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2 роки гарантії. 
Кваліфікований 
сервісний центр 

 

 

 

 

Надійний 
двигун з  

низьким рівнем 
шуму 

 

 

3H16R1 може бути оснащена 4-ма типами роторів, які 

представлені нижче, пропонуючи повне рішення 

підготовки центрифугування дослідних зразків для 

лабораторій, клінік, біотехнологій, промисловості та 

лікарень. 

 

 

 

Особливості: 

 Можливість попереднього охолодження під час простою. 

 Частота обертання / RCF регулюється по ходу. 

 Можливість збереження до 30 програм. 

 Зворотний відлік починається при встановленому числі оборотів / RCF. 

 Забезпечення відтворюваних результатів. 

 Екран показує встановлені та оновлені значення. 

 Повідомлення на екрані, вказують на стан центрифуги і приладдя. 

 Інформація про ротори в пам'яті. 

 Камера центрифугування з нержавіючої сталі, захисне кільце навколо камери. 

 Захист від падіння кришки. 

 Дисбаланс відключений. 

 Ручне аварійне відкривання кришки. 

 Чи не працює з відкритою кришкою, а також не може відкривати кришку під час 

роботи ротора. 

 Датчик температури всередині камери центрифугування, без газу CFC. 

 

 



 

 
 

Технічні дані 

Модель 3Х16Р1 

Екран Кольоровий РК-екран 

Корпус Пластиковий з металевою рамою 

Максимальна швидкість 16000 об / хв 

Макс. RCF 17800 × g 

Діапазон температури (при RT 25 °C) -20 °C …+ 40 °C 

Точність температури ± 2 °C 

Точність швидкості ± 20 об / хв 

Приріст 100 об / хв 

Діапазон таймера 1хв ~ 99мін59с 

Швидкість прискорення / уповільнення 1-- 10 

Двигун перетворюючий двигун 

Шум <55дБ 

Напруга AC220V, 50/60 Гц 10A 

Вага нетто 40 кг 

Вага брутто 48 кг 

Розмір центрифуги 340 × 590 × 300 мм (ДхШхВ) 

Розмір упаковки 440 × 700 × 430мм (ДхШхВ) 

 

Список роторів: 

 № Кутовий ротор 

Максимальна 

швидкість: 16000об / хв 

Ємність: 12 x 0,5 мл 

Макс RCF: 17800xg 

 №2 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

16000об / хв 

Ємність: 12x 1.5 / 2.2 мл 

Макс RCF: 17800xg 

 №3 Кутовий ротор 

Максимальна 

швидкість: 13000об / хв 

Ємність: 12 x 5 мл 

Макс RCF: 12750xg 

ØxL: 14x51мм 
 №4 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

13000об / хв 

Ємність: 24 x 1,5 мл 

Макс RCF: 15710xg 

 

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

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


