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Klimatická komora KBF 1020 
BINDER GmbH. - p ední sv tový výrobce sk ové teplotní techniky. 
klimatických a simula ních komor pro výzkumné i provozní laborato e 
rozší il v lo ském roce nabídku klimatických komor o zatím sv j nejv tší 

model – klimatickou 
komoru KBF 1020, která 
nabízí 1020 ltr. vnit ního 
užitného prostoru a která 
dopl uje stávající nabídku 
115, 240 a 720 litrových 
komor. Velká vnit ní 
komora poskytuje dostatek 
prostoru jak pro uložení 
velkého množství 
testovaného materiálu, tak i 
jednotlivých velkých vzork . 

ístroj je mobilní, je 
vybaven pojízdnými 
kole ky a je možno jej 
snadno dle pot eby 

emístit. 
Klimatické komory ady 
KBF jsou ur eny pro 
dlouhodobé stabilitní testy 
a experimentální studie 
zvlášt  ve farmaceutickém 
pr myslu a ve 
zdravotnictví. Provedení 
test  popisují sm rnice ICH 
(International Conference 
on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human 
Use), ve kterých je jasn  specifikován rozdíl mezi zrychleným a 
dlouhodobým testováním. P i dlouhodobém testování jsou umíst ny vzorky 
v klimatické komo e po dobu n kolika m síc  p i r zných klimatických 
podmínkách (dle regionu užití). Nejd ležit jším parametrem je pak zajišt ní 
homogenních podmínek pro všechny testované vzorky po celou dobu 
testování. Komory ady KBF jsou speciáln  konstruovány pro tento typ 
test . Nejnov jší generace technologie p edeh ívací komory APT.line 
zabezpe uje vysokou teplotní stabilitu a p esnost i p i plném naložení 
komory. P ístroje pracují s p esným systémem zvlh ování, který je ízen 
pomocí kapacitivního vlhkostního idla, jsou vybaveny ochranou proti 
kondenzaci a celý vnit ní prostor v . držák  polic je vyroben z nerez oceli. 
Napájení systému zvlh ování je velmi flexibilní, podle kvality vody 
umož uje p ipojení p ímo na vodovodní rozvod nebo pokud není kvalita 
vody dostate ná nabízí výrobce systém pro úpravu a demineralizaci 
napájecí vody.  
Avantgarde.Line  
Intenzivní práce vývojového odd lení výrobce 
vedla k vývoji nové ady sušáren 
Avantgarde.Line, které se pyšní novými 
funkcemi, inovativní technologií a vynikajícím 
výkonem. Nový systém APT.line™ cirkulace 
vzduchu spole  se silnou, 60 mm silnou 
tepelnou izolací zajiš ují vysokou prostorovou 
i asovou p esnost rozložení teploty v komo e 
a také energeticky úsporný provoz.   

ístroje jsou ovládány regulátorem s LCD 
displejem, na kterém lze snadno a intuitivn  
nastavit adu provozních parametr . P ístroje 
jsou nov  vybaveny standardním USB 
rozhraním pro snímání a p enos provozních dat. Sušárny a biologické 
inkubátory nové ady Avantgarde.Line byly postupn  uvád ny na trh od 
íjna lo ského roku a nahradily p vodní modely Classic.Line. Nové modely 

jsou nabízeny ve   velikostech 56, 115 a 260 ltr.  
 

Nejv tší termoelektricky chlazený inkubátor na sv  
V druhé polovin  lo ského roku firma Binder 
uvedla na trh nový termoelektricky chlazený 
inkubátor KT 170, který doplnil stávající 
menší typy KT 53 a KT 115. Zajímavé na 
novém modelu chlazeného inkubátoru KT 
170 je, že p estože má tém  o 50 % v tší 
užitný objem než jeho menší p edch dce KT 
115, tak zabírá stejný p dorys. Inkubátory 
ady KT umož ují nastavit rozsah pracovních 

teplot od +4°C do +100°C, kde maximální 
hodnota má sloužit hlavn  pro dezinfek ní 

ely. P ístroje s Peltierovým chlazením se 
vyzna ují vysokou energetickou ú inností 

homogenním prost edím a extrémn  tichým provozem (mén  než 48 dB) .   
Inkubátor C 170 
Nový model CO2 inkubátoru C 170, který nahrazuje p vodní oblíbený typ 
C 150 nabízí uživateli v tší vnit ní komoru o velikosti 170 litr . P ístroj byl 
vyvinut op t pro b žné aplikace laborato ích 
zabývajícími se bun nými kulturami. Dva p ístroje 
C 170 je možné stohovat na sob  a v takovém 

ípad  pak sestava nabízí na malém p dorysu 
jedine ný pracovní objem. Konstrukté i u nového 
modelu snížili jeho výšku a tak v p ípad  stohování 
jsou ob  komory snadno p ístupné a protože 
sestava dvou p ístroj  nep esahuje výšku 180 cm 
je možné i na ovládacím panelu horního p ístroje 
dob e nastavovat pracovní parametry. Nový C 170 
vybaven vysoce ú innou dekontaminaci s použitím 
auto sterilizace horkým vzduchem p i 180°C. 
Vnit ní komora s oblými rohy je vytla ena z jednoho kusu nerez oceli a 
nemá žádné sváry a lze ji snadno vy istit. Systém oh evu VENTAIR™ 
zajiš uje rovnom rné rozložení nastavené pracovní teploty v komo e a 
garantuje tím optimální podmínky pro kultivaci bun ných a tká ových 
kultur. Systém oh evu umož uje po otev ení dve í dosáhnout velmi 
rychlého návratu na nastavenou pracovní teplotu. I v tomto novém modelu 
používá výrobce pro p esné m ení koncentrace CO2 jeho osv ený 

ící systém s infra erveným idlem, který nevykazuje žádný drift a pro 
rychlé a ú inné rozprašování plynu v komo e je použita mísící tryska na 
bázi Venturiho efektu.    

 
 

 



CChheemmiikkáálliiee  pprroo  kkaažžddééhhoo    
 

Již od roku 2006 nabízí Maneko 
chemikálie firmy Alfa Aesar. 
Tento výrobce nabízí množství 
organokovových slou enin,  
ferroceny, Grignardova inidla, 
organokovové halogenidy, 
organokovové heterocykly, 
amíny,  hydroxidy,  oxidy  aj.   Z  

organok emi itých slou enin se jedná o alkyny, TMS,DMS, TES, TIPS, 
dimethylsilyleny vinylsiloxany, vinylsilany,  apod..  Obdobn  m žete 
vyhledat množství heterocykl , organických slou enin fosforu, síry, 
také boronové kyseliny.  
Ší e portfólia anorg anických látek je ur ena pro každého uživatele. 
Zájemci o slitiny a materiály pro napa ování, leptání, formy uhlíku 
(diamant, grafit aj.) si rovn ž vyberou. Kovy a prvky jsou dodávány ve 
formách  drátu, fólie, ty inek, nanoprášeku, ingot , granulí atd. 
Dodací lh ta chemikálií ze skladu v N mecku je jeden týden. Na webu 
www.alfa.com jsou k dispozici bezpe nostní listy, analytické certifikáty, 
cena balení v EUR, údaje o fyzikáln -chemických vlastnostech a další 
charakteristiky. Vyhledávat lze podle názvu, ásti názvu, CAS No., 
katalogového ísla a sumárního vzorce. Ceny v K  jsou ur eny 
aktuálním p epo tem a doprava do 100 km z Prahy je zdarma. 

JJeeddnnoodduucchháá  aa  eeffeekkttiivvnníí  rroottaa nníí  vvaakkuuoovváá  
ooddppaarrkkaa  RRoottaavvaappoorr  RR--110000        
 

Rota ní odparka Rotavapor R-100 je p izp sobena  
základním pot ebám v klasických laboratorních  

aplikacích. Má nastavitelnou rychlost otá ek  
20 až 280 RPM, manuální zdvih odpa ovací  

ba ky z lázn  a vestav ný displej pro  
zobrazení aktuální a nastavené teploty lázn .  

Proces m že být ízen jednotkou rozhraní  
I-300. Sou ástí dodávky je vertikální chladi , 

1L ímací a odpa ovací ba ka, láze   
o objemu 4 L, vše p ipraveno k použití.  
Rychlost otá ek: 20-280 rpm 
Rozsah teplot:  20 - 95°C 
Cena od 66.250 K  bez DPH 

 
 
VVEETTEERRIINNÁÁRRNNÍÍ  DDIIAAGGNNOOSSTTIIKKAA  
 

Letos jsme do veterinárního portfolia za adili 
kolik novinek. Z produkce britské firmy Woodley 

je to p enosný veterinární mo ový analyzátor MS 
InSightTM Urine Reader ur ený k p esnému 
kvantitativnímu vyhodnocování  jedenáctipara-
metrových veterinárních diagnostických proužk  
InSight MS-11 Vet a dvouparametrových InSight MS-2 (pom r 
mikroalbumin/kreatin). Dále veterinární p enosný koagula ní analyzátor 
InSightTM QLabs  vhodný pro diagnostiku spojenou s nadm rným 

krvácením, d di nými poruchami krvácení, 
edopera ní kontrolou p ípadných rizik a 

diseminovanou intravaskulární koagulpatii. 
Jednoduchá obsluha, parametry PT/APTT v 
jednom stripu, vyšet ení z 10 µl plné krve, po 
vložení proužku výsledek do 5 minut, 
vestav ná kontrola kvality, kalibrován 
speciáln  pro psy a ko ky. P ístroj je dodáván 

v pouzd e s odb rovým perem a lancetami.      
Japonská firma FUJIFILM rozší ila nabídku analyt  pro veterinární 
biochemický analyzátor NX 500V DRI-CHEM o stanovení vCRP (psí c-
reaktivní protein). Stanovení C-reaktivního proteinu je d ležitý dopln k k 
tradi ním indikátor m zán tu (leukocytóza). 
Francouzská firma Alvedia p ichází na trh s dalším rychlým testem Quick 
TEST  DAT na stanovení p ítomnosti 
autoimunitních protilátek 
imunochromatografickou technikou s použitím 
specifických reagencií obsahující psí 
antiglobuliny. Jediný p ímý psí Coombs v test 
pro veterinární kliniky a praxe. P ímý 
antiglobulinový test (DAT) má za cíl zjistit 

ítomnost imunoglobulinu anebo C3 komponent 
na povrchu ervených krvinek pacienta. DAT se b žn  používá v 
diagnostice zprost edkované imunitním systémem, hemolytické anémie 
(IMHA) u ps . 

 

NNoovvýý  bbeezzppee nnýý  mmllýýnneekk    AA  1100     
 

Nový mlýnek A 10 firmy IKA nabízí další výhody pro 
zvýšení bezpe nosti a snadnost používání. 
Mlýnek pracuje pouze p i zav eném víku a m že 
být otev en jenom vestoje. Funkce rychlého vypnutí 
zvýší bezpe nost operátora. Membránová 
klávesnice zlepšuje snadnost obsluhy. Digitální 
asova , ukazatel doby mletí a kódu chyby jsou 

zde navíc pro komfort obsluhy. Mlýnek je unikátní 
pro možnost snížení kapacity mlecí komory u 
malých množství vzork . 
Nový design za ízení s integrovaným  p ipojením 
chladicí vody je ur en pro tvrdé, k ehké, m kké a 
vláknité materiály, to vše až do objemu 50 ml. 
Vzorky se melou v komo e, což znamená, že také tvrdé, olejovité a 
vodné materiály mohou být zpracovány. Mlýnek m že být provozován 
v p erušovaném cyklu. Víko se snadno otevírá a zavírá bajonetovým 
uzáv rem, nože se lehce vym ní b hem pár krok . 
Nerezový n ž A 10.1 je sou ástí dodávky p ístroje. Tento mlýnek 

že být sou ástí p ípravy vzork  nebo surovin i materiál  v 
potraviná ství, kosmetice, chemickém a farmaceutickém pr myslu, 
zem lství aj. 
 
 

  HHAALLOO  ppHH  eelleekkttrrooddaa  ss  BBlluueetthhooootthh    
 

Hanna Instruments uvedla na 
trh novou kvalitní pH elektrodu 
s bezdrátovým p enosem dat 
do iPad® tabletu p es 
Bluetooth®. V kombinaci s 
aplikací Hanna Lab 

edstavuje sonda HALO 
plnohodnotný pH meter s 
podporou zajišt ní kvality 
výsledk  a archivaci dat i 
pr  m ení. Plnitelná pH elektroda s dvojitým rozhraním 
referen ní elektrody a zabudovaným teplotním idlem je vhodná pro 
nejr zn jší aplikace - pitná / technologická / odpadní voda, 
potraviná ství. V domácích podmínkach p edstavuje HALO ideální 
ešení pro kontrolu pH a teploty v bazénu. 

Rozsah    0 až 13 pH; -5 až 80°C 
Max. tlak    0,1 bar 
Referen ní elektroda  dvojité rozhraní, Ag/AgCl 
Rozhraní se vzorkem  1x keramická frita, výtok 15-20µL/hod 
Elektrolyt   KCl 3,5 M  
Materiál    sklo, plast 
Tvar    sférický, pr r 12 mm, délka 195 mm 
Napájení    CR2032 3V LiIon baterie, cca. 500 hodin 
Rozsah dodávky   pH sonda, baterie, aplikace 
Cena   5.500 K  bez DPH 
 

  --  ppllaassttoovvéé  ddííllyy  pprroo  EEXX  pprroosstt eeddíí    
 

Bohlender (SRN) pat í mezi  p ední sv tové výrobce laboratorních 
pot eb z fluorovaných polymer . Tyto výrobky vynikají svou chemickou 
odolností, nicmén  jako vsechny plasty mohou p inášet problémy p i 
použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu. Pro zabrán ní vybíjení 
statické elekt iny z t chto plast  ve vaší laborato i nabízí výrobce 
širokou adu díl  vyrobených z vodivých materiál . EX produkty 
zahrnují položky jako h ídelová míchadla, ložiska míchadel, ventily, 
hadice, hadicové spojky a koncovky. Všechny tyto díly mají možnost 
elektrického vybití pomocí  p ipojení uzem ovacího vodi e. 
Uzem ovací vodi  je na dílech uchycen bu  do svorkovnice nebo pod 

ipravené zakon ení se šroubem. Jednotlivé komponenty tvo í 
modulární systém a navzájem do sebe pasují.   

       

http://www.alfa.com/


KKrryyooggeennnníí  mmllýýnnyy  FFrreeeezzeerr//MMiillll  
estože je kryogenní mletí 

již dlouhou dobu d ležitým 
nástrojem analytické chemie, 
bývá publikováno celkem 

ídka. Ovšem nedávná 
identifikace ostatk  ruského 
cara Mikuláše II. nejen že 
vy ešila p es sto let starou 
záhadu, ale došlo také ke 
 zd razn ní významu této 
techniky pro další obory jako 
je nap . forenzní a 
archeologický výzkum. Po 
namletí fragment  kostí 
v kryogenním mlýnu 
Freezer/Mill byla úsp šn  
extrahována DNA. 
Mnoho analytických vzork , které jsou velmi m kké a elastické nebo citlivé 
na mletí  p i b žných teplotách, je možné nechat zk ehnout zmrazením a 
následn  namlet v kryogenním mlýnu. Mezi takové vzorky pat í nap . 
polymery, guma, textil, obilná zrna, vlasy, nehty, k že, kosti, svalová tká , 
atd. Existuje také velké množství vzork , které degradují b hem klasického 
mletí, ale zmrazením jsou jejich vlastnosti zachovány. Nap íklad uhlí m že 
být kryogenicky namleto bez ztráty t kavých složek nebo nap . jíl m že být 
namet pro následnou XRF analýzu bez narušení krystalické struktury. V 

ípad  vzork  kostí, neht  a jiných biologických materiál  je mletí v 
kryogenním mlýnu pot ebné pro následnou extrakci nukleových kyselin bez 
zni ení DNA a dokonce i RNA.  
Kryogenní mletí p edstavuje také jedine nou výzvu pro konstruktéry 
takových mlýn , protože nízká teplota je velmi náro ná na mechanická 
za ízení. Kryogenní mlýny firmy SPEX mají magneticky pohán ný impaktor, 
který mele vzorek v nádobce pono ené po celou dobu v kapalném dusíku. 
Samotné mletí trvá ádov  n kolik minut.  
Mlýny Freezer/Mill byly vytvo eny jako nejefektivn jší tzv. „mlýny poslední 
nad je“ pro vzorky, které b žnými technikami mletí namlet nelze. 

 
Kryogenní mlýny firmy SPEX se vyzna ují unikátní konstrukcí, kdy mlecí 
nádobka je po celou dobu mletí pono ena p ímo v kapalném dusíku a 
k mletí vzorku dochází pomocí magneticky pohán ného mlecího t líska 
(impaktoru). Nedochází tedy k opot ebování žádných pohyblivých díl  
mlýnu. Celý mlecí proces probíhá za nízké teploty a za p esn  
reprodukovatelných podmínek. Mletí je pom rn  rychlé (zchlazení vzorku 
10 – 15 minut, vlastní mletí 2 - 10 minut podle typu materiálu) a vzhledem 
ke konstrukci mlýnu i bezpe né, což je hlavní problém klasicky 
konstruovaných mlýn  pro 
kryogenní mletí, kde se nádoby 

ed vlastním mletím manuáln  
pono ují do kapalného dusíku.  
Celé mletí je ízené pomocí 
odnímatelné dotykové 
obrazovky a je pln  
programovatelné (po et a asy 
jednotlivých cykl , p edchlazení, 
dochlazování a frekvence 
impaktoru), uložit do pam ti lze 
až 20 mlecích program . 
Všechny kyogenní mlýny firmy 
SPEX mají izolovaný pláš  a jsou vybaveny hlídáním hladiny kapalného 
dusíku. K dispozici je široký sortiment mlecích nádob. P i mletí nem že 
docházet k odpa ování vzorku, mlecí nádobky jsou uzav ené a umož ují 
snadné išt ní. Mlýn je opat en bezpe nostní pojistkou, není tak možné 
jeho otev ení b hem mletí.  
 
Nejb žn jší aplikace Typické vzorky 

Extrakce DNA a RNA 
Forenzní analytika 
Geneticky modifikované 
potraviny  
Analýza kvasnic 
Materiálová analýza 
Analýza farmaceutických surovin 
Testování lé iv 
RoHS/WEEE 
Plasty 
Polymery 
Testování potravin 

kké kovy 

Živo išná tká  
Rostlinná tká  
Polymery 
Kvasnice 
Farmaceutika 
Potraviny  
Elektronické komponenty 
Textil 
Vlasy 
Zuby 
Kosti 
Zinek, hliník 

 

Firma SPEX má více než šedesát let zkušeností s kryogenními mlýny a 
v její sou asné nabídce jsou ty i modely lišící se svou velikostí, 
pr chodností vzork  a možnou velikostí mletého vzorku: 
6775 Freezer/Mill 
Kryogenní mlýn 6775 Freezer/Mill je kompaktní kryogenní mlýn pro vzorky o 
hmotnosti  mezi 0,1 až 5 g. Do mlecí komory je možné umístit jednu mlecí 
nádobku nebo sadu až t í mikronádobek pro 
vzorky o hmotnosti 0,1 až 0,5g. Pod víkem 
nádobky je prostor, kde lze umístit další 
nádobku se vzorkem pro p edchlazení 

hem mletí, což výrazn  zvyšuje 
pr chodnost vzork .  
6875 Freezer/Mill 
Kryogenní mlýn 6875 Freezer/Mill je 
kryogenní mlýn pro vzorky s navážkou až 
100 g. Do mlecí komory je možné umístit až 
ty i mlecí nádobky pro vzorky o hmotnosti 

mezi 0,1 až 0,5 g nebo jednu mlecí nádobku 
pro vzorky o hmotnosti až 100 g. Tento mlýn 
lze dovybavit o automatické dopl ování 
kapalného dusíku z externí Dewarovy 
nádoby. 
6875D Freezer/Mill 
Kryogenní mlýn 6875D Freezer/Mill se od 
modelu 6875 liší tím, že je vybaven dv ma mlecími komorami, umož uje 
tedy až dvojnásobnou pr chodnost vzork . Navíc je standardn  vybaven 
možností automatického dopl ování dusíku.  
6970EFM Freezer/Mill 
Kryogenní mlýn 6970EFM Freezer/Mill je kryogenní mlýn s vysokou 
pr chodností vzork , který umož uje mletí vzork  o hmotnosti od 0,5 do 
100 gram . Má dv  mlecí komory, které je možné používat zcela nezávisle. 
Je vybaven automatickým dopl ováním dusíku. 
Všechny mlecí nádobky pro kryogenní mlýny Freezer/Mill firmy SPEX se 
skládají z centrálního válce, dvou uzáv  a impaktoru. Oba uzáv ry lze 
snadno z centrálního válce vyjmout a jednoduše tak vložit vzorek do 
nádobky nebo po namletí vzorek vysypat. V nádobce je spolu se vzorkem 
umíst n válcovitý impaktor, který je b hem mletí magneticky pohán n a 
svým pohybem od jednoho uzáv ru ke druhému slouží k mletí vzorku. 
Centrální válec je vyroben z pr hledného polykarbonátu, umož uje tak 
vizuální kontrolu mletí.  
Optimální objem vzorku, jeho hmotnost, as mletí a frekvence impaktoru 

pro jakoukoliv skupinu vzork  jsou 
stanoveny experimentáln , 
zkušenostmi uživatel  a také 
požadavky na analýzu. Ve v tšin  

ípad ím menší výchozí vzorek a 
delší as mletí, tím jemn jší ástice 
po namletí vznikají. Také ím nižší 
teplota tím menší výsledné ástice. 
V p ípad  „small“ mlecích nádobek 
je doporu en maximální objem 
vzorku 5 ml. Objemn jší vzorky 
mohou již omezovat pohyb 
impaktoru. Pro co nejú inn jší mletí 
se doporu uje nep ekra ovat objem 
1 až 2 ml, to odpovídá 1 až 2 g u 
polymer  nebo 2 až 4 g u kostí. 
Nádobky mají polykarbonátový 
centrální válec, impaktor a uzáv ry 

jsou vyrobeny z nerez oceli. V nabídce firmy SPEX jsou také speciální 
nádobky se stejnou kapacitou, ve kterých nep ichází vzorek do kontaktu 
s kovem a nedochází tak k p ípadným kontaminacím. Uzáv ry jsou zde 
vyrobeny z polykarbonátu a nerezový impaktor je potažený vrstvou 
polykarbonátu. Dále je k dispozici nádobka, kde kovový impaktor a uzáv ry 
neobsahují Cr. Tato nádobka je ur ená ke mletí vzork  (nej ast ji 
elektronických komponent) bez rizika kontaminace chromem. K dispozici je 
také kompletn  nerezová nádobka (v etn  centrálního válce), která je 
ur ena pro mletí vzork  u nichž je nežádoucí styk s polykarbonátem. 
K dispozici jsou i mikronádobky, kde je v komo e mlýnu možné použít až t i 
tyto mikronádobky namísto jedné „small“ mlecí nádobky. Do každé takové 
mikronádobky je možné použít velmi malé množství vzorku, obvykle mezi 
30 až 200 mg. Naproti tomu „large“ mlecí nádobky mají kapacitu 50 ml, tedy 
desetkrát více než „small“ mlecí nádobky. Typické množství vzorku pro 
mletí je pak 10 až 20 gram  polymer  nebo 20 až 40 gram  kostí. Nová 
série nádobek st ední velikosti „mid“ má polovi ní kapacitu „large“ nádobek. 
Tyto nádobky se vyráb jí také v provedení bezchromové oceli nebo 
kompletn  z polykarbonátu. 
Mlýn 6775 umož uje mletí bu  v jedné „small“ mlecí nádobce nebo 
simultánn  až ve t ech mikronádobkách. 
 Mlýn 6875 umož uje sou asné mletí až ve ty ech „small“ nádobkách nebo 
až  t ech mikronádobkách nebo v jedné „large“ nebo jedné „mid“ mlecí 
nádobce. 
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Mycí a dezinfek ní automaty Miele již adu let 
umož ují p ípravu analyticky istého 
laboratorního skla a pom cek ve výzkumných 
i provozních laborato ích, z výroby a to v 
oblasti chemie, mikrobiologie, biotechnologie, 
farmacie, mediciny i klinické praxe. P ístroje 
umož ují také bezpe né a zp tn  
vysledovatelné išt ní a dezinfekci léka ského 
instrumentária.  Vedle intenzivního mycího a 
dezinfek ního ú inku jsou sou asn  velmi 
šetrné k umývaným materiál m a proto je 

doporu ují i p ední výrobci laboratorního skla, pom cek a 
zdravotnických nástroj . 
Nová generace mycích a dezinfek ních automat  poskytuje uživateli 
vysokou kapacitu umývaného skla (až 128 injektor  pro laboratorní 
sklo), která je výsledkem optimalizace rozm  mycího prostoru v 
kombinaci se zcela p epracovaným programem mycích koš . Nová 
koncepce p ináší provozovateli úsporu asu, úložné plochy a 
investi ních náklad . Mycí koše jsou osazeny zadním p ipojením, které 
tak umož uje nep erušované využití užitné plochy v mycích koších. 
V p ístrojích ur ených pro klinickou praxi lze v každé šarži nyní 

ipravit 6 sítových DIN misek, což p edstavuje zvýšení kapacity o 
50% ve srovnání s p edchozí adou. 
Pro zajišt ní maximálního mycího tlaku v každé fázi programu jsou 
v my kách instalována  erpadla s variabilními otá kami.  Taktéž 
optimalizovaný rozvod vody a siln  zvýšený tlak v injektorových 
tryskách umož ují d kladné vymytí a bezpe nou p ípravu dutých 
nástroj . K ú innému mycímu provozu p ispívá kontrola mycího tlaku a 
rotace rozst ikovacích ramen, která ihned rozpozná klesající mycí tlak 
nebo blokování mycích ramen. Správná jakost mycí a oplachové vody 
je kontrolována m ením vodivosti. 
Lepší hygien  a bezpe nosti provozu p ispívá laserovou technologií 
bezespárov  sva ovaný mycí prostor a oh ev vody, který nov  probíhá 

ímo v ob hovém erpadle a ne pomocí  topných t les v mycím 
prostoru. Vícenásobný filtra ní systém ú inn  odstra uje ástice 
ne istot z mycí lázn . 
Nová, modulární koncepce koš  poskytuje uživateli maximální 
flexibilitu p i intuitivním ovládání. Je možné používat a jednoduše 
sestavovat r zné kombinace mycích modul  a tím se pružn  

izp sobit nejr zn jším situacím napln ní. 
Mycí automaty jsou ovládány novou ídící jednotkou Touch control 
s r zným po tem standardních mycích program . Jednotka umož uje 
také nastavit specifické programy, které jsou optimáln  p izp sobeny 
zne išt ní, druhu a množství mytého laboratorního skla nebo nástroj . 
Nová generace mycích a dezinfek ních automat  od firmy Miele 

esv uje svojí malou spot ebou energie, vody a dalších provozních 
prost edk , velkým mycím výkonem p i krátkých dobách trvání 
program .  
RRoozzppoouušštt ddllaa  pprroo  vvaaššii  HHPPLLCC  aannaallýýzzuu 

 

Firma Maneko dodává pro HPLC analýzu rozpoušt dla 
Acetonitril gradient grade a Methanol gradient grade 
(J.T.Baker), které se b žn  používají pro izokratickou a 
gradientovou eluci, protože mají HPLC istotu 
vyhovující ob ma elu ním mód m. Navíc se dají 

pohodln  použít pro (semi-) preparativní postupy, nebo  jejich 
chemická istota a obsah ástic dosahují požadovaných hodnot a 
podporují trvanlivost sorbentu v 
kolon . Kvalitu a vlastnosti 
rozpoušt del dokládají analytické 
certifikáty p íslušné šarže, které 
dodáváme ke každé zásilce zboží. Z 

chto d vod  se rozpoušt dla 
používají i pro farmaceutickou 
analýzu. Sou asná cena je 590 K  
bez DPH za láhev 2,5 l acetonitrilu, 
320 K  bez DPH za methanol. 
Dodáváme do 2 týdn  po krabicích 4x2,5 l . 
Tato univerzální rozpoušt dla dopl ujeme o další – hexan, heptan, 
THF, dichlormetan, propanoly, aceton, ethylacetát, chloroform a vodu. 
U t chto rozpoušt del vám rádi p edložíme cenovou nabídku s 
aktuálními dodacími podmínkami. Vše najdete na našem webu 
http://www.maneko.cz/chemikalie/chemikalie-pro-hplc-106/. 
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Britská firma Moorfield byla založena 
roku 1989 a hned od po átku své 
existence se zam ila na dodávky 

ístroj m pro vakuové technologie pro 
zákazníky z oblasti výzkumu a vývoje.  
Základním obchodním artiklem v 
posledních dvou desetiletích byly 
systémy PVD, které jsou ur eny pro 
pilotní pr myslovou výrobu pro nanášení 
tenkých vrstev.   

Celý systém je konstruován jako 
modulární s možností flexibiln  reagovat 
na asto se m nící technické požadavky 
uživatel , což je typické pro oblast R&D. 
Za ízení se skládá ze základního modulu 
M307, který je pozd ji možno doplnit o 
adu díl  vhodných pro r zné techniky 

nanášení kov , anorganických i 
organických látek (elektronové d lo, 
plazmové naprašování, nízko a 
vysokoteplotní odpa ování). Systémy 
mohou být konstruovány jako 
samostatn  stojící nebo v p ípad  práce s materiály citlivými na 
vzduch  jsou kombinovány s rukávovými boxy. Výrobce nabízí adu 

zných velikostí pracovních komor 
dopln ných o r zn  výkonné 
vakuové systémy. 
 Pro výkonné plazmové 
naprašování nabízí firma Moorfield 
systémy nanoPVD ve stolním 
provedení, které vytvá í vysoce 
kvalitní filmy na plochách do 
standardfního pr ru 2” nebo 
voliteln  až do 6”. Systémy 
využívají DC nebo RF zdoje 
energie, které jsou ízeny pomocí 
PLC softwaru. 

Vlajkovou lodí v této oblasti jsou MiniLab systémy, které nabízí  
vynikající výkony, jsou flexibilní a modulární, takže jsou schopny splnit 
velkou ší i požadavk  uživatel . adu MiniLab trvo í n kolik model  a 
každý z nich je možno kombinovat s konkrétní velikostí vakuové 
komory. Všechny komory spl ují stejné standardy a jsou schopny 
pracovat p i vysokém vakuu, ale v tší umož ují použít více technik. 
Pro nanášení tenkých vrstev mohou být tyto systémy dopln ny o 
zdroje iontových paprsk , díly pro leptání a žíhací stolky.  
V poslední dob  firma Moorfiled zam ila sv j vývoj na systém za ízení 
CVD pro produkci grafenu a uhlíkových nanotrubic (CNTs).  Systémy 
byly vyvinuty ve spolupráci s p edními odborníky z  Univerzity v 
Manchasteru a jejich p edností je 
rychlá a cenov  efektivní syntéza 
vysoce kvalitních uhlíkových 
nanomateriál . Grafen a 
uhlíkové nanotrubice (CNTs) 
jsou totiž díky jejich unikátním 
elektrickým, mechanickým a 
strukturním vlastnostem st edem 
zájmu ady výzkumník .  
Posledním produktem tohoto výrobce, o kterém se chceme zmínit je 
nanoETCH systém, který je ur en pro p ípravu substrát  a materiál  

i výzkumu grafenu a 2D materiál . Za ízení umož uje vytvo it 
pot ebné topologické a chemické podmínky na povrchu substrátu  pro 

ípravu velkoplošných vlo ek pro mechanickou exfoliaci. Další 
aplikací technologie jemného leptání je vzorování k ehkých 2D 
materiál  a poslední oblastí, kde m že být systém nanoETCH využitý 
je “defect engineering”, kde jsou systémy  používány pro vytvá ení 
bodových vad v m ížkách pro provád ní kontroly materiálu. Díky tomu 
lze získat reprodukovatelné výsledky a zabránit nekontrolovanému 
zni ení materiálu. 
 
 

http://www.maneko.cz/chemikalie/chemikalie-pro-hplc-106/.

