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Mezi zajímavé aplikace použití 
teplotních komor firmy Binder pat í 
testování výdrže baterií provád né 
v  TÜV  SÜD  Battery  Testing  
GmbH. Lithiové baterie hrají v 
dnešní dob  jednu z hlavních rolí 
pro efektivní uložení elektrické 
energie. D vodem je jejich velká 
elektrická kapacita p i relativn  
malé hmotnosti. Vysoká „vnit ní 
energie“ t chto zdroj  p ináší však 
i potenciální nebezpe í pokud 

baterie pracují mimo jejich provozní limity. Dále je nutné p i jejich 
vývoji a výrob  dosáhlout co nejvyšší kapacity p i co nejdelší 
životnosti. Proto je pot eba pro zjišt ní t chto vlastností provád t 
testování p i extrémních podmínkách. Baterie jsou testovány jak pro 
oblast automotive tak pro b žnou oblast spot eby. V klimatických 
komorách pro environmentální testování je p i r zných teplotách  
testována teplotní odolnost a provozní limity baterií. Dále je testováno 
udržení výkonu a stárnutí p i r zných cyklických zm nách okolních 
podmínek. Požadavkem je udržení kapacity výkonu mezi 70-80% po 
co nejdelší dobu. Pokud tato hodnota poklesne pod 70% nejsou již 
baterie použitelné v automotive pr myslu. 
Mezi další dlouhodobé testy stárnutí, kterým se baterie podrobují, jsou 
cyklické  teplotní zkoušky s pulzujícím proudem nap . v rozsahu –10°C 
až + 55°C nebo p i –30°C až +60°C a vlhkosti až 96% rH. 
Pracovišt  TÜV SÜD Battery Testing GmbH v Garchingu je pro výše 
zmín né testování vybaveno komorami Binder, ady MKF pro 
environmentální testování a dále chladícími inkubátory ady KB pro 
teplotní testy v rozsahu –5°C až +100°C.  
Naše firma jako autorizované zastoupení výrobce Binder GmbH. v R 
Vám poskytne podrobné informace o celém sortimentu teplotních 
komor pokrývajících pracovní rozsahy od –80°C až do + 350°C. 
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Sortiment firmy Alfa Aesar zahrnuje 

organické chemikálie, anorganické, 
biochemikálie, katalyzátory, kovy, drahé kovy a 
slitiny. Používají se pro výzkum a vývoj, 
analytickou kontrolu, výrobní ú ely apod. 
Neustále dochází k rozši ování sortimentu, nyní 
zahrnuje více než 35.000 položek. V poslední 

dob  došlo k rozší ení sortimentu o vybrané pyridiny, pyrimidiny, 
benzensulfonamidy, fenylmo oviny atd. Dodací lh ty ze skladu v 

mecku nep esahuje jeden týden. Rádi Vám zodpovíme vaše dotazy 
a poptávky sm ující k aktuální cen  nebo dodací lh . 
Na webu www.alfa.com najdete informace o odborné literatu e, ISO 
certifikátech výrobce, aktuální rozší ení sortimentu (New products), 
tisková prohlášení, specifikace istot apod. Dostupné jsou rovn ž 
analytické certifikáty dodávané šarže, nutné pro výrobní ú ely. Bulková 
množství dodáváme na základ  nabídky (ze standardních nebo 

tších balení), p i uvedené istot ,  balení, cen  a dodací lh .   

      
 
Stále širší sortiment kvalitních výrobk  Alfa Aesar jist  m že vyhov t i 
Vašim požadavk m, asto s výhodn jší cenou. Pro p epo et cen 
používáme nyní faktor 27,50 K /EUR v souladu se sou asným 
vývojem kurzu.  Aktuální cenové a dodací informace m žete získat v 
cenové nabídce.  
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Pracujete na míst , kde hrozí zasažení o í nebo pokožky nebezpe nými chemikáliemi nebo jinými látkami, které ohrožují  
zdraví? Pro Vaši v tší bezpe nost a pro rychlejší první pomoc nabízíme bezpe nostní a o ní sprchy italského výrobce TOF. 

ní sprchy jsou v provedení na pracovní plochu, k p ipevn ní na st nu nebo stojanové. 

Rovn ž bezpe nostní celot lové sprchy 
jsou v provedení na st nu nebo se stojanem. Další variantou je bezpe nostní sprcha  
s nášlapnou plošinou a to bu  samostatná celot lová nebo v kombinaci s o ní sprchou.  

Mobilní o ní sprcha  

je složená z p enosného zásobníku na pitnou vodu a jednoduché o ní sprchy. Voda je tla ená 
vzduchem, nádobu je tedy nutné pravideln  tlakovat. O ní sprchy jsou konstruované tak, aby proud 
vody sm ující na o i byl dostate  silný, ale p itom natolik jemný, aby nemohlo dojít k poškození 
zasažených o í. P esn jší sm rování proudu vody zajiš ují o nice z m kké gumy, které se snadno 

izp sobí obli eji. Ovládání o ních sprch je dvojí: u výsuvných sprch se voda spouští ernou pákou, 
na kterou dosáhnete snadno a intuitivn , protože je sou ástí t la sprchy. O ní sprchy p ipevn né ke 
st  se ovládájí pomocí páky s plochým tvercovým ovlada em a znakem bezpe nostní sprchy.   
 
 

 



 Odparka  bez  kompromis  
Pro b žné uživatele, kte í provád jí 
základní rutinní odpa ování 
rozpoušt del, ale kte í necht jí d lat 
žádné kompromisy v kvalit  a 
bezpe nosti nabízí švýcarský výrobce 
Buchi jednoduché a robustní modely 
rota ních vakuových odparek 
Rotavapor® R II. Modely jsou nabízeny 
ve standardních  konfiguracích 
s vertikálním nebo diagonálním 
chladi em pop . s chladi em pro suchý 
led. Všechny sklen né díly, krom  
odpa ovací ba ky, jsou tak jako i u 
vyšších modelových ad k dispozici i 
bezpe nostní verzi potažené plastem.  
Základní modelová ada odparky je 

vybavena vodní lázní s pracovním rozsahem 20 až 95°C, má teflonová 
sn ní a rychlý manuální zdvih, který je možno ovládat pouze jednou 

rukou. Mezi asto oce ované parametry pat í také malý p dorys celé 
sestavy odparky. 

 

 - nejtišší laminární   
box na sv   

 

Firma Kojair Tech Oy z Finska se již od roku 1969 zabývá vývojem a 
výrobou mikrobiologických bezpe nostních box  a dalšími za ízeními 
pro išt ní vzduchu.  

ed dv ma roky p edstavil tento výrobce novou vylepšenou adu 
laminárních box  t ídy II certifikovaných dle EN 12469 Kojair 
Silverline Blue Series.  Nejvýznamn jším znakem a výhodou t chto 
inovovaných laminárních box  je pro uživatele, kte í v nich pracují 
dlouhodob , jejich velmi tichý provoz, bezpe nost a energetická 
úspornost. Box Silverline Blue Series se m že pyšnit ozna ením 
nejtišší laminární box na sv . Nízké úrovn  hluku je dosaženo na 
základ  využití dlouholetých zkušeností firmy Kojair Tech Oy 
s vývojem a výrobou laminárních box , optimalizací proud ní vzduchu 
a hlavn  použitím nejnov jších ventilátorových technologií. Laminární 
box dosáhl excelentního 
výsledku hlu nosti a to 
pouhých 44 dB (A). 
Sou asn  vykazuje zna nou 
energetickou úspornost a 
vyza uje velmi nízký tepelný 
tok do svého okolí. Nap . box 
s pracovní ší kou 130 cm p i 
normální (neredukované) 
rychlosti proud ní a se 
zapnutým osv tlením 
pracovní plochy (3 500 lx) 
má spot ebu pouhých 170 
W.    
Další, na ja e roku 2012 
inovovanou adou je 
Biowizard Golden Line 
Ergosilence, která ostatn  
jako všechny další modely 
tohoto výrobce se vyzna uje 
ergonomickým, snadným a 
bezpe ným použitím a 
provozem. Uživatel op t 
ocení, zvlášt  p i dlouhodobé 
práci, velmi tichý provoz. 
Hlu nost dosahuje max. 47 dB (A). P i dlouhodobých innostech jsou 
vždy d ležité komfortní pracovní podmínky – modely ady Golden 
Line Ergosilence mají ve standardní výbav  elektricky výškov  
nastavitelný stojan. Pro r zné uživatele je možné uložit na ovládacím 
panelu do pam ti t i rozdílné pracovní výšky. Nalezení správné 
pracovní polohy usnad uje gelová podložka. Nastavitelná intenzita 
osv tlení zaru uje dokonalé osv tlení celé pracovní plochy bez stín .     
Výrobce Kojair Tech Oy nabízí všechny své laminární boxy ve 
standardních velikostech se ší kou pracovní plochy 100, 130, 170 a 
200 cm. 
 

HPLC rozpoušt dla vysoké kvality 
za p ijatelné ceny 

žeme Vám nabídnout širokou škálu 
rozpoušt del pro tvorbu mobilní fáze v HPLC. 
Acetonitril FarUV/Gradient Grade J.T.Baker, 
Methanol Gradient Grade J.T.Baker jsou 
základními HPLC rozpoušt dly, dodáváme ve 
2,5 l sklen né amber lahvi s ouškem, s expirací 
v r. 2016 a za velmi zajímavou cenu. K zásilce 
vždy zdarma p ikládáme analytický certifikát 

dodávané šarže. Rozpoušt dla možné použít pro izokratickou eluci i 
gradientovou zm nu složení mobilní fáze. Jejich 
istota dosahuje takové kvality, že nejsou výjimkou 

ani aplikace LC-MS. Aktuální šarže acetonitrilu 
vykazuje hodnotu odparku 0,5 ppm, obsah vody 
mén  než 0,001% , UV absorbanci (200-400 nm) 
v kyvet  1 cm – menší než 0,01. Je filtrována p es 
filtr 0,2 m, a je zabalena pod dusíkovou 
atmosférou. 
Zákaznicky oblíbené jsou tyto položky i z cenového 
hlediska – nap . uvedený acetonitril stojí  540 K  + 
DPH za 2,5 l láhev v balení 4x2,5 l. Dodací lh ty 
mohou být asto 1-3 dny. 
Dále nabízíme HPLC rozpoušt dla ChromoScan – 
aceton, dichlormethan, dioxan, ethylacetát, heptan, 
hexan, chloroform, propanol, THF, toluen a vodu, 
rovn ž v lahvích 2,5 litru. 
Pro HPLC s izokratickou nebo gradientovou elucí Vám jist  m žeme 
dodat vesm s všechny složky mobilní fáze v etn  pufr  apod. 
Spolu s oblíbenými chemikáliemi Alfa Aesar Vám dodáme pro Vaši 
HPLC aplikaci celou chemickou podporu. T šíme se na Vaše 
poptávky a požadavky. 

  
ipojení st íka ek p ímo na hadi ky  

Firma Bohlender nabízí pro bezproblémové dávkování médií do 
rozvodu tvo eného hadi kami 
miniaturní Luer-Lock konektory, 
kterými m žete p ímo p ipojit hadi ku 
na st íka ky. Konektory jsou vyrobeny 
z vysoce odolného PTFE a umož ují 

ipojení na UNF 1/4“ 28G. Vnit ní 
kónus Luer-Lock konektoru zajiš uje 

dobré t sn ní a vnit ní nebo vn jší závit zamezuje nežádoucímu 
povolení. P ipojení na hadi ky ID 0,8  nebo 1,6 mm je pomocí 
hadicové koncovky.  

Magnetická míchadla pro optimální míchání 
 Pro zajišt ní optimálního míchání i v 
nep íznivých podmínkách, nap .nádoby 
s nerovným dnem, velmi malé otá ky 
míchadla apod. nabízí tento n mecký 
výrobce speciální míchadla,  která jsou 
uložena ve “vodící ochranné kleci”.  
Povrch míchadel je chrán n chemicky 
velmi odolným PTFE. V katalogu 

žete najít míchadla vhodná pro 
nádoby od 250 ml do 5 litr .     

Zcela ponorná teflonová teplotní idla  
 Dalším zajímavým produktem jsou 
zcela ponorná teplotní idla 
(termo lánky nebo Pt100, t . A, pro 

ení teplot v rozsahu –50 až 250 
°C. Kabely jsou chrán n vrstvou PFA 
a jsou zakon eny LEMO koncovkou 
pro p ipojení k p ístroji.  Mezi typické 

aplikace pat í nap . m ení v autoklávech, m ení teploty ve velmi 
agresivních kapalinách.  



Inovace IKA pro homogenizaci  
IKA nabízí ty nejlepší technologie v oblasti 

ídelových mícha ek, které vynikají 
vyjíme nými vlastnostmi. Mají elektronický 
bezpe nostní obvod, digitální displej pro 

esné sledování nastavené a aktuální 
rychlosti, dva rozsahy rychlosti míchání, atd. 
Mícha ky Eurostar Control mají navíc možnost 

ipojit teplotní idlo pro p esnou regulaci 
teploty, odd litelný bezdratový ovládací panel, 
rozhraní USB,  možnost p epnutí sm ru 
míchání a velmi silný a výkonný motor s 
vysokým kroutícím momentem. 

Nová generace magnetických mícha ek RH 
basic n mecké firmy IKA nabízí adu nových 
funkcí. Má možnost p ipojení elektronického 
kontaktního teplom ru, ETS-D5 pro vysoce 

esné ízení teploty pomocí idla 
umíst ného p ímo v médiu. 

výkon 600 watt  a nerezové plotýnka 
zajiš uje rychlý oh ev.  

Silné magnetické pole a velký rozsah otá ek pro objem až 15 litr  
Nastavitelná bezpe nostní teplota  50-360°C  
Snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice, digitální zobrazení 
teploty a rychlosti  
Soft-start míchání motoru  

IKA p edstavuje novou adu výkyvných 
a rota ních t epa ek. Široké spektrum 
houpavých, rolovacích, rota ních a 

epacích pohyb  zahrnuje všechny 
druhy pohyb  pro technologii míchání. 

Rota ní d li  vzork  HAVER RPT 
Rota ní d li  umož uje 
získat reprezentativní 
množství vzork  pevných 
látek a suspenzí. P ístroj 
kombinuje t i d licí metody 
a dosahuje p esnosti až 
99,9 %. Uživatel si m že 
zvolit d lení 
reprezentativního vzorku 
v pom ru 1:8, 1:10 nebo 
1:30. Maximální vstupní 
množství pro jednu d lenou 
dávku je 4 000 ml (pro 

lení 1:8 a max. velikost 
ástic 10 mm). Materiál je 

zachycován do láhví 500 ml 
(model 1:8), 250 ml (model 1:8 a 1:10) a 30 ml, 20 ml nebo 15 ml 
(model 1:30). Povrchy, které p ichází do styku s d leným materiálem 
jsou  vyrobeny z materiál  potraviná ské jakosti a umož ují snadné 
išt ní. P ístroj je vybaven integrovaným  vibra ním podava em 

 

Skladovací systémy pro kryoboxy 
Pro 1,5/2,0ml mikrozkumavky 
autoklávovatelné 
vysoce odolný PP  
široká nabídka identifika ních 
zabarvení 
ID kódy   

 

 

    ROTA NÍ VISKOZIMETRY VISCOTECH MYR VR 3000   
    BROOKFIELDOVA METODA DLE ISO 2555  

Viskozimetry MYR VP 3000 jsou ur eny pro m ení viskozity dle ISO 2555 a p íslušných norem ASTM, které specifikují torzi, 
rychlost otá ek a tvar m ících špindl  (metoda m ení viskozity podle Brookfielda). Viskozimetr je dostupný v 9 verzích s širokou 
škálou rychlostí, špindl  a dalšího p íslušenství. 
Modely jsou k dispozici ve t ech r zných verzích: verze "L" pro nízkou až st ední viskozitu, verze "R" pro st ední až vysokou 
viskozitu a provedení "H" pro vysokou až velmi vysokou viskozitu. 
Základní model V0, má digitální displej pro p ímé zobrazení m ených parametr  a varovný signál pro m ení mimo rozsah.  
Model V1 má navíc rozhraní RS232, software ViscosoftBasic pro sb r dat a sníma  teploty Pt 100. 
Model V2 má další 2 rychlosti, obousm rné rozhraní RS232 a voliteln  software ViscosoftPlus pro 
automatický p enos a kontrolu nam ených dat. Modely V2 také zobrazují smykové nap tí a 
smykovou rychlost (s p íslušnými špindly). 
Vlastnosti: 

digitální displej – zobrazení viskozity v mPas nebo cP, rychlosti a typu špindlu, teploty vzorku  
rychloupínací špindly a velký výb r dalšího p íslušenství (adaptér pro malé objemy, adaptér pro 

ení nízké viskozity, spirálovitý adaptér pro krémy a gely) a software ViscosoftPlus pro 
automatický p enos a kontrolu  dat pro modely V2 
volitelné rychlosti pro velký rozsah m ení viskozity  (viz. tabulka) 

 

MYR VR 300 V0 L V0 R V0 H V1 L V1 R V1 H V2 L V2 R V2 H 

Rozsah 
6 až 

2.000.000 
mPas 

40 až 
13.000.000 

mPas 

3,2 - 
1.066.660 

dPas 

3 až  
2 000 000 

mPas 

20 až   
13 000 000 

mPas 

1,6 až  
1 066 660 

dPas 

3 až  
6 000 000 

mPas 

20 až  
40 000 000 

mPas 

1,6 až  
3 200 000 

dPas 

esnost 1 % 

Po et špindl  4 6 4 6 4 6 

Po et rychlostí 18 19 21 

cena 
bez DPH 21% 

platné do srpna 2014 
58.500 K  64.500 K  71.350 K  

Obj. . MY-007 MY-008 MY-009 MY-001 MY-002 MY-005 MY-003 MY-004 MY-006 

Všechny viskozimetry jsou dodávány v p enosném kuf íku, sou ástí kufru jsou:  hlava viskozimetru, stojan s držákem hlavy, napájecí kabel, teplotní sonda PT 100 
(u verzi V1 a V2), sada špindl  podle modelu, návod k obsluze a kalibra ní list. 

 

 


