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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

15% zľava na sušiace váhy Ohaus
Analyzátory vlhkosti Ohaus radu MB sú prístroje švajčiarskej výroby, ponúkajúce špičkové spracovanie, 
vysokú presnosť a spoľahlivé výsledky vo všetkých laboratórnych a priemyselných aplikáciách. To všetko 
pri dostupnej cene, ktorú vám ešte spríjemníme výraznou zľavou! Špeciálna zľava 15% z katalógových 
cien bude platiť až do 19. 12. 2014. 

Váhy na stanovenie sušiny a vlhkosti, alebo tiež analyzáto-
ry vlhkosti, sú prístroje merajúce úbytok hmotnosti vzorky po-
čas jej sušenia. Všetko prebieha kontinuálne v jednom procese 
a stanovenie je tak užívateľsky jednoduché, komfortné a pres-
né a celý proces a jeho výsledok je zdokumentovaný a so všet-
kými údajmi je možné ďalej pracovať. Hlavné technické rozdie-
ly v typoch analyzátorov sú v spôsobe ohrevu. Ten môže byť 
infračervený alebo halogénový. Ďalšie odlišnosti sú väčšinou 
už len rázu vybavenosti funkciami, vážiacim rozsahom, pres-
nosťou atď. Tu predstavíme dva základné modely analyzátorov, 
každý s iným typom ohrevu.

Sušiace váhy Ohaus MB23 sú základným modelom, ideál-
nym pre rutinné merania. Majú kompaktné vyhotovenie s jed-
noduchým čistením pracovného priestoru. Ohrev je infračer-
vený v rozsahu 50°C až 160°C s nastavením po 5°C. Váhy majú 
podsvietený LCD displej pre zobrazenie nameranej vlhkos-
ti alebo sušiny, teploty a času. Časovač je automatický alebo 
manuálny až do 99 min (od 1-60 minút po 30 sekundách, od 
60 minút po 1 minúte) s funkciou automatického vypnutia. 
K dispozícii je RS 232 interface pre pripojenie tlačiarne alebo 
PC a prenos dát je možné zabezpečiť pomocou OHAUS DAS 
softvéru. Dokúpiť možno kit pre teplotnú a hmotnostnú kalib-
ráciu. V dodávke je 50 Al misiek a ochranný kryt na displej. 

Model Ohaus MB25 je kompaktný a opäť ľahko čistiteľný 
analyzátor vlhkosti s halogénovým ohrevom, vhodný pre rutin-
né denné úlohy. Ohrev halogénovou lampou s nastaviteľným 
teplotným rozsahom zaručuje veľmi rýchly štart sušenia a di-
zajn reflexného interiéru pracovného priestoru zaisťuje unifor-
mnú distribúciu tepla a vysoký výkon pre skrátenie doby tes-
tu. Prístroj má automatický alebo manuálny časovač a funkciu 
automatického vypnutia. Zobrazenie pomocou podsvietené-
ho LCD displeja, zobrazujúceho % vlhkosti alebo sušiny, tep-

Technické údaje MB23 MB25
Rozsah váženia (max.) 110 g
Typ ohrevu Infračervený Halogenový
Citlivosť 0,01 g / 0,1 % 0,005 g / 0,05 %
Reprodukovateľnosť (vzorka 10 g) 0,20% 0,05%
Rozsah nastavenia teploty 50 °C až 160 °C,  po 5 °C 50 °C až 160 °C,  po 1 °C
Časovač 1 - 99 min
Vážiaca miska pr. 90 mm
Rozmery (š/v/d) 17 x 13 x 28 cm

lotu a čas. RS 232 interface dovoľuje pripojenie tlačiarne alebo 
PC a pre prenos dát je možné využiť OHAUS DAS softvér. V do-
dávke je krabička s 50 ks hliníkových misiek a ochranný kryt 
na displej. Dokúpiť je možné kit pre teplotnú a hmotnostnú 
kalibráciu.

Názov Kat.č. Katalógová cena Cena po zľave
Analyzátor vlhkosti MB23 7230.0010 945,00 € 803,00 €
Analyzátor vlhkosti MB25 7230.0020 1 250,00 € 1 063,00 €
Skúšobné Al misky jednorazové, bal. 80 ks 7230.0050 27,00 € 23,00 €
Teplotný kalibračný kit 7230.0060 275,00 € 234,00 €

Názov Kat. č. Cena
Nástavec pipetovací Pipetus AKKU - BLACK, 50. Anniversary Edition 4015.6005 307,00 €

Pipetus® kombinuje dlhoročné skúsenosti výrob-
cu, inovatívne technológie a vynikajúcu kvalitu mate-
riálového spracovania. Nasávanie a vypúšťanie média 
je realizované jednoduchým stlačením tlačidla. Pres-
né nastavenie menisku je riešené prostredníctvom 
jemne nastaviteľného ventilu s ihlou vyrobenou z ke-
ramickej zliatiny. Ventily sú veľmi odolné opotrebo-
vaniu a výborne odolávajú chemikáliám. Integrovaný 
farebný displej zobrazuje pipetovací režim, rýchlost-
né stupne a stav nabíjania batérie. Nabíjanie batérie 
je realizované bezkontaktne pomocou mikroproce-
sorom riadenej indukčnej nabíjacej stanice. Sofisti-
kovaný ergonomický tvar umožňuje dlhodobú prácu 
bez rizika únavy ruky. V dodávke je Pipetus® black 
50. výročnej edície, vrátane nabíjačky 230 V, nabíjacia 
a odkladacia stanica a držiak pipetíka s bezpečnost-
ným ventilom.

Firma Hirschmann Laborgeräte GmbH oslávila výročie 50 rokov od založenia vydaním špeciálnej čiernej 
edície svojho najpredávanejšieho pipetovacieho nástavca. Nevšedný dizajn a špeciálna cena by mohla 
osloviť aj vás. Táto akcia platí do 31. 12. 2014.

Špeciálna edícia pipetovacieho nástavca Hirschmann pipetus®

Technické údaje
Prevádzka na batérie bez pamäťového efektu, 

induktívne nabíjanie v doku, ochrana 
proti prebitiu 

Rozsah objemov 0.1 200 ml
Nasávanie / 
vypúšťanie

tlačidlom, indikácia na farebnom 
displeji

Sací výkon nastaviteľný v 5 krokoch s indikáciou 
na farebnom displeji 

Hmotnosť 240 g
Materiál tela inertný PA6
Autoklávovateľnosť držiak pipiet pri 121°C (okrem PTFE 

membránového filtra)
Zabezpečenie vymeniteľný bezpečnostný ventil
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