
 
 

 
 
 

 

Лабораторна низькошвидкісна центрифуга 

(TD6) 

(«Xiangzhi Centrifuge», Китай) 

Низькошвидкісна лабораторна універсальна центрифуга TD6 

- це компактна та економічна машина для центрифуг із 

низкою варіантів роторів, що робить її придатною для 

клінічних, промислових та дослідницьких лабораторій. 

Незважаючи на вражаючу потужність ротора 4 х 500 мл (або 

96 х 5 мл / 2 мл, 8 х 50 мл / 100 мл, 32 х 15 мл), TD6  

компактний із розміром трохи більше 60 х 49 см. 

Додатковий ротор також доступний для 96-лункових 

мікропланшетів, позиціонуючи цю модель як одну з 

найменш дорогих центрифуг, здатних до високошвидкісного мікропланшетного 

центрифугування. 

Особливості 

 Легкий і міцний корпус, виготовлений зі сталі та алюмінію. 

 Оснащений інтелектуальною конструкцією повітряного потоку та антивібраційною 
структурою для мінімізації виробництва тепла та шуму. 

 Конструкція захисту від падіння кришки забезпечує легкість та безпеку при 
завантаженні або вивантаженні зразків. 

 Точний електромагнітний датчик швидкості та електронна система управління. 

 Удосконалені мікропроцесорні елементи управління дозволяють швидко налаштувати 
та переглянути дані. 

 Вибір швидкості RPM / RCF з функцією запам'ятовування останнього режиму. 

 Датчик дисбалансу та аварійні електронні гальма. 

 Різноманітні ротори та адаптери для мікротрубок та труб усіх розмірів до 100 мл. 
Широкий асортимент адаптерів для різних трубок з можливістю виготовлення 
індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. 

Технічні Дані 

Модель TD6 

Екран Світлодіодний цифровий 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 -- 

Швидкість уповільнення -- 

Двигун Перетворювальний двигун 

Шум <55дб 

Напруга AC220V 50/60 Гц 10A 

Вага нетто 56 кг 

Вага брутто 64 кг 

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

Розмір упаковки 700×600×500 мм(Д×Ш×В) 

 

Список роторів 

№ 1 Кутовий Ротор 

 
 
 
Максимальна 
швидкість : 6000об / 
хв 
Ємність : 12 x 15 мл 
Макс RCF : 5080xg 
ØxL: 18x102 мм № 2 Поворотно-

відкидний ротор 

 
 
 
Максимальна 
швидкість : 4000об 
/ хв 
Ємність: 96 x 5 мл/2 
мл 
Макс RCF: 
3620xg/3405xg 

№ 9 Поворотно-
відкидний ротор 

 
 
Максимальна 
швидкість : 4000об / 
хв 
Ємність : 4 x 500 мл 
Макс RCF: 3520xg 
ØxL: 81x105 мм 

№ 10 Поворотно-
відкидний ротор 

 
 
Максимальна 
швидкість : 4000об 
/ хв 
Ємність : 24 x 15 мл 
Макс RCF : 3000xg 
ØxL: 18x92 мм 

 


