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Výrobce Binder GmbH vylepšil nov  dodávané 
komory pro konstantní klimatické testy ady KMF 
a rozší il jejich rozsah pracovních vlhkostí z 90 % 
rH. až na 98% rH. Tato úprava umož uje využití v 
širším spektru aplikací než dosud. 
Prakticky ve všech oblastech pr myslu je stale 

tší tlak na trvanlivost a odolnost materiál  a 
výrobk . Pro intenzivní testování odolnosti 
materiál  za r zných klimatických podmínek se 
používají dlouhodobé zát žové testy. Rozší ený 
rozsah pracovní vlhkosti na 98% rH umož uje 
provád t testy p i tvrdších a nep ízniv jších 

podmínkách. Tyto tvrdší podmínky jsou zvlášt  vhodné pro testování v 
oblasti elektrotechniky a elektroniky. Testované materiály je možné 
vystavit dlouhodobým stresovým test m v rozsahu teplot -
10°C až +100°C a vlhkostech 10 až 98% rH. 
Rozm ry p ístroj  jsou navrženy s ohledem na snadný  p ístup  obsluhy 
k testovaným vzork m. Vnit ní sklen né dve e s t sn ním chrání 
testovaný materiál p ed nežádoucími teplotními výkyvy b hem p ípadné 
vizuální kontroly.   

esné a dlouhodob  stabilní m ení vlhkosti v komo e zabezpe uje 
kapacitní vlhkostní idlo, které umož uje velmi rychlou odezvu parního 
systému a tím rychlý návrat na nastavenou požadovanou pracovní 
vlhkost po otev ení dve í komory. 
Cirkulace vzduchu z obou stran vnit ní komory zabezpe uje homogenní 
klimatické podmínky i p i plném naložení komory.  

ístroje jsou nezávislé na kvalit  vody v míst  instalace, výrobce nabízí 
pro úpravu napájecí vody volitelné p íslušenství. Iontom ni ové patrony 
vyrobí demineralizovanou vodu pro napájení parního generátoru nebo 
lze p ipojit externí zásobníky demineralizované vody. 
Pro speciální požadavky zákazník  nabízí výrobce úpravy a modifikace 
zákadního provedení komor ma p ání – nap . p ídavná okna, pr chodky 
pro kabely m ících p ístroj , koncovky pro p ipojení vysouše e vzduchu 
nebo zdroje CO2 atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE INKUBÁTORU C150: 

 vnit ní rozm r komory : 500x600x500mm   
 teplotní rozsah 7°C RT až 50°C,  koncentrace CO2 0 až 20%  
 systém "Permadry" se zamezením kondenzace na st nách 
 ANTI.PLENUM Design pro zamezení mikrobiální kontaminace   
 vnit ní komora nerezová bez spoj  a s kulatými rohy, lehce  istitelná 
 sterilizování horkým vzduchem 180°C s no ní cyklem 

 

  

  
BBeezzppee nnoossttnníí  aa  oo nníí  sspprrcchhyy  

 

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, 
bezpe nostní-celot lové sprchy jsou rovn ž 
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. 
Novinkou v produkci spole nosti TOF srl. je 
celot lová bezpe nostní sprcha kombinovaná s 

ní sprchou z nerezové oceli, model 
TOF1100/380X316. S výjimkou gumových o nic 
s ví ky je sprcha kompletn  vyrobena z nerezové 
oceli INOX 316.  
 

výška   2260 mm 
ší ka  230 mm 
hloubka  790 mm 

ní sprcha  1024 mm 
napojení   G1“  
cena  35.670 K  bez DPH 
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VP 1000R je rota ní viskozimetr pro 
rychlé a flexibilní m ení viskozity v 
široké oblasti aplikací. Jeho extrémní 
nízká hmotnost 1,8 kg umož uje 
provád t m ení všude tam, kde uživatel 
pot ebuje. P ístroj je p ipraven k použití, 
jen vybalit, nastavit a stisknout tla ítko! 
Viskozimetr VP 1000R je provozován na 
baterie a má nastavenou pevnou 
rychlost  62,5 otá ek za minutu. Hodnoty 
viskozity jsou ode ítány ve dvou r zných 
jednotkách mPas dPas. 
Princip m ení je založen na rotoru 
pono eném v kapalin , ve které se otá í 
konstantní rychlostí, odpor kapaliny k 

otá ení je p eveden na hodnotu viskozity v mPas nebo dPas. 
Nejvýrazn jším rysem p enosného viskozimetru VP 1000R je jeho 
uživatelská p ív tivost. Díky této vlastnosti se stává ideálním 
nástrojem k m ení viskozity v pr hu výrobního procesu, p i 
kontrole v laborato ích, kde je zapot ebí rychlé a spolehlivé m ení 
viskozity. 
 

model špindl rozsah viskozity 

VP 1000 R R3 0.3 - 13 dPa-s 

VP 1000 R R1 3 – 150 dPa-s 

VP 1000 R R2 100 - 4.000 dPa-s 

cena 41.950 K  bez DPH 

 

MANEKO  
exkluzivn  v R  

nabízí CO2  inkubátory s 
horkovzdušnou sterilizací 

BINDER C150 
s 30% slevou  

cena …110.630 K  bez DPH  
 

platí do 30.6.2015  
vodní cena: 158.043 K  bez DPH  



ppHHmmeettrryy  aa  mmuullttiimmeettrryy  
EEDDGGEE®®    
Hanna Instruments p edstavuje 
svou nejnov jší inovaci na poli 

ení pH - multimetr EDGE™. 
EDGE je tenký 1,3 cm s hmotností 
pouhých 250 g. P ístroj m í pH, 
konduktivitu a rozpušt ný kyslík 
pomocí jedine ných digitálních 
sond, které p ístroj automaticky 
rozpozná. Ze sondy se p enáší 
informace o typu sondy, kalibraci a 
sériovém ísle sondy. 

Zjednodušuje m ení, kalibraci, záznam a p enos dat do po íta e 
nebo na disk pomocí USB rozhraní. Funkce CAL-CHECK® 
varuje, pokud pH elektroda pot ebuje vy istit nebo vym nit.  
Výhody multimetru EDGE®: 

tibodová kalibrace, rozlišení 0,001 pH  
kontrola stavu elektrody Sensor Check  
teplotní kompenzace s integrovaným idlem  
GLP podpora kontroly kalibrace 
osmihodinový provoz bez dobíjení v terénu 
loggování na stisk, intervalov  nebo po stabilizaci  
2 USB konektory pro disk / PC (CSV formát) 

 

Obsah dodávky: 
pHmetr EDGE, sklen ná plnitelná pH/T elektroda HI11310, 
laboratorní stojan s oto ným ramenem, USB nabíje ka, držák na 
st nu, pufry pH 4,01 / 7,01 / 10,01 a istící roztok, návod a 
kalibra ní certifikát.  
 

technické parametry pHmetru:   

Rozsah pH základní mód: -2.00 až 16.00 pH, -2.000 až 
16.000 pH; standardní mód: ±1000.0 mV pro pH 

Kalibra ní 
body  5 ve standardním módu; 3 v základním módu 

Kalibra ní 
pufry  

standardní mód: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45 a dva uživatelské pufry 

Teplotní 
kompenzace:  ATC (-20.0 až 120.0°C) 

Pam  dat  Až 1000 záznam  

ipojení  1 USB port pro práci s daty; 1 micro USB port 
pro nabíjení a p ipojení k PC 

Rozm ry  202 x 140 x 12.7mm 
Hmotnost  250 g 
 
Výhody multimetru EDGE®: 
EDGE® í pH, konduktivitu a 
rozpušt ný kyslík je neuv iteln  
tenký a lehký, s tlouš kou 12,7 mm 
a hmotností 250 g spojuje v sob  
prvky klasického stolního p ístroje 
a p enosného za ízení, což 
umož uje používat EDGE® jak v 
laborato i, tak v provozu nebo 
terénu. 
Multimetr poskytuje výsledky, které 
jsou na velkém 5,5 palcovém 
displeji snadno itelné pod širokým 
úhlem i z v tší vzdálenosti. 
Dobíjí  se  v  dokovací  stanici  nebo p es USB kabel  z  PC a vydrží  
až 8 hodin práce v terénu. 
Usnad uje práci s nam enými výsledky díky 2 USB výstup m. 
Nechte se p ijemn  p ekvapit cenami základních set .  
 

jednoparametrové p ístroje  cena 
bez DPH 

pH/ORP metr EDGE, sestava s pH elektrodou         9 598 K   
Konduktometr EDGE, set pro m ení 
konduktivity 15 098 K   

Oximetr EDGE, set pro m ení rozpušt ného O2      15 098 K   

   MMaalléé  ppaarrnníí  sstteerriilliizzááttoorryy  
 

 

Autoklávy ady Classic 2100 jsou 
ístroje pro jednoduché a 

ekonomické ešení sterilizace.  
Autoklávy jsou ur eny pro sterilizaci 
maximáln  3 kg malých nástroj  do 
délky 228 mm, pro všeobecné 
léka ské a stomatologické ordinace, 
pedikúry, tetovací a piercing studia, 
veterinární laborato e a pro mnoho 
dalších aplikací.  
Veškeré výrobky Prestige Medical 

ady 2100 Classic spl ují nejnov jší mezinárodní standardy 
bezpe nosti a mají ozna ení CE pro zdravotnické prost edky.  
Nabízíme ze skladových  zásob malý parní sterilizátor Classic 
210001 se systémem zabra ujícím otev ení víka b hem 
sterilizace, dvoustup ovou p etlakovou kontrolou, teplotní 
pojistkou, teplota sterilizace 126°C, doba 11 minut. Cena: 
22.350,- K  bez DPH v etn  tlakové zkoušky (p vodní cena 
28.317 K  bez DPH)  

 

 

TTuužžkkoovvéé    
mmuullttiimmeettrryy      
 

esné vodot sné p ístroje ady Testr35 
í pH, vodivost, TDS a-salinitu. Mají 

automatickou teplotní kompenzaci a 
automatickou kalibraci (až p tibodovou 
pro pH a t íbodovou pro vodivost). 
Všechny modely m í teplotu a 
zobrazují hodnotu na displeji. Velký LCD 
displej zobrazuje krom  m ených hodnot i stav baterie. P ístroje 
mají funkci automatického vypnutí p i ne innosti, napájejí se 
pomocí 4 x A76 mikrobaterií, které jsou sou ástí dodávky. 
Dodávají se bu  samotné p ístroje, nebo sada s p ístrojem v  
plastovém pouzdru s kalibra ními roztoky a nádobkami. Rozm ry 
jsou kapesní, 165 x 38 mm, hmotnost pouze 90 g. 
 

RRuukkáávvoovvéé  bbooxxyy            
Firma SICCO je sou ástí skupiny n meckého výrobce Bohlender, 
který je známý jako dodavatel laboratorních výrobk  z teflonu. 
Firma SICCO má více než t icetileté zkušenosti s výrobou 
za ízení pro bezpe né skladování a manipulaci s citlivými 
materiály. Vyráb né exsikátory, vysoušecí sk ín  a rukávové boxy 
vynikají robustní konstrukcí, zajímavým designem a 
sofistikovanou funk ností. Mezi poslední novinky v nabídce tohoto 
výrobce pat í rukávový box Duo 1 se dv ma p echodovými 
komorami. Box tvo í pevný hliníkový rám s výpln mi z 
akrylátového skla. Pracovní desku tvo í panel z polyethylenu. Na 

ední stran  jsou umíst ny dva páry pr chodek s rukavicemi z 
írodní pryže o velikosti . 9.  

Na zadní st  jsou v horní ásti umíst ny t i kabelové 
pr chodky. Box je dopln n na pravé i levé stran  dv ma 

echodovými komorami s výsuvnými policemi do pracovního 
prostoru boxu, pro snadné vkládání materiálu. 

 
Vn jší dve e p echodové komory jsou vybaveny jistící západkou, 
která zamezuje necht nému otev ení. Box i ob  p echodové 
komory mohou být p ipojeny  5 m PVC hadicí ke zdroji plynu  a 
pro zavzdušn ní jsou vybaveny 5 m PE hadicí. 

 
 

 



UUNNIIVVAACC  mmeemmbbrráánnoovvýý  
vvaakkuuoovvýý  ssyyssttéémm  pprroo  cceennttrráállnníí  zzddrroojjee  vvaakkuuaa  
  

 Univac vakuové 
membránové systémy jsou 
ur eny jako centrální zdroje 
vakua pro laborato e a 
pr myslové aplikace, pro 
za ízení zajiš ující 
velkokapacitní vakuovou 
filtraci, pro vakuové sušení 
a vakuovou destilaci. 
V Univac systému jsou 
všechny sou ásti nezbytné 
pro vytvá ení a regulaci 
vakua integrovány na 

mobilním základním rámu. Systém m že být vybaven maximáln  
osmi membránovými pumpami. Zkušenosti výrobce ukazují, že 
instalace 4 membránových pump bývá dostate ná pro asi 30 
odb rních míst v b žné laborato i.  
Vakuová p ipojení na sací a výtla né stran  jsou zakon ena 
malými p írubami DN 25 KF. Dva vypoušt cí dvoucestné kulové 
kohouty ve spodní ásti za ízení umož ují odstran ní p ípadných 
kondenzát . Celý elektronický ovládací panel je umíst n v 
rozvad i a systém je ízen vakuovým regulátorem VCZ 424. Pro 
systém Univac je  do stávajícího vakuového regulátoru VCZ 424 
nainstalován speciáln  vyvinutý software. Ke snížení tlaku v 
systému dochází postupn  podle p edem zvolené rampy ve 
spodním rozsahu erpací k ivky, která je p izp sobena rychlosti 
erpání použitých vakuových pump. Jednotlivé výv vy jsou pak 

postupn  vypínány, dokud není dosaženo nastaveného 
pracovního tlaku. P i poklesu požadované hodnoty tlaku se 
membránové vakuové pumpy pro její op tovné dosažení 
postupn  zase zapínají. Požadovaná hodnota pro sepnutí pump 
se nastavuje na regulátoru jako povolený nár st tlaku v celém 
systému zp sobený úniky. Po dosažení této hranice se systém 
zapne a op t sníží vakuum na požadovanou pracovní hodnotu. 
Systém je proto trvale v režimu stand-by. Nastavení parametr  se 

že provád t pomocí klávesnice na  regulátoru nebo z PC p es 
rozhraní RS-232. 
 
 

NNoovviinnkkyy  vv  ssoorrttiimmeennttuu  vvaahh    
 

V roce 2014 byla ukon ena výroba vah 
A&D HR 120EC a  HR 220EC. Nadále 
jsou v nabídce jen dvourozsahové 
modely HR 202i a HR 300i s váživostmi 
51/250 g nebo 320 g, dílkem 0,01/0,1 mg 
a vyhovující požadavk m GLP/GMP/ 
/GCP/ISO. 
Nov  si m žete vybrat také z ady HR-A. 
Jsou to analytické váhy s rychlým 
ustálením 2 vte iny a velkou 
odstranitelnou komoru s antistatickým 
povrchem. itelnost hodnot zajiš uje 
velký podsv tlený display. Váhy disponují i adou užite ných 
funkcí, jako nap íklad po ítací funkce s ACAI, vážení 
v procentech, výpo et hustoty, statické výpo ty atd.. V základním 
provedení je i interface RS-232C pro snadnou komunikaci váhy 
s PC. Spodní záv s umožní vážit i zav šená t lesa. K váze je 
možné objednat nap . USB a LAN interface nebo vestav ný 
akumulátor. Lze volit mezi modely s vnit ní a vn jší kalibrací. 
 

Typ Kapacita [g] Dílek [mg] Miska [mm] Cena bez DPH 
HR-100A 102 0,1 Ø 90 29 490 K  
HR-150A 152 0,1 Ø 90 31 380 K  
HR-251A 62 / 252 0,1 / 1 Ø 90 29 490 K  
HR-250A 252 0,1 Ø 90 37 730 K  

 
 

Výrobce A&D nabízí široké spektrum vah – bateriové, kapesní, 
pro sušinu, analytické, p esné, m stkové váhy pro každou 
aplikaci.  

 
  

RRoottaa nníí  rreeoommeettrr                      
RRhheeoollaabb  QQCC  
 Rheolab QC je rota ní rheometr, který  se 
skládá z vysoce p esného kodéru a 
dynamického EC motoru. Široký rozsah 
rychlostí a torze a velmi krátká odezva motoru 
tvo í z tohoto rheometru optimální nástroj pro 
zkoumání vlastností emulzí a disperzí p i 
míchání, pro testy povrchových vlastností 
nát  a stanovení „yield“ bodu, resp. 
vlastností  toku  gel  a  past.  Uživatel  si  m že  
zvolit mód s ízenou smykovou rychlostí nebo 
smykovým nap tím. 

ístroj lze obsluhovat manuáln , pop . 
pomocí softwaru RheoPlus. Patentovaný 
systém pro automatické rozlišení používané 
konfigurace m ících nástavc  zajiš uje bezchybnou volbu 
požadovaného nastavení. Pomocí po íta ov ízených m ení je 
informace o p íslušném geometrickém uspo ádání okamžit  po 
jejím p ipojení na tena do ovládacího software. 
Technické p edpoklady: 

výkonný, vysoce dynamický EC pohon motoru 
široký rozsah rychlostí a torzí 
nastavení m ení smykových rychlostí (control shear rate -
CR) a smykových nap tí (cont  rolled shear stress - CS) 
samostatn  i softwarov ízený systém 
možnost stažení m ících profil  a dat pro samostatn  
pracující systém 

ipojení k tiskárn  a te ce árových kód . 
Jednoduché použití: 

Toolmaster™: Patentovaný systém pro automatickou 
identifikaci m ícího systému a p íslušenství 
RheoPlus: Komfortní aplika ní software kompatibilní s 21 
CFR Part11 a LIMS/SAP rozhraním 
rychlospojky umož ující p ipojení m ícího systému jednou 
rukou 
široký rozsah m ících systém  pro všechny druhy aplikací. 

 
 

PPiippeettaa  MMiiccrroommaann  EE      
 

Pipeta je ur ena pro dávkování 
problémových kapaliny. Má vylepšenou konstrukci 
pro ergonomii a spolehlivost výsledk . Vykazuje 
nejvyšší správnost a p esnost p i pipetování 
viskózních, t kavých, teplých i studených kapalin. 
Patentovaný QuickSnap systém k nasazení i 
odhození kapiláry s pístem dovoluje používání 
pipety stejn  snadno jako b žnou pipetu. 
Aretovací tla ítko brání necht né zm  objemu 

hem pipetování.  
Aktivní stírání kapaliny pístem ze st ny kapiláry 
garantuje p esné dávkování i velmi viskózních 
kapalin. 6 model  pokrývá rozsah od 1 µl až 1000 µl (pro objemy 
nad 1000 µl použijte Distriman nebo Repetman, které fungují na 
stejném principu). Pipetovaný objem je plynule nastavitelný, není 
nutná rekalibrace pipety po vým  kapiláry s pístem. Kapiláry i s 
písty lze nasadit a odhodit bezkontaktn , podobn  jako b žnou 
špi ku.  
Technická konstrukce positive displacement pipety na rozdíl od 

žné pipety principiáln  brání vzniku letícího aerosolu z 
nasávané kapaliny, nem že tak dojít ke kontaminaci dalšího 
vzorku aerosolem z p edchozího. B žné filtrové špi ky nikdy 
nemohou 100% zabránit k ížové kontaminací aerosolem, i když 
jsou velmi ú inné. Proto je tato pipeta vhodná i pro nebezpe né, 
siln  toxické kapaliny a pro vzorky velmi citlivé na k ížovou 
kontaminaci jako fragmenty DNA, enzymatické roztoky, 
radioaktivitou zna ené vzorky.  
Garantované výsledky – správnost a p esnost jsou lepší, než 
zaru uje specifikace ISO8655. T chto výsledk  lze dosáhnout jen 
s použitím originálních kapilár a píst  pro Microman, zkrácen  CP 
(Capilary and Pistons).  
 
 


