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2 роки гарантії. 
Кваліфікований 
сервісний центр 

 

 

 

 

Надійний 
двигун з  

низьким рівнем 
шуму 

 

DL-6MB - компактна для підлоги рефрижераторна 

центрифуга спеціально розроблена для 

універсального використання в банках крові, біохімії, 

клінічних лабораторіях, при серологічних 

дослідженнях, в молекулярній біології, поділ 

сироватки, фармацевтиці, точність і надійність 

швидкості, часу, температури, прискорення і 

уповільнення є важливими факторами в досягненні 

ідеального поділу окремих фракцій крові. 

DL-6MB центрифуга з мікропроцесорним 

управлінням, цифровим дисплеєм і безщітковим 

двигуном постійного струму. Вона оснащена 

електронним замком і внутрішньої камерою з 

нержавіючої сталі. Параметри роботи приладів 

можуть бути змінені в процесі експлуатації. Система 

самодіагностики може автоматично визначати 

швидкість, дисбаланс, самоблокування кришки дверей і т. Д. 

 

Особливості: 

 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 DL-6MB 

Екран Кольоровий світлодіодний і ЖК-екран 

Максимальна швидкість 6000 об / хв 

Макс. RCF 6880xg 

Максимальна місткість 6x1000 мл 

Діапазон температури (при RT 25 ℃) -20 ℃ ~ + 40 ℃ 

Точність температури ± 1 ℃ 

Точність швидкості ± 20 об / хв 

Діапазон таймера 0 ~ 23 роки 59мин 

Швидкість розгону 1 ~ 10 

Швидкість уповільнення 1 ~ 10 

Двигун Електродвигун перетворювача, прямий привід 

Контроль мікропроцесорне управління 

Програма щоденного використання 30 

Потужність двигуна 1,5 кВт 

Шум <58Дб 

Напруга AC220V 50HZ 30A 

Вага нетто 240 кг 

Вага брутто 314 кг 

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

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

 

 



 

 
 

Список роторів: 

 

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

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

 

 

 
 

№1 

 
Макс. швидкість: 6000 об / хв 
Макс.  RCF: 6880 xg 
Місткість: 6 х 500 мл 
Розмір пляшки 500 мл: 
 500 мл: плоский поліпропіленовий пластик 
Φ74x167 мм 
 500мл: плоский поліпропіленовий пластик 
Ф79х138мм 
 500 мл: плоска нержавіюча сталь Φ74x163 
мм 

 

 
 

4 х50мл 
1 x 250 мл 
1 x 500 мл 

 
 

 
№2 

 
 
Макс. швидкість 4200 об / хв 
Макс. RCF: 5180 xg 
Місткість: 6 х 1000 мл 
Розмір пляшки (плоска) 1000 мол: 
Ф98х170мм 

 

№3 

 
Макс. швидкість 4200 об / хв 
Макс.  RCF: 5180 xg 
Місткість: 6x1000 мл (овальне відро) 
Мішок для крові 300 мл 2 шт. 
Всього на 12 шт. мішків 

 


