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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Fisherbrand systém  
pre odsávanie nebezpečných vzoriek

Viacparametrový fotometer Lovibond MD 610

Kompaktný a prenosný systém pre ekonomické, bezpečné a komfortné odsávanie zvyškov nehorľavých 
kvapalín, filtrátov a  sedimentov oblasti biochémie, biológie, medicíny a  práce s  bunkovými kultúrami. 
Pomocou vývevy odsáva nebezpečné kvapaliny cez mikrofilter do zbernej fľaše, na ručný odsávací adaptér 
sa nasadzujú bežné Pasteurove pipety alebo špičky k mikropipetám. 

Moderný, rýchly, spoľahlivý a  mobilný fotometer pre testovanie kvality vody, parametrovo zhodný 
s  modelom MD 600, v  porovnaní s  ktorým má Bluetooth rozhranie pre komunikáciu s  inteligentnými 
telefónmi a tabletmi. Na stiahnutie sú aplikácie pre IOS® a Android™, ktoré umožňujú riadenie a ukladanie 
dokumentov a oi. odosielanie protokolov e-mailom. 

• bezúdržbová membránová pumpa s výbornou chemickou odolnosťou
• automatické zastavenie odsávania pri naplnení 4 l zásobnej fľaše
• hydrofóbny filter (55 mm, porozita 0.22 µm) pre zachytenie baktérií 

a vírusov
• prepojenie hadíc rýchlospojkami s izolačnými ventilmi
• regulátor a merač vákua pre presnú kontrolu nad odsávaním

• viac ako 120 vopred naprogramovaných analytických metód
• zdroj svetla LED dióda s dlhou životnosťou, kombinovaná so 

šiestimi interferenčnými filtrami
• automatický výber vlnovej dĺžky
• vnútorná pamäť na 1000 dátových viet
• prehľadný podsvietený LCD displej, ergonomický tvar a nízka 

hmotnosť
• vodotesné vyhotovenie pre prácu v teréne

Technické údaje
Čerpacia rýchlosť 15 l/min 
Medzné vákuum 150 mbar
Použité hadice silikon 6 mm ID
Rozmery (š/h/v) 357 × 145 × 277 mm
Napájanie 90-260V, 50/60Hz  
Hmotnosť 8 kg

Názov Kat.č. Cena za kus
Aspiračný systém Fisherbrand Biovac 106 6923.6010 1 547,00 €

Názov Kat.č. Cena za kus
Fotometer MD 610, sada s príslušenstvom v kufríku 7726.0610 931,00 €

Súčasťou dodávky je HandVac ručný odsávací držiak pipiet 
alebo špičiek, osemkanálový adaptér pre špičky, jednokanálový 
adaptér na špičky so zhadzovaním, gumový adaptér pre Pasteuro-
ve pipety, napájací kábel a manuál.

Všetky časti systému je možné zakúpiť jednotlivo ako náhradné 
diely, ako ďalšie príslušenstvo je možné objednať nožný spínač pre 
ovládanie pri zachovaní voľných rúk alebo stolný držiak pre sys-
tém.

Súčasťou dodávky je prístroj v kufríku, batérie, dva rady po 
troch guľatých meracích kyvetách s priemerom 24 a 16 mm, adap-
tér pre 16 mm a 13 mm vialky, plastová miešacia tyčinka, štetec 
a skrutkovač. 

Technické údaje
Optika LED zdroj svetla, 6 filtrov (430, 530, 560, 580, 610 a 660 nm)
Presnosť vĺn. dĺžok ±1 nm
Rozlíšenie 0.005 A
Napájanie 4 x AA batérie (približne 3500 testov alebo 26 hod prevádzky)
Rozmery 210 x 95 x 45 mm
Hmotnosť cca 450 g

Reagencie na meranie požadovaných látok sa vždy dokupujú 
zvlášť. Ponuka reagencií je veľmi široká, zahŕňa reagencie práško-
vé, tabletové alebo kvapalné a väčšinou viac metód pre rôzne roz-
sahy koncentrácií jednej látky. Základný výber a prehľad možných 
nájdete v tlačenom katalógu na strane 669.


