
 CHLAZENÝ INKUBÁTOR KT115 
 

Na letošním veletrhu Achema ve 
Frankfurtu n.M. p edstavila firma 
Binder novinku ve svém výrobním 
programu – chlazený biologický 
inkubátor KT 115. Výrobce tak 
dopl uje svoji adu kompresorových 
chladících inkubátor  o model, který 
je chlazen Peltierovými lánky. 
Výhodou nového p ístroje je hlavn  
jeho tišší provoz, nižší spot eba 
elektrické energie a nižší úrove  
vibrací. Nový model nabízí 104 
litrovou pracovní komoru s 

rozsahem teplot od +4°C do 100°C, takže je stejn  jako u modelové ady 
KB zajišt na možnost dekontaminace vnit ního prostoru. Jako všechny 
modely tohoto výrobce je i tento vybaven APT.line TM technologií pro 
oh ev, která umož uje dokonale homogenní a rychlý oh ev a krátké doby 
návratu na požadovanou hodnotu teploty po otev ení dve í. Horizontální 
proud ní vzduchu v obou bo ních stranách vnit ní komory zabezpe uje i p i 
plném naložení komory vysokou teplotní homogenitu. 

ídavný oh ev kompresorového oleje jako 
standard u p ístroj  sérií MKxx (E3.1)  
Na základ  technických požadavk  od uživatel ešil výrobce vylepšení 
výkonu chladícího kompresoru u všech model  sérií MKxx (E3.1). Nov  jsou 
tyto typy standardn  vybaveny p edeh íváním zásobníku oleje. Tato technická 
inovace vylepšuje výkon chladícího kompresoru tak, že m že podávat ihned 
od spušt ní optimální a plný výkon. P ístroje jsou dále vybaveny asovým relé, 
které umož uje spustit uživateli p ístroj s p ednastaveným p edeh ívacím 
asem a tím zamezit poškozením a poruchám kompresoru.  

      

     ANTI.PLENUM DESIGN 
Nový koncept vnit ního ešení komor CO2 inkubátor  ANTI.PLENUM Design 
snižuje na minimum plochu povrchu vnit ní komory, která m že být 
kontaminována p i sou asném zachování maximálního prostoru pro kultivaci 
bun ných vzork . Bun né a tká ové kultury vyžadují co nejlepší r stové 
podmínky a sou asn  maximální ochranu proti kontaminaci. V tšina výrobc  
CO2 inkubátor  tento požadavek eší složitými a pro obsluhu manipula  
asov  náro nými technickými ešeními. ANTI.PLENUM Design od firmy 

Binder nabízí ešení, které zcela eliminuje n které náklady na vybavení 
ístroje jako nap . HEPA filtr, UV lampy, apod. Menší povrch a mén  díl , se 

kterými je t eba ru  manipulovat a istit je, p ináší uživateli 

 

nezanedbatelnou úsporu asu. Oblé držáky polic jsou vytla eny a integrovány 
do bo ních st n komory. Odpadá tak išt ní složitých policových systém  s 
ostrými hranami a kouty. Pro zajišt ní istoty komory CO2 inkubátor  jsou 

ístroje vybaveny režimem horkovzdušné sterilizace vnit ní komory v etn  IR 
CO2 idla p i 180°C. 
Rozdíl ve složitosti manipulace p i išt ní komor inkubátor  dokumentují nap . 
videa, která naleznete na webových stránkách autorizovaného prodejce, firmy 
MANEKO s.r.o. nebo na adrese http://www.binder-world.com/en/products/co2-
incubators/antiplenum-design/ 

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. 

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. 

esn jší sm rování proudu vody zajiš ují o nice z m kké gumy, které se 
snadno p 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.  

SSLLEEVVAA  1100%%  ddoo  3311..  1122..  22001122..  

 



 MIKROODST EDIVKY ADY MICRO STAR   
Ventilované mikroodst edivky ady Micro Star jsou 
vhodné pro širokou adu aplikací v oblasti separace v 
molekulární biologii. Model Micro Star 12 dosahuje 
max. 13500 otá ek (12 300g) a modely Micro Star 17 
maximáln  13 300 otá ek p i 17 000g.    
Všechny provozní parametry rpm/RCF a doba do 
konce odst ování se nastavují na jsou zobrazeny 
na digitálním displeji. P ístroje jsou vybaveny 
automatickým zámkem víka, pulse spin funkcí, 
automatickou kontrolou vyvážení rotoru, alarmem p i 

ekro ení rychlosti a p eh átí. Speciální proud ní 
vzduchu uvnit  komory zajiš uje minimalizaci 
zah ívání vzork  p i odst ování. V nabídce je i 

chlazená verze –9°C ... + 40°C(Micro Star 17R) Sou ástí základní výbavy je 12 
resp. 24 místný autoklávovatelný rotor v etn  biocontainment víka, 12 adaptér  
pro 0,2 ml PCR stripy. Další podrobné informace o nových modelech si 
vyžádejte u obchodních zástupc  firmy Maneko.  
 

PP ii  kkoouuppii  tt íí  aa  vvííccee  ppiippeett  sslleevvaa  1100%%!!  
Sleva platí pro manuální modely pipet Reference® a Research®plus všech 
objem : 

fixní objemy, 
variabilní objemy, 
Pack 1 / Pack 2 (model Reference®), 
Pack 1 / Pack 2 / Pack 3  

    (model Research® plus), 
multikanálové (8mi, 12ti kanálové –  

    model Research® plus). 

EEppppeennddoorrff  RReeffeerreennccee®®      
Pipeta s variabilním nastavením objemu 
nebo s fixním objemem. 
Celá autoklávovatelná. 
Všechny 3 pozice ovládané jedním tla ítkem. 
Velmi lehké ovládání. 

EEppppeennddoorrff  RReesseeaarrcchh®®  pplluuss  
Snadné, p esné nastavení objemu (variabilní, 
fixní). 

Možnost p izp sobení pipety pro pipetování 
kapalin se specifickými vlastnostmi odlišnými od 
vodných roztok . Eppendorf PerfectPiston™: velmi lehký, chemicky a 
mechanicky odolný píst vyrobený z materiálu Fortron ®.

MALÝ ALE ŠIKOVNÝ SPEKTROFOTOMETR  

Jednoprskový,  skenující UVVIS 
spektro-fotometr UVMini-1240 od 

edního dodavatele p ístroj  pro 
analytickou chemii, firmy SHIMADZU 
Corp. nabízí uživateli  rozsah m ení 
190 až 1 100 nm a fotometrický 
rozsah -3 až +3 Abs. P ístroj vykazuje 
šum menší než 0,0005 Abs. Základní 
software je zabudován p ímo 
v p ístroji. Obsluha uvítá velmi 
jednoduchou obsluhu a širokou škálu 
možného p íslušenství. 
Spektrofotometr je vhodný jak pro rutinní laborato e v etn  provozních, tak pro 
výuku na všech stupních škol ale i jako servisní UV-VIS spektrofotometr pro 
výzkum. 

ístroj je malý p dorysem, ale až p ekvapiv  výkonný svými parametry. 
ístroje mají zajišt nu plnou technickou a aplika ní podporu v R. Další 

podrobné technické informace si vyžádejte u autorizovaného prodejce firmy 
Maneko s.r.o. 
Technické parametry: 

Rozsah  190 – 1100 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+0,0005Abs/hod 

 
 

NOVÝ KOMBINOVANÝ PCR STOJÁNEK - 
PRAKTICKÁ POM CKA PRO PRÁCI S 
MIKROZKUMAVKAMI.  

Stojánek se používá p i p íprav  PCR reakcí v 0,2 ml 
mikrozkumavkách nebo v PCR stripech ( 2x8, 2x12 
strip ). Odpadá tak složitá manipulace s mikro-
zkumavkami a na jejich obsah je dob e vid t. Na 
bocích stojánku lze zasunout 4 kusy mikrozkumavek 

( 1,5 - 2,0 ml ) s reak ními 
inidly. Nosi  má vým nnou 

hlavici ( viz obrázek ) pro 
2x8 ks mikrokumavek i 
strip .  Cena: 950,- K  +DPH. 
 
 

 

TEFLONOVÁ OCHRANA PRACOVNÍ 
PLOCHY, BOHLENDER  
Pro pracovišt , která as od asu pracují s agresivními chemikáliemi a nemají 

dostate  odolné povrchy pracovních stol  
nabízíme z produkce firmy Bohlender 
ochranné teflonové pracovní desky nebo 
folie. Desky i folie vynikají velmi dobrou 
chemickou odolností a tak jsou schopny 
ochránit povrchy jak p ed zne išt ním tak 

ed p ípadným poškozením resp. zni ením 
(nap . korozí nerezových povrch , 
poškozením laminovaných povrch  
pracovních stol , polic nebo zásuvek, kryt  

ístroj  atd.). Materiál ochranných desek a folií je také dostate  tepeln  
odolný a je možné ho používat v rozsahu teplot –200°C až +250°C. Na 
pot ebné rozm ry je možné jak desky, tak folie snadno o ezat. 
Výrobce dodává folie v rolích o ší kách 300 a 600 mm a tlouš kách od 0,05 mm 
do 1,5 mm. PTFE desky jsou nabízeny ve velikosti 300 x 300 mm a tlouš kách 2 
až 15 mm.    
Ochrana zábrus  
Zapékají-li se Vám sklen né 
zábrusy, je použití  teflonové 
vložky ešením. Firma Maneko je 
nabízí z katalogu  Bohlender ve 
dvou provedeních – s kroužkem 
pro uchopení a bez tohoto 
kroužku. Dodávány jsou pro 
standardizované zábrusy od 
velikosti 7/16 až po 100/60.    
  



 NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKY  
Pro sou asný výzkum nanotechnologií a 

nanomateriál  Vám nabízí Alfa Aesar, p ední sv tový dodavatel istých 
chemikálií, výchozí látky, prášky a disperze.  
Nabízené nanokrystalické prášky jsou výsledkem partnerství s výrobcem 
Nanophase Technologies a mají velikost ástic nižší než 100nm. Jsou to 
chemicky isté neporézní jednoduché krystaly s definovaným povrchem. 
Vyráb jí se technikou Physical Vapor Synthesis (PVS) nebo NanoArc Synthesis 
(NAS), s výslednou velikostí ástic 35-75 nm (PVS) nebo 20-60 nm (NAS). 
   

 
 
Nano ástice mohou být povrchov  upraveny tak, aby byly kompatibilní s  
kapalinami, polyméry a prysky icemi. Nano ástice si podrží své fyzikální a 
chemické vlastnosti, avšak povrchová úprava m že být p ipravena pro množství 
aplikací na p ání zákazníka, v etn  polárních a nepolárních organických 
systém . V nabídce jsou prášky oxid  kov  (antimon, železo, cín, zinek, hliník, 
bizmut) o st ední velikosti ástic 15-60 nm a specifickém povrchu 15-60m2/g.  
Dodávané disperze nano ástic, které jsou p ipraveny pro vybrané aplikace 
v oblasti kosmetiky, povrchových úprav, lešt ní a katalýzy. Dispergace ástic 
musí být vhodná a stabilní, aby nedocházelo k následné aglomeraci, snižující 
plnou aktivitu nano ástic.  
Firma Alfa Aesar vyvinula technologii pro dispergaci ve vod  a v polárních i 
nepolárních organických rozpoušt dlech. Tato technologie umož uje dodávání 
koncentrovaných disperzí nebo disperzí p ipravených ihned k použití. Zákazník 
se tak m že vyhnout manipulaci se suchými nano ásticemi. V nabídce jsou 
disperze oxidu hlinitého ve vod  s p ídavkem speciálních inidel, dále oxidu 
ceri itého a oxidu zine natého. 
Pro vlastní p ípravu pak nabízí Alfa Aesar jako výchozí látky široký sortiment 
istých chemikálií, detailn  na webu www.alfa.com . Firma Maneko spol.s r.o. 

jako autorizovaný distributor Vám ráda pom že s Vaším požadavkem na dodání 
chemikálií Alfa Aesar.  
 
 

ACETONITRIL A METHANOL PRO HPLC 
ZA  AK NÍ CENY DO KONCE ROKU 2012 

Pro gradientové a izokratické HPLC metody nabízíme 
rozpoušt dla istoty gradient grade, která se výhodn  používají 
pro výzkum, vývoj a rutinní kontrolu na univerzitách, 
výzkumných pracovištích, v komer ních laborato ích a v 
pr myslu. 
Tato rozpoušt dla jsou kompatibilní se všemi HPLC systémy 
(pumpami, detektory, kolonami) a mohou se aplikovat pro 
analytické i (semi-) preparativní úlohy. 
Aktuální šarže acetonitrilu vyniká nízkou UV absorbancí a 
fluorescencí, rovn ž obsahem vody (20 ppm) a odparkem 
(max. 0,5 ppm), takže je výhodná i pro náro né uživatele. 
Exspirace šarže je 04/2014 . 
Poslední šarže methanolu má 70 ppm vody, odparek 0,7 ppm 
a p íznivé hodnoty absorbance a fluorescence s exspirací 
07/2014. 

Do konce prosince 2012 platí ak ní ceny, které jsou vázané na odb r min. 4 
sklen ných lahví po 2,5 l (1 krabice): 

 

 
*Ceny jsou uvedeny bez DPH  

Samoz ejmostí je dodání analytického certifikátu zaslané šarže rozpoušt dla. 
Dopravné a balné je po Praze zdarma. V íme, že výhodné ceny t chto 
kvalitních rozpoušt del pro  HPLC metody do na podzim využijete 

ULTRAZVUKOVÉ  P ÍSTROJE 
PRO  NANOMATERIÁLY  

Nanomateriály se staly nedílnou sou ástí produkt  pro 
ochranu proti slune nímu zá ení, pro tvorbu povlak  nebo 
plastových kompozit . Ultrazvuková kavitace je používána pro 
dispergaci nano ástic do kapaliny, jako je voda, olej, 
rozpoušt dla nebo prysky ice. 

sobení ultrazvuku na nanomateriály má mnohostranné 
inky. Nejviditeln jší je dispergace materiál  v tekutinách s 

cílem odstranit shluky ástic. Dalším možným postupem je 
použití ultrazvuku p i syntéze ástic, což vede k menší 
velikosti ástic a vyšší uniformit . Ultrazvuková kavitace 

zlepšuje také p enos ástic na povrchu materiálu. Tento efekt m že je využíván 
pro zlepšení povrchu funkcionalizací z materiál  s vysokým specifickým 
povrchem. 

 
 
Uhlíkové nanotrubice (CNT) p i dispergaci do kapalin mají tendenci k 
aglomeraci. Ultrazvukové rozbití aglomerátu ve vodné a nevodné suspenzi pak 
umož uje využití plného potenciálu nanomateriál . Analýza shluk  v r zných 
disperzích  nano ástic s prom nlivým obsahem tuhých ástic prokázala 
zna nou výhodou ultrazvuku ve srovnání s jinými homogeniza ními a 
disperga ními technologiemi (vysohorychlostní mechanické homogenizátory – 
dispergátory, mokré mletí, koloidní mlýny apod.) . Ultrazvukové systémy lze 
provozovat p i pom rn  vysokých koncentracích sušiny. Bylo zjišt no, že  
nap íklad stupe  dispergace oxidu k emi itého je nezávislý na obsahu pevné 
fáze až do 50% hmotnosti. Ultrazvuk lze s úsp chem použít pro zpracovávání 
kapalin s nízkou i s vysokou viskozitou. Je vhodným ešením p i homogenizaci 

barev a nát , a  už jsou založené na r zných 
médiích - voda, prysky ice nebo oleje. 
Rozptyl a deaglomerace pomocí ultrazvuku jsou 
výsledkem ultrazvukové kavitace. Ultrazvukové  vlny, 
které se ší í do kapaliny mají za následek st ídání 
cykl  vysokého a nízkého tlaku.. Dochází k 
mechanickému namáhání a k p sobení sil mezi 
jednotlivými ásticemi. Ultrazvuková kavitace vytvá í 
v kapalinách proudy o vysoké rychlosti až do 
1000km/h . Menší ástice, které jsou v pohybu s 
„tryskající“ kapalinou se pak sráží p i vysokých 
rychlostech a tím je ultrazvuk ú inným prost edkem 
nejen pro rozptyl a homogenizaci, ale také pro 
zmenšování mikronových a submikronových ástic. 
Mnoho nanomateriál , jako jsou oxidy kov ,  tonery a 
pigmenty nebo plniva vyžadují úpravu povrchu - 
funkcionalizaci. Aby bylo dosaženo dobré 
funkcionalizace je t eba jednotlivé ástice dokonale 
rozptýlit. Rozptýlené ástice jsou obklopeny mezní 
vrstvou molekul, které jsou p itahovány k povrchu 
ástice. K tomu, aby se nové funk ní skupiny mohly 

dostat k povrch ástic je t eba tuto mezní vrstvu 
rozbít a narušit. Jak již bylo zmín no tryskající 
kapalina p i ultrazvukové kavitaci m že dosahovat 

rychlosti až 1000km/h. Toto vede k získání pot ebné síly k narušení povrchové 
vrstvy a proniknutí nových funk ních molekul k povrch ástic. V sonochemii se 
tento efekt používá k zlepšení ú innosti a využitelnosti dispergovaného 
katalyzátoru. P sobení ultrazvuku na vzorky také zvyšuje p esnost p i m ení 
velikosti ástic nebo morfologických m eních.  
Toto je jen velmi stru ný vý et možných aplikací použití ultrazvukových 
homogenizátor  a dispergátor . Jedním z významných výrobc  t chto za ízení 
je i n mecká firma Hielscher GmbH., kterou zastupuje v R Maneko spol. s r.o. 
- www.maneko.cz 

 



 CYKLÓNOVÝ MLÝN TWISTER 
Nový cyklónový mlýn v osv ené kvalit  RETSCH byl 
navržen pro reprodukovatelnou p ípravu vzork  
potravin a krmiv p ed analýzou NIR. Optimáln  
navržený rotor a mlecí komora generují proud 
vzduchu, díky kterému je vzorek p es integrovaný 
cyklón p epraven do sklen né nádoby. Tento proces 
ochlazuje vzorek, který si tak zachová svoji vlhkost. 
Dodávaná síta zajistí optimální rozd lení velikosti 
ástic tak, že není nutné kalibrovat NIR spektrometr. 

Otá ky rotoru lze nastavit ve 3 krocích, což umožní perfektní p izp sobení na 
požadavky vzorku. išt ní mlýnu je rychlé a snadné díky ú inku proudu 
vzduchu, který úpln  vyprázdní mlecí komoru. 
 

GRINDOMIX GM 300 
Nožové mlýny GRINDOMIX nastavují nové standardy 
v rámci p ípravy potravinových vzork . ezný ú inek 
tvo ený ocelovými epelemi ve spojení s 
patentovaným zát žovým víkem je d sledkem 
rozemletí a dokonalé homogenizace vzork  s vysokým 
obsahem vody, tuku nebo oleje. Je možné náhodn , 
ale reprezentativn  vzít díl í vzorek z libovolného 
místa v mlecí komo e a p ece získat smysluplný 
výsledek analýzy. S mlecí komorou o objemu 5.000 ml 

GM 300 zpracovává v jednom pracovním cyklu celé množství vzork  z 
domácnosti, jako je bochník chleba nebo celé zelí. Nožové mlýny produkují 
reprezentativní vzorky s minimální standardní odchylkou za pouhých 30 sekund, 
což z nich d lá profesionální ešení pro všechny potraviná ské laborato e. K 
dalším výhodám pat í nastavitelná rychlost otá ek, snadné išt ní a 
autoklávovatelné mlecí nástroje. Široký výb r nádob a vík zajiš uje snadné 

izp sobení mlýnu podle požadavk  jednotlivých aplikací. 
 

REGLO MS - MULTIKANÁLOVÁ 
PERISTALTICKÁ ERPADLA 

Kompaktní kazetová erpadla Ismatec Reglo MS 
jsou ur ena pro vícekanálové erpání, dávkování a 
pln ní kapalin. Jsou osazena šesti, osmi nebo 
dvanácti vále kovými rotory s extrémn  nízkými 
pulsy. Zacvakávací kazety MS/CA zajiš ují 
definované a reprodukovatelné podmínky p ítlaku a 
díky nim každý kanál umož uje individuální výb r 
hadi ky. Rychlost erpání je 0.001 – 68 ml/min na 
jeden kanál podle pr ru hadi ky nastavitelné v 
krocích po 0,1 ot./min, ovládání  zajiš uje tla ítková 

membránová klávesnice a LED displej pomocí šesti provozních režim  a 
kalibra ní funkce.  
 

MALÁ MAGNETICKÁ MÍCHA KA 
S KERAMICKOU DESKOU S OH EVEM  
Tato mícha ka poskytuje p esné a opakovatelné 
výsledky, ovládací panel je jednoduchý a p ehledný. 
Pracovní ploha 10 x 10 cm, teplotní homogenita je 
ízena mikroprocesorem, a má LED zobrazení teploty. 

Teplotní rozsah je od 5°C nad okolní teplotou do 
500°C, rozsah otá ek je 60 – 1600 ot/min, maximální 
míchaný objem 600 ml.  
Tato magnetická mícha ka s oh evem zna ky VWR 
Collection se prodává do 15.11. 2012 pod kat. . 444-
0593P za cenu  sníženou o 20%. 

vodní cena 12 740 K  + DPH, aktuální cena je 10 192 K  + DPH s platností 
do 15.11. 2012. 

 

ZAVÁD CÍ CENY  NOVÝCH ROTA NÍCH VISKOZIMETR  
VISCOTECH MYR VR 3000  - BROOKFIELDOVA METODA  

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, (ve verzi H, dPas, P) 
rychlosti a typu špindlu, teploty vzorku  
rychloupínací špindly a velký výb r dalšího p íslušenství (adaptér pro malé 
objemy, adaptér pro m 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) 

software ViscosoftBasic pro shromaž ování dat  

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. 
 

MYR VR 3000 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 20% 56 500 K * 62 500 K  69 350 K  

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

*ceny platí do konce roku 2012 


