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HYPO Tech & Consulting este o companie românească, având capital 100% privat și o echipă
de specialiști cu experiență de peste 17 ani în furnizarea de soluții complete în domeniile:
CERCETARE

Laboratoare
fizico-chimice

Reputația companiei se
bazează pe implementarea

INDUSTRIE
(controlul calității)

Laboratoare
de patologie

DIAGNOSTIC

Laboratoare
de biologie și
microbiologie

Microscopie
Nanotehnologie

Serviciile profesionale acoperă
întreg ciclul de viață al unei soluții

soluțiilor complexe pentru

CONSULTANȚĂ de specialitate în vederea identificării
soluției care îndeplinește cu succes toate cerințele de
procesare existente la beneficiar

următoarele categorii

LIVRAREA echipamentelor în parametrii agreați

cu succes și mentenanța

de clienți: laboratoare
fizico-chimice, de patologie,
de biologie și microbiologie,
precum și soluții bazate

INSTALAREA echipamentelor și aplicațiilor software
aferente soluției necesare beneficiarului
INSTRUIREA utilizatorilor

nanotehnologie.

GARANȚIE ȘI SUPORT TEHNIC pe durata exploatării soluției
furnizate, conform SLA-ului agreat cu beneficiarul

HYPO Tech & Consulting

UPGRADE SOLUȚIE în cazul în care soluția inițială trebuie
adaptată la cerințele dinamice ale beneficiarului

pe microscopie și

și-a dezvoltat portofoliul
de soluții și servicii pornind

POST-GARANȚIE atât pentru soluțiile furnizate de noi, cât și
pentru soluțiile furnizate de terți.

de la principiul integrării
complete a aplicațiilor care
îndeplinesc cerințele de
procesare din cadrul unui
laborator, având în vedere
furnizorii de tehnologie
de vârf la nivel mondial
și cel mai bun raport
calitate-preț.

ani de experiență

17+ în domeniu

30+ certificări tehnice
100+ clienți
100+

soluții de laborator
implementate
cu succes
parteneri de top

20+ la nivel mondial

Avantajele principale ale companiei
SPECIALIȘTI CERTIFICAȚI cu vastă experiență, de peste
17 ani, în implementarea soluțiilor de laborator
SOLUȚII FIABILE customizate pe nevoile specifice clienților
CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PREȚ
PARTENERIATE SOLIDE cu lideri mondiali în soluții complexe
de laborator
PUNCT UNIC DE CONTACT. Asigurăm toate serviciile
profesionale integrate necesare în cadrul unui laborator,
de la consultanță în identificarea soluției optime, până la
serviciile post-garanție. Astfel, clienții beneficiază de timpi
reduși de răspuns și de economii de costuri.

Pentru a dovedi focusul companiei asupra
calității soluțiilor și serviciilor furnizate,
HYPO Tech & Consulting a obținut
certificarea ISO 9001:2008.
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Aparate de agitare, amestecare și omogenizare
Realizate la un înalt nivel calitativ și competitiv, de către producători
de tehnologie de vârf la nivel mondial

Agitatoare mecanice

Utilizate atât în laboratoarele chimice,
cât și în laboratoarele biologice
BLENDERE

Sunt extrem de compacte și
ergonomice, ocupând foarte
puțin spațiu în laborator.
Datorită faptului că în
contact cu proba nu intră
decât o bucată de magnet
acoperită, avantajul major
este minimizarea riscului
de contaminare a probei,
de contaminare încrucișată
și de contaminare a aparatului, asigurând o înaltă
acuratețe a rezultatelor
obținute și o eficientizare a
costurilor de procesare.

Cele mai cunoscute aparate de amestecare, ce pot mixa/
mărunți lichide-lichide, lichide-solide, solide-solide. Sunt
folosite cu precădere în mărunțirea produselor biologice
și amestecarea lor cu diferite substanțe lichide. Se pot
amesteca volume variate (de la 125 ml până la 2 l), într-un
timp redus (viteza de mixare poate varia de la 600 rpm
până la 20000 rpm), asigurând avantajul procesării unei
game diversificate de tipuri de probe.

OMOGENIZATOARE MECANICE

Cele mai utilizate echipamente pentru omogenizarea
substanțelor lichide. Sunt disponibile pentru volume variate,
de la 0,5 ml la 10 l. Elementul de omogenizare poate fi ales
din inox sau plastic, poate fi achiziționat și separat, asigurând
avantajul reutilizării echipamentului achiziționat inițial.

STOMACHER

Omogenizator ce folosește o pungă închisă ermetic,
recomandat pentru omogenizarea țesuturilor animale și
vegetale cu pericol biologic, asigurând avantajul minimizării
riscului de contaminare.

Agitatoare magnetice

Cele mai eficiente, folosite și apreciate atât în
laboratoarele chimice cât și în cele biologice
CU ÎNCĂLZIRE

Asigură, în afara agitării, posibilitatea încălzirii suprafeței
de lucru (ceramică / metalică), în funcție de specificul
aplicației. Pot mixa volume variate (500 ml … 30 l), cu o
viteză parametrizabilă cuprinsă între 60…2500 rpm, la o
temperatură setabilă între ambient +5°C…400°C, asigurând
avantajul utilizării pentru o gamă variată de aplicații.

FĂRĂ ÎNCĂLZIRE

Pot mixa volume variate de probe (1 ml…30 l) într-un timp
foarte scurt (cu viteză cuprinsă între 60…2500 rpm), la
temperatura camerei, asigurând economii substanțiale ale
costurilor de procesare.

Agitatoare microplăci

Necesare în laboratoarele de ELISA pentru
agitarea substanțelor în cadrul preparării
probelor pentru diagnostic ELISA, cu viteză
selectabilă între 150-1350 rpm
FĂRĂ INCUBARE
Cele mai răspândite datorită costului redus, acolo unde
nu este nevoie de temperatură controlată.

CU INCUBARE
Ideale pentru incubare la o temperatură ce poate fi setată
între +25°C și +100°C, stabilită conform producătorulului
kit-ului ELISA.

Agitatoare orbitale, rotaționale,
cu reciprocitate și rocking

Indispensabile într-un laborator unde sunt metode
ce impun o anumită formă de agitare a lichidelor

Vortex-uri

Utilizate pentru agitări de scurtă durată,
cu viteze cuprinse între 500-3000 rpm
Sunt dotate cu diferite tipuri de adaptoare pentru diferite
tipuri de recipiente (ex: eprubete, tuburi centrifugă, tuburi
PCR, chiar și pahare Erlenmeyer), asigurând avantajul
utilizării pentru o gamă variată de aplicații.
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Autoclave
Utilizate pentru sterilizarea echipamentelor, accesoriilor și substanțelor
chimice și biologice, prin supunerea la abur saturat de înaltă presiune

LABOKLAV 25
Sunt compacte și ergonomice (de mici dimensiuni),
având performanțele celor mari, putând steriliza lichide,
instrumentare și reziduuri.
Au un volum de 25 l, dimensiunea camerei Ø 265x465 mm,
cu posibilitate de reglare a temperaturii între 98°C și 135°C.

LABOKLAV 55-195
Sunt disponibile în diferite combinații de culori, de la
volume de 55 l până la 195 l, cu posibilitate de reglare a
temperaturii între 98°C și 135°C, prezentând următoarele
caracteristici:
yy
echipate pentru sterilizare lichide, solide sau reziduuri;
yy
opțiuni potrivite pentru cele mai complexe aplicații de
laborator;
yy
proiectate să lucreze cu un consum minim de energie;
yy
pot fi instalate atât vertical, cât și orizontal;
yy
permit umplerea cu apă atât manual, cât și automat;
yy
prezintă un rezervor încorporat pentru apă de sterilizare,
cât și pentru apa de răcire;
yy
pot fi conectate la sistemul de scurgere.

Autoclavele sunt folosite
pentru sterilizarea
reziduurilor cu risc biologic,
prin supunerea la abur
saturat de înaltă presiune,
la 135°C.

Băi cu ultrasunete
Folosesc ultrasunetele și un solvent de curățare adecvat,
pentru a curăța obiecte delicate

Echipamentele fabricate
de OVAN reprezintă
calitatea și know-how-ul
îmbunătățite continuu în
toate sectoarele în care
sunt necesare procese și
tehnologii de curățate cu
ultrasunete.

Într-un laborator, băile cu ultrasunete se pot folosi pentru:
yy
degazare: pentru îndepărtarea sigură a gazelor din probă
(ex: îndepărtarea CO2) sau pentru degazarea solvenților
HPLC în laboratoarele de chimie analitică;
yy
emulsifierea a două lichide ce, în mod normal, nu sunt
mixibile (ex: ulei cu apă);
yy
dispersia substanțelor ce nu sunt în mod normal mixibile,
în general solide în lichide (ex: pigmenți în apă);
yy
curățarea sticlăriei și a instrumentarului de laborator,
chiar și în componente cu articulații sau cu corpuri goale;
yy
aplicații speciale: pentru curățarea sitelor analitice.
yy
Băi cu ultrasunete;
yy
Cuvă din inox;
yy
Parte frontală anti-scurgere;
yy
Temperatura controlată prin microprocesor;
yy
Control integrat;
yy
Valvă de evacuare;
yy
Timer: 0 - 30 min cu alertă sonoră;
yy
Capac inclus;
yy
Coș inclus;
yy
Termostat de la temperatura ambiantă până la 80 °C.

Floculatoare digitale pentru analiza apei, cu 6 sau 4 locuri
yy
Viteză controlată de microprocesor;
yy
Pornire și oprire lină și progresivă;
yy
Afișaj digital LCD luminat care indică viteza selectată și
efectivă și timer-ul (cu alarmă sonoră);
yy
Control membrană push-buton;
yy
Memorie pentru 2 valori diferite pentru viteză, interschimbabile cu un singur clic;
yy
Tije de agitare din inox, cu înălțime reglabilă;
yy
Mânere pentru transport facil;
yy
Funcționare silențioasă, potrivit pentru funcționare
continuă.
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Băi de apă și ulei
Încălzesc blând și mențin la o anumită temperatură
diverse materiale

Băile de apă

Folosesc ca agent de termostatare apa care,
prin proprietățile sale, asigură o încălzire
blândă a materialelor precum menținerea unei
temperaturi constante cu precizie foarte mare.
SIMPLE

CU RECIRCULARE

Încălzesc și mențin o temperatură
constantă în interiorul tankului său. Acestea
pot fi cu agitare și fără agitare, precum
și cu răcire sau fără. Sunt disponibile mai
multe dimensiuni 7…45 l. Datorită punctului
de fierbere al apei acestea pot încălzi și
asigura o termostatare peste ambient
+5°C…95°C. Peste această temperatură,
baia se poate folosi pentru fierbere pentru
a se evapora substanțe care au punctul de
fierbere până în 90°C.

Încălzesc și mențin o temperatură
constantă a apei din interiorul tankului
său, cu ajutorul unei pompe, putând fi
recirculată în exterior pentru a termostata
alte dispozitive. Acestea sunt disponibile și
cu răcire, asigurând o temperatură de până
la +4°C. Pot fi folosite și la temperaturi mai
joase, dar, datorită punctului de îngheț al
apei, în loc de apă se folosesc diverși alcooli.

Băile de ulei

Încălzesc și mențin o temperatură constantă în
interiorul tankului său, până la 200°C. Din cauza
temperaturii de fierbere a apei, în loc de apă se
folosesc diverse tipuri de ulei.
SIMPLE
Încălzesc și mențin o temperatură constantă în interiorul
tankului său. Acestea pot fi cu agitare și fără agitare,
precum și cu răcire sau fără. Sunt disponibile mai
multe dimensiuni 7…45 l. Acestea pot încălzi și asigura o
termostatare peste ambient +5°C…200°C. Baia se poate
folosi pentru fierbere pentru a se evapora substanțe care
au punctul de fierbere până în 200°C.

CU RECIRCULARE
Încălzesc și mențin o temperatură constantă a apei din
interiorul tankului său, cu ajutorul unei pompe, putând fi
recirculată în exterior pentru a termostata alte dispozitive.

Balanțe și cântare
Determină greutatea sau masa unui obiect, asigurând o precizie
de la 0,00001 g până la tone

BALANȚE DE BUZUNAR
Asigură mobilitate și precizie ridicată. Deoarece au puține
taste, acestea sunt ușor și rapid de utilizat.

BALANȚE ȘCOLARE
Sunt echipamentele „entry-level” cu o performanță
extraordinară de cântărire.

BALANȚE ANALITICE
Sunt balanțele cu 4 sau 5 zecimale, cu capacitate de la 80 g
la 320 g, cu certificare CE [M] sau fără, cu calibrare internă
sau externă.

BALANȚE TEHNICE
Sunt balanțele cu 0, 1, 2 sau 3 zecimale, cu capacitate de
la 60 g la 6 kg, cu certificare CE [M] sau fără, cu calibrare
internă sau externă.

BALANȚE DE UMIDITATE
Sunt folosite pentru măsurarea umidității sau a greutății
uscate pentru diverse materii prime, din industrie și din
agricultură.

CÂNTARE MEDICALE
Sunt folosite în scop medical, de la cântărire bebeluși până
la cântărire invalizi în scaune cu rotile.

GREUTĂȚI DE CÂNTĂRIRE de diverse clase, E1, E2, F1,
F2, M1, M2 și M3, individuale sau la set, certificate OIML.
INSTRUMENTE DE MĂSURARE
KERN oferă o gamă diversificată de aparatură de
măsurare a proprietăților fizice: măsurarea forței de rupere,
grosimea de acoperire, duritate plastic și metal, testere aur
și diamant.

SOFTWARE de evaluare a forței.
SERVICII DE CALIBRARE și verificare în laboratorul
propriu, certificat DKD.
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Centrifuge
Separă diverse substanțe dintr-o soluție, folosind principiul
sedimentării

Sunt folosite atât în biologie (ex: la separarea
componentelor sângelui), cât și în chimie
(ex: la separarea diverselor substanțe chimice
cu densități diferite).
Întrucât centrifugele sunt clasificate în mai multe categorii,
la alegerea unei centrifuge trebuie să se țină cont de
următoarele aspecte:
yy
numărul de probe ce trebuie centrifugate simultan;
yy
cantitatea de probă ce trebuie centrifugată;
yy
tipul de probă ce trebuie centrifugată;
yy
recipienții în care se vor centrifuga (dimensiuni, forme);
yy
viteza de centrifugare;
yy
temperatura de centrifugare (temperatura camerei sau
trebuie răcită).

ROTINA 380

ROTANTA 400

ROTOFIX 32 A

ROTINA 420 R

EBA 270

MIKRO 185
MIKRO 200 R

Conductometre, pH-metre, oxigenometre,
ionometre, BOD, turbidimetre

CONDUCTOMETRELE măsoară conductivitatea electrolitică
pentru a monitoriza progresele înregistrate într-o reacție chimică.
Cu cât soluția este mai salină, alcalină sau acidă, cu atât conductivitatea este mai mare. De asemenea, conductivitatea este un
parametru important ce definește calitatea apei, în special la apa
pentru preparare probe în chimia analitică. Tot conductometrul
este folosit pentru a determina salinitatea apei sărate.

PH-metrele măsoară pH-ul unui lichid cu ajutorul unui electrod
special și, uneori, și al substanțelor semisolide, prin măsurarea
ionilor de hidrogen. Valoarea pH-ului este esențială pentru procesele biologice, chimice și biochimice, precum și pentru caracterizarea multor produse. Aceste aparate sunt indispensabile în
laborator, fie el chimic, biologic (măsurarea pH-ului și prepararea
unor soluții cu un anumit pH) sau din industrie (controlul calității la
carne, lapte și alte alimente, tratarea apei).
ORP (Potential Redox) este folosit pentru monitorizarea
reacțiilor chimice, cum ar fi: verificarea denitrificării apelor uzate,
efectul de dezinfectare al detergenților, precum și de puterea băilor
de placare. Acest parametru se măsoară cu un pH-metru care este
dotat cu un electrod aferent.
OXIGENOMETRELE măsoară oxigenul dizolvat dintr-o
substanță. Măsurarea lui este foarte importantă în special în analiza apei potabile și reziduale, dar are și alte aplicații industriale.
IONOMETRELE (ISE) sunt echipamente care, prin metoda
ionilor selectivi, determină concentrația de ioni dizolvați într-o
substanță. Ionii de K, Na, F și Cl sunt exemple de anioni și cationi ce
se măsoară direct în soluții. Aceste aparate sunt foarte des folosite
în industria alimentară, la controlul materiilor prime și a la controlul
calității.
CONSUMUL BIOCHIMIC DE OXIGEN (BOD) este cantitatea de oxigen dizolvat necesar organismelor biologice aerobe
dintr-o anumită cantitate de apă pentru a descompune materialele
organice prezente în apă. Această măsurătoare este standardizată
în două moduri foarte diferite, dar măsurătorile sunt corelate direct
la instalațiile de tratare a apelor reziduale:
yy
CBO5: se măsoară conținutul de oxigen dizolvat, înainte și după o
perioadă de cinci zile de incubare la 20°C;
yy
CBO self-check cu respirometru: reducerea oxigenului determină
o diferență de presiune certă, ce poate fi măsurată cu un senzor
de presiune.

TURBIDIMETRELE sunt folosite la analiza apei potabile și reziduale pentru a măsura cât de tulbure este, datorită substanțelor
în suspensie sau dizolvate, în general invizibile pentru ochiul liber.
Măsurarea turbidității este un test cheie de calitate a apei.
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Sisteme de distilare a apei
Sisteme specializate ce produc apă distilată, săracă în gaze, bacterii
și fără pirogeni, cu o conductivitate foarte scăzută

Compacte, puternice, produc apă distilată sau
bi-distilată de înaltă calitate în conformitate cu
reglementările DAB și cu cerințele internaționale
Pharmacopeea.
MONODISTILATOARE DIN INOX (2001/2, 2001/4)
Nu au rezervor de stocare, pot fi montate pe masa de lucru
și produc 2 l/h, respectiv 4 l/h de apă distilată.
Prin distilarea apei de
răcire pre-încălzite, aceste
sisteme asigură economii
considerabile de costuri, nu
necesită mentenanță, sunt
deosebit de fiabile, ușor de
utilizat și au marcaj CE.

MONODISTILATOARE CU REZERVOR DE STOCARE
(2002, 2004, 2008, 2012)
Rezervorul de stocare încorporat asigură de 2 ori
capacitatea orară a unității, sistemele producând 2 l/h și
4 l de stocare (2002), 4 l/h și 8 l de stocare (2004), 8 l/h
și 16 l de stocare (2008), 12 l/h și 24 l de stocare (2012).
Dispun de o funcție de monitorizare electronică, ce asigură
producția continuă a apei distilate.

BIDISTILATOARE (2102, 2104, 2108)

GFL asigură „calitate construită pe tradiție”, soluțiile
acestuia fiind renumite
pentru îndeplinirea celor
mai exigente nevoi, atenția
la detalii, inovații tehnice,
materiale de înaltă calitate,
performanță și design.

Sisteme complet automate de distilare dublă a apei, ușor
de utilizat*. Dispun de sistem de evitare a consumului
nedorit de apă, alimentare cu apă printr-o valvă solenoid
încorporată, cu conexiune pentru furtun de presiune
1/2” (Ø interior ≈ 12,7 mm), iar sistemul de încălzire și de
evaporare a apei este realizat din oțel inoxidabil. Se pot
monta pe perete sau pe masa de lucru. Sistemele produc 2
l/h (2102), 4 l/h (2104), 8 l/h (2108). Nu dispun de rezervor
de stocare. O valvă de închidere din sticlă borosilicată 3,3
permite apei mono-distilate să fie extrase.

MONO- ȘI BI-DISTILATOARE DIN STICLĂ (2202, 2304)
Sisteme complet automate de distilare simplă sau dublă a
apei, ușor de utilizat*. Datorită conținutului extrem de scăzut
de ioni metalici în apa distilată, aceste sisteme reprezintă
tehnologia de vârf de pe piață. Există cinci modele complet
automate: trei modele produc apă mono distilată de 2, 4 și
8 l/h. Pentru bi-distilare, oferim două modele cu capacități
de 2 și 4 l/h. Se pot monta pe perete sau pe masa de lucru.

* panou de control, cu simboluri clare, pentru monitorizarea ușoară
a operațiunilor

Frigidere și congelatoare
Folosite pentru depozitarea substanțelor, reagenților sau a
produselor biologice la o anumită temperatură

FRIGIDERE
Cu o plajă de temperatură cuprinsă între +2°C la +12°C,
depinzând de model. Acestea, în funcție de necesitățile
utilizatorului, sunt disponibile în mai multe dimensiuni,
de la volume mici (110 litri), ce pot intra sub o masă de lucru,
până la volume foarte mari (500 litri).

CONGELATOARE
Cu o plajă de temperatură cuprinsă între -15°C la -32°C,
depinzând de model. Acestea, în funcție de necesitățile
utilizatorului, sunt disponibile în mai multe dimensiuni,
de la volume mici (110 litri), ce pot intra sub o masă de lucru,
până la volume foarte mari (500 litri).

COMBINE FRIGORIFICE
Echipamente ce combină cele două elemente mai sus
menționate, frigider și congelator. Sunt echipamente
destinate laboratoarelor cu buget redus, ce au nevoie de
temperaturi diferite de stocare, peste și sub 0°C.

ULTRACONGELATOARE
Echipamente folosite pentru depozitare pe termen
lung a probelor biologice. Dotate în standard cu afișaj
multifuncțional (temperatura actuală, temperatura setată,
temperaturile de alarmă), alarmă acustică și vizuală,
alarmă la distanță, interfață internet, sistem de înregistrare
a parametrilor de lucru, pregătite pentru sistem de back-up
cu dioxid de carbon sau azot lichid.
Acestea se clasifică după mai multe criterii:
yy
Formă: vertical sau ladă;
yy
Temperatura de lucru: între -20°C și -45°C sau
între -40°C și -86°C;
yy
Capacitatea de depozitare: de la 110 l la 800 l.
Echipamente cu destinație specială în conformitate cu
directiva europeană 92/42/EEC privind dispozitivele
medicale:
yy
Frigidere pentru bancă de sânge;
yy
Refrigeratoare pentru plasmă;
yy
Ultracongelatoare de -40°C și -86°C pentru uz medical.
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Hote cu flux laminar vertical sau orizontal și
hote microbiologice Clasa II și Clasa III

Se pot furniza și hote cu dimensiuni speciale și customizate, pentru a
îndeplini nevoi și aplicații specifice în cadrul laboratorului.

Hote cu flux laminar vertical
Concepute special pentru a efectua procese PCR (reacții de
polimerizare în lanț), într-un mediu de lucru curat, asigură
funcționalități avansate de securitate, pentru o gamă
foarte largă de aplicații.

Hote cu flux laminar orizontal

Fiabilitatea și robustețea
hotelor cu flux laminar
Telstar, dovedite în peste
50 de ani pentru clienți
din peste 100 de țări, le
recomandă drept sisteme
ideale pe termen lung,
pentru toate sectoarele de
aplicații și medii de lucru.

Oferă protecție maximă, ideale pentru manipularea
materialelor non-periculoase care necesită un mediu de
lucru curat. Aplicațiile sale sunt numeroase, în diverse
domenii: industria farmaceutică, biotehnologie, farmacii,
spitale, laboratoare universitare, cultura de țesuturi și
laboratoare electronice.

Hote microbiologice Clasa II și Clasa III
Bio II Advance
Deosebit de apreciate pentru ușurința în utilizare, confortul
și siguranța asigurate utilizatorilor, probelor și mediului,
precum și pentru ergonomia sporită a sistemului.

BioVanguard
De înaltă calitate, asigură cel mai înalt nivel de protecție
pentru operatori, produs și mediu, minimizând riscurile
inerente în lucrul cu agenți la nivelurile
de biosecuritate 1, 2 și 3. A fost
proiectată în conformitate cu cele
mai înalte standarde de calitate (DIN
12980: Clasa II, ISO 14644-1: Clasa 5,
GMP Anexa 1: Clasa A și PIC), siguranță
biologică (EN12469: Clasa II, NSF49:
Clasa II tip A2, JIS K 3800: Clasa II tip
A2), fiabilitate, ergonomie și ușurință
în utilizare, îndeplinind cele mai noi și
exigente cerințe ale clienților (consumul
minim de energie și nivel de zgomot
redus).

Sisteme de liofilizare
Special concepute pentru a răspunde celor mai exigente cerințe de
cercetare și dezvoltare de liofilizare din centrele de C & D

Aceste sisteme de laborator acoperă o gamă
variată, de la sisteme ce se pot monta pe mese
mici, până la echipamente sofisticate pilotate.
LYOALFA

Calitatea sistemelor Telstar,
dublată de angajamentul
producătorului de a inova
continuu pentru a veni în
întâmpinarea cerințelor din
ce în ce mai exigente ale
beneficiarilor, recomandă
Telstar ca lider în domeniul
sistemelor de liofilizare.

Ideale pentru centre de cercetare care necesită o capacitate mare de uscare prin congelare. Acest liofilizator este ca o
consolă și este montat pe roți, ceea ce îl face ușor de instalat. Sistemul este foarte flexibil, pentru a permite uscarea
prin înghețare simultană a sticlelor, fiolelor sau produselor
vrac, prin conectarea la diferiți conectori sau în cameră.

LYOBETA
Proiectate pentru produse biologice, farmaceutice și alimentare, care permit scalarea volumului de lucru, facilitând
transferul de tehnologie către centrele de cercetare &
dezvoltare și producție. Sunt sisteme de înaltă performanță,
cu design BPL, care asigură efectuarea întregului proces de
liofilizare complet automat și monitorizat cu acuratețe.

LYOQUEST
Sisteme de liofilizare multifuncționale apreciate în domeniul
cercetării și dezvoltării. Sunt de mici dimensiuni și compacte,
dar au o capacitate de neegalat. Dispun de un sistem
de control state-of-the-art și o serie de accesorii special
concepute pentru a face din LyoQuest un sistem de
liofilizare de referință din categoria sa.

Sunt sisteme de
înaltă performanță,
care asigură
efectuarea întregului
proces de liofilizare
complet automat,
și monitorizarea cu
acuratețe a acestuia.

LyoAlfa

Fabricate în conformitate
cu principiile BPL, respectând cele mai stricte standarde internaționale.

LyoBeta

LyoQuest
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Mobilier de inox pentru patologie și prosectură
Ușor de dezinfectat și de curățat, rezistent la substanțe chimice,
confecționat din inox de înaltă calitate

MESE DE RECEPȚIE
Dispun de ventilație și au dimensiuni customizabile în funcție
de necesitățile de procesare.

ECHIPAMENTE INTELIGENTE DE STOCARE
Dulapuri cu uși glisante din oțel inoxidabil, rafturi ajustabile
pe înălțime și extracție de vapori pe fiecare raft sau
dulapuri cu sertare neajustabile, fiecare sertar echipat
cu tavă de colectare sau dulapuri cu uși glisante din
sticlă securizată și structură din oțel inoxidabil, cu rafturi
ajustabile pe înălțime și extracție de vapori pe fiecare raft
sau dulapuri pe roți cu uși din sticlă securizată în partea
de sus și sertare în partea de jos, cu sertare ajustabile
pe înălțime, fiecare sertar echipat cu tavă de colectare,
extracție de vapori pe fiecare raft.

MESE DE PUS ÎN LUCRU
(mese de macroscopie sau de grossing)

Filtrul de permanganat
de potasiu se consumă
mult mai lent, numai la
interacțiunea cu vaporii
de formol, fapt ce duce la
reducerea costurilor de
întreținere, spre deosebire de filtrele din cărbune
activ, care se consumă
chiar dacă nu sunt folosite
și la interacțiunea cu alte
substanțe chimice.

Dotate cu sistem de extracție a vaporilor de formol sub
suprafața de lucru. Aerul extras este trecut printr-un filtru
ce absoarbe acești vapori, pentru a asigura securitate
sporită, prin minimizarea riscului de intoxicare/îmbolnăvire
prin inhalarea vaporilor de formol.
Sistemele Propath pot fi utilate cu sistem de extracție intern
cu filtru de permanganat de potasiu sau pot fi cuplate la un
sistem existent de extracție al locației unde este montată.
De asemenea, mesele sunt dotate cu chiuvetă (pe stânga
sau pe dreapta), baterie de apă caldă și rece, cu duș pentru
spălarea suprafeței de lucru după folosire, sistem de
sprayere sub suprafața de lucru.
Opțional: placă de disecție, dispenser de formol cu rezervor
de colectare a reziduurilor, lumină, spoturi pentru o mai
bună iluminare, dispensere de mănuși și șervețele, suporți
pentru documente, suporți pentru instrumente, cameră
digitală de macroscopie cu software aferent, computer,
monitor, tastatură și mouse rezistente la apă și multe
alte accesorii, pentru a asigura toate condițiile necesare
procesării facile, eficiente și în deplină siguranță a probelor
în cadrul laboratorului.

Mesele pot fi configurate cu montare pe mijlocul camerei
(acces pe ambele părți) sau montare pe perete (acces pe o
singură parte), cu suprastructură sau fără.

MESE DE AUTOPSIE – Renumite pentru stabilitatea și
robustețea acestora. De-a lungul anilor, s-au dovedit a fi
foarte fiabile și de încredere. Design-ul ergonomic permite
optimizarea prin adăugarea de funcționalități, precum:
ajustarea înălțimii, înclinarea mesei de lucru (pentru a
facilita transferul cadavrelor grele de pe masa de autopsie
pe cărucior), ventilarea părții de jos a mesei (pentru a
minimiza riscul de intoxicare prin inhalarea vaporilor),
suprafața de lucru perforată sau cu 7 bare, 1-2 dușuri
flexibile cu apă rece și caldă (pentru spălarea suprafeței de
lucru), sprinkler (spray), robinete termostatice.
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Mobilier de laborator
Cea mai bună soluție pentru un laborator elegant și ergonomic,
asigurând maximă siguranță a utilizatorilor, fiabilitate și eficiență.

Folosind tehnologie avansată și materiale de cea
mai bună calitate, mobilierul MOMO LINE poate
dispune de cadre laterale în formă de „C”, realizate în întregime din tablă de oțel tăiată cu laser,
conectate prin trei elemente orizontale, structura finalizată fiind deosebit de solidă, absorbind
componentele de stres din toate direcțiile.
Mobilierul realizat din tablă de oțel acoperită cu pulbere
epoxi, asigură o structură complet neinflamabilă, fiind
evaluată în „Clasa 0” din punct de vedere a reacției la
foc. În plus, stratul de pulbere epoxidică asigură protecție
completă împotriva produselor chimice agresive și
coroziunii, ceea ce face din mobilierul MOMO LINE un
produs foarte exclusivist, potrivit pentru instalarea în orice
tip de laborator.

Certificatul de conformitate
eliberat de TÜV Rheinland
confirmă rezistența
mobilierului de laborator
la o sarcină de 800 kg
plasată pe suprafața
de lucru, depășind
considerabil prescripțiile
minime ale standardului
EN 14175: 2001.

Certificatele de conformitate cu cele mai exigente standarde
în domeniu (EN 13150: 2001, EN 14175:2001, marca GS)
au fost eliberate de TÜV Rheinland și Bureau Veritas.
Structurile au fost supuse unor teste de sarcină stricte și
severe pentru a demonstra și fiabilitatea lor efectivă.
Mobilierul de laborator este caracterizat printr-o structură
complet modulară, foarte ușor de asamblat și de adaptat la
posibile cerințe viitoare ce pot apărea în cadrul laboratorului.
Dispune, de asemenea, de compartimente dedicate pentru
a permite încorporarea / integrarea de diverse sisteme și
asigură conectarea la toate serviciile disponibile.
Mobilierul de laborator poate fi completat de o gamă largă
de produse, cum ar fi dulapuri superioare, rafturi, rafturi de
reactivi și dulapuri inferioare.
Sunt disponibile și versiuni de mobilier anti-vibrații, fiind
soluția optimă în cazul în care instrumente extrem de precise
trebuie să fie utilizate în maximă siguranță și acuratețe,
precum și pentru cele mai exigente aplicații de microscopie.
Înălțimea standard a blatului este de 900 mm - utilizat în
picioare, respectiv de 750 mm - utilizat așezat pe scaun.

Nișe chimice filtrante și nișe chimice cu exhaustare
Asigură eliminarea din zona de lucru a agenților poluanți, a
particulelor/aerosolilor, într-un mod eficient, simplu și economic

CRUMA 670

CRUMA 1200

CRUMA asigură de peste 40 de ani siguranța
personalului, a produselor și a mediului
înconjurător, soluțiile CRUMA fiind renumite
pentru îndeplinirea celor mai exigente nevoi,
atenția la detalii, inovații tehnice, materiale
de înaltă calitate, performanță și design, fiind
apreciate în întreaga lume.

Perfecte pentru spații de lucru mici, medii sau mari (în
funcție de spațiul disponibil în laborator), realizate din
Utilizează sistemul de filtrare tablă de oțel cu vopsea epoxidică polimerizată antiacid și
methylpropilene de inaltă rezistență, recomandate pentru
CRUMA, filtre potrivite
pentru toate tipurile de gaze: a elimina simplu și eficient produsele cu toxicitate scăzută/
medie (agenți poluanți gazoși și/sau particule/aerosoli
acizi organici, anorganici,
solizi).
formaldehidă, NH3 și amine.
CRUMA ECO2

Certificate conform normelor EN 14175:2003, au
fost proiectate și testate pentru multe aplicații
diferite și sunt capabile să asigure sănătatea
și siguranța în fiecare mediu de lucru, chiar și în
cazul unor aplicații dificile, ce implică substanțe
chimice extrem de nocive.

Aerodinamica nișelor
MOMOLINE a fost foarte
atent analizată și proiectată special pentru a asigura
uniformitate constantă și
eficacitatea fluxurilor de aer,
astfel încât riscurile de contaminare să fie maximizate.

Îmbină standardele tehnologice avansate și materialele
de înaltă calitate cu rafinatul stil italian, oferind un aspect
foarte modern și deosebit de ergonomic in laborator. Sunt
în întregime realizate din tablă de oțel acoperită cu pulbere
epoxi, ce asigură o structură complet neinflamabilă – sunt
evaluate în „Clasa 0” din punct de vedere al reacției la
foc. În plus, stratul de pulbere epoxidică asigură protecție
completă împotriva produselor chimice agresive și
coroziunii, ceea ce face din nișele MOMOLINE produse
foarte exclusiviste. Tabla de oțel face din nișele MOMOLINE
produse inovative pe piață.
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Sisteme de purificare a apei
Asigură obținerea apei ultrapure și pure, direct din apa de la robinet
sau din ape pre-tratate.

Se pot configura patru tipuri de sisteme:
TRACE
Produce apă necontaminată de substanțe organice sau
anorganice dizolvate. Acest tip de apă este folosit în
metodele de chimie analitică ce include, dar nu sunt limitate
la, spectrometrie cu absorbție atomică, spectrometrie cu
plasmă cu emisie optică și alte metode de analiză a urmelor
de substanțe anorganice.

HPLC
Furnizează o calitate a apei purificate ce îndeplinește
standardele metodelor pentru cromatografele cu lichide.
Apa nu este contaminată de substanțe organice sau
anorganice dizolvate. Valoarea TOC este sub 2 ppb. Apa
produsă de Onsite HPLC și Connect HPLC este destinată
metodelor de analiză organică cum ar fi cromatografie cu
lichide, cromatografie cu gaze, spectrometrie de masă,
precum și metodelor de analiză în biologia moleculară.
Calitatea apei obținute
îndeplinește cerințele de
apă grad 1 (ultrapură)
și 2 (pură), asigurând
conformitatea cu
standardul ISO3696 și
standardele ASTM și CLSI.

BIO
Produce apă necontaminată cu enzime (RNase și DNase,
endotoxine sau contaminanți organici și anorganici). Lista
de aplicații include biologia moleculară, culturile celulare și
alte metode sensibile la RNase și endotoxine.

EDI
Produce apă purificată pentru uz general în laborator.
Modulul integrat de electrodeionizare elimină necesitatea
schimbării modulului de deionizare și, din acest motiv, costul
de întreținere este foarte scăzut. Ca opțiune, vă putem
pune la dispoziție rezervoare de până la 300 litri. Toate
rezervoarele dispun de pompă de dispensare.

Vase pentru crio și vase Dewar
Vase specializate, made in Germany, utilizate pentru stocarea
criogenilor, în special al azotului lichid (LN2).

Vase pentru crio
Container din aluminiu sau din inox izolat sub vaccum
Au o înaltă stabilitate mecanică. Rata de evaporare foarte
mică, datorată superizolației cu mai multe straturi în mediu
de vacuum.

Vase Dewar
Vasele pentru crio au o
înaltă stabilitate mecanică.
Rata de evaporare este
foarte mică, datorată
superizolației cu mai multe
straturi în mediu de vacuum.

Vase specializate, utilizate pentru stocarea
criogenilor ale căror puncte de fierbere sunt mult
mai mici decât temperatura camerei.
CU AGITATOR MAGNETIC ÎNCORPORAT (tip MRD)
Sunt folosite pentru mixarea substanțelor în gama de
temperatură de la -200°C la +200°C.

DE TRANSPORT (tip 26-29)
Folosite pentru depozitarea și transportul bunurilor sensibile
la temperatură (spre exemplu în gheață uscată - CO2),
aplicații flexibile în laborator, răcirea probelor mici, vas cu o
foarte bună izolare, depozitare azot lichid (LN2), în centrele
unde folosirea unui capac este obligatorie.

DE CAPACITATE MARE (tip 30/4-35)
Folosite pentru depozitarea și transportul bunurilor sensibile
la temperatură (spre exemplu în gheață uscată - CO2),
vas cu o foarte bună izolare.

SFERICE (tip 21-24)
Folosite pentru depozitarea și transportul azotului lichid.

FABRICATE DIN INOX (tip GSS și DSS)
Folosite pentru aplicații flexibile în laborator, răcirea
probelor mici, depozitare azot lichid (LN2), gheață uscată
(CO2), alți agenți de răcire și ca vas izolator.

ATENȚIE:
Când se depozitează
azot lichid este necesar
un orificiu de aproximativ
2 mm în capac.
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Incubatoare (termostate)
Încălzesc blând cu aer și mențin la o anumită temperatură diverse
materiale sau probe biologice.

Sunt disponibile mai multe tipuri, de diverse
dimensiuni, în funcție de aplicație:
SIMPLE
Ideale într-un laborator pentru aplicații ce necesită
temperaturi de până la +80°C, în special folosite pentru
incubare la +37°C. Sunt disponibile 8 dimensiuni de la 30 l și
până la 750 l, cu convecție naturală sau convecție forțată,
cu ușă dublă (cea din interior din sticlă, iar cea din exterior
din metal). Soluțiile furnizate de noi au un control foarte
strict al temperaturii, acest lucru fiind foarte important
în procesul de cultivare, unde cea mai mică variație de
temperatură poate afecta dezvoltarea celulară.

CU CO₂
Folosite pentru culturi de celule, culturi de țesuturi și culturi
de bacterii, precum și de microorganisme. De asemenea,
soluțiile furnizate de noi au un control foarte strict al
temperaturii și al nivelului de CO₂, acest lucru fiind foarte
important în procesul IVF (In-Vitro Fertilization) unde, cea
mai mică variație de temperatură, umiditate sau de CO₂ în
timpul cultivării poate afecta dezvoltarea celulară.

CU RĂCIRE
Folosite pentru culturi celulare ce necesită temperaturi de
incubare mai mici decât temperatura ambientală. În funcție
de bugetul dumneavoastră și de aplicație, noi vă putem
oferi două soluții de incubatoare cu răcire, cu compresor
(5 modele cu dimensiuni între 55 l și 750 l) sau cu tehnologie
Peltier (5 modele cu dimensiuni între 30 l și 750 l).

Etuve
Folosite la uscat sticlărie de laborator sau menținerea materialelor
la temperaturi ridicate de până la +300°C, cu o precizie de 1°C.

Sunt disponibile în mai multe dimensiuni, de la 30 l până la 750 l, și se
folosesc pentru diverse aplicații de la uscare sticlărie, testare materiale
și până la experimente complexe unde sunt necesare variații de
temperatură.
Sunt disponibile și variante
cu vacuum, necesare în
aplicații unde se folosesc
substanțe sensibile la
oxigen cum ar fi în industria:
yy
cosmetică;
yy
alimentară;
yy
componentelor
electronice.
Acestea din urmă fiind
disponibile în 3 modele
de 29 l, 49 l sau 101 l.
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Aparat de debitat cu disc sau fir diamantat
O gamă foarte largă de aparate de debitat cu disc sau fir diamantat este
disponibilă pentru tăierea precisă a diverselor materiale, inclusiv secțiuni mineralogice, țesut dure (dinți, os etc.), semiconductori și alte materiale dure.

Labcut 150

În gamă este disponibilă o
mașină de debitat cu roți abrazive, de capacitate medie,
ideală pentru secționarea
materialelor feroase și neferoase înainte de pregătirea
specimenelor metalografice.

Aparatele de debitare cu viteză redusă produc daune și
deformări minime probei și sunt în mod special potrivite
pentru materiale fragile si sensibile la temperatura. Un
aparat de debitat cu disc sau fir diamantat poate tăia
practic orice tip de material. Este ideal pentru tăierea
materialelor fragile sau sensibile la temperatură, inclusiv
a structurilor cristaline intermetalice, a substraturilor
semiconductoare cu mai multe straturi, a componentelor
electronice delicate și a elementelor care ar fi deteriorate
prin alte metode de tăiere.

APARAT DE DEBITAT CU DISC ABRAZIV DE DIAMANT
Este proiectat să taie cu deformare minimă o mare varietate de materiale fragile sau sensibile la temperatura.
Construit solid, acest instrument poate satisface cele mai
exigente cerințe ale laboratoarelor, oferind o mare precizie
și flexibilitate. Echipat cu un micrometru pentru poziționarea
precisă a eșantionului cu dimensiuni de minim 25mm și cu
un controler digital de afișare a vitezei operabil de la tastatură, construit dintr-un cadru din aluminiu turnat și componente din oțel inoxidabil, asigurând stabilitate și rezistență
la coroziune.

APARAT DE DEBITAT CU FIR DE DIAMANT –
VERTICAL sau ORIZONTAL
Labcut 300E

Well 3400

AGB9002B

Produc suprafețe netede și ascuțite pe aproape orice
material. Elementul de tăiere este o sârmă din oțel
inoxidabil cu diamante încorporate în suprafața firului,
utilizând un proces de încorporare patentat - asigură o
capacitate maximă de tăiere și o durată lungă de viață a
firelor. Aceste ferăstraie produc o tăietură nedestructibilă
și nedeformabilă, atât pentru materialele omogene,
cât și pentru combinații de materialele cu proprietăți
compoziționale foarte diferite.
Metalele, materialele plastice, cuarțul, sticla, grafitul și
ceramica sunt doar câteva dintre numeroasele materiale
naturale și sintetice care pot fi tăiate cu succes în
laboratoarele de cercetare și dezvoltare, controlul calității,
analiza defecțiunilor sau în producție. Tăietura de înaltă
precizie și finisarea netedă duc la eliminarea sau reducerea
considerabilă a timpului de polișare, pentru piesele care
anterior necesitau polișare minuțioasă.

Echipamente de șlefuire și polișare
Echipamente de șlefuire și polișare,
semiautomate și automate
Sunt echipamente robuste, configurabile, cu platane
de 203 mm (8"), 250 mm (10") sau 305 mm (12"), cu
presiune centrală, individuală, sau combinată (centrală și
individuală).

Echipament dual de șlefuire și
polisare manuală - Extec Labpol Duo
Dispune de două plăci din aluminiu de 203 mm (8”)
montate pe o punte frontală. Echipamentul funcționează la
viteze variabile între 50-500 rpm, cu viteza setată și afișată
pe panoul frontal.
Un tub de control și un furtun flexibil sunt amplasate lângă
fiecare platan, astfel încât apa să poată fi direcționată
către orice parte a platanelor în timpul pre-șlefuirii.

Labpol 12

Labpol Duo

Echipament avansat de montare
prin presare automată - Extec Labpress 40
Echipamentele avansate de montare automată beneficiază
de un design inovator și înaltă performanță. Echipate cu un
sistem exclusiv de încălzire și răcire, acesta are un ciclu total
de timp de 5 minute, dacă elementul de preîncălzire este
în funcțiune. Elementul de preîncălzire menține unitatea la
temperatura de pornire timp de 20 de minute, eliminând
necesitatea încălzirii de la temperatura
camerei până la temperatura de întărire
a fiecărui ciclu. O alertă auditivă notifică
utilizatorii când ciclul este complet.

AGB9003

EcoMet 300

Labpress 40
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Echipamente de acoperire sub vacuum
Gama Agar Scientific de echipamente de acoperire sub vacuum oferă utilizatorului o largă varietate de opțiuni, pentru a se potrivi celor mai exigente cerințe
de acoperire necesare în aplicațiile SEM și TEM. Aceste unități compacte de
acoperire de tip bench-top sunt construite la înalte standarde de calitate și
performanțe și includ tehnologia microprocesoarelor.
Acoperire de bază

AGB7341

AGB7367A

Pregătirea probelor pentru examinare într-un SEM FEG
necesită acoperiri cu granulație fină pentru a obține cât mai
mult din înalta rezoluție disponibilă, utilizând ținte standard
de crom și platină/paladiu. Pompa turbomoleculară asigură
vacuum înalt și gestionarea volumului mare de gaz
necesar pentru pulverizarea acestor materiale. Stația
planetară rotativă și monitorul pentru grosimea peliculei
asigură menținerea grosimii stratului la un nivel minim,
evitând încărcarea.

Acoperire de înaltă rezoluție

AGB7366

Pregătirea probelor pentru examinare într-un SEM FEG
necesită acoperiri cu granulație fină pentru a obține cât mai
mult din înalta rezoluție disponibilă, utilizând ținte standard
de crom și platină/paladiu. Pompa turbomoleculară asigură
vacuum înalt și gestionarea volumului mare de gaz necesar
pentru pulverizarea acestor materiale. Stația planetară
rotativă și monitorul pentru grosimea peliculei asigură
menținerea grosimii stratului la un nivel minim, evitând
încărcarea.

Acoperire cu carbon cu vacuum înalt
și evaporare metalică

AGB7230

AGB7232

Pentru acoperirea cu carbon a probelor profilate sau poroase, precum și a probelor montate, lustruite, pentru analiza microprobelor și a aplicațiilor back-scatter, se recomandă turbo coater-ul SEM AGB7230. Vacuumul mai înalt oferă
un strat fin de carbon continuu, iar componenta planetară
rotativă asigură o acoperire uniformă pe mai multe probe.
Înclinarea componentei planetare rotative asigură acoperirea uniformă a tuturor fațetelor probei și încărcarea poate
fi eliminată cu grosimea minimă a stratului de acoperire.

Ghidul de selectare a tipului și configurației coater-ului ideal
fiecărei aplicații este disponibil la: www.agarscientific.com/
instrumentation/vacuum-coaters.html?p=1

Echipamente de tip glow discharge
Glow discharge Modelul easiGlow
Compact, autonom și ușor de utilizat, destinat în principal
pentru modificarea suprafețelor filmelor suport TEM,
asigură atât tratamente hidrofile, cât și hidrofobe pentru
o încărcare negativă sau pozitivă și include două intrări
de gaze controlate separat. Este disponibil un sistem de
pompare în vacuum, inclusiv kitul de conectare.

easiGlow

Suprafețele hidrofobe sunt
preferabile atunci când se
utilizează solvenți organici.

Glow discharge Modelul easiGlow DUO
Ideal pentru laboratoarele care au nevoie de tratamente de
suprafață atât hidrofile, cât și hidrofobe (sistem dublu de
glow discharge pentru a evita contaminarea încrucișată a
camerelor). Utilizează un singur sistem de pompare.

Glow discharge Modelul ELMO
Asigură o atmosferă specifică de gaz, care modifică
proprietățile suprafeței filmelor și gridurilor TEM pentru a
optimiza adsorbția soluțiilor. Sistemul asigură tratamente
hidrofile sau hidrofobe, cu încărcare negativă sau pozitivă.

ELMO

Echipamente de uscare în punct critic
Punctul de uscare critică este o metodă bine stabilită pentru deshidratarea
țesutului biologic înainte de examinarea în SEM. Disponibile cu camere orizontale sau verticale, de la versiuni de bază până la sisteme termo-electrice.
Echipament de uscare în punct critic
Camera de presiune orizontală de 75 mm, Øint = 32 mm este
înconjurată de o jachetă de apă. Specimenele sunt plasate
în cameră printr-o ușă detașabilă poziționată în spate. Partea frontală a camerei este prevăzută cu o fereastră de 25
mm, care permite vizualizarea nivelului lichidului.

Echipament de uscare în punct critic JUMBO

JUMBO - AGB7010A

Camera de capacitate mare are o lungime de 82 mm,
Øint = 63,5 mm. Barca de transfer opțională acceptă un
număr mare de probe. Alți suporți de specimen opționali pot
acomoda până la 21 de lamele, 3 x 3,05 mm griduri TEM sau
mostre foarte mici.

Echipament de uscare în punct critic termo-electric
AGB7890

Camera verticală de 47 mm, Øint = 32 mm permite încărcarea prin partea de sus a specimenelor. Un port de vedere
lateral oferă o imagine bună a meniscului lichid în timpul
umplerii. Este dotat cu sistem de încălzire termoelectric și
adiabatic, cu control al temperaturii de la +5 la + 35°C în
timpul încălzirii.
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Pompe de dispensare a mediilor de cultură
FlexiPump® - instrument excelent pentru dispensarea serială a
mediilor de cultură, agar sau orice diluent lichid

FlexiPump® este compact, are o interfață intuitivă
și ergonomie sporită. Viteza și precizia garantează
o preparare a probei eficientă și sigură.
Funcționalități principale

selectarea a 3 moduri de distribuție (Continuă, Doză,
Multi-doză);

32 de programe editabile;

buton rotativ pentru navigare ușoară;

compact: numai 16 cm;

control foarte precis al fluxului:
––precizie de până la 1%;
––dispensează lichid de la 50 µL la 99 L;
––fără contaminare: ansamblul de dispensare este
autoclavabil;
––sistem anti-cădere;
––conforme cu ISO 6887-1 și ISO 7218.

calibrare simplă:
––calibrarea facilă, pas-cu-pas a volumului ales de
utilizator.

dispensare ușoară:
––control îmbunătățit al dispensiei cu pistol și braț
reglabil;
––distribuire serială a:
-mediilor de cultură (de ex.: 9 ml în eprubetă);
-agar (de ex.: 18 ml din vas Petri);
-orice diluant lichid (de ex.: 90 ml sau 225 ml din sticlă
sau pungă).

întreținere ușoară:
––cap de pompare Watson Marlow® de înaltă calitate;
––motor puternic, fără piese supuse uzurii;
––carcasă din policarbonat de înaltă rezistență și oțel
inoxidabil durabil.

Sistem de omogenizare cu padele (stomacher)
Interscience inovează și produce de peste 35 de ani sisteme
performante de pregătire a probelor pentru analize microbiologice.

BagMixer® Premium Pack este cel mai bun și mai
rapid mod de a dota laboratorul cu echipamente
de înaltă calitate.
BagMixer® 400 este un omogenizator de
laborator ușor de utilizat și puternic. Adaptat
la toate tipurile de aplicații și cu o garanție de
extracție bacteriană optimă, este un instrument
excelent pentru analize de laborator, evitând
toate riscurile de contaminare încrucișată.
Avantajele principale

Interscience este producător atât al sistemului de
omogenizare, cât și al pungilor sterile;

BagMixer® este un best-seller mondial: peste 10.000 de
echipamente sunt folosite zilnic pentru toate tipurile de
analize microbiologice;

BagMixer® are garanție pe viață pentru amortizoare și ușă;

BagMixer® are o garanție de 3 ani.

Compania Interscience, din
Franța, asigură o gamă
completă de produse,
adaptate cerințelor
specifice existente în
cadrul laboratoarelor de
microbiologie.
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Sistem automat de diluție și dispensare probe
easySpiral Dilute® este un sistem automat de dilutie și dispensare
probe, ce asigură trasabilitate completă.

Nu mai irosiți ore prețioase cu distribuția în
tuburi, autoclavarea și spălarea tuburilor sau
calibrarea pipetelor!
Sistemul permite efectuarea a 5 x 1/10 diluții seriale și
pregătire automată pe o singură cutie Petri, cu o gamă
numărabilă între 1-1012 UFC/ml.
Mult mai rapid decât orice altă rutină de laborator,
easySpiral Dilute® vă garantează precizie și eficiență
maximă în cadrul laboratorului dumneavoastră!

Numărător automat de colonii
Vârful de lance al companiei este numărătorul HD automat de
colonii, adaptat la toate dimensiunile de cutii Petri și toate mediile.

Cu un sistem de iluminat ce garantează un
confort deosebit în utilizare și înaltă precizie.
Avantajele principale

Reducerea considerabilă a timpului necesar
numărării coloniilor

Acuratețe maximă și repetabilitate

Trasabilitate - prin exportul datelor și posibilitatea de a
repeta ulterior analizele, pentru a verifica rezultatul inițial

Cameră de înaltă rezoluție

Iluminare LED fără reflecție și umbre

Citirea a 100% din suprafața cutiilor Petri

Aplicabilitate într-o arie foarte largă:
––industria farmaceutică (monitorizarea
camerelor sterile)
––industria medicală și veterinară
––industria alimentară

Modele disponibile

Scan® 4000

Scan® 1200

Scan® 500

Scan® 300

Scan® 4000

Scan® 1200
Scan® 500
Scan® 300
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Pipete WITOPET
Căutați cea mai recentă inovație în pipetare la un preț atractiv?
WITOPET este exact pipeta potrivită.

Design-ul ergonomic, cu o greutate optimă a
pipetei, necesită forțe de pipetare extrem de mici,
făcând foarte confortabilă chiar și pipetarea prelungită. Alte caracteristici inovatoare sunt: butonul ejector ajustabil și blocare butonului de volum.
Mai mult decât atât, WITOPET se caracterizează prin
acuratețe superioară și precizie. Marjele de eroare ale
pipetelor WITOPET sunt mult mai mici decât cele cerute de
standardul ISO 8655.
WITOPET este disponibil ca model multi-canal, cu 8 și 12
canale, acoperind un interval de volum de la 0,5 la 300 µl.

Avantajele principale

cea mai bună calitate, fabricate în Franța;

performanța cea mai bună pentru pipetele din clasa sa, la
prețul cel mai competitiv;

extrem de ușoare, păstrând robustețea;

ergonomie perfectă pentru cel mai înalt confort;

forțele de pipetare extrem de mici necesare minimizează
riscul apariției crampelor;

cea mai mare acuratețe și precizie, cu marje de eroare
mai mici decât cerințele DIN EN ISO 8655;

blocarea butonului de volum asigură rezultate fără erori;

butonul ejector ajustabil patentat, pentru utilizatorii
dreptaci și stângaci;

siguranța vârfurilor, din oțel inoxidabil;

mecanism încorporat de recalibrare, cheie de calibrare
inclusă;

complet autoclavabile la 121°C;

certificat individual și numărul de serie.

Omogenizatoare cu ultrasunete
Puterea ultrasunetelor este un mijloc eficient și eficace pentru a
amesteca substanțele, inclusiv pe cele nemiscibile.

Hielscher oferă o gamă largă de omogenizatoare
cu ultrasunete de laborator (de la 50 la 400 W)
pentru omogenizarea probelor în pahare de
laborator, eprubete sau flacoane. Celulele de
flux și adaptoarele pentru eprubete permit mai
multe setări complexe în laborator.
Echipamentele cu ultrasunete Hielscher sunt utilizate în
întreaga lume ca mixere de laborator, echipamente de
amestecare de mare capacitate sau omogenizatoare de
particule montate in-line. Aplicațiile sunt foarte variate: de
amestecare, dispersare, de reducere a dimensiunii particulelor, extracție și reacții chimice, pentru diverse segmente
ale industriei, cum ar fi: nano-materiale, vopsele și pigmenți,
alimentară, cosmetice, produse chimice și combustibili.

Capabilitățile de scalare
În timp ce scalarea unui proces de la nivelul unui laborator
sau din producție este pasul cel mai critic și mai greu
pentru alte tehnologii de amestecare, acesta este foarte
simplu cu echipamentele Hielscher Ultrasonics. Sistemul
de ultrasunete funcționează bine pentru volume de până
la 100 L pentru unele aplicații, iar sistemul de ultrasunete
in-line, folosind reactoare de celule de flux și o pompă de
alimentare este cea mai eficientă soluție.

Control digital optimizat
Noile echipamente Hielscher sunt dotate cu comenzi digitale
îmbunătățite, cum ar fi: ecran tactil, SD-card, control al
temperaturii și interfață LAN pentru controlul din browser.
Nu necesită instalare de software.

Ușor de curățat (Clean-In-Place)
Mixerele cu ultrasunete Hielscher sunt disponibile cu accesorii
sanitare pentru accesul ușor și curățare facilă. Cavitățile
sistemului asigură procedurile de Clean-In-Place (CIP).

Hielscher Ultrasonics, din
Germania, este specializată
în inovarea și fabricarea
de omogenizatoare cu
ultrasunete de mare putere
pentru laborator, precum și
pentru producție.
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Procesoare de țesuturi, stații de colorare
și stații de includere la parafină pentru
anatomie patologică

Procesor
de țesuturi
tip carusel
STP 120

Stație de
colorare
MYREVA
SS-30

Dezvoltat pentru a îndeplini cele mai
exigente cerințe din cadrul oricărui
laborator. Tehnologia state-of-the-art
și metoda de prelucrare de neegalat,
îl califică drept cel mai de succes
procesor de țesuturi.

Flexibilă, optimizată și ușor de utilizat


Inovație la nivel mondial;

Panou de control intuitiv și ergonomic;

Manipulare ușoară;

Standarde înalte de siguranță;

Alarme acustice și vizuale în timpul lucrului.


Colorare simultană și automată a diferitelor
rack-uri, cu protocoale de colorare identice
și/sau diferite;

Concepută pentru a fi utilizată pentru hematoxilină și eozină, Papanicolaou și protocoalele de colorare specificate de utilizatori;

Braț robotizat bidirecțional;

Capacitatea de colorare este de până la
5 rack-uri simultan;

Conexiune USB;

Sistem de management al reactivilor (RMS).

Stație
de includere
la parafină
EC 350

Stație
de includere
la parafină
EC 500


Operare ușoară prin ergonomie perfectă;

Zonă de lucru ergonomică pentru
procesarea rapidă a probelor;

Economisirea energiei prin operarea
programată a orelor și zilelor de lucru;

Confort îmbunătățit pentru utilizatori;

Rezervor spațios de parafină;

Crio consolă (plită rece);

Suprafață de răcire mare.

Toate elementele din stație sunt
proiectate pentru a obține eficiență
maximă și confort de operare.

Design inovator și funcționalitate
optimizată pentru o metodă de lucru
flexibilă;

Panoul de control asigură configurarea
facilă prin interfață prietenoasă;

Structură modulară, alcătuită din
3 console:
	- Consolă de dispensare EC500-2;
- Cryo-consolă EC500-1;
- Consolă termică EC500-3.

Tehnologia Tissue Microarray (TMA)
Procedură tehnică care combină zeci până la sute de specimene de
țesut înglobate în parafină într-un singur bloc de parafină.

Până la 200 de secțiuni consecutive cu grosime
de 4-5 μm pot fi tăiate din fiecare bloc TMA,
montat pe o lamă de microscop și prelucrate ca
secțiuni de țesut obișnuite cu o gamă largă de
tehnici (colorație histochimică, imunohistochimice
și imunofluorescență, FISH).
Avantajele TMA față de tehnicile convenționale:

Viteza de analize moleculare este de 100 de ori mai mare;

Țesuturile nu sunt distruse;

Un număr mare de ținte moleculare pot fi analizate din
secțiunile TMA consecutive.

Galileo AutoTiss 10c

Tissue Microarrayer complet automatizat – fără operații
manuale;

Capacitate: 10 blocuri standard;

Identificare digitală spot;

Format Excel pentru import / export de date clinice;

Interfață cu Scanere digitale;

Dimensiune punch: 0,6; 1,0; 1.5; 2,0 și 2,5 mm / dia;

Interfață prietenoasă și intuitivă pentru operare ușoară;

Mecanism patentat punch set;

Sistem de integrare CCD patentat de selectare rapidă și
ușoară a zonei de puch;

Baza de date block permite urmărirea și întreținerea
rapidă și ușoară.
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Camere digitale dedicate microscopie
Basler PowerPack pentru Microscopie - Pachet complet, adaptat
pentru o gamă foarte largă de aplicații pentru microscopie

Basler PowerPack pentru Microscopie oferă camere de înaltă
calitate, ce asigură toate componentele necesare pentru
configurare și instalare ușoară și îndeplinesc cele mai exigente
cerințe de microscopie.
Camerele color sunt echipate cu interfață USB 3.0 în diferite
configurații de performanță, bazate pe tehnologia state-ofthe-art a senzorilor CMOS.
Camerele sunt furnizate cu toate accesoriile testate și compatibile, software-ul profesional Basler pentru controlul camerei,
achiziție de imagine, prelucrare și analiză, care oferă o instalare simplă, interfață prietenoasă și intuitivă, precum și un
instrument de ajutor cuprinzător pentru toate caracteristicile și
funcțiile de monitorizare, documentare și arhivare.
Senzorii CMOS oferă înaltă performanță, iar rezoluțiile de la 1.2
MP la 5 MP asigură cea mai bună calitate a imaginii, la costuri
foarte competitive. Nu contează dacă captarea obiectelor se
face în mișcare sau este nevoie de vizualizare în timp real. Până
la 82 de imagini pe secundă acoperă în mod complet și fiabil cele
mai exigente cerințe de procesare a imaginii.

Software de deconvoluție
Scientific Volume Imaging (SVI)
– Experți în imagistică microscopică
Fondată în 1994, SVI este singura companie independentă din
lume care asigură deconvoluție de înaltă calitate și software de
analiză pentru confocal, Widefield & brightfield (luminos), Spinning
disc, multi-foton și microscopie STED cu măsurare PSF complet
automată în funcție de profunzime sau pe bază de talon.
Misiunea companiei SVI – Asigurarea instrumentelor fiabile de
procesare a imaginii, de înaltă calitate, ușor de utilizat pentru
oamenii de știință care lucrează în domeniul microscopiei optice.
Inovarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor software dezvoltate de companie, în strânsă colaborare cu comunitatea științifică
internațională din domeniul microscopiei, pentru a le menține în
fruntea tehnologiei, la nivelul state-of-the-art.
Întrucât deconvoluția era un domeniu nou, la începutul anilor
nouăzeci ai secolului trecut, clienții SVI au fost adesea pionierii în
imagistica științelor vieții. Sistemul software a fost dezvoltat special
pentru acești experți, în strânsă corelație cu nevoile acestora de
cercetare, propulsând, astfel, inovația SVI în topul aplicatiilor în
acest domeniu. Această tradiție este încă păstrată cu strictețe la
nivelul companiei SVI și va fi menținută în viitor.

Preparare specimene și consumabile pentru
microscopie electronică și optică – Gamă foarte largă
de echipamente și consumabile de specialitate, de înaltă calitate

Preparare
specimene


Etichetare în mod corect;

Uscarea în Punct Critic (CPD);

Mănuși de protecție;

Instrumentar mic;

Pipete Pasteur;

Foi absorbante;

Tetraoxid de osmiu.

Acoperire specimene


Spray cu aer;

Ochelari de protecție;

Filamente și coșuri de tungsten și bărci din
molibden; Metale de înaltă puritate sunt
formă de fire sau foi; Tije și fire de carbon;

„Sputter coating”;

Standarde de calibrare;

Gamă largă de peste 250 de materiale.

Procesare specimene


Lame;

Pensete;

Vopsea de argint;

Pense specialepentru stub-uri;

Tab-uri de carbon lipicioase;

Stub-uri de specimene;

Lichide pentru verificarea periodică a
fluidelor pompelor de vacuum;

Glutaraldehidă;

Specimene pentru ultramicrotom;

Cuțite de diamant;

Cuțite de sticlă;

Ceară dentară.

Secționare și
colorare specimene

Diatome Perfect Loop;

Filme suport pe grile;

Grile de carbon în cruce;

Cutii de depozitare.

Imagini, analiză și
captură digitală


Polișare de calitate a metalului;

Filamente de schimb tungsten sau LaB6;

Cutii de depozitare pentru stub-uri;

Fotografiere clasică;

Grile TEM;

Membrane de nitrură de siliciu;

Pompe turbomoleculare.
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Consumabile și reactivi chimici
Compania noastră vă oferă o gamă largă de consumabile
după cum urmează:

Baloane cotate

Casete patologie

Cilindri gradați

Crioboxuri

Criotuburi

Desicatoare

Lame microscop

Lamele microscop

Lame microtom

Matrițe includere

Microplăci

Pahare Berzelius

Pahare Erlenmeyer

Pipete gradate

Pipete volumetrice

Pisete și picurătoare

Sticle reactivi

Tuburi centrifugă

Vârfuri pipetă

Vârfuri de pipetare

Echipamente de protecție (mănuși, halate, măști etc.)
Reactivi chimici
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