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2 роки гарантії. 
Кваліфікований 
сервісний центр 

 

 

 

 

Надійний 
двигун з  

низьким рівнем 
шуму 

 

Центрифуги безперервного потоку 

працюють на високих швидкостях і 

відомі своєю здатністю 

відокремлювати дрібні частинки. У 

той час як звичайні центрифуги 

поділяють молекули порціями, до 

центрифуг безперервного потоку 

рідина надходить безперервно. Це 

економить час, усуваючи кілька 

етапів завантаження / розвантаження 

і прискорення / уповільнення. 

Центрифуги безперервного потоку 

також відомі тим, що відокремлюють 

більше обсяги, ніж звичайні методи. 

Оскільки вони здатні відокремлювати 

невеликі частинки, такі як віруси, 

бактерії, рибосоми і білки, ці 

центрифуги представляють 

особливий інтерес для 

фармацевтичних і мікробіологічних 

лабораторій. 

 

Ідеально підходить для використання 

великих обсягів в клітинної та 

молекулярної біології, клінічних препаратах, промисловому застосуванні тощо. 

Фармацевтична центрифуга безперервного потоку GL-21M оснащена як холодильним обладнанням, 

так і передовими інтелектуальними технологіями, які усувають дисбалансом, спрощують роботу і 



 

 
 

забезпечують відтворювані результати. Широкий вибір роторів підвищує універсальність, а 

холодильна система без фреону ідеально підходить для зразків, чутливих до температури. 

Особливості: 

 Працює до 21000 об/хв (47400xg). Пристрій блокується і розблокується автоматично і ідеально 

підходить для лабораторій середнього і великого обсягу. 

 Швидке охолодження температури до 4 ° C протягом 8 хвилин забезпечує швидкий запуск 

охолоджених зразків. 

 Завдяки спеціальному механізму кришки, м'який дотик діє на відкриття і закриття кришки. 

 Конструкція захисту від падіння кришки дозволяє легко і безпечно використовувати 

завантаження або вивантаження зразків. 

 Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс управління з цифровими кнопками введення і графічними 

інструкціями дозволяє легко налаштовувати і редагувати задані програми. 

 Центрифуга оснащена РК-сенсорний екран з одночасним відображенням всіх встановлених 

параметрів і фактичних значень. 

 В одиницю входить режим вибору часу "при встановленій швидкості" для підрахунку часу 

роботи. 

 Підрахунок часу роботи починається тільки тоді, коли центрифуга досягла заданої швидкості. 

 У цьому блоці можна проводити складні експерименти, комбінуючи до 5 предметів за пробіг. 

 Має сайлентблок і амортизатори, що гарантує плавну і тиху роботу без вібрацій. 

 Завдяки зручному блоку управління, вбудованому в передню панель, екран кришки 

центрифуги використовується для зовнішнього регулювання швидкості. 

 Цифрове мікропроцесорне управління має всі функції: швидкістю, часом, температурою, 

прискоренням / уповільненням, rcf, 30 програмної пам'яттю, індикація збоїв в роботі. 

 Моторизовані замки кришок. Кришку можна відкрити електронним замком або ручним 

управлінням в разі поломки внаслідок зламаного електронного замка. 

 Легко відкрити кришку центрифуги за допомогою пневматичних пружин, відкидна кришка на 

праву сторону центрифуги. 

 RPM / RCF регулюється разом з прогоном і автоматичним розрахунком значення. 

 Вибіркові швидкості прискорення і уповільнення забезпечують якісне поділ. 

 Система самодіагностики забезпечує захист від дисбалансу, перевищення температури / 

швидкості / напруги і електронного блокування. 

 Можливість попереднього охолодження під час простою. 

 Міжнародні стандарти ISO9001: 2008, ISO13485, CE виконуються. 

 

Технічні дані 
Модель GL-21M 

Екран Кольоровий світлодіодний і ЖК-екран 

Максимальна швидкість 21000rpm 

Макс. RCF 47400xg 



 

 
 

Максимальна ємність 6x500 мл 

Діапазон температур (при RT 25 ℃) -20 ℃ ~ 40 ℃ 

Точність температури ± 1 ℃ 

Точність швидкості ± 20 об / хв 

Діапазон таймера 1 ~ 99год59мін 

Швидкість розгону 1 ~ 10 

Швидкість уповільнення 1 ~ 10 

Двигун Перетворювальний двигун з прямим приводом 

Контроль мікропроцесорне управління 

Напруга AC220v 50hz 30A 

Вага нетто 220 кг 

Вага брутто 310 кг 

Розмір центрифуги 860 × 730 × 1200 мм (Д × Ш × В) 

Розмір упаковки 1000 × 850 × 1400 мм (Д × Ш × В) 

 

Список роторів: 

№1 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

21000 об / хв 

Ємність: 16 x 10 мл 

Макс. RCF: 47400xg 

ØxL: 16.5x78мм 

№2 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

20000 об / хв 

Ємність: 6 x 50 мл 

Макс. RCF: 43000xg 

ØxL: 29. 5x94мм 

№ 3 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

18000 об / хв 

Ємність: 8 x 50 мл 

Макс. RCF: 39190xg 

ØxL: 29.5x94мм 

№ 4 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

15000 об / хв 

Ємність: 6 x 70 мл 

Макc. RCF: 25700xg 

ØxL: 38x112мм 

№ 5 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

12000р / хв 

Ємність: 8 x 100 мл 

Макс. RCF: 19830xg 

ØxL: 38x112мм 

№ 6 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

14000 об / хв 

Ємність: 4 x 250 мл 

Макс. RCF: 28150xg 

ØxL: 63x116 мм 

№ 7 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

12000об / хв 

Ємність: 6 x 300 мл 

Макс. RCF: 22600xg 

ØxL: 63x116мм 

№ 8 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

10000об / хв 

Ємність: 6 x 500 мл 

Макс. RCF: 18705xg 

ØxL: 70.5x145мм 



 

 
 

  

№ 9 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

12000об / хв 

Ємність: 6 x 250 мл 

Макс. RCF: 22800xg 

ØxL: 63x116 мм 

№ 10 Безперервний 

ротор 

Максимальна швидкість: 

14000об / хв 

Ємність: 1000 мол 

Макс. RCF: 21500xg 

Матеріал: Lc 

№ 11 Безперервний 

ротор 

Максимальна швидкість: 

16000об / хв 

Ємність: 1000 мол 

Макс. RCF: 28200xg 

Матеріал: Ti 

№ 12 Безперервний 

ротор 

Максимальна швидкість: 

8000 об / хв 

Ємність: 3000 мл 

Макс. RCF: 9530xg 

Матеріал: Lc 

№ 13 Безперервний 

ротор 

Максимальна швидкість: 

10000об / хв 

Ємність: 3000 мл 

Макс. RCF: 14800xg 

Матеріал: Ti 

 

№ 14 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

13000об / хв 

Ємність: 4x30 мл 

Макс. RCF: 23800xg 

ØxL: 29.5x94mm 

№ 15 Кутовий Ротор 

Максимальна швидкість: 

12000об / хв 

Ємність: 4x4x5 мл 

Макс. RCF: 11900xg 

ØxL: 14x51мм 
№ 16 Кутовий Ротор 

Максимальна швидкість: 

10000об / хв 

Ємність: 4x50 мл 

Макс. RCF: 16200xg 

ØxL: 30.5x86.5мм 

№ 17 Поворотно -

откідной ротор 

Максимальна швидкість: 

4000об / хв 

Ємність: 4x500мл 

Макс. RCF: 3520xg 

ØxL: 81x105 мм 
№ 18 Поворотно -

откідной ротор 

Максимальна швидкість: 

4000об / хв 

Ємність: 2x2x96 отворів 

Макс. RCF: 2390xg 

ØxL: 137x87x42мм 

 

Також в асортіменті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення 

індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів) 

 


