
 
 

 
 
 

 

Лабораторна медична настільна низькошвидкісна центрифуга 

(TDZ5-WS) 

( «Xiangzhi Centrifuge», Китай) 
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2 роки гарантії. 
Кваліфікований 
сервісний центр 

 

 

 

 

Надійний 
двигун з  

низьким рівнем 
шуму 

Центрифуга оснащена 

безщітковим двигуном постійного 

струму і мікрокомп'ютером. Має 

світлодіодний дисплей, стандартно 

обладнана ротором, функцією 

настройки часу і такою функцією, як 

безступінчасте зміна швидкості 

тощо. 

 

Ця універсальна 

низькошвидкісна центрифуга є 

тихою, компактною і зручною, що 

робить її ідеальною для будь-якій 

лабораторії. Може бути 

використана для клінічних тестів, біохімії, імунології, для аналізу сироватки, плазми, крові і 

сечі. 

 

Особливості: 

 Металевий зовнішній корпус. 

 Гумові підвіски зменшують вібрації. 

 Тихий, безщітковий привід. 

 Пневматична пружина для запобігання падінню двері. 

 Аварійне розблокування замка кришки. 

 Блокування кришки для запобігання відкриття кришки під час центрифугування. 

 Надзвичайно тиха робота. 

 Детектор високого дисбалансу з відсіченням. 

 Стабільна вихідна швидкість навіть при нестабільній напрузі. 

 Таймер зворотного відліку. 

 Виклик останніх встановлених параметрів. (Корисно для повторного аналізу) 



 

 
 

 Самодіагностика помилок. 

Технічні дані 

Модель TDZ5-WS 

Екран Світлодіодний цифровий екран 

Корпус центрифуги Металевий каркас 

Максимальна швидкість 5000 об / хв 

Макс. RCF 4760 xg 

Максимальна місткість 4x100 мл 

Точність швидкості ± 20 об / хв 

Діапазон таймера 1хв ~ 99мін 

Двигун перетворювальний двигун 

Потужність двигуна 450 Вт 

Шум <55дБ 

Напруга AC220V 50/60 Гц 10A 

Вага нетто 38 кг 

Вага брутто 49 кг 

Розмір центрифуги 540 × 420 × 350мм (Д × Ш × В) 

Розмір упаковки 650 × 540 × 440мм (Д × Ш × В) 

Список роторів: 

№1 Поворотно - 
відкидний ротор 

Максимальна 
швидкість: 5000 об / хв 
Місткість: 4 x 100 мл 
Макс RCF: 4745xg 
ØxL: 42. 5x100мм 
 

№2 Поворотно - 
відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 
5000 об / хв 
Місткість: 4 x 50 мл 
Макс. RCF: 4760xg 
ØxL: 18x92мм 
 

№3 Поворотно - 
відкидний ротор 

Максимальна 
швидкість: 4000об / хв 
Місткість: 8 x 50 мл 
Макс RCF: 3040xg 
ØxL: 18x88мм 
 

№4 Поворотно - 
відкидний ротор  

Максимальна швидкість: 
4000об / хв 
Місткість: 32x15мл / 
10мл 
/ 5 мл / 2 мл 
Макс RCF: 3000xg / 
2930xg 
/ 2810xg / 2810xg 
ØxL: 13 5x90мм 



 

 
 

 

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

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

 

 

№5 Поворотно - 
відкидний ротор 

Максимальна 
швидкість: 4000об / хв 
Місткість: 48 x 5 мл / 2 
мл 
Макс RCF: 2980xg / 
2625xg 

№6 Поворотно - 
відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 
4000об / хв 
Місткість: 72 x 5 мл / 2 мл 
Макс RCF: 2950xg / 
2625xg 

№7 Поворотно - 
відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 4000 об / хв 
Місткість: 2 x 2 x 96 
Макс RCF: 2390xg 
ØxL: 137x87x42мм 


