
TTeessttoovvaaccíí  kkoommoorraa  MMKKFF  224400  
  pprroo  eennvviirroommeennttáállnníí  ssiimmuullaaccee   

 Komory série MKF jsou ideální 
ístroje pro testy materiál  p i 
zných klimatických podmínkách, 

které bývají specifikovány DIN a IEC 
normami. P ístroje zabezpe ují 
rovnom rné proud ní a homogenní 
prost edí i p i plném obsazení  komory 
a mají výbornou dynamiku zm n 
(nap . oh ev i chlazení 5 K/min). 
Hlavní cílové skupiny uživatel  jsou 
tedy z oblasti automobilového 
pr myslu, dále výrobci elektroniky, 
polovodi  a také plastiká ský 
pr mysl.  

Nabízíme za velmi výhodných podmínek komory MKF 240, které 
byly používány 5 m síc  jako demonstra ní.  
Základní technické parametry  

Teplotní rozsah -40 ...+180°C bez vlhkosti; 10°C ... +95°C s 
vlhkostí;  
Rozsah vlhkosti 10 ... 98% Rh  
Mikroprocesorový MCS programovatelný regulátor s 
obrazovkovým displejem pro teplotu, vlhkost a osv tlení s 25 
programy o 100 krocích (celková max. kapacita pam ti 500 
programovatelných krok ) 
Integrovaný elektronický liniový zapisova  
Práce v reálném ase 
Nastavení gradientu teploty 
Kapacitivní senzor pro p esné m ení vlhkosti  
Integrovaný zásobník na vodu 
Ochrana proti kondenzaci vlhkosti na testovaném materiálu 
Tepelné jišt ní 2.t ídy 

ímý DCT chladící systém s mediem R 404a 
Rozhraní Ethernet 
Vyh ívané pozorovací okno a vnit ní osv tlení komory 
Zásuvka 230 V na pravé stran  ovládacího panelu 
4 beznap ové reléové spínací výstupní kontakty ovládané MCS 
regulátorem 
nerezový patrový rošt, 4 pojezdová kole ka (2 bržd ná), 
pr chodka 50 mm z levé strany 

CCeennaa::  444455  000000  KK   ++  DDPPHH  2200%%  
 

   

      kkaattaalloogg  cchheemmiikkáálliiíí  22001111--1133  
Nový katalog Alfa Aesar 2011-13 vyšel již 
v lednu a obsahuje p es 4000 nových 
chemikálií.  Jist  zde najdete organické 
chemikálie pro syntézy, R&D, vstupní a 
výstupní kontrolu. Vyberete si ze sortimentu 
vysoce istých anorganických látek, 
katalyzátor  na bázi kov , istých kov  a 
slitin. Speciáln  dodáváme rovn ž 
arylhomopiperaziny, boronové kyseliny, 
nano-materiály, chirální diaminy a 
fluoroaromáty. Pro analytiku nabízíme 
silikagely (pro HPLC, TLC), NMR 
rozpoušt dla, indikátory, anorganické a 

organické standardy (v . environmentálních), pufry, produkty pro IR, 
indikátory. Samoz ejmostí jsou vyhledávací indexy – podle 
katalogových ísel, CAS nebo molekulového vzorce. 

žn  dodáváme s dodacími lh tami 1-2 týdny. Vyhledat pot ebné 
položky m žete na www.alfa.com . Rádi vám poradíme a p ipravíme 
nabídku, abyste se mohli sami rozhodnout. 

žeme Vám dodat tento nový katalog Alfa Aesar 2011-13 . T šíme 
se na Vaše dotazy a poptávky. 
 

MMrraazzííccíí  sskk íínn   sséérriiee  UUFF  VV  
SSEECCUURREE..GGUUAARRDD™™..  

V letošním roce uvádí BINDER GmbH. na trh novinku - mrazící 
sk  pro velmi nízké teploty, která je ur ena širokému spektru 
uživatel  a laborato í. Výrobce p i vývoji spolupracoval s adou 

edních laborato í v N mecku. 

Nový produkt zapadá 
do nabídky vybavení 
pro v decké a 
výzkumné laborato e, 
spl uje p ísné 
požadavky na 
spolehlivost a p ináší 
nový standard v 
bezpe nosti provozu, 
který je založen na 
moderním konceptu 
ty zónového 

zabezpe ení. P ístroje série UF V umož ují chlazení a skladování 
vzork  p i teplotách -40 až -86°C. Sk ín  SECURE.GUARD™ jsou 
nabízeny ve t ech r zných velikostech: UF V 300 s komorou 365 l, 
UF V 500 s 485 l komorou a UF V 700 s objemem komory 725 l. 
Systém SECURE.GUARD™ zajiš uje maximální bezpe nost 
provozu za ízení zvlášt  v laborato ích s velkým po tem 
obsluhujícího personálu. Bezpe nostní systém tvo í nap . key card, 
tj. kontrola osob s p ístupovým právem, elektronicky kontrolovaný 
dve ní mechanizmus (otevírání po stisknutí tla ítka, zavírání 
automatické), zabezpe ení ukládání provozních dat a jejich snadné 
vyvolání a p tení pomocí Data Loggeru, multi-interface pro 

ipojení k místnímu bezpe nostnímu a alarmovému systému, 
jednoduchá vým na snadno p ístupného filtru na vzduch a isté 
odmražování pomocí odmrazovacího kitu. Mrazící sk ín  se 
vyzna ují velmi nízkou hlu ností (<49 dB(A)) a jak bývá zvykem u 
tohoto výrobce také energetickou úsporností, spot eba je 12 
kWh/den. Úspory je dosaženo díky koncepci izolace VIP (Internal 
vacuum insulation panels), kterou tvo í 6 velkoplošných izola ních 
panel  umíst ných okolo komory. 

 
 



 
 

GG  77880044  LLaavvaabboorr  
jjeeddnnoodduucchháá  mmyy kkaa  

ddeezziinnffeekkttoorr  bbeezz  hhoorrkkoovvzzdduuššnnééhhoo  ssuuššeenníí 
Tato profesionální my ka je ur ena pro išt ní a p ípravu laboratorního 
skla bez zvláštních požadavk , jako nap . ve školách, pr myslu ale i 
výzkumných laborato ích. Krom  variability programového vybavení 
poskytuje uživateli podobný komfort jako jiné dražší modely tj. v etn  
možnosti chemické dezinfekce,  vybavení r znými injektorovými vozíky, 

koši a nástavci. G 7804 Lavabor je my ka s 
elním pln ním a sklopnými dve mi, na 

kterých je šikmý ovládací panel. My ku lze 
umístit jako samostatn  stojící p ístroj nebo 
pro vestavbu pod pracovní desku 
laboratorního stolu. Mycí prostor je vyroben z 
kvalitní nerez oceli a umož uje využití dvou 
mycích pater. Rozst ik zajiš ují 2 mycí 
ramena z nerez oceli. My ka disponuje 
standardn  systémem p ipojení pro horní 
koše a injektorový vozík, 4 násobným 

systémem filtrace mycího roztoku a filtra ním systémem v p ívodních 
hadicích. ízení mycího cyklu má na starosti elektronický regulátor 
Multitronic Novo LAB se t emi mycími programy (KRÁTKÝ, ST EDNÍ, 
DLOUHÝ) s možností úpravy r zných procesních parametr  jako je 
nap . tvrdost vody, výška hladiny, mycí teplota, doba p sobení, 
pokra ování programu p i výpadku proudu. 
Podrobné informace o celém sortimentu profesionálních mycích a 
dezinfek ních p ístroj  Vám poskytnou pracovníci firmy Maneko, která je 
již 15 let autorizovaným distributorem firmy Miele v R. 
 

UUllttrraazzvvuukkoovvýý  llaabboorraattoorrnníí    
hhoommooggeenniizzááttoorr  UUPP220000SS  nnaa  VVŠŠCCHHTT  

Ultrazvuková laboratorní za ízení UP200H (200W, 24kHz) a UP200S 
(200W, 24kHz) jsou vhodná pro všechny ultrazvukové aplikace malého a 
st edního rozsahu. Mezi vhodné aplikace pat í homogenizace, 
deaglomerace, emulzifikace, rozrušení bun k, odplyn ní i sonochemie. 
V sou asné dob  jsou stále ast jší aplikace v 
nanotechnologiích. Pro tento ú el po ídili v 
lo ském roce v laborato ích Ústavu chemie 
ochrany prost edí VŠCHT Praha 
homogenizátor Hielscher UP200S. Dosavadní 
zkušenosti s jeho používáním potvrdily 
vhodnost tohoto za ízení pro ú ely 
dezintegrace agregovaných forem 
elementárního nanoželeza. Agregáty, které v 

kterých p ípadech dosahovaly velikosti 
10 µm, byly pomocí UP200S dezintegrovány 
až na jednotlivé ástice o velikosti desítek nm. 
Modelová ada UP200 je vhodná pro objemy 
vzork  od 0,1 až do 2000ml. V nabídce k t mto 
model m  jsou sonotrody o pr ru od 1 do 40 mm. Nejv tší, 40 mm 
sonotroda p enáší ultrazvuk p es pom rn  velkou plochu, a proto je 
vhodná pro podporu odplyn ní nebo isticí procesy. Menší sonotrody 
pracují s vyšší amplitudou a poskytují vyšší intenzity výkonu. V nabídce 
je též pr to ná sonotroda s výkonem cca 20 až 200 ml za minutu, která 
umož uje simulovat kontinuální procesy v nejmenším m ítku. Modely 
ady UP 200 mohou být provozovány 24 hodin denn  a umož ují 

zpracování až 180 litr  kapaliny denn  (v závislosti na aplikaci). 

PPIIPPEETTYY  VVEE  VVÝÝHHOODDNNÝÝCCHH  SSEETTEECCHH     
RReesseeaarrcchh  pplluuss  PPaacckk  11 
cena  12 900 K  +10% DPH;  
obsahuje 3 pipety Eppendorf Research 
plus s objemem 0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 
100 - 1 000 µl, ke každé pipet  96 
špi ek v autoklávovatelných epT.I.P.S.® 
boxech.  

RReesseeaarrcchh  pplluuss  PPaacckk  22  
cena je 12 900 K  +10% DPH;  

obsahuje 3 pipety Eppendorf Research plus s objemem 2 - 20 µl(yellow), 
20 - 200 µl, 100 - 1 000 µl, ke každé pipet  96 špi ek v 
autoklávovatelných epT.I.P.S.® boxech.  

RReesseeaarrcchh  pplluuss  PPaacckk  33 … cena je 12 900 K  +10% DPH 
obsahuje 3 pipety Eppendorf Research plus s objemem 0,1–1 ml, 0,5-5 
ml, 1-10 ml, ke každé pipet  96 špi ek v autoklávovatelných epT.I.P.S.® 
boxech.  

DO KONCE LETOŠNÍHO ERVNA M ŽETE VYUŽÍT SLEVY: 

eeppRReeffeerreennccee  PPaacckk  OOppttiioonn  11  
obsahuje: 3 pipety Eppendorf Reference®  
(0,5 -10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl)  
ke každé 96 špi ek v autoklávovatelných  
epT.I.P.S.® boxech a držák na pipety.  
Cena je do konce ervna 2011  
14 300 K  +10% DPH;   
z p vodních 15 900,-  

EEppRReeffeerreennccee  PPaacckk  OOppttiioonn  22 obsahuje: 3 pipety 
Eppendorf Reference® (2-20 µl, 50-200 µl, 100-1 000 µl) ke každé 96 
špi ek v autoklávovatelných epT.I.P.S.® boxech a držák na pipety  
Cena je do konce ervna 2011 14 300 K  +10% DPH;  z p vodních 
15 900,-  

ddáávvkkoovvaa ee  VVaarriissppeennsseerr  PPlluuss  ssee  sslleevvoouu  1100  %%    
maximáln  chemicky odolný, 
autoklávovatelný s ventilem pro 

epoušt ní kapaliny zp t do láhve.  

Kontinuáln  nastavitelné množství 
dávkované tekutiny. Uzav ený systém 
s dopl ováním vzduchu do láhve, 
adaptery pro 3 r zné typy lahví. 
 

Dávkova  vodn  Cena po slev  
bez 20% DPH 

Varispenser® plus 0,5 - 2,5 ml 6 350,- 5 715,- K  
Varispenser® plus 1,0 - 5,0 ml 6 350,- 5 715,- K  
Varispenser® plus 2,0 - 10,0 ml 6 350,- 5 715,- K  
Varispenser® plus 5,0 - 25,0 ml 8 400,- 7 560,- K  
Varispenser® plus 10,0 - 50,0 ml 9 100,- 8 190,- K  
Varispenser® plus 20,0 - 100,0 ml 11 200,- 10 080,- K  

 
 

HHPPLLCC  rroozzppoouušštt ddllaa  pprroo  vvššeecchhnnyy  aapplliikkaaccee    
Firma Maneko Vám nyní nabízí ACETONITRIL a METHANOL  pro 
HPLC v kvalit  gradient grade od firmy J.T.Baker za velmi atraktivní 
ceny. Acetonitril a methanol gradient grade J.T.Baker lze použít pro 
všechny izokratické a gradientové metody HPLC. Samoz ejmostí je 
analytický certifikát dodané šarže.  

AAcceettoonniittrriill  GGGG::    556600  KK   ++  DDPPHH  zzaa  llááhheevv  22,,55  ll  
MMeetthhaannooll  GGGG::  228800  KK   ++  DDPPHH  zzaa  llááhheevv  22,,55  ll 

Tyto ceny platí do konce ervna pro min. odb r 4 lahví (= 1 krabice). 
Dopravné a balné je po Praze zahrnuto v cen . Pro objednávky 

tších množství Vám rádi nabídneme ješt  výhodn jší podmínky. 
íme, že tato rozpoušt dla budou skv le vyhovovat i Vaší 

aplikaci.  Proto se t šíme na Váš zájem. 



 
 

MMiinnii  iinnkkuubbááttoorr  IILL  1100,,  IINNCCUU  LLiinnee  
 
Tento malý 10 litrový kompaktní inkubátor  nabízí 
prostorov  úsporné ešení pro mikrobiologické a 
hematologické aplikace. Pracovní teplota je 
nastavitelná krokov  po 0,1 °C od +5°C nad 
teplotou okolí do +70°C. Inkubátor dosahuje 
teplotní stability p i 37°C s p esnosti +/-0,5°C. 

ístroj je dodáván ve dvou verzích, s pr hledným 
plexisklovým oknem nebo s nepr hledným 
nát rem pro aplikace se vzorky citlivými na sv tlo. 

V základní výbav  p ístroje je jedna nerezová police. Jako volitelné 
íslušenství lze dodat ješt  jednu polici nebo stojan pro max. 24 

zkumavek.  
Do konce dubna 2011 je tento inkubátor nabízen za 9 990 K  + DPH.  
 

                                              RROOTTOOFFIIXX  4466  AA  EEBBAA  227700 

ROTOFIX 46  
 N mecký výrobce odst edivek Hettich 

ichází na trh s novou centrifugou 
ROTOFIX 46, kterou jako svou novinku 

edstavil na lo ské výstav  Analytica. 
Hlavní cílovou skupinou pro tuto 
odst edivku by m li být výzkumné a 
pr myslové laborato e a zvlášt  pak ty z 
oblasti petrochemie, kde probíhá 
testování olej . Pro tuto oblast použití je 
nabízena ve vyh ívané verzi s možností 
nastavení teploty až do 90°C a s mož-
ností odst ování speciálních kyvet, 
které spl ují požadavky ASTM. Široká nabídka volitelného p íslušenství 
ji p edur uje pro použití jak p i rutinních aplikacích v kontrolních 
pr myslových laborato ích, tak p i speciálních požadavcích ve výzkumu. 
Mezi možné „standardní“ aplikace m že pat it nap . stanovení kyseliny 
sírové v chromových lázních ve speciálních kyvetách nebo použití 
Schlenk kyvet, které jsou používané v oblasti chemie organokovových 
materiál . Se dalším p íslušenstvím je možné použít odst edivku pro 

ely výroby mikrofluidních ip .  
Nová odst edivka je co do velikosti srovnatelná se zab hlým stolním 

modelem Rotanta 460, dosahuje max. 
rychlosti 4 000 otá ek (3 095 RCF), 
s výkyvným rotorem má kapacitu 4x290 ml a 
s úhlovým 4x 50 ml.     
EBA 270 
Nová malá odst edivka s výkyvným rotorem 
je speciáln  ur ena pro zdravotnické praxe. 
EBA 270 umož uje odst ovat standardní 
krevní a mo ové kyvety do objemu 15 ml. 
Maximální kapacita výkyvného rotoru je 6 x 
15 ml  p i rychlosti až 4000 ot./min (2 254 
RCF). Pro r zné aplikace je možné voliteln  

nastavit rychlost a dobu odst ování nebo pulzní režim. 
   

                                          kkrryyoossttaattyy 
Kryostaty Julabo ady TopTech pracují podle modelu 
v rozsahu teplot  -90°C až +200°C. Topné výkony 
jsou  1,3  nebo  2  kW,  chladicí  –  max.  1  kW.  Celkem  
nabízíme 15 model  této ady. Výkonné systémy 
erpadel s elektronickým nastavením, digitálním a 

analogovým rozhraním pro flexibilní komunikaci, 
vysoce p esná kontrola teploty a prostorov  úsporný 
design zajiš ují vysoký zákaznický komfort. Kapacita 
erpadla je 11-16 l/min., tlak 0,23 – 0,45 bar. 

Všechny modely obsahují unikátní systém v asného 
varování p i nízké hladin  kapaliny. Modely ME 
zahrnují integrované programovací za ízení a 

ipojení pro externí sníma  Pt100. 
Rádi Vám p ipravíme cenovou nabídku podle Vašich požadavk . 

  EERRLLAABB  bbeezzooddttaahhoovvéé    
ffiillttrraa nníí  ddiiggeessttoo ee    

Nové bezodtahové filtra ní digesto e nabízejí n kolik výhod najednou. 
Ochrana okolí 

estože není pot eba žádný 
odtah, umož ují digesto e 
filtrovat a odstra ovat 
nebezpe né látky z pracovní 
atmosféry a tím chrání okolní 
životní prost edí.  
Úspora instala ních náklad  
Bezodtahové digesto e 
Captair Flex je možné snadno 
a rychle nainstalovat. 
Nevyžadují žádný p ívod a 
odtah vzduchu Jediné co 
pot ebují je elektrický p ívod. 
Je možné je kdykoliv sestavit, 
aniž by bylo pot eba 
komplexn  plánovat instalaci. 

Významné úspory energie 
Rovnováha proud ní vzduchu je d ležitým parametrem u klasických 
digesto í a je také zdrojem významných energetických ztrát. 
Bezodtahové digesto e nevyžadují žádné provozní energetické náklady 
pop . náklady na odtahový systém. Provozní náklady jsou i p i zapo tení 
pot ebné vým ny filtr  minimální.  
Výhoda okamžitého použití a snadného p est hování 
Captair® Flex™ filtra ní digesto e je možné snadno podle pot eby 

est hovat, aniž by bylo t eba ešit bilance vým ny vzduchu a odtahový 
systém.  
Captair Flex™ technologie s modulární kolonou filtr  umož uje snadné  

izp sobení aktuálním požadavk m Vaší laborato e. Flex™ technologie 
poskytuje možnost kombinace molekulárního a ásticového filtra ního 
systému. Flexibilita digesto í 
je dána možností sestavit 

innou ochranu pomocí 
filtra ních kazet o stejné 
velikosti. Digesto  je možné 
rychle p ekonfigurovat a 
použít pro jinou aplikaci, 
nap . pro práci s kapalinami, 
pro sou asnou práci s 
pevnými (prašnými) látkami a 
kapalinami nebo pro 
manipulace v istých 
prostorách.  
Pro digesto e jsou nabízeny 
filtra ní kazety pro organické 
výpary; pro kyselé a organické výpary; pro výpary formaldehydu; pro 
výpary amoniaku a H14 HEPA filtr pro zachycení prach . Digesto e 
Captair® Flex™ jsou ozna eny CE a spl ují normu AFNOR NF X 15-
211:2009, která specifikuje mimo jiné filtra ní ú innost; t snost 
pracovního prostoru, rychlost proud ní vzduchu atd. Další podrobné 
informace Vám poskytnou obchodní zástupci firmy Maneko. 
 

PPeerriissttaallttiicckkéé  ppuummppyy  FFAASSTTLLooaadd   
Nová ada peristaltických pump je ur ena pro hadi ky o šesti velikostech 
z p ti r zných materiál . erpadla jsou nabízena ve ty ech modelech, s 
manuálním, automatickým a programovatelným ovládáním a také jako 
programovatelný dávkova . Model s manuálním ovládáním umož uje 
nastavit rychlost (otá ky), reverzní chod, rychlé nasávání a je ur en pro  
pr toky až 780 ml/min. 
Model s automatickým ovládáním je 
vybaven alfanumerickým displejem, 
manuálním ovládáním a dálkovým 
analogovým ovládáním a je ur en pro 
pr toky až 1312 ml/min.  
Na erpadle s programovatelným 
ovládáním m že uživatel nastavit 
jednotlivou nebo opakovanou dávku, 
kalibraci pro viskózní kapaliny, 
manuální, analogové a digitální signálové ovládání.  
Poslední model - programovatelný dávkova  IP66 umož uje 
naprogramování parametr  dávek, nastavení zrychlení resp.  zpomalení 
pro pozvolný rozb h/konec a krytí p ístroje IP 66 tj. odolný proti oplachu 
vodou. Peristaltické pumpy VWR Collection FASTLoad jsou nyní 
nabízeny již od 21 000 K  + DPH. 
 



NNoožžoovvéé  mmllýýnnyy  GGRRIINNDDOOMMIIXX  GGMM  220000  &&  GGMM  330000  --  
PPeerrffeekkttnníí  hhoommooggeenniizzaaccee  ppoottrraavviinn  aa  kkrrmmiivv  
 
Nožové  mlýny  GRINDOMIX  p inášejí  nové  standardy  v p íprav   
potravin.  ezný  efekt  vytvo ený  ost ími  z  nerezové oceli v  
sou innosti s patentovanými gravita ními víky zaru í zmenšování 
velikosti ástic a perfektní homogenizaci materiál  s vysokým 
obsahem vody, tuku nebo oleje. Odb r vzorku je možno provést z  

 
jakéhokoli místa v mlecí nádob  a p esto dosáhnout smysluplných 
výsledk  p i následných analýzách. Mlýny GM 200 a GM 300  
dosáhnou reprezentativních vzork  s minimální odchylkou za mén  
než 30 sekund, ímž dalece p evyšují veškeré domácí mixéry nebo 
ostatní konven ní nožové mlýny. Velký  výb r  p íslušenství,  jako 
mlecí  nádoby a víka, umož uje adaptaci mlýn  pro r zné aplikace. 
Mezi hlavní výhody mlýnu GM300 pat í  

 efektivní zmenšování velikosti 
vzork  o objemu až 4.500 ml díky 
výkonnému motoru 1,1 kW 
(momentální výkon až 3 kW) 

 hrubé a jemné mletí v jednom 
mlýnu: ez ve standardním režimu, 
hrubé mletí rázy p i plynulém nebo 
pulzním zp tném chodu 

 perfektní adaptace na požadavky 
aplikace díky možnosti nastavení 
otá ek od 500 do 4.000.min –1,  
skokov  po 100.min -1 

 všechny ásti, které jsou v kontaktu se vzorkem, jsou 
autoklávovatelné 

 volitelné gravita ní víko pro automatickou regulaci objemu mlecí 
nádoby 

 pam  pro 10 standardních mletí (SOPs) 
 materiál mlecí nádoby je plast nebo nerezová ocel 

 
Odst edivý mlýn TWISTER   
Odst edivý mlýn TWISTER byl 
speciáln   navržen  pro  
zpracování  potravin a krmiv pro 
následné NIR analýzy. Optimáln  
navržený rotor a mlecí  komora  
generují  proud  vzduchu, pomocí 
kterého  je  vzorek  p es cyklón 

epraven do sklen né nádoby. 
Tento proces ochlazuje vzorek, 
který si tak  zachová  svoji  vlhkost.  
Rychlost rotoru lze nastavit ve 

ech krocích, což   umož uje   
perfektní   adaptaci mlýnu pro požadavky p ipravovaného materiálu 
vzorku. išt ní mlýnu je velice jednoduché a rychlé díky 
vytvo enému proudu vzduchu, který vy istí mlecí komoru od 
zbytkového materiálu. 

VÝHODY TWISTERU 
  ideální pro krmiva, obiloviny, pícniny a podobné vzorky 
  3 rychlosti 
  v etn  rotoru, mlecího kruhu a sady sít (1 mm a 2 mm) 
 cyklónový odlu ova  v . 250 ml záchytné nádoby pro snadný 
odb r vzorku  

  žádná kontaminace díky automatickému išt ní 
  jednoduché ovládání  
  profesionální provedení s dlouhou dobou životnosti 

 

UUVV  VVIISS  ssppeekkttrrooffoottoommeettrr    
UUVV  MMiinnii  11224400      
 
UV/VIS spektrofotometr je ur ený jak k 
rutinnímu, tak i v deckému m ení. 
Pracuje v rozsahu 190 až 1100 nm, 
umož uje skenování a kvantitativní 
stanovení. Uživatelé ur it  ocení jeho 
malý p dorys, jednoduchou obsluhu a 
snadno istitelný prostor pro m ení. 
Zajímavá je též bohatá nabídka 
dopl kového p íslušenství. V základním 
vybavení je držák na 10 mm kyvetu. Jako volitelné p íslušenství je 
možno dodat držák zkumavek na kyvety až do 100 mm. P ístroj je 
možné p ipojit k PC a na externí tiskárnu. 

CCEENNAA  jjee  5599  999900  KK   ++  DDPPHH  ppllaattnnáá  ddoo  3311..77..  22001111 
Základní technické parametry: 
Rozsah  190 – 1 100 nm 
Št rbina 5 nm 
Zdroj W a De lampy  
Fotometrická p esnost + 0,005 Abs 
Fotometrická opakovatelnost  + 0,002 Abs 
Rozptýlené sv tlo mén  než 0,05 %  @ 220 nm 
Rozsah záznamu - 3,99 až + 3,99 Abs 
Šum mén  než + 0,001 Abs/hod  
 

NNoovváá  ggeenneerraaccee  zzáázznnaammnnííkk   ddaatt    
Nová generace záznamník  dat Testo se vyzna uje 
vysokým uživatelským komfortem a absolutní bezpe ností. 
Výrobce Testo nabízí nyní s aktuální paletou t inácti záznamník  vhodné 
ešení pro nejr zn jší aplikace. Vedle jedenácti nových p ístroj  ze série 

Testo 175 a Testo 176 zahrnuje také dva minizáznamníky Testo 174T a 
Testo 174H. 
Série Testo 175 se skládá ze ty  kompaktních záznamník  dat pro 

ení teploty a vlhkosti. Série Testo 176 zahrnuje sedm záznamník , 
které se zvlášt  dob e hodí pro použití v náro ných prost edích, nap . v 
laborato i. Absolutní novinkou v této sérii je Testo 176 P1, kterým lze 
navíc k teplot  a vlhkosti m it a dokumentovat také absolutní tlak. 
Všechny nové záznamníky sérií Testo 175 a Testo 176 jsou vybaveny 
rozhraním USB a také rozhraním pro SD kartu, což urychluje a 
usnad uje stahování dat. Výrazn  v tší kapacita pam ti a napájení 
pomocí b žných baterií jsou dalšími klady nových výrobk . 
Osv ená struktura menu ovládáná pomocí jednoho tla ítka, která 
poskytuje absolutní komfort obsluhy, byla samoz ejm  u nové generace 
záznamník  dat zachována. 

     
 
Bezpe né a jednoduché – p ehled nových záznamník  dat Testo 
175 a Testo 176: 
•  Bezpe nost díky energeticky nezávislé pam ti – i p i vybitých bateriích 

se zaznamenané nam ené hodnoty neztratí 
•  Ochrana heslem zabrání zásah m neoprávn ných osob 
•  Ochrana proti nežádoucí manipulaci – pomocí nást nného držáku lze 

záznamník pevn  nainstalovat a použitím zámku je pak zajišt n proti 
ípadné krádeži 

•  Robustnost – t i záznamníky ze série Testo 176 jsou opat eny 
kovovým pouzdrem, které poskytuje optimální ochranu p ed nárazy 

•  Dv  standardní rozhraní (Mini-USB a SD karta) umož ují jednoduché 
programování a vy tení záznamníku p ímým propojením s po íta em 
– není zapot ebí dodate né rozhraní pro vy tení 

•  Velký displej pro bezproblémové ode ítání nam ených dat - díky 
možnosti podsvícení pomocí stisknutí tla ítka i ve špatn  osv tlených 
prostorech 

•  Komfort obsluhy pomocí struktury menu obsluhovaného jedním 
tla ítkem - sta í jednou kliknout na tla ítko „Go“ a zaznamenávání 

ených hodnot je spušt no. 
•  Delší životnost baterií díky vylepšenému managementu energie - 

záznamníky Testo 176 zaznamenávají data až 8 let bez p erušení 
•  Velká pam  u záznamník  Testo 176 sbírá data až do kapacity 2 

milión  nam ených hodnot – odpadá asté stahování dat. 
 


