
 
 

 
 
 

 

Лабораторна низькошвидкісна центрифуга 

(TD6B) 

(«Xiangzhi Centrifuge», Китай) 

Відмінна продуктивність та широкий асортимент аксесуарів 

дозволяють TD6B виконувати будь-які звичайні завдання 

центрифугування в промислових, дослідницьких та клінічних 

лабораторіях. 

У діапазоні низьких швидкостей TD6B обробляє стандартні 

пробірки об'ємом 100 мл, мікропланшетні пластинки, конічні 

пробірки з гвинтовою кришкою, пробірки для збору крові та 

пляшки по 250 мл, 500 мл. Центрифужні пробірки, що 

приймають більші обсяги (до 100 мл), також отримують 

прибуток від надзвичайної потужності двигуна TD6B.  

Панель дисплея та всі елементи керування на TD6B розроблені ергономічно. Інформація на 

дисплеї чітко розміщена і цілком розбірлива. 

Натискаючи нижню частину набору, можна обрати кожен елемент, включаючи номер ротора, 

швидкість / частоту обертання, час (год-год: мм), ACC, DEC; натискаючи нижню частину 

додавання та мінусу, значення можна задати за вашою потребою. 

Під час центрифугування вказуються фактичні значення параметрів. 

Можна обрати 10 темпів прискорення та гальмування, або розбіжність без гальмування. 

Оцінка 1 завжди відповідає найкоротшому часу розгону або запуску. 

Остання збережена комбінація параметрів в пам'яті навіть після вимкнення центрифуги. 

залишається 

Перемикач для обертів на хвилину та RCF пропонує швидкий спосіб перемикання між ними. 

TD6B особливо простий у використанні: елементи управління та індикації центрифуги мають 

ергономічну конструкцію. 

Поточний стан усіх параметрів відображається під час роботи центрифуги. 

За потреби доступно 10 -30 зразків програмованої пам’яті . 

Параметри можна швидко та легко вводити та змінювати за допомогою кнопок управління. 



 

 
 

TD6B забезпечує безпечні робочі процедури в лабораторії.  

Він має такі особливості: 

 Блокування кришки 

 Аварійне вивільнення кришки 

 Захист від перегріву двигуна 

 Дисбаланс вимкнено 

 Захист від падіння кришки 

 Захист від перегріву 

 Захист від перенапруги 

 Захист від перенапруги 

TD6B виготовляється з високоякісних компонентів з ергономічним дизайном і має такі 

особливості: 

 Металеве покриття 

 Металева кришка 

 Камера для центрифугування з нержавіючої сталі 

 Вигляд отвору в кришці 

Переваги: 

 Високий коефіцієнт корисної реакції: до 2950 г для пробірок об’ємом 100 мл, до  

5080 г для пробірок об’ємом 15 мл та 3520 г для пляшок об’ємом 500 мл 

 Короткий час обкатки та зносу, включаючи ротори, що працюють на високих 

швидкостях 

 Широкий асортимент аксесуарів: ряд роторів із фіксованим кутом та поворотні 

 Проста заміна ротора 

 Ергономічна панель управління та інформації 

 Низький рівень шуму під час роботи 

 

Технічні Дані 

Модель TD6B 

Екран Кольоровий рідкокристалічний екран 

Корпус  Металевий каркас 

Максимальна швидкість 6000 об / хв 

Макс. RCF 5080xg 

Максимальна місткість 4x500мл 

Точність швидкості ±20 об / хв 

Діапазон таймера 1~99хв 



 

 
 

Швидкість розгону 1~10 

Швидкість уповільнення 1~10 

Двигун Перетворювальний електродвигун 

Шум <55 дБ 

Напруга AC220V 50 / 60Hz 10A 

Вага нетто 56 кг 

Вага брутто 64 кг 

Розмір центрифуги 600×490×400мм(Д×Ш×В) 

Розмір упаковки 700×600×500мм(Д×Ш×В) 

 

Список роторів 

 

   

 

№1 Кутовий ротор 

Максимальна 

швидкість : 6000р 

/ хв 

Ємність : 12 x 15 

мл 

Макс. RCF: 5080xg 

ØxL: 18x102мм 

 

№2 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р/хв 

Ємність: 96 x 5мл / 

2мл 

Макс. RCF: 

3620xg/3405xg 

№ 3 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 

4000р/хв 

Ємність: 32 x 15 

мл/10 мл 

/5мл / 2мл 

Макс. RCF : 

3000xg / 2930xg 

/2810xg/2810xg 

ØxL: 13. 5x90мм 

№ 4 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р/хв 

Ємність : 8 x 50 мл 

Макс. RCF: 3040xg 

ØxL: 30. 5x86. 5мм 



 

 
 

№5 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 

4000р/хв 

Ємність : 4 x 2 x 

100 мл 

Макс. RCF: 2950xg 

ØxL: 42. 5x100мм 

№6 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р/хв 

Ємність : 4 x 4 x 15 

мл/ 

Макс. RCF : 3100xg 

ØxL: 18x92мм 

№7 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 

4000р/хв 

Ємність : 2 x 2 x 

96 отворів 

Макс. RCF : 

2390xg 

ØxL: 
137x87x42мм 

№8 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р/хв 

Ємність : 4x250мл 

Макс. RCF : 2990xg 

ØxL: 63. 5x90мм 

№9 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 

4000р/хв 

Ємність : 4 x 

500мл 

Макс. RCF : 

3520xg 

ØxL: 81x105 мм 
№10Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р/хв 

Ємність: 24 x 15 мл 

Макс. RCF : 3000xg 

ØxL: 18x92мм 

№ 11 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р 

/ хв 

Ємність : 16 x 50 

мл 

Макс. RCF : 

3520xg 

ØxL: 30.5x86.5мм № 12 Поворотно-

відкидний ротор 

Максимальна 

швидкість : 4000р / хв 

Ємність: 80 x 5 мл/2 

мл 

Макс. RCF : 
3620xg/3260xg 



 

 
 

№ 13 Кутовий Ротор 

 

 

Максимальна швидкість : 4000р/хв 

Ємність : 24 x 10 мл 

Макс. RCF : 3670xg 

ØxL: 16x92 мм 

 


