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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Nový rad biologických inkubátorov Lovibond
Inovované modely obľúbených inkubátorov pre trvalé ukladanie vzoriek pri stanovení biologickej spotreby 
kyslíka, ale aj pre mikrobiologické testy alebo len skladovanie teplotne citlivých vzoriek. Ide vlastne o chladničky 
so širokým rozsahom teplôt a ďalšími prvkami, rozširujúcimi možnosti použitia. S robustnejšou konštrukciou 
a vylepšenou izoláciou je teraz k dispozícii 6 modelov vo vyhotovení s plnými alebo presklenými dverami. 

Tieto termostatové skrine konštrukčne vy-
chádzajú z bežnej chladničky, ktorá je vyba-
vená aktívnym chladením, ale aj ohrevom 
a regulačným systémom, takže vo vnútri ko-
mory je možné dosiahnuť teplotu od +2 do 
+40°C s nastavením po 0.1°C. Regulačný sys-
tém spĺňa EMC direktívu IEC 61326 pre elek-

Technické údaje TC 135 S TC 175 S TC 255 S TC 445 S TC 140 G TC 256 G
Vnútorný objem (l) 135 175 255 445 140 255
Typ dverí plné plné plné plné presklené presklené
Vonkajšie rozmery (mm)
Šírka 600 600 600 750 600 600
Hĺbka 600 610 610 730 600 610
Výška 850 1250 1640 1640 850 1640
Vnútorné rozmery (mm)
Šírka 513 470 470 600 513 470
Hĺbka 441 440 440 560 441 440
Výška 702 1062 1452 1452 702 1452
Vybavenie
Počet políc 3 3 4 4 3 4
Počet el. zásuviek 4 5 7 9 4 7
Hmotnosť (kg) 39 51 61 78,5 50 77

Názov Kat. číslo Cena
Termostat TC 135 S, objem 135 l, plné dvere 5464.8340 1 400,00 €
Termostat TC 175 S, objem 175 l, plné dvere 5464.8342 1 800,00 €
Termostat TC 255 S, objem 255 l, plné dvere 5464.8344 1 940,00 €
Termostat TC 445 S, objem 445 l, plné dvere 5464.8346 2 420,00 €
Termostat TC 140 G, objem 140 l, presklené dvere 5464.8348 1 620,00 €
Termostat TC 256 G, objem 255 l, presklené dvere 5464.8350 2 090,00 €

trické zariadenia pre meranie a monitoring 
v laboratóriách. K rovnomernému rozlože-
niu teplôt prispieva nútené prúdenie vzdu-
chu vo vnútri komory. Odchýlka teploty 
v strede skrine je ± 1°C, pri BSK 20°C vo vzor-
ke potom ± 0.5°C. Požadovaná aj skutočná 
teplota je zobrazovaná na LED displeji. Do 

vnútorného priestoru termostatu sú vyve-
dené zásuvky 230 V na pripojenie BSK prí-
strojov alebo magnetických miešadiel. Kaž-
dý model je potom dodávaný s policovým 
sitom na dne a kovovými policami v rôznom 
počte podľa veľkosti skrine. Ďalšie police je 
možné dokúpiť.

Prenosný digitálny hustomer Densito 30 PX
Pre potreby kontroly čistoty vody, obsahu cukru, obsahu alkoholu alebo napríklad kvality oleja je možné 
s výhodou používať hustomer. Modernou, čistou, rýchlou a presnou metódou je použiť hustomer digitálny, 
ktorý zaistí pohodlné meranie a  dokumentovateľné výsledky v  priebehu niekoľkých sekúnd. Známy 
výrobca laboratórnych prístrojov a váh, Mettler Toledo, takýto prístroj ponúka. Až do 31.10.2014 môžete 
využiť zľavu 10 % v porovnaní s bežnou cenou a zakúpiť prístroj špičkovej kvality za zvýhodnenú cenu!

Prístroj je ľahký, prenosný a vyznačuje sa 
veľmi jednoduchou obsluhou - len ponoríte 
vzorkovciu hadičku do vzorky, stlačíte tlačidlo 
a odčítate konečný výsledok v požadovaných 
jednotkách. Samozrejmosťou je teplotná kom-
penzácia, Densito presne meria teplotu vzorky 
a pred meraním umožňuje voľbu zodpovedajú-
ceho teplotného korekčného koeficientu. Tým 
je veľmi urýchlené a uľahčené meranie rôznych 
typov vzoriek. Pri hustomeri Densito je možné 
prispôsobiť rýchlosť vzorkovania, pomalé pre 
viskózne vzorky, aby sa zabránilo tvorbe vzdu-
chových bublín alebo veľmi vysoké pre účinné 
preplachovanie meracej cely. Prístroj má pre-
hľadný podsvietený maticový displej so zo-
brazením výsledkov veľkými znakmi a ponúka 

zrozumiteľnú komunikáciu a prehľadné užíva-
teľské rozhranie. Vďaka tlačidlám s piktograma-
mi sa s hustomerom naučíte pracovať veľmi ľah-
ko. Interná pamäť umožňuje uloženie až 1100 
výsledkov, identifikáciu vzoriek, jednotky mera-
nia, teplotný korekčný koeficient, identifikáciu 
prístroja, dátum a čas. Údaje z prístroja môžete 
kedykoľvek preniesť do počítača alebo na tlačia-
reň cez infračervený port. Potrebný software je 
štandardnou súčasťou dodávky.

Základné technické dáta: 
Merací rozsah 0 až 2 g/cm3, rozlíšenie 0,0001 g/cm3

Presnosť ± 0,001 g/cm3

Teplotný rozsah 5 - 35 °C, rozlíšenie ± 0,1 °C

Názov Kat.č. Katalógová cena Cena po zľave
Digitálny hustomer Densito 30 PX 7113.0010 2 295,00 € 2 065,00 €


