
 

    SSppeecciiáállnníí  úúpprraavvyy  kkoommoorr    
Binder umož uje ešení pro speciální 
aplikace. Standardní klimatické 
komory je možné upravit dle 
individuálních požadavk  zákazníka. 
Sortiment dodávaných klimatických 
komor od firmy Binder umož uje 
simulovat ve výzkumných i 
pr myslových laborato ích r zné 
reálné biologické, chemické a 
fyzikální podmínky. P esto, že sériov  
dodávané komory umož ují pracovat 

i celé ad  r zných aplikací, se 
najdou specifické podmínky, které tyto p ístroje nejsou ve standardní 
verzi schopné splnit. Z tohoto d vodu výrobce již p ed n kolika lety 
založil nové odd lení BBiinnddeerr  IInnddiivviidduuaall. P íkladem speciální 
modifikace je úprava klimatické komory pro ú ely materiálového 
testování baterií a akumulátor . P i testování výkonu, životnosti a 
po tu cykl  se asto provád jí testy za r zných teplotních podmínek 

i pulzujícím elektrickém proudu. Pro pr h testu je d ležité, aby 
byly baterie uloženy na elektricky nevodivém povrchu. Pro tyto ú ely 
byly sériov  vyráb né nerezové drát né police speciáln  opat eny 
nevodivou vrstvou a tím bylo zabrán no p enosu elektrického náboje.  
Mezi další p íklady úprav komor pat í r zná zesílení konstrukce vnit ní 
komory pro testy velmi t žkých vzork .  
Z potraviná ského pr myslu se z hygienických d vod  objevují 
požadavky na celonerezové provedení p ístroje. Odd lení Binder 
Invidiual je schopno nabídnout i tyto speciální verze klimatických 
komor. 
Další možnou speciální úpravou je vybavení komory bezpe nostním 
tlakovým ventilem pro testy materiál ,  p i jejichž reakci se uvol uje 
zna né množství plynu a tím je zamezeno vzniku nebezpe ného 

etlaku. Pro zamezení kondenzace nebo zamrzání mohou být tyto 
ventily vyh ívané. V p ípad  p etlaku lze požadovat speciální zajišt ní 
dve í pro p ípad výbuchu. Nové odd lení je schopno realizovat i 
takovou úpravu pomocí p ídavného uzamykacího systému dve í. 
V p ípad  požadavku na speciální úpravu a modifikaci n kterého 
z p ístroj  firmy Binder nás m žete kontaktovat. 

 

 

CChheemmiikkáálliiee  ppooddllee    
vvaaššiicchh  ppoott eebb 

Sortiment firmy Alfa Aesar, 
edního sv tového výrobce a 

dodavatele chemikálií, zahrnuje 
organické a anorganické 
chemikálie, biochemikálie, kovy 
a drahé kovy, katalyzátory, 
organokovy, slitiny pro výzkum a 
vývoj, analytickou kontrolu, 
výrobní ú ely apod. Sortiment 
nyní zahrnuje cca 45 000 
položek. V poslední dob  došlo 
k rozší ení sortimentu o vybrané indoly, piperaziny,  aniliny aj. Jist  si u 
nás vyberete ferroceny, boronové kyseliny a další výchozí látky pro 
syntézy. Dodací lh ta ze skladu v N mecku je jeden týden. 
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a vy ídíme 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 obsahu 
hlavní složky apod. Dostupné 
jsou rovn ž analytické certifikáty 
dodávané šarže nutné pro 
výrobní ú ely. 
Bulková množství dodáváme na 
základ  nabídky (ze 

standardních nebo v tších balení), v istot , cen  a dodací lh  – 
prvotní je pro nás zajišt ní kapacitního pokrytí vašeho požadavku. 
Stále širší sortiment kvalitních výrobk  Alfa Aesar jist  m že vyhov t  
požadavk m našich zákazník , asto s výhodnou cenou. Aktuální 
cenu a informace o dodací lh  m žete získat z cenové nabídky. 
Firma Maneko jako autorizovaný distributor s mnohaletými 
zkušenostmi vám m že nabídnout velmi dobré cenové a dodací 
podmínky.

 

NOVÉ CO2  INKUBÁTORY  
ANTIPLENUM DESIGN – Integrované držáky na police a oblé rohy komory  
umož ují snadné išt ní a minimalizují riziko  kontaminace. 

CELÁ VNIT NÍ STERILIZOVATELNÁ KOMORA 
Horkovzdušná sterilizace probíhá p i 180°C Automatický steriliza ní spolehliv   
dekontaminuje a  kompletn  sterilizuje vnit ek komory v etn  všech idel.  
                                                                        Sterilizovatelné idlo 
STABILNÍ A P ESNÉ M ENÍ KONCENTRACE CO2  
Systém m ení CO2 využívá IR technologií. koncentrace je dlouhodob  stabilní,  
bez driftu m ení. Vestav ný senzor CO2 je sterilizovatelný.  

Systém VENTAIR   Absolutn   p esná  teplotní  regulace  v rozsahu pracovních  
teplot od +5°C nad teplotou okolí do +60°C, která je nezbytnou podmínkou  pro p esné   a reprodukovatelné pracovní výsledky. 

 
 



                                                  MMeemmbbrráánnoovvéé  eerrppaaddlloo  
                                                  SSiimmddooss  1100  
- vysoká chemická odolnost  
- ur ené pro p esné dávkování chemikálií 
- membránové erpadlo s elektromotorem  
Rozsah: 0,03…100 ml/min  
Objem dávky: od 0,03 ml  
Možnost dálkového ovládání z PC  
Verze – S:  manuální ovládání 
Verze – RC: manuální ovládání 
analogové ovládání 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 
rozsah 0-100% 
 Start/Stop pomocí TTL 
 Reset/Prime pomocí TTL 
 Alarm selhání výstupního signálu 
 Obsahuje kabel pro externí ovládání 
 Nožní spína  jako volitelné 

íslušenství 
 
Membránová erpadla od 0,005 do 6 l/min, do 16 bar v r zném 
provedení. 
Materiály v kontaktu s médiem: PP, PTFE, FFPM  

Ozna ení Hlava Membrána Ventily 
KT PP PTFE – povrch FFKM 
TT PVDF PTFE – povrch FFKM 
FT PTFE PTFE – povrch FFKM 

 
Tlak: do 6 bar  
Samonasávací z 3m  
Schopnost b hu nasucho  

esnost: +/- 2%  
Krytí: IP65 
 

 

CCeelloonneerreezzoovvéé  mmaaggnneettiicckkéé  
mmíícchhaa kkyy  pprroo  ssppeecciiáállnníí  ppoouužžiittíí  

Firma 2MAG sídlící v Mnichov  je 
výrobcem celonezových magnetických 
mícha ek, které pracují na principu 
prom nného magnetického pole, a proto 
nemají žádné rotující ásti, a jsou tedy 
100% bezúdržbové. Tento systém 
poskytuje až o 30% vyšší míchací výkon 
než srovnatelné mechanicky „rotující“ 
systémy.  Použité technické ešení také 
umož uje vyráb t super ploché 
magnetické mícha ky, které zabírají 
minimum prostoru na laboratorním stole. 

ístroje jsou tepeln  odolné a vodot sné, 
nebo  nepot ebují žádnou ventilaci pro 
elektromotor pohonu. U vícemístných 

mícha ek je zajišt na vynikající synchronizace všech míchacích míst. 
Výrobce proto m že nabízet magnetické mícha ky pro speciální 
použití v prostorách s hrozícím nebezpe ím výbuchu, nebo pro 
míchání v CO2 inkubátorech. Model použitelný pro tyto aplikace je 
schopen míchat až 10000 ml vody, má krytí IP 68 a je certifikován a 
ozna en zna kou ATEX II 2G Ex mb IIC T4. Regulaci a napájení 
tohoto pohonu m žou zabezpe ovat 3 r zné ídící jednotky, které jsou 
certifikovány dle ATEX pro umíst ní v zón  1 nebo zón  2 v . istých 
prostor. Poslední ovládací a napájecí jednotka je ur ena pro instalaci 
mimo ochranné zóny. 
Další speciální model je vhodný 
pro použití v tlaku, vakuu nebo 
v pá e, tzn. nap . v  parních 
sterilizátorech. P ístroj je schopný 
pracovat až do teplot +150°C, je 
hermeticky uzav ený, tzn. má krytí 
IP 68 a zamíchá nádobu s až 40 
litry vody.   
Poslední zajímavou aplikací je dopl kový nerezový rám ke 
standardním magnetickým mícha kám tohoto výrobce, které se 
používají p evážn  pro pr myslové aplikace. Tento rám umožní zvýšit 
zatížení mícha ky až na 1 000 kg. 

  ––  SSyynnoonnyymmuumm  pprroo  iissttýý  
vvzzdduucchh  vv  llaabboorraattoo ii 

 

V letošním roce p edstavila firma Erlab, známá jako výrobce filtra ních 
digesto í a filtra ních sk íní pro uskladn ní chemikálií, nový modulární 
systém pro eliminaci škodlivých výpar  a zajišt ní istého vzduchu v 
laborato ích. Výrobcem patentovaný systém nazvaný Halo se 
namontuje na strop a je schopný zabezpe ovat kvalitu vzduchu v 
laborato i 24 hodin denn  / 7 dní v týdnu. idla stále monitorují kvalitu 
vzduchu a obsah p ípadných kontaminant . Ve chvíli, kdy je zjišt n 
únik, za nou tlumená LED sv tla jednotky blikat, a tím upozorní 
personál v laborato i na za átek išt ní vzduchu. Výkonná filtra ní 
technologie Neutrodine, která je používána i u digesto í modelové ady 
GreenFumeHood, je schopna zachytit široké spektrum kyselých 
i alkalických výpar , stejn  tak 
jako rozpoušt del. Po 
vy išt ní vzduchu p estane 
pás sv tel kolem jednotky 
blikat a z stane tlumen  svítit.  
Jednotka využívá Smart 
technologii takže je možné 
také z mobilního telefonu, 
tabletu nebo po íta e p es 
webový portál snadno a rychle 
poznat, v jakém stavu se 
nachází. Jelikož se jedná o 
uzav ený filtra ní systém s p íkonem pouhých 50W, p ináší ešení 
uživateli i zna né úspory nebo  pro zajišt ní pot ebné bezpe nosti 
není nutné budovat žádné nákladné ventila ní systémy s kontrolou 
proud ní vzduchu. Systém Halo se snadno namontuje na strop, aniž 
by pot eboval n jaké p ívody vzduchotechniky. Pro pokrytí v tšího 
prostoru místnosti je možné jednotlivé jednotky sdružovat. 
 

PPoott eebbuujjeettee  kkrrááttkkooddoobb   sskkllaaddoovvaatt  vvzzoorrkkyy  
pp ii  kkoonnssttaattnníí  tteepplloott   aa  vvllhhkkoossttii??   

Firma Bohlender nabízí 
pro tento požadavek 
ešení   -  SICCO  Star  

Thermo Exsikátor 
umož uje skladování 
vzork  p i zvolené teplot  
a vlhkosti nebo p ípadn  
umož uje p edeh átí 
vzork  až na +60°C p ed 
jejich dalším použitím.  
SICCO Star Thermo 
Exsikátor má ze všech 
stran pr hledné panely, 
které poskytují obsluze 
dobrý p ehled o uložených 
vzorcích. Za ízení je 
vybaveno spína em dve í, 
který vypne p i jejich 

otev ení topení a zapne b hem vkládání a odebírání vzork  aera ní 
režim. Pro rychlou a p esnou temperaci je zajišt na nucená cirkulace 
teplého vzduchu ve vnit ní komo e. K udržení stálé teploty p ispívá 
kvalitní izolace, st ny tvo í dv  vrstvy - vnit ní sklen né panely a vn jší 
akrylátové panely. Oh ev zabezpe uje topení o výkonu 850W a 
aktuální teplotu snímá teplotní idlo v komo e. V exsikátoru m že být 
umíst no až na 26 akrylátových polic (PMMA), sou ástí základní 
výbavy jsou 4 police. 



CCOORRIIOO  ––  nnoovvaa  ggeenneerraaccee  tteerrmmoossttaatt     

 

Na letošní výstav  Analytica v Mnichov  p edstavila firma Julabo 
novou generaci cirkula ních termostat  nazvanou CORIO™.  Tato 
nová generace p ístroj  nahradí p vodní Economy adu a p ináší do 
jejich výbavy n kolik novinek. Charakteristickým znakem je jejich 
moderní vzhled a velmi nízká hlu nost p i provozu. Uživatelé ur it  
ocení velký a p ehledný displej, který je snadno itelný I z v tší 
vzdálenosti. Snadné ovládání je soust ed no do st edu termostatické 
hlavice. Nová modelová ada CORIO™ nabízí dva základní typy 
ponorných termostat , jeden pro standardní interní aplikace a jeden 
pro interní a externí aplikace, který je navíc vybaven také USB 
koncovkou. Oba typy mohou být umíst ny na lázn  s objemem až 
50 ltr. Teplotní rozsah obou typ  je +20 až +150°C s teplotní stabilitou 
+/- 0,03 K.         
Pokud bude chtít uživatel kompletní sestavy tj. v etn  lázn , m že si 
vybrat modely s plastovou otev enou lázní, nerezovou lázní s víkem, 
nebo ze 4 typ  chladících ob žných termostat , které pracují až v 
rozsahu –35°C …+150°C.  

  
 

 vvááhhyy  pprroo  llaabboorraattoo ee  
Váhy série PS.R1 p edstavují nový 
standard pro p esné váhy. Váhy mají 
výborn itelný LCD displej, který krom  

žných íslic poskytuje i textové pole 
pro zápis a tení názv  produkt  nebo 
pam  tára. Série vah R je vybavena 
piktogramy, které na displeji indikují 
aktivní pracovní mód, p ipojení k síti, k 
po íta i nebo nabití baterie. Váhy 
PS.R1 podobn  jako p edchozí PS/C 
mají rozm r vážících misek ve dvou 

rozm rech: 128×128 mm nebo 195×195 mm. Váhy s menší miskou 
vždy obsahují protipr vanový sklen ný kryt misky. Váhy se kalibrují 
pouze externím závažím. 
Váhy PS.R1 mají nejpoužívan jší komunika ní rozhraní: 2 x RS 232, 
USB typ A, USB typ B a voliteln  WiFi. 
Váhy nabízejí možnost vážení p edm  zav šených na há ku ve 
spodní ásti váhy mimo vážící komoru. Váha je též vybavena 
možností ur ování hustoty látek za pomocí speciální sady.  
Analytické váhy typu AS/3Y jsou vybaveny novými elektronickými 
moduly a rozší eny o funkce dle nejnov jších technologií a trend  v 
této oblasti. P esnost a spolehlivost výsledk  vážení je zajišt na 
pomocí interní automatické 
kalibrace, která je 
spoušt na periodicky ve 
stanoveném intervalu a 
také p i zm  teploty. 
Ovládání je zajišt no 
pomocí dotykové, barevné 
obrazovky (5.7"). Váhy 
série Y mají imple-
mentovaný nový, intuitivní, 
jednoduše ovladatelný software. 
Mikrováhy ady MYA.3Y dosahují maximální citlivosti 1 mikrogram p i 
váživosti max. do 21 g.  Barevná dotyková obrazovka s interní 
automatickou kalibrací, USB, ethernet. V sou asné dob  mají typy s 
váživostí 5 g, resp. 11 g  speciální ak ní cenu 190 000 K . 

 

MMeettaabboolliicckkéé,,    mmoottoorriicckkéé              
aa  nneeuurroobbeehhaavviioorráállnníí    
ssttuuddiiee  

Výrobky italské 
firmy Ugo Basile 
jsou ur eny pro 
studium fyziologi-
ckých funkcí, 
stresových situací a 
chování modelo-
vých organism  
(myš, krysa a 
potkan). 

ístroje nalézají uplatn ní v základním i aplikovaném výzkumu, ve 
farmaceutickém pr myslu a v dalších odv tvích v dy.   
Skupina p ístroj  pro studium vnímání bolesti, zán tu a citlivosti na dotek 
HOT/COLD PLATE,  nová verze klasického nástroje, pracuje s teplotní 
rampou od 2°C do 66°C.  S touto funkcí se mohou nyní provád t 
experimenty studující receptory pro chladovou citlivost. 
PLETHYSMOMETER, první za ízení ur ené speciáln  pro m ení otoku 
tlapky u hlodavc .  
TAIL FLICK ANALGESY METER je navržen pro p esné m ení 
nociceptivního prahu vyvolaného I  teplem na ocas myši nebo krysy. 

ístroje osazené barevným displejem, software s volitelným nastavením 
teplot, I , pam tí pro testy a USB rozhraním.  

  
Další skupinou jsou p ístroje pro studium koordinace a motoriky. Rota-
Rod technika má zásadní význam pro screening drog, které mají vedlejší 

inky na motorickou koordinaci. MOUSE ROTA-ROD a RAT ROTA-
ROD jsou rotující kruhy s displejem, s nastavením smyslu a rychlosti 
rotace, nechybí ani výstup na PC a software pro vyhodnocení test . 
Pro studium síly a rotace slouží p ístroj RAT-MOUSE GRIP STRENGTH 
METER, který automaticky m í Grip-pevnost (tj maximální sílu a 
rezistenci v ase) u p edních kon etin a pomocí volitelného roštu u 
zadních kon etin u potkan  a myší. Výsledky test  slouží k posouzení 
vliv  ú ink  lék , toxin , svalových relaxant , nemocí, stárnutí nebo 
poškození nerv  na svalovou sílu. 

ROTOMETER je nový 
nástroj od firmy Ugo Basile, 
speciáln  navržený pro 
záznam st ídání rotace. 

ení pohyb  zví at 
probíhá systémem detekce 
magnetického pole, 

ístroj m nechybí ovládácí 
jednotka s diplejem, USB,  
software pro komunikaci s 
PC. A v neposlední ad  
nabízíme p ístroje pro open 
field activity - chování, 
bludišt , sledování 
MOUSE OPEN FIELD 44, 
otev ené pole 44x44 cm, 
dle Eumorphia SOP.  
Zahrnuje non-reflexní 
základ  v šedé barv  
zajiš ující dobrý kontrast 
mezi ob ma sv tlými a 
tmavými zví aty p i použití 
sledovacího videa. 


