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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Magnetické miešadlá a ohrevné dosky  
Fisher Scientific Isotemp
Nové miešadlá a  ohrevné dosky s  moderným, čistým dizajnom a  výbornými úžitkovými vlastnosťami. 
Vynikajú bezpečnosťou, presnosťou, spoľahlivosťou a v neposlednom rade aj cenou.

Miešadlá majú hlavné parametre spoločné, model Advanced je navyše vybavený displejmi pre zobrazenie teploty a otáčok, 
zámkom klávesnice, časovačom s možnosťou okamžitého štartu alebo štartu odpočtu po dosiahnutí nastavenej teploty, 
možnosťou precízneho nastavenia ohrevného výkonu po 1 %, užívateľsky nastaviteľným teplotným limitom a možnosťou 
pripojenia externého teplotného čidla.

Magnetické miešadlá Fisher Scientific RT basic
• odolné polypropylénové telo
• otáčky nastaviteľné v rozsahu 150 až 2500 min-1

• silný magnet pre zaistenie stabilného výkonu
• tri veľkosti platne 120, 170 a 220 mm
• nízky profil a malá plocha, ideálne pri nedostatku miesta
• súčasťou dodávky dve protišmykové podložky (čierna a biela)

Technické údaje RT Basic 2 RT Basic 4 RT Basic 5
Max. miešaný objem vody (l) 2 4 5
Rozsah otáčok (min-1) 150 -2500 150 -2500 150 -2500
Priemer platne (mm) 120 170 220
Rozmery š/hl/v (mm) 130 × 130 × 65 185 × 185 × 65 230 × 230 × 65
Spotreba (W) 5 6 6

Technické údaje RT Basic RT Advanced
Max. miešaný objem vody (l) 20 20
Rozsah otáčok (min-1) 50 - 2000 30 - 2000
Max. teplota (°C) 350 350
Priemer platne (mm) 140 140
Rozmery š/hl/v (mm) 161 × 290 × 100 161 × 290 × 100
Výkon ohrevu (W) 600 600

Názov Kat.číslo Cena za kus
Magnetické miešadlo Fisher Scientific RT Basic 2, 2 l 6110.2000 129,00 €
Magnetické miešadlo Fisher Scientific RT Basic 4, 4 l 6110.2002 152,00 €
Magnetické miešadlo Fisher Scientific RT Basic 5, 5 l 6110.2004 203,00 €

Názov Kat.číslo Cena  
za kus

Magnetické miešadlo s ohrevom Fisher Scientific RT Basic 6111.4000 509,00 €
Magnetické miešadlo s ohrevom Fisher Scientific RT Advanced 6111.4010 663,00 €

Magnetické miešadlá s ohrevom Fisher Scientific Isotemp RT Basic a Advanced

• maximálna teplota 350°C
• maximálny miešaný objem vody až 20 l
• automatické vypnutie pri prekročení teploty 450°C
• indikátor horúcej platne
• dva otvory pre statívy
• hliníková platňa s keramickým poťahom pre dokonalú teplotnú 

uniformitu a chemickú odolnosť
• biely povrch platne umožňuje dokonalé sledovanie vzorky

Voliteľné príslušenstvo:
• ohrevný kúpeľ s protišmykovou úpravou
• priehľadný ochranný štít
• statívová tyč
• Pt100 externý teplotný senzor (iba miešadlo Advanced)



11

 LABORATÓRNA TECHNIKA 1/2016

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Technické údaje RT Digital
Max. nosnosť platne (kg) 25
Max. teplota (°C) 350
Priemer platne (mm) 140
Rozmery š/hl/v (mm) 161 × 290 × 100
Výkon ohrevu (W) 600 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Ohrevná doska Fisher Scientific RT Digital 5510.2900 427,00 €

Ohrevná doska Fisher Scientific Isotemp RT Digital 
• precízne nastavenie teploty po 0.1°C
• maximálna teplota 350°C
• nosnosť platne 25 kg
• dva displeje pre zobrazenie nastavenej a skutočnej teploty
• automatické vypnutie pri prekročení teploty 450°C
• indikátor horúcej platne
• dva otvory pre statívy
• hliníková platňa s keramickým poťahom pre dokonalú teplotnú 

uniformitu a chemickú odolnosť
• biely povrch platne umožňuje dokonalé sledovanie vzorky
• zámok klávesnice
• časovač s možnosťou okamžitého štartu alebo štartu odpočtu po 

dosiahnutí nastavenej teploty

Voliteľné príslušenstvo:
• ohrevný kúpeľ s protišmykovou úpravou
• priehľadný ochranný štít
• statívová tyč

Malá stolná odstredivka   
Thermo Scientific Medifuge
Odstredivka ideálna pre rutinné klinické a  life science aplikácie 
s  unikátnym osemmiestnym rotorom pre skúmavky 1.4 ml až 
15  ml, ktorý je možné osadiť špeciálnymi adaptérmi a  používať ho 
ako výkyvný alebo uhlový a  dokonca kombinovať obidva druhy 
odstreďovania na jednom rotore.
• ľahký hybridný rotor 2 v 1 Dual Spin™ (možno použiť ako výkyvný aj ako uhlový)
• fixácia rotora jedným tlačidlom bez potreby nástrojov
• malé rozmery a moderný vzhľad
• veľký a dobre čitateľný displej
• možnosť uloženia 4 setov parametrov odstreďovania pre opakovanie aplikácií
• jeden akceleračný a tri brzdné profily (štandard, mäkký alebo voľné dotočenie rotora)
• automatické otvorenie veka pri výpadku prúdu
• veľmi tichý chod (menej ako 56 dBA)
• kompatibilita s mnohými druhmi skúmaviek (BD™, Greiner™, Sarstedt™ a ďalšie)

Technické údaje
Max. kapacita 8 x 15 ml (uhlový rotor)

8 x 10 ml (výkyvný rotor)
Max. rýchlosť 300 - 4 900 min-1, nastaviteľné po 100 min-1

Max. RCF 3 114 g (uhlový rotor)
3 490 g (výkyvný rotor)

Nastavenie časovača 1 - 99 min, nastaviteľné po 1 min, funkcia HOLD
Prevádzková teplota +2°C do +40°C
Hlučnosť <56 dBA (výkyvný rotor)
Spotreba 130 W
Rozmery (d/š/hl) 240 x 325 x 450 mm
Hmotnosť 15.5 kg
Certifikácia UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA class 1

Názov Kat.číslo Cena za kus
Centrifúga Thermo Scientific Medifuge, kompletná sada 6808.4060 1 100,00 €

Dodávka sa skladá z centrifúgy samotnej, DualSpin rotora, sady závesov výkyvného rotora 
(8 ks), sady závesov uhlového rotora (8 ks), sady krátkych vložiek do závesov (8 ks, zelené) 
a sady dlhých vložiek do závesov (8 ks, žlté). Všetky uvedené položky je možné zakúpiť sa-
mostatne ako náhradné diely.


