezinfekce a 
nuceného horkovzdušného sušení. 
My ka je vybavena za ízením pro 
nezávislé ov ení procesu, který 
spl uje požadavky normy EN15883, 
HTM 2030 a EN1717. 
Silné proudy vody z ramen v horní a 
dolní ásti p ístroje zaru ují, d kladné o išt ní dutých nebo složitých nástroj  
od všech ne istot, zatímco nucené teplovzdušné sušení zajistí, že jsou nástroje 
na konci procesu úpln  suché a p ipravené pro sterilizaci. 
Celý proces je pln  automatický, omezuje ru ní manipulaci s nástroji a proto 
výrazn  snižuje riziko poran ní a infekce z ostrých p edm  nebo jehel. 
 
 
Malé sterilizátory  
 
Firma Prestige Medical Ltd. za ala s výrobou 
jednoduchých sterilizátor  v roce 1986 a velmi 
rychle dosáhla v této oblasti významných 
prodejních úsp ch . To ji vedlo vývoji nových 
cenov  zajímavých stolních model  parních 
autokláv , které jsou konstruovány speciáln  pro 
zdravotnictví. Firma od té doby stále pokra uje 
ve vývoji a výzkumu na tomto poli p ístrojové 
techniky. Všechny produkty jsou konstruovány 
tak, aby spl ovaly poslední platné mezinárodní 
normy a standardy pro bezpe nou a ú innou 
sterilizaci, jsou ozna eny CE a spl ují 
požadavky sm rnice 93/42/EEC (Medical 
Devices Directive).  
Pro snadnou a ú innou sterilizaci médií jsou ur eny dva autoklávy Classic 
Media Intercock. Tyto malé stolní autoklávy mají bezpe nostní uzáv r, který 
zabra uje otev ení víka, dokud neklesne teplota pod bezpe nou mez. 
Sterilizace probíhá 22 minut p i teplot  121°C. Jsou dodávány s komorou 
o velikosti 9 nebo 12 ltr. Oba modely jsou vybaveny dotykovým ídícím panelem 
s displejem, na kterém m že uživatel snadno nastavit a kontrolovat provozní 
parametry sterilizace.  
 

 
 

       
 

  

 

                              

   
 

http://www.maneko.cz/stolni-mycka-ultra-clean-ii/
http://www.maneko.cz/autoklav-classic-media-interlock-047-12-l/
http://www.maneko.cz/cenik-chemikalii-alfa-aesar-2010-10mb/


 

Pipetovací pom cka 
TrackManTM

  
Váš nový osobní pipetovací asistent 
TrackMan zabezpe í,  že se v mikrotitra ní 
desti ce již nikdy neztratíte a to ani p i 

edávkovávání z jedné desti ky do druhé.  
TrackMan zjednoduší vaši práci, zlepší 
produktivitu a pom že vám vyhnout se chybám 

i pipetování a cross-kontaminaci. 
- možnost vodorovného i svislého 

pipetování 
- možnost použití s jakoukoliv 

jednokanálovou nebo vícekanálovou 
pipetou a kompatibilní s v tšinou 
mikrotitra ních desti ek 

- využití pro 96 jamkové i  384 jamkové dešti ky bez nutnosti 
dalšího p íslušenství 

- jednoduchý intuitivní software, možnost volby asova e 
- ožnost pipetovat levou i pravou rukou 
- jednoduchá obsluha nožním pedálem (volitelné p íslušenství) 
- možnost pipetovat s tónovou signalizací nebo bez ní 

Pipetovací pom cka TrackManTM je dodávána s externím napájecím 
zdrojem a 3 nádržkami pro vícekanálové pipety (25 ml). Jako p íslušenství je 
možné dokoupit nožní ovládací pedál. 
 
 

ístroje Multi Line  
nový standard m ení 

 
  1 m icí kanál        2 m icí kanály               3 m icí kanály  
  3 parametry        3 parametry                3 parametry 

  

- unifikované konektory IDS senzor   v libovolné kombinaci  
- 2 pam ti dat – 500 ru ní, 10000 automatická  
- 2 rozhraní - USB B (host), USB A (za ízení)  
- barevný grafický displej - vysoké rozlišení  
- vodot sné (IP 67) 
- sou asné zobrazení 1, 2 nebo t í parametr    
- (barevné odlišení)  
- pohodlný p enos dat na USB klí    
 
S novými kompaktními digitálními Multi  p ístroji m žete provád t rychlá 
a spolehlivá m ení pH, redox potenciálu, rozpušt ného kyslíku a 
konduktivity. P ístroje poskytují v nejvyšší mí e pohodlnou obsluhu, 
spolehlivost a jistotu m ení. P ístroje Vás p i práci opticky podporují adou 
funkcí (pomocí symbol  a bar diagram ). Mezi n  pat í  osv ené 
kalibra ní postupy, automatická kontrola stability (AR), automatické 
rozpoznání senzoru, CMC funkce (kontinuální kontrola m ené hodnoty pH), 
OSC funkce (detailní kontrola kvality a stavu IDS pH senzoru). 
 
Nové IDS senzory: Osv ená technika v nové technologii!  
Inteligentní: Automatické p ihlášení, kalibra ní data v senzoru. 
Digitální: Vysoká p esnost, žádné rušení, galvanicky odd lené. 
Senzory: Laboratorní a hloubkové (6 nebo 25 m). Adaptér pro  klasické 
pH/ORP elektrody (také vpichovací, povrchové atd.).  
Nová optická kyslíková sonda FDO ®  925: 
továrn  zkalibrovaná membrána sondy s datovým ipem  
 
 
Laboratorní pec LE 1100°C  
 
Pec je vhodná pro všechny typy laboratorních zkoušek ve zdravotnictví, 
sklá ství, keramickém, strojírenském pr myslu ale i ve výzkumných, 
materiálových  a vývojových laborato ích, kde je kladen d raz na p esnost 
prostorového rozložení teploty. Pece 
mají uplatn ní zvlášt  tam, kde je 
požadavek na ízený náb h i pokles 
teploty, p ípadn ízené chlazení a kde 
je zárove  žádoucí, aby topné elementy 
nebyly v samotném vnit ním prostoru se 
vzorky. Jedná se zejména o oh ev 
materiálu pro tepelné zpracování kov , 
nejr zn jší zkoušky spékání, kalcinaci, 
stanovení bodu m knutí nebo slinutí 
materiál , spalování vzork , výpal smalt  apod. Nerezový pláš  zabezpe uje 
dlouhou životnost pece, topné spirály jsou uložené v trubicích z k emenného 
skla - spirály jsou tímto áste  chrán ny proti napadení agresivními 
látkami, které se mohou ze vsázky uvol ovat. Programovatelný regulátor a 
hlavní vypína  jsou umíst ny na p ední stran  pece. 

Ultrazvuková za ízení pro 
laboratorní i provozní ú ely   

mecká firma Hielscher dodává na trh  
laboratorní a pr myslová ultrazvuková za ízení i ultrazvukové generátory s 
výkonem do 16 000 W. Dodávané p ístroje a 
aparáty pokrývají velmi široké spektrum užití - 
od p ípravy vzork  v laborato ích p es 
zakázková ešení pro speciální aplikace až po 
pr myslové výrobní aparáty. Firma má 
dlouholeté zkušenosti s využitím ultrazvuku pro 

zné ú ely použití jako nap . homogenizace, 
dezintegrace, emulgace, dispergace, 
deaglomerace, redukce velikosti ástic, 
nanosizing, sítování a ist ní. 
Ultrazvuková za ízení jsou v laborato ích velmi 
asto používána p i p íprav  vzork  pro analýzu pop . p i vývoji nových 

technik, které pracují na principu kavitace. V biologii, 
molekulární biologii, biochemii, biotechnologii a v 
oblasti medicíny je ultrazvuk velmi asto využíván 
pro rozbíjení (disrupci) bun k pro izolaci DNA, RNA 
nebo protein . P ístroje lze použít také pro 
degradaci a rozbití svalových a jaterních tkání nebo 
lymfocyt  stejn  tak jako rostlinných bun k. P esná 
kontrola amplitudy umož uje též izolovat bun né 
jádro. Sonotrody tj. nástroje pro p enos ultrazvuku 
do kapalného vzorku je možno autoklávovat a tím 
zabránit p ípadné kontaminaci vzork . Pro speciální 
aplikace jsou v nabídce za ízení a p íslušenství pro 

nep ímou sonifikaci. 
 
 
VMS-C10-SET magnetická 
mícha ka s keramickou topnou 
deskou 
V sad  VT-5 elektronický kontaktní teplom r Pt 1000 s nerez sondou, držák 
pro uchycení VT-5 na stativovou ty , stativová ty  nerez 450 mm, Ø 10 mm 
se závitem M10, k ížová svorka. 
- Mikroprocesorová regulace rychlosti míchání a teploty 
- Bezpe nostní teplotní pojistka p i p ekro ení teploty 550°C  
- Digitální displej pro nastavení požadované teploty  
- Vizuální výstraha „HOT“ v p ípad  horké topné desky  
- VT-5 kontaktní teplom r umož uje 

esnou regulaci teploty podle teploty 
nápln  v míchané nádob   

IP 21 - ochrana dle DIN EN 60529  
Topný výkon desky - 1520 W  
Max. míchaný objem - 15 l H2O  
Rozm r desky  - 280x280 mm  
Rozsah otá ek 100 - 1500 1/min 
Teplotní rozsah 50 až 500°C 
Hmotnost 5 kg 
šxhxv 300x415x105 mm 
 

VMS-C10 magnetická mícha ka   …13690 K  + DPH 
VT-5 elektronický teplom r Pt 1000 s nerez sondou…7965 K  + DPH 
 
 
Fotoreaktor LZC-ICH2 
Výrobce fotoreaktor  Luzchem má mezi 
svými modely rovn ž fotoreaktory s UVA a VIS lampami pro testování 
fotostability lé iv dle normy ICH. Tato jednotka je vybavena šestnácti T5- 8 

Watt zá ivkami poskytujícími 
osv tlení 144 tvere ním palc m.  
Rozsáhlé p íslušenství, které je 
poskytováno u jednotek LZC-ICH2 
jako standard umož uje kontrolu 
podmínek p i testu fotostability a 
výrazn  usnad uje práci. 
- Zabudovaná magnetická 

mícha ka umož uje oza ování 
velkých vzork  p i identifikaci 
produktu a zát žových testech. 

- Plynový ventil pro práci v ízené 
atmosfé e (nap . kyslík nebo 

dusík). 
- Digitální asova  umož ující bezobslužné oza ování v ur eném asovém 

intervalu od n kolika sekund do 99  hodin. 
- Karusel pro paralelní oza ování až 16 zkumavek s kapalnými vzorky nebo 

oto ný talí  pro umíst ní pevných vzork  nebo Petriho misek. 
- ty i samostatné p epína e, umož ující volbu ozá ení r znými sadami 

zá ivek. 
- Jednoduchá, ale ú inná regulace teploty v rozsahu cca od 3°C nad 

laboratorní teplotu až do 46°C. 
- Kalibrovaný wattmetr pro UVA i VIS oblast. 

http://www.maneko.cz/detail-novinky/pipetovaci-pomucka-trackman/
http://www.maneko.cz/homogenizace/ultrazvukove-homogenizatory/hielscher/
http://www.maneko.cz/tepelna-uprava-a-ohrev/testovaci-a-klima-komory/luzchem-fotoreaktory/

