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2 роки гарантії. 
Кваліфікований 
сервісний центр 

 

 

 

 

Надійний 
двигун з  

низьким рівнем 
шуму 

 
TD4-2 і TDZ4-WS підходять для рутинного аналізу проб в медичних, лікарняних, патологічних та 

інституційні лабораторіях. Завдяки широкому вибору аксесуарів їх також можна використовувати для 

підготовки проб в промислових і дослідницьких лабораторіях. 

Розроблено для того, щоб забезпечити компетентну обробку зразків і надійні результати. 

Програмований мікрокомп'ютер з відмінним контролем температури і низьким рівнем шуму збільшує 

вашу продуктивність. Високоефективна, з низькими вимогами до технічного обслуговування. Це 

ідеальний інструмент поділу для безлічі дослідницьких програм. 

Настільна низькошвидкісна центрифуга з плавним пуском / зупинкою для плавного прискорення і 

уповільнення. Вона має сигналізацію дисбалансу, перегріву та перевищення швидкості, а також 

автоматичне відкривання кришки. 

 

Особливості: 
 Металевий зовнішній корпус. 

 Гумові підвіски зменшують вібрації. 

 Пневматична пружина для запобігання падінню двері (для TD4-2). 

 Аварійне розблокування замка кришки. 

 Блокування кришки для запобігання відкриття кришки під час центрифугування. 



 

 
 

 Надзвичайно тиха робота. 

 Вибір високого гальма, низького гальма (для TD4-2). 

 Стабільна вихідна швидкість навіть при нестабільній напрузі. 

 Таймер зворотного відліку. 

 Виклик останніх встановлених параметрів. 

 Самодіагностика помилок. 

 

Технічні дані 
Модель TD4-2 TDZ4-WS 

Екран Кольоровий РК-екран Світлодіодний цифровий екран 

Корпус центрифуги Пластмасова та металева 

рама 

металевий каркас 

Максимальна швидкість 4000 об / хв 4000 об / хв 

Макс. RCF 2690xg 2600xg 

Максимальна місткість 6x50 мл 6x50 мл 

Точність швидкості ± 20 об / хв ± 20 об / хв 

Діапазон таймера 1 ~ 99год59мін 1 ~ 99мін 

Швидкості прискорення 1 ~ 10 - 

Швидкість уповільнення 1 ~ 10 - 

Двигун безщітковий двигун безщітковий двигун 

Потужність двигуна 100 Вт 100 Вт 

Шум <55дБ <55дБ 

Напруга AC220V, 50Гц, 5A AC220V, 50Гц, 5A 

Вага нетто 22 кг 22 кг 

Вага брутто 25 кг 29 кг 

Розмір центрифуги 480x340x280mm (ДхШхВ) 440x350x260 мм (ДхШхВ) 

Розмір упаковки 540x430x355mm (ДхШхВ) 575x460x380mm (ДхШхВ) 

 

Список роторів: 

№1 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

4000 об / хв 

Ємність: 6 x 50 мл 

Макс RCF: 3035xg 

ØxL: 30,5x86. 5мм 

№2 Кутовий ротор 

 Максимальна швидкість: 

4000 об / хв 

Ємність: 12 x 10 мл / 5 мл 

Макс RCF 2220хg 

ØxL: 16x92мм 



 

 
 

 №3 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

4000об / хв 

Ємність: 12 x 20 мл / мл 

Макс RCF: 2220xg 

ØxL: 22x96мм 

№4 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

4000об / хв 

Ємність: 18 x 10 мл / 5 мл 

Макс RCF: 2240xg 

ØxL: 16x92мм 

№5 Поворотно 

відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 

400об / хв 

Ємність: 4 x 50 мл 

Макс RCF: 2420xg 

ØxL: 30,5x86. мм 

 № 6 Поворотно 

відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 

4000об / хв 

Ємність: 8 x 15 мл 

Макс RCF: 2690xg 

ØxL: 18x92мм 

 

 

№7Поворотно 

відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 

4000 об / хв 

Ємність: 10 х 10 мл 

Макс RCF: 2500xg 

ØxL: 18x83 мм 

№ 8 Поворотно 

відкидний ротор 

Максимальна швидкість: 

4000 об / хв 

Ємність: 12 х 10 мл 

Макс RCF: 2420xg 

ØxL: 18x83 мм 

№9 Кутовий ротор 

Максимальна швидкість: 

4000 об / хв 

Ємність: 12 х 15 мл / 5 мл 

Макс rcf: 2220xg 

ØxL: 22x99 мм 

 

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

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

 


