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CHROMATOGRAFIA

TLC dosky v extra kvalite, ALUGRAM® Xtra
• dosky pre TLC so stacionárnou fázou, silikagél 60 štandardnej kvality  

na Al podložke
• vynikajúca zmáčavosť, výborné separačné vlastnosti a reprodukovateľnosť 

výsledkov
• deliteľné na požadovaný rozmer bežnými nožnicami
• hrúbka vrstvy 200 µm, merný povrch cca 500 m2/g, stredná veľkosť pórov 60 Å
• merný objem pórov 0.75 ml/g, veľkosť častíc 5 - 7 µm
• spojivom polymérny produkt, stabilný vo vodných eluentoch aj v takmer všetkých 

organických rozpúšťadlách
• UV254 s prímesou indikátora pre UV detekciu v stacionárnej fáze

Názov Kat.číslo Cena za bal.

ALUGRAM Xtra SIL G 20 × 20 cm, bal. 25 ks 2511.1128 77,00 €
ALUGRAM Xtra SIL G/UV 20 × 20 cm, bal. 25 ks 2512.1128 84,00 €

TRVALO VÝHODNÁ CENA!

Pre väčšie a  pravidelné odbery možno dohodnúť individuálne dodacie podmienky 
a ceny.

Vybrané sušiarne  UF ihneď na dodanie
• skriňa a vnútorný plášť komo-

ry z nerezu, výborná izolácia 
plášťa

• teplotný rozsah od cca +10°C 
nad teplotu okolia do +300°C

• nastavenie teploty po 0.1°C 
v rozsahu do +99.9°C, po 
0.5°C od +100°C do maxima

• intuitívne nastavenie a zobra-
zenie teploty, času procesu, 
ventilátora a odvetrávacej 
klapky

• snímanie teploty jedným 
Pt100 článkom, ethernetové 
rozhranie, časovač 1 min až 99 dní

• regulátor SingleDISPLAY s dotykovým ovládaním, bezpečnostné prvky,  
3 roky záruka

Názov Kat.číslo Cena za kus

Sušiareň UF55, 53 l, s ventilátorom 5410.0044 1 391,00 €
Sušiareň UF110, 108 l, s ventilátorom 5410.0048 1 922,00 €

V dodávke je jedna polica pri modeli 53 a dve police pri modeli 110, ďalšie police, 
príslušenstvo a podrobnejšie informácie nájdete v našom katalógu, e-shope alebo si 
ich, prosím, vyžiadajte.

PRÍSTROJE SKLADOM!

Hlbokomraziace pulty  Isotemp ULT
• pulty pre uschovávanie vzoriek, 

biologických materiálov, krvnej 
plazmy a pod.

• rozsah teplôt -86 až -50°C, 
nastavenie po 1°C

• mikroprocesorové riadenie, 
ovládanie moderným kontrolé-
rom s LED displejom

• trvalé monitorovanie pre zaistenie bezpeč-
nosti vzoriek

• akustický a vizuálny alarm prekročenia 
teploty alebo výpadku napájania

• RS 232 výstup, analógový výstup 4 - 20 mA
• oceľová konštrukcia s antikoróznym 

poťahom, hrubá (12.7 cm) uretanová izolácia 
plášťa

• kvalitné tesnenie dverí
• spoľahlivý priemyselný kompresor, CFC-free chladivo
• pojazdové kolieska pre ľahšiu manipuláciu

Názov Kat.číslo Cena za kus

Hlbokomraziaci pult Fisherbrand Isotemp ULT 90 5803.1100 8 220,00 €
Hlbokomraziaci pult Fisherbrand Isotemp ULT 360 5803.1102 10 250,00 €
Hlbokomraziaci pult Fisherbrand Isotemp ULT 566 5803.1104 11 610,00 €

Technické údaje ULT 90 ULT 360 ULT 566
Vonkajšie rozmery 
(hl/š/v) mm

759 × 724  
× 1113

848 × 1829  
× 1029

848 × 2438  
× 1029

Vnútorné rozmery 
(hl/š/v) mm

470 × 470 × 419 470 × 1080 × 711 470 × 1689 × 711

Objem l 90 360 566
Rozsah teplôt °C -86 až -50 -86 až -50 -86 až -50
Napájanie 230V/5,4 A 230V/12 A 230V/12 A
Hmotnosť kg 196 325 378

NOVINKA!

Blokový termostat OHAUS  
s vyhrievaným vekom
• navrhnutý pre dosahovanie výbornej 

teplotnej stability a opakovateľnosti 
procesu

• mikroprocesorový regulátor s LED 
displejom a jednoduchým tlačidlovým 
ovládaním

• indikácia zvyškového tepla po vypnutí, 
ochrana voči prehriatiu, zvukový 
alarm, časovač

• možnosť použitia externej teplotnej 
sondy na kontrolu teploty bloku alebo 
vzorky

• vložiť je možné dva hliníkové bloky 
pre rôzne skúmavky alebo jeden blok na mikrodoštičky

• k dispozícii sú aj vaničky pre pieskovú náplň, určené pre neštandardné nádobky
• rozsah teplôt + 5°C nad teplotu okolia do +100°C, nastavenie po 0.1°C, teplotná 

stabilita ±0.2°C pri 37°C
• hliníkové bloky alebo externý teplotný snímač sa objednávajú zvlášť

Názov Kat.číslo Cena za kus

Blokový termostat OHAUS HB2DGHL 5480.5000 1 300,00 €

Hliníkové bloky z veľmi širokej palety druhov ponúkneme na dopyt.

NOVINKA!

DÁVKOVANIE KVAPALÍN PRÍSTROJE PRE OHREV A CHLADENIE


