Magnetická míchadla bez ohřevu Fisherbrand mini
Malá ale výkonná míchadla pro až 1 litr vody, netradičního trojúhelníkového tvaru s různými
barevnými motivy. Vyrobena jsou z masivního polypropylenu, pracovníplocha pak z průhledného a chemicky odolného polykarbonátu. Max. průměr nádobky je 85 mm, otáčky jsou regulovatelné v rozsahu 350 až 2000 min-1 bez kontroly na displeji. Rozměry 143 x 66 x 143 mm,
váha 400 g. V dodávce je magnetické míchadélko (včelka) a napájecíadaptér.
Název
Fisherbrand mini, motiv Fisherbrand
Fisherbrand mini, motiv Caffeine
Fisherbrand mini, motiv Alchemist
Fisherbrand mini, motiv DNA
Fisherbrand mini, motiv Periodic Table
Fisherbrand mini, motiv White Crystal

Kat. číslo
6110.0050
6110.0052
6110.0054
6110.0056
6110.0058
6110.0060

Kč za kus
4 960,4 960,4 960,4 960,4 960,4 960,-

Magnetické míchadlo Fisherbrand, ultratenké
Velmi ploché magnetické míchadlo bez ohřevu, pro mícháníaž 800 ml vody. Rozsah otáček
15 až 1500 min-1 s orientačníkontrolou na stupnici LED diod. Funkce pulse každých 30 sekund
změní směr rotace míchadélka, což zlepšuje rozmíchání vzorku. Tělo a pracovní plocha je
z chemicky odolných materiálů, průměr pracovní plochy je 94 mm. Rozměry přístroje jsou
185 x 115 x 13 mm, váha cca. 0,5 kg.
Název
Ploché magnetické míchadlo Fisherbrand

Kat. číslo
6110.0080

Kč za kus
3 920,-

Magnetická míchadla bez ohřevu Fisher Scientific Isotemp
• odolné polypropylenové tělo
• otáčky nastavitelné v rozsahu 150 až 2500 min-1
• silný magnet pro zajištěnístabilního výkonu
• tři velikosti plotny 120, 170 a 220 mm
• nízký profil a malá plocha, ideálnípři nedostatku místa
• součástídodávky dvě protiskluzové podložky (černá a bílá)
Technická data:
Max. míchaný objem vody (l)
Rozsah otáček (min-1)
Průměr plotny (mm)
Rozměry š. x hl. x v. (mm)
Spotřeba (W)

RT Basic 2
2
150 -2500
120
130 x 130 x 65
5

RT Basic 4
4
150 -2500
170
185 x 185 x 65
6

Název
Magnetické míchadlo Fisher Scientific RT Basic 2, 2 l
Magnetické míchadlo Fisher Scientific RT Basic 4, 4 l
Magnetické míchadlo Fisher Scientific RT Basic 5, 5 l

RT Basic 5
5
150 -2500
220
230 x 230 x 65
6
Kat. číslo
6110.2000
6110.2002
6110.2004

Kč za kus
3 740,4 400,5 860,-

Magnetické míchadlo Heidolph Hei-Mix S
Malé, ale výkonné magnetické míchadlo s rozsahem otáček od 0 do 2200 za minutu. Plotýnka
je z odolného PVDF a má průměr 105 mm. Maximálnímíchaný objem je 5 litrů vody.
Název
Hei-Mix S

Kat. číslo
6110.0000

Kč za kus
6 130,-

Magnetická míchadla bez ohřevu Ika-Squid
Jsou to jednoduchá magnetická míchadla se skleněnou pracovní ploškou. Jsou určena pro
míchání malých vzorků při běžných pracech, titracích apod. Otáčky lze nastavovat od 0 do
2500 min-1, s kontrolou na LED displeji. Jako největšímíchadélko (včelka) se doporučuje rozměr 30x8 mm. Menšímodel Color Squid má průměr 115 mm, většímodel Big Squid má průměr 160 mm, výkon mícháníobou modelů odpovídá cca 1 l vody.
Název
Color Squid IKAMAG white, průměr 115mm
Big Squid IKAMAG white, průměr 160mm

Kat. číslo
6110.1005
6110.1007

Kč za kus
6 380,6 990,-

Magnetické míchadlo IKA lab disc
Patřído skupiny malých magnetických míchadel bez ohřevu, určených pro míchánímalých
vzorků, objemem odpovídajících max. 800 ml vody (např. při titracích). Má obdélníkovou podstavu a je pouze 12 mm vysoké. Povrch míchadla je kryt polyesterovou folií.
Pracuje na principu točivého magnetického pole. Elektromagnety jsou zalisovány do těla míchadla, krytíelektrických částíodpovídá třídě IP65. Nastavovat lze otáčky od 15 do 1500 min -1.
Zvolit lze režim míchání, při kterém se orientace otáček automaticky každých 30 s mění.
Název
Míchadlo lab disc White

Kat. číslo
6110.1001

Kč za kus
6 780,-

Magnetické míchadlo Mini MR standard
Malé míchadlo pro objemy do 1000 ml s rozsahem otáček 0 až 2500 min-1, plotna rozměru
115x115mm je z polyesteru, její bílá barva umožňuje pozorování barevných reakcí během
míchání.
Název
IKAMAG Mini MR

Kat. číslo
6110.1014

Kč za kus
8 910,-

Magnetické míchadlo Topolino
Nejmenšímagnetická míchačka pro míchané objemy do 250 ml. Plotýnka z PP, průměr 80mm,
rozsah otáček 300 až 1800 min-1, příkon/výkon motoru 1,1/0,8 W.
Topolino mobil má stejné paramatry jako topolino, může však fungovat i na standardníAA
nabíjecíbaterie, na které dokáže pracovat 8 - 12 hodin. V dodávce je však i napájecí/nabíjecí
adaptér, který umožňuje normálníprovoz v případě vybitých baterií.
Název
Topolino
Topolino mobil

Kat. číslo
6110.1008
6110.1009

Kč za kus
2 670,5 400,-

Magnetická míchadla IKAMAG MR 1 digital
Silná míchadla bez ohřevu pro velká množstvívody. Masivnítělo z nerezové oceli. Otáčky nastavitelné v rozsahu 0-1000 min-1, nastavujíse otočným knoflíkem s kotrolou na LCD displeji.
Přístroje majíčasovač 0 až 56 minut nebo možnost nepřetržitého chodu.
Technická data:
Rozměr plotny (mm)
Rozsah otáček (min-1)
Max. míchaný objem vody (l)
Krytí
Název
Míchadlo IKAMAG Midi MR 1 digital
Míchadlo IKAMAG Maxi MR 1 digital

Midi MR 1
350x350
0-1000
50
IP 21

Maxi MR 1
500x500
0-1000
150
IP 21
Kat. číslo
6110.1016
6110.1018

Kč za kus
75 700,85 195,-

Magnetická míchadla C-MAG MS IKAMAG
Míchadla s keramickou plotnou s výbornou chemickou odolností. Jsou vybavena silným motorem, umožňujícím míchat většímnožstvívody. Ovládacípanel je vyvýšený a je tak chráněn
proti politípři úniku kapaliny. Otáčky jsou nastavitelné v rozsahu 100-1500 min-1 a nastavují
se otočným knoflíkem bez jejich skutečné kontroly.
Technická data:
Rozměr plotny (mm)
Rozsah otáček (min-1)
Max. míchaný objem vody
Krytí

MS 4
100x100
100-1500
5l
IP 21

MS 7
180x180
100-1500
10 l
IP 21

Název
Míchadlo IKAMAG C-MAG MS 4
Míchadlo IKAMAG C-MAG MS 7
Míchadlo IKAMAG C-MAG MS 10

MS 10
260x260
100-1500
15 l
IP 21
Kat. číslo
6110.1030
6110.1032
6110.1034

Kč za kus
12 560,14 660,18 770,-

Magnetická míchadla Stuart UC 151 a US 151
Deska z nerez oceli nebo keramická, silný magnet zajišťuje dostatečný výkon pro mícháníaž
15 l vody, v dodávce jsou 2 ks magnetických míchadélek 25 mm, potažených PTFE. Míchadla
lze dovybavit podložnídeskou se stativem.
Technické ú daje:
Max. míchaný objem vody
Rozměry desky
Materiál desky
Rozsah otáček
Název
Magnetické míchadlo bez ohř evu UC151, keramická deska
Magnetické míchadlo bez ohř evu US151, nerezová deska

UC 151
do 15 l
150 x 150 mm
keramika
100 až 2000 min-1

US 151
do 15 l
150 x 150 mm
nerez. ocel
100 až 2000 min-1
Kat. číslo
6110.7111
6110.7112

Kč za kus
8 840,8 660,-

Stuart SB 301
Nejvýkonnější magnetické míchadlo v nabídce, v robustním provedení s nerezovou deskou
a velmi silnými magnety, které je schopné promíchat i velké nádoby s objemem až 30 litrů.
Rychlost otáčeníse nastavuje jako u jednoduchých menších míchadel knoflíkem se stupnicí,
ale je elektronicky řízená se zpětnovazebnísmyčkou, která zajišťuje reprodukovatelné a dlouhodobě stabilníotáčky. V dodávce je jedno teflonové míchadlo 100 mm.
Technické ú daje:
Max.míchaný objem vody
Rozměr desky
Materiál desky
Rozsah otáček
Ukazatel otáček
Rozměry
Hmotnost
Název
Magnetické míchadlo SB 301, nerezová deska

do 30 l
300 x 300 mm
nerez
100 až 600 min-1
stupnice
300 x 365 x 105 mm
5 kg
Kat. číslo
6110.7033

Kč za kus
22 630,-

Přenosné magnetické míchadlo Stuart SM 27
Malé přenosné magnetické míchadlo s provozem na baterie nebo síťový adaptér. Robustní
a odolné tělo z ABS plastu, ideálnípro provoz v inkubátorech, bezpečnostních boxech, digestořích nebo v terénu (krytíIP 41). Nastaveníotáček až 1300 min-1 otočným knoflíkem s orientačnístupnicí. Jedná míchacípozice je určena k mícháníaž 1500 ml vody. Na baterie, které
jsou součástí dodávky, dokáže pracovat až 600 hodin trvalého provozu, jeho rozměry jsou
150 x 160 x 170 mm a váha jen 1,3 kg. Doobjednat lze síťový adaptér nebo adaptér pro napájeni z autobaterie.
Název
Magnetické míchadlo SM 27
Síť ový napá jecí adapté r pro SM 27

Kat. číslo
6110.7020
6110.7022

Kč za kus
11 310,1 700,-

Magnetická míchadla Cimarec Mini a Micro
Cimarec Mini je magnetické míchadlo, vhodné primárně k promíchávání kyvet. Maximální míchaný objem 5ml, rozsah otáček 130 až 1400 min-1 (podle typu řídícíjednotky), rozměr míchací
jednotky je 12x12x5mm. Cimarec Micro je hermeticky uzavřená míchací jednotka, vhodna
i pro ponoření do vody (až do teploty 95°C), s tělem z nerezové oceli s dobrou chemickou
odolností. Rozsah otáček je shodný s modelem Mini, míchaný objem může být až 1 litr. Rozměry míchadla jsou 48x48x15mm. Oba druhy míchadel majíkrytíIP68, jsou tedy vodotěsná.
Vybrat lze ze dvou řídících jednotek, na kterých se pak ovládá zapnutí a otáčky, případně
výkon. Jednotka Telemodul standard je základnímodel s řízením otáček otočným knoflíkem
bez skutečné kontroly. Jednotka Telemodul 20C je mikroprocesorově řízený regulátor s diplejem, ovládáním tlačítky, možnostíuloženítřípředvoleb často používaných parametrů a jejich
rychlým vyvoláním a volbou výkonu míchadla ve čtyřech stupních. Volitelně lze zakoupit rozbočovač pro propojenívíce míchadel, řízených jedním regulátorem.
Název
Cimarec Mini, Telemodul standard, 130-1000 min-1
Cimarec Mini, Telemodul 20C, 130-1400 min-1
Cimarec Mini, pouze míchadlo
Cimarec Micro, Telemodul standard, 130-1000 min-1
Cimarec Micro, Telemodul 20C, 130-1400 min-1
Cimarec Micro, pouze míchadlo
Rozboč ovač pro propojení až 4 míchadel Mini/Micro
Rozboč ovač pro propojení až 8 míchadel Mini/Micro

Kat. číslo
6111.2210
6111.2212
6111.2214
6111.2220
6111.2222
6111.2224
6111.2230
6111.2232

Kč za kus
10 960,22 070,5 480,10 180,21 290,4 810,5 080,7 510,-

Magnetická míchadla Cimarec+
• robustnímíchadla s digitálníprecizníkontrolou otáček v rozsahu 50 - 1500 ot/min
• StirTrac technologie pro udrženíkonstantnírychlosti při nízkých otáčkách
• deska míchadla ve třech velikostech, z odolné keramiky nebo hliníková
• snadno čitelný LED displej zobrazujícínastavené otáčky
Název
Mag. míchadlo Cimarec 4x4, keramická deska 10,8 x 10,8 cm
Mag. míchadlo Cimarec 7x7, keramická deska 18,4 x 18,4 cm
Mag. míchadlo Cimarec 7x7, hliníková deska 18,4 x 18,4 cm
Mag. míchadlo Cimarec 10x10, keramická deska 26 x 26 cm

Kat. číslo
6111.2420
6111.2422
6111.2424
6111.2426

Kč za kus
6 270,6 520,8 495,10 945,-

Magnetická míchadla Cimarec Direct
Míchadla s přímým ovládáním na těle přístroje. Celokovové tělo, žádné pohyblivé součásti
a kompaktníploché provedení, zaručujíbezúdržbovost a spolehlivost. Model Mono Direct má
rozsah otáček 130-1200 min-1, ovládáníjediným otočným knoflíkem a je vhodný pro objemy
do 3 litrů. Verze Maxi Direct umožňuje míchat až 5 litrů vzorku, je řízena mikroprocesorem
a vybavena displejem, rozsah otáček je 80-2000 min-1 s možnostířídit výkon mícháníve čtyřech stupních. Toto míchadlo má krytíIP64, je tedy odolné stříkajícívodě.
Název
Cimarec Mono Direct
Cimarec Maxi Direct

Kat. číslo
6111.2240
6111.2242

Kč za kus
5 800,13 950,-

Magnetická míchadla Cimarec Compact a Maxi
Bezúdržbová, hermeticky utěsněná míchadla, vhodná např. pro přímé ponořenído vodních
láznínebo pro použitív inkubátorech a klimakomorách. Jsou ovládána externím regulátorem
a je možné řetězit je použitím rozbočovače a ovládat několik míchadel najednou jedním kontrolérem. Model Compact je vhodný pro objemy do 1,5 litru, rozsah otáček je 130-1400 min-1
(dle použitého regulátoru), rozměry míchací jednotky jsou 120x120x35 mm. Model Maxi je
určen pro objemy vzorku do 5 litrů, rozsah otáček se opět lišípodle regulátoru a může být až
100-2000 min-1. Rozměry míchacíjednotky Maxi jsou 180x180x35mm. S programovatelným
Telemodulem 40C lze využít i seriového portu RS232C a připojeník PC.

Název
Cimarec Compact, Telemodul standard, 130-1000 min-1
Cimarec Compact, Telemodul 20C, 130-1400 min-1
Cimarec Maxi, Telemodul standard, 130-1000 min-1
Cimarec Maxi, Telemodul 20C, 130-1400 min-1
Cimarec Maxi, Telemodul 40C, 100-2000 min-1
Rozboč ovač pro propojení až 4 míchadel Mini/Micro
Rozboč ovač pro propojení až 8 míchadel Mini/Micro

Kat. číslo
6111.2250
6111.2252
6111.2260
6111.2262
6111.2264
6111.2230
6111.2232

Kč za kus
10 560,21 490,11 690,22 620,33 120,5 080,7 510,-

Vícemístná magnetická míchadla - Cimarec Telesystem
Plochá vícemístná míchadla s krytím IP68 a tedy vhodná pro ponor do lázně (při teplotách
do 50 °C) nebo pro prostředíse zvýšenou vlhkostí(inkubátor, klimakomora). Plášť nerezový,
oddělené ovládánípomocíregulátorů Telemodul. Vzájemně se lišívýkonem, počtem míchaných míst a rozsahem nastaveníotáček podle použitého kontroléru. Výkon míchánílze nastavovat ve čtyřech stupních s Telemodulem 20c a až v deseti stupních při použitíTelemodulu
40C. Všechny míchané body majístejné parametry, nelze na různých bodech nastavovat různé otáčky. Rozměry všech modelů jsou shodně 240x420x35mm.
Model
Telesystem 6/20C
Telesystem 6/40C
Telesystem 15/20C
Telesystem 15/40C
Telesystem 60/20C
Telesystem 60/40C

Počet
míst
6
6
15
15
60
60

Rozsah
otáček (min.-1)
130-1400
100-2000
130-1400
100-2000
130-1400
100-2000

Název
Míchadlo Cimarec Telesystem 6, Telemodul 20C
Míchadlo Cimarec Telesystem 6, Telemodul 40C
Míchadlo Cimarec Telesystem 15, Telemodul 20C
Míchadlo Cimarec Telesystem 15, Telemodul 40C
Míchadlo Cimarec Telesystem 60, Telemodul 20C
Míchadlo Cimarec Telesystem 60, Telemodul 40C

Výkon
(W)
5/10/15/20
4-40
5/10/15/20
4-40
5/10/15/20
4-40

Max.míchaný
objem vody (ml)
1500
2000
1000
1200
50
100
Kat. číslo
6111.2280
6111.2282
6111.2284
6111.2286
6111.2287
6111.2289

Kč za kus
40 630,51 100,48 080,57 880,71 220,81 840,-

Vícemístná magnetická míchadla Cimarec Poly 15 a Multipoint
Velká plochá vícemístná míchadla s nerezovým tělem a integrovaným ovládáním s diplejem
otáček. Poly 15 má 15 míchacích míst, pevně nastavený výkon míchánía rozsah otáček je 130
až 990 ot/min. Zvládne míchat 6 kusů 1000 ml lahvínebo až 15 kusů 250 ml nádobek. Výkon
míchadel Multipoint lze nastavovat ve čtyřech stupních, rozsah otáček je 80 až 2000 ot/min.
K dispozici je verze se 6 nebo 15 míchacími místy, obě verze zvládnou míchat celkový objem
vody až 3000 ml. Všechny míchané body mají stejné parametry, nelze na různých bodech
nastavovat různé otáčky. Rozměry všech modelů jsou 240x420x35mm.
Název
Míchadlo vícemístné Poly 15, vč. napájecího adaptéru
Míchadlo vícemístné Multipoint 6, vč. napájecího adaptéru
Míchadlo vícemístné Multipoint 15, vč. napájecího adaptéru

Kat. číslo
6111.2400
6111.2402
6111.2404

Kč za kus
22 055,34 730,43 530,-

Poly 15

Multipoint

Magnetické míchadlo vícemístné IKA RO
Určeno pro míchání více nádobek současně. Míchací agregátky jsou zabudovány do kompaktnínerezové desky v roztečích 90 mm. Otáčky všech míchaných bodů se regulujíspolečně
od 0 do 1200 min-1 v krocích po 10 min-1, s možnostíreverzního chodu. Nastavovánípomocí
membránové klávesnice, otáčky se zobrazujína displeji, stejně tak chybová hlášení. Součástí
dodávky je antiskluzová vyjímatelná podložka.
Název
RO 5
RO 10
RO 15

Rozměry
š x v x d (mm)
120 x 60 x 570
190 x 60 x 570
280 x 60 x 570

Počet
míst
5
10
15

max. celkový
objem vody (l)
2
4
6

Kat. číslo
6111.1150
6111.1155
6111.1160

Kč
za kus
31 730,35 100,49 410,-

Magnetické míchadlo vícemístné Stuart SB
Toto magnetické míchadlo obsahuje tři nezávislé míchacípozice, tvořené klasickým způsobem pomocísilných rotujících magnetů, což mu zaručuje vysokou výkonnost s možnostípromícháváníaž 15litrových nádob. Pracovnídeska je nerezová, při plném obsazeníse na ni vejdou tři dvoulitrové laboratorníbaňky nebo kádinky. Otáčky se nastavujíknoflíky se stupnicí,
pro každou pozici zvlášť, všechny tři motory jsou vybaveny elektronickou regulacírychlosti.
V dodávce jsou tři míchadélka 25 mm.
Technické ú daje:
Max.míchaný objem vody
Rozměr desky
Materiál desky
Rozsah otáček
Ukazatel otáček
Rozměry
Hmotnost
Název
Magnetické míchadlo SB 161-3, třímístná nerezová deska

3 x 2 l (2 x 15 l)
550 x 210 mm
nerez
100 až 1500 min-1
stupnice
600 x 270 x 110 mm
7 kg
Kat. číslo
6110.7101

Kč za kus
25 990,-

Magnetická míchadla s ohřevem
Heidolph HeiStandard
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovníplocha Kera-Disk® (Al slitina s keramickým potahem) prům. 145 mm
pro objem až 20 l vody, topný výkon 800 W, kontrolka zbytkového tepla
max. teplota desky 300 °C, přesnost regulace teploty ±5 °C
nastavováníotočnými spínači se stupnicí(bez kontroly skutečné hodnoty)
otáčky nastavitelné v rozmezíod 100 do 1400 min-1 s odchylkou ± 2 %
dvě teplotníčidla (pro regulaci teploty a hlídánípřekmitu teploty)
volitelné externíteplotníčidlo Pt1000 (zpřesníkontolu teploty na ±1 °C)
na těle míchadla závit pro stativ (objednává se zvlášť)

Technické ú daje:
Max.míchaný objem vody
Deska
Rozsah otáček
Ukazatel nastavených otáček/teploty
Výkon ohřevu
Max. teplota desky

HeiStandard
do 20 l
pr.145 mm
100 až 1400 min-1
škála/škála
800 W
300 °C

Název
Magnetické míchadlo HeiStandard

Kat. číslo
6111.1041

Kč za kus
15 900,-

Název
Teplotní č idlo Pt1000
Teplotní č idlo Pt1000 ve skleněném pouzdře

Kat. číslo
6111.1029
6111.1030

Kč za kus
3 350,4 810,-

Heidolph HeiTEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovníplocha Kera-Disk® (Al slitina s keramickým potahem) prům. 145 mm
pro objem až 20 l vody, topný výkon 800 W, kontrolka zbytkového tepla
max. teplota desky 300 °C, přesnost regulace teploty ±5 °C
nastavováníotočným spínačem s kontrolou hodnot na jasném digitálním displeji
otáčky nastavitelné v rozmezíod 100 do 1400 min-1 s odchylkou ± 2 %
dvě teplotníčidla (pro regulaci teploty a hlídánípřekmitu teploty)
volitelné externíteplotníčidlo Pt1000 (zpřesníkontolu teploty na ±1 °C)
na těle míchadla závit pro stativ (objednává se zvlášť)
k dispozici cenově výhodná sada s externím teplotním čidlem

Technické ú daje:
Max.míchaný objem vody
Deska
Materiál desky
Rozsah otáček
Ukazatel nastavených otáček/teploty
Výkon ohřevu
Max. teplota desky
Název
Magnetické míchadlo HeiTEC
Magnetické míchadlo HeiTEC, s externím Pt1000 čidlem

HeiTEC
do 20 l
pr.145 mm
Silumin
100 až 1400 min-1
displej/displej
800 W
300 °C
Kat. číslo
6111.1052
6111.1055

Kč za kus
18 470,21 600,-

Heidolph Hei-Connect
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovníplocha Kera-Disk® (Al slitina s keramickým potahem) prům. 145 mm
pro objem až 20 l vody, topný výkon 800 W, kontrolka zbytkového tepla
max. teplota desky 300 °C, přesnost regulace teploty ±5 °C
nastavováníotočným spínačem s kontrolou hodnot na jasném digitálním displeji
otáčky nastavitelné v rozmezíod 100 do 1400 min-1 s odchylkou ± 2 %
dvě teplotníčidla (pro regulaci teploty a hlídánípřekmitu teploty)
volitelné externíteplotníčidlo Pt1000 (zpřesníkontolu teploty na ±1 °C)
RS 232 rozhranía součástídodávky software Hei-Control
na těle míchadla závit pro stativ (objednává se zvlášť)
k dispozici cenově výhodná sada s externím teplotním čidlem

Název
Magnetické míchadlo Hei-Connect
Magnetické míchadlo Hei-Connect, s externím Pt1000 čidlem

Kat. číslo
6111.1070
6111.1072

Kč za kus
24 460,26 700,-

Dalšípříslušenstvík magnetickým míchadlům Heidolph Instruments
Foliový kryt
Jde o silikonovou folii tvarovanou přesně na tělo míchadla, dostatečně měkkou, aby bylo možno bez problémů stisknout tlačítka. Kryt chránídisplej a ovládacípanel před znečištěním potřísněním či politím činidly. Ve standardnídodávce míchadla neníobsažen.
Název
Silikonový kryt pro míchadla HeiStandard
Silikonový kryt pro míchadla HeiMix L/D, HeiTec, HeiEnd

Kat. číslo
6119.9820
6119.9821

Kč za kus
430,430,-

Stativ a klema
Sloužík upevněníteploměru k míchadlu. Stativ je kovová tyč délky 425 mm, která se našroubuje do závitu na míchadle. Klema sloužík uchyceníteploměru ke stativu.
Název
Stativ standardní rovný
Stativ upravený pro míchadlo, na kterém je nástavná 4 l-lázeň
Stativ s drž á kem teplotního č idla
Stativ s drž á kem tepl. č idla, pro míchadlo a nástavnou lázeň 3 - 5 l

Kat. číslo
6119.9810
6119.9811
6119.9814
6119.9816

Kč za kus
1 030,1 925,3 080,3 940,-

Držák MR-Hei
Je to polohovacípodložka na míchadlo ve tvaru masivního držáku s rychloupínačem, který se
nasadína laboratornístativ a zaaretuje v požadované výšce. S jeho pomocílze polohu plotýnky míchadla snadno přizpůsobit sestavě skleněné aparatury. Držák je tvarovaný tak, aby z něj
míchadla Heidolph nemohla sklouznout. Laboratornístativ nenísoučástídodávky.
Název
Drž á k MR-Hei

Kat. číslo
6119.9812

Kč za kus
5 590,-

Nástavce Heat-On pro mag. míchadla Heidolph
Hliníkové nástavce opatřené fluoropolymerovým potahem, tvarované na ohřev kulatých destilačních baněk o objemech od 10 do 5000ml. Jsou určeny pro teploty do 200°C, krátkodobě
snesou až 260°C. Ohřev nádob v těchto nástavcích je výrazně rychlejší než v olejové lázni
a samozřejmě i bezpečnější. Nástavce jsou opatřeny otvorem pro vstup externíteplotnísondy, což lze využít k přesnějšímu udržováníteploty pomocízpětné vazby. Pro snadnějšípřenos
nástavců s nádobou mohou být dovybaveny bezpečnostními držadly. Nástavce se dodávají
v provedenípro jednu baňku určité velikosti, pro ohřev až dvou baněk najednou je dostupný
nástavec Multi-Well, do něhož lze pomocívyměnitelných vložek usadit baňky od 10 do 150ml
a to i baňky s bočním šikmým hrdlem.
Název
Ná stavec na jednu kulatou baň ku 250 ml
Ná stavec na jednu kulatou baň ku 500 ml
Ná stavec na jednu kulatou baň ku 1000 ml
Ná stavec na jednu kulatou baň ku 2000 ml
Ná stavec na jednu kulatou baň ku 3000 ml
Ná stavec na jednu kulatou baň ku 5000 ml
Ná stavec Multi-Well pro 2 baň ky
Vlož ka na 10ml baň ku
Vlož ka na 25ml baň ku
Vlož ka na 50ml baň ku
Vlož ka na 100ml baň ku
Vlož ka na 150ml baň ku
Pá r bezpeč nostních drž adel pro ohř evný ná stavec
Klema pro uchycení baň ky, max. prům. 85mm
Svorka pro uchycení klemy na stativ

Kat. číslo
6119.9940
6119.9942
6119.9944
6119.9946
6119.9948
6119.9949
6119.9950
6119.9952
6119.9954
6119.9956
6119.9958
6119.9959
6119.9960
6119.9966
6119.9968

Kč za kus
11 880,12 580,13 420,18 520,20 010,30 940,9 610,3 000,3 000,3 000,3 700,5 160,4 320,1 160,1 240,-

Nástavce StarFish pro mag. míchadla Heidolph
Toto rozšířeníumožnívytvořit z magnetického míchadla s ohřevem malou vícemístnou stanici pro destilace, extrakce, syntézy nebo koncentrace vzorků. Skládá se ze základní desky
tvořené buď monoblokem s prohlubněmi pro daný počet baněk či zkumavek stejného objemu nebo základnídesky (StarFish), do které se vkládá pět výsečí(PolyBlock), každá může být
s otvory a prohlubněmi pro jiné nádoby. Středem desky procházístativ, na který lze upnout
pětimístné držáky baněk a chladičů, případně moduly pro rozvod a sběr chladicívody nebo
pro rozvod vakua. Každé pracovnímísto umožňuje mícháníi ohřev.
Název
Monoblok pro 5x 250 ml baň ku
Monoblok pro 16x 25 mm zkumavku
Monoblok pro 40x 16 mm zkumavku
Monoblok pro 40x 12 mm zkumavku
Monoblok pro 16x 28 mm vialku
Monoblok pro 20x 21 mm vialku
Monoblok pro 40x 17 mm vialku
Monoblok pro 40x 15 mm vialku
StarFish zá kladní deska, prům. 145mm
PolyBlock 3x 25mm zkumavka
PolyBlock 3x 24mm zkumavka
PolyBlock 9x 16mm zkumavka
PolyBlock 9x 12mm zkumavka
PolyBlock 3x 28mm vialka
PolyBlock 3x 21mm vialka
PolyBlock 7x 17mm vialka
PolyBlock 9x 15mm vialka
PolyBlock 9x 12mm vialka
PolyBlock 1x 250ml baň ka
Vlož ka pro použ ití 150ml baň ky
Vlož ka pro použ ití 100ml baň ky
Vlož ka pro použ ití 50ml baň ky
Vlož ka pro použ ití 25ml baň ky
Vlož ka pro použ ití 10ml baň ky
Pá r bezpeč nostních drž adel pro zá kladní desku StarFish
Stativ 650mm pro systé m StarFish
Pě timístný drž á k, upínacípásky suchý zip
Pě timístný drž á k, upínacípásky silikon, rukojeť
Modul rozvodu chladící vody 5-cestný
Modul rozvodu vakua 5-cestný

Kat. číslo
6119.9970
6119.9971
6119.9972
6119.9973
6119.9974
6119.9975
6119.9976
6119.9978
6119.9980
6119.9981
6119.9982
6119.9983
6119.9984
6119.9985
6119.9986
6119.9987
6119.9988
6119.9989
6119.9990
6119.9991
6119.9992
6119.9993
6119.9994
6119.9995
6119.9996
6119.9997
6119.9998
6119.9999
6119.9902
6119.9904

Kč za kus
12 230,10 690,10 690,10 690,10 690,10 690,10 690,10 690,12 370,5 020,5 020,5 020,5 020,5 020,5 020,5 020,5 020,5 020,5 020,2 350,2 350,2 350,2 350,2 350,12 370,1 860,12 310,13 070,13 470,13 470,-

Nástavné nádoby na magnetická míchadla Heidolph Instruments
Jsou to buď klasické vodní či olejové lázně, nebo nástavce z kovové slitiny s velmi dobrou
tepelnou vodivostí, umožňujícídobrou temperaci vzorku za současného míchání. Jejich dno
je frézováno tak, aby přesně dosedlo na kulatou pracovní desku míchadel. Tím se dosáhne
jednak co nejlepšího přestupu tepla, ale hlavně lázeň na desce stojístabilně a nehrozínehoda v podobě sesunutílázně z desky. Protože dokonale na plotýnku přiléhajía protože jsou
zhotoveny z hliníku, je přenos tepla výrazně rychlejší, než by tomu bylo u skleněných nádob.
Tím se šetříčas i energie na ohřev vzorku. Výrobce nabízínástavné nádoby objemu 1, 2 a 4l
buď čistě z hliníku (ovšem s držáky z plastu pro snadné a bezpečné přenášenílázně), které
doporučuje pro práci s nevodnou (olejovou) náplní, nebo z hliníku potaženého uvnitř PTFE,
což doporučuje pro náplň vody.
Název
Lá zeň
Lá zeň
Lá zeň
Lá zeň
Lá zeň
Lá zeň

ná stavná
ná stavná
ná stavná
ná stavná
ná stavná
ná stavná

1 l, pro olej do 250 °C
1 l, povlak PTFE
2 l, pro olej do 250 °C
2 l, povlak PTFE
4 l, pro olej do 250 °C
4 l, povlak PTFE

Kat. číslo
6119.9881
6119.9882
6119.9883
6119.9884
6119.9885
6119.9886

Kč za kus
3 730,4 100,4 370,4 750,4 940,5 320,-

Magnetická míchadla IKAMAG RH basic a RH digital
Ekonomické míchačky s nerezovou plotnou a vysokým výkonem ohřevu. Motor s pozvolným
startem má dostatečnou sílu pro mícháníaž 15 l vody. Nastavitelná teplotníbezpečnostnípojistka v rozsahu 50 až 370 °C. Model basic má ovládáníotočnými knoflíky bez zpětné kontroly
teploty. Model digital je vybaven displejem a hodnoty se nastavujítlačítky. K digitálnímíchačce
lze připojit externíelektronický teploměr ETS-D5, pro zlepšenípřesnosti temperace vzorku. Závit M10 pro našroubovánístativu.
Technická data:
Max.míchaný objem vody
Průměr desky
Rozsah otáček
Rozsah teploty (°C)
Výkon ohřevu
Krytí
Název
Míchadlo IKAMAG RH basic
Míchadlo IKAMAG RH digital
Stativ H16V
Svorka kř íž ová H44
Drž á k teplomě ru H38

15 l
135 mm
50 až 2000 min-1
50 - 320°C
600 W
IP21
Kat. číslo
6111.2060
6111.2065
6111.2006
6111.2007
6111.2008

Kč za kus
12 120,15 230,1 460,620,620,-

Magnetické míchadlo IKAMAG RCT basic safety control
Univerzální magnetické míchadlo s ohřevem, s plotýnkou z hliníkové slitiny. Výkon míchání
postačí pro veškeré běžné laboratorní aplikace. Teplota povrchu plotýnky a otáčky míchadla
se nastavujípomocíotočných spínačů, nastavené i skutečné hodnoty se zobrazujína displeji.
Bezpečnostním prvkem je ochrana proti překročenínastavené teploty a také signalizace zbytkového tepla po vypnutípřístroje. Míchadlo má zásuvku pro kontaktníteploměr (ETS-D5), kterým lze měřit teplotu míchaného vzorku a současně ji s velmi dobrou přesností udržovat na
požadované hodnotě. Do stejné zásuvky lze zapojit i teplotníčidlo Pt1000, které umožňuje také
měřit a regulovat teplotu vzorku. Toto teplotní čidlo, na rozdíl od kontaktního teploměru, je
součástístandardnídodávky míchadla.
Technická data:
Max. míchaný objem vody
Průměr desky
Rozsah otáček
Ukazatel otáček
Výkon ohřevu
Max. teplota povrchu plotýnky
Krytí
Název
Míchadlo IKAMAG RCT basic, safety control
Stativ H16V
Svorka kř íž ová H44
Drž á k teplomě ru H38

do 20 l
135 mm
50 až 1500 min-1
displej
600 W
310 °C
IP42
Kat. číslo
6111.2023
6111.2006
6111.2007
6111.2008

Kč za kus
18 820,1 460,620,620,-

Kontaktníteploměr IKA ETS
Je určen pouze pro připojení k magnetickým míchadlům IKA. Má zabudován mikroprocesorový PID-regulátor teploty. Pomocítlačítek se nastavípožadovaná teplota vzorku a pak se
na displeji kontroluje teplota skutečná.
Technická data:
Teplotníčidlo
Rozsah měřeníteploty
Rozlišení
Odchylka měření
Krok nastaveníteploty
Krytí

ETS D5
Pt1000
-50 až +450 °C
0,1 °C
± 0,2 °C
0,1 °C
IP54

Název
Kontaktní teplomě r ETS D5

Kat. číslo
6111.2044

Kč za kus
8 400,-

Magnetická míchadla C-MAG HS IKAMAG a HS digital
Míchadla s keramickou plotnou s vynikajícíchemickou odolností. Jsou vybavena silným motorem, pojistkou proti přehřátí vypínající při 550°C a indikátorem horké plotny po vypnutí.
Teplota se nastavuje na LED displeji, který i zobrazuje případná chybová hlášení. Ovládací
panel je vyvýšený a nehrozítedy jeho politípři úniku kapaliny. Otáčky jsou nastavitelné v rozsahu 100-1500 min-1 a nastavujíse otočným knoflíkem bez jejich skutečné kontroly. Maximální
teplota je 500°C a přesnost regulace ± 10K. U modelů HS 7 a HS 10 lze přesnost zvýšit připojením externího elektronického teploměru ETS-D 4, nejmenšímodel HS 4 tuto možnost nemá.
Základníparametry a vlastnosti modelů HS digital jsou shodné s modely C-MAG HS IKAMAG.
Narozdíl od nich mají modely digital displej typu LCD se zobrazením nastavené i skutečné
hodnoty, přesnost nastaveníteploty je ± 1 K a jsou standardně vybaveny vstupem pro externí
teplotníčidlo, se kterým dosahujípřesnosti teploty ve vzorku až ± 0,5 K.
Technická data:
Rozměr plotny (mm)
Výkon ohřevu (W)
Rozsah teploty (°C)
Rozsah otáček (min-1)
Max. míchaný objem vody
Krytí

HS 4
100x100
250
50-500
100-1500
5l
IP 21

HS 7
180x180
1000
50-500
100-1500
10 l
IP 21

HS 10
260x260
1500
50-500
100-1500
15 l
IP 21

Název
Míchadlo IKAMAG C-MAG HS 4
Míchadlo IKAMAG C-MAG HS 7
Míchadlo IKAMAG C-MAG HS 10

Kat. číslo
6111.2050
6111.2027
6111.2052

Kč za kus
12 990,13 770,19 550,-

Míchadlo IKAMAG C-MAG HS 4 digital
Míchadlo IKAMAG C-MAG HS 7 digital
Míchadlo IKAMAG C-MAG HS 10 digital

6111.2054
6111.2056
6111.2058

15 470,17 200,21 740,-

Magnetické míchadlo IKAMAG RET control visc
Unikátní míchadlo s integrovanou funkcí vážení až do 2 kg. Disponuje nerezovou plotnou,
vysokým výkonem ohřevu a silným motorem pro mícháníaž 20 l vody. Nastavitelná teplotní
bezpečnostnípojistka v rozsahu 50 až 370 °C. Ovládáníotočnými knoflíky a membránovou
klávesnicís podrobným zobrazením údajů na velkém TFT displeji, nastaveníteploty po 0,1 °C.
Přístroj má vstup pro připojení externí sondy, s ní pak dosahuje přesnosti udržení teploty
ve vzorku ± 0,2 K. Míchačka je vybavena USB a RS232 portem pro export a dokumentování
parametrů procesu, lze tak dosáhnout lepšíreprodukovatelnosti pokusů. Dále má BNC vstup
pro připojenípH sondy, lze tedy zároveň měřit pH vzorku, jehož hodnota se také zobrazuje na
displeji. Integrovaný závit M10 pro našroubovánístativu.
Technická data:
Max.míchaný objem vody
Průměr desky
Rozsah otáček
Rozsah teploty (°C)
Výkon ohřevu
Krytí
Název
Míchadlo IKAMAG RET control visc
Č idlo Pt100.51 k RET control, skleněné

20 l
135 mm
50 až 1700 min-1
do 340°C
600 W
IP21
Kat. číslo
6111.2030
6111.2039

Kč za kus
34 070,6 240,-

Magnetická míchadla s ohřevem Fisher Scientific Isotemp
• maximálníteplota 350°C
• maximálnímíchaný objem vody až 20 l
• automatické vypnutípři překročeníteploty 450°C
• indikátor horké desky
• dva otvory pro stativy
• hliníková plotna s keramickým potahem pro dokonalou teplotníuniformitu a chemickou
odolnost
• bílý povrch plotny umožňuje dokonalé sledovánívzorku
Model Advanced má navíc:
• displej pro zobrazeníteploty a otáček
• zámek klávesnice
• časovač s možnostíokamžitého startu nebo startu odpočtu po dosaženínastavené teploty
• nastavenítopného výkonu po 1%
• nastavitelný teplotnílimit
• možnost připojeníexterního teplotního čidla.
Technická data:
Max. míchaný objem vody (l)
Rozsah otáček (min-1)
Max. teplota (°C)
Průměr plotny (mm)
Rozměry š. x hl. x v. (mm)
Výkon ohřevu (W)

RT Basic
20
50 - 2000
350
140
161 x 290 x 100
600

Název
Magnetické míchadlo s ohř evem Fisher Scientific RT Basic
Magnetické míchadlo s ohř evem Fisher Scientific RT Advanced

RT Advanced
20
30 - 2000
350
140
161 x 290 x 100
600
Kat. číslo
6111.4000
6111.4010

Kč za kus
13 340,17 380,-

Magnetická míchadla s ohřevem Stuart CD 162 a SD 162
Digitálně řízená a ovládaná míchadla s ohřevem, s deskou z hliníkové slitiny nebo sklokeramickou. Mají vstup pro externí teplotní čidlo, které je ve verzi potažené teflonem součástí
dodávky a s nímž dosahujípřesnosti teploty vzorku ±0.5°C. Maximálníteplota vzorku je pak
omezena na 200 °C. Pokud je odpojeno, nastavuje se teplota povrchu topné desky a maximální dosažitelná teplota se pak liší podle materiálu plotny. Dosažení nastavené teploty je
indikováno zvukovým signálem. Nastavená i skutečná teplota se zobrazují na jasném fluorescenčním dicpleji, stejně tak nastavené otáčky. Obě hodnoty se nastavujíotočnými knoflíky.
Míchadlo má bezpečnostníteplotnípojistku, vypínajícíohřev při přetopenío 20°C. Indikační
kontrolka svítípokud je plotna stále příliš horká na dotek ruky. Míchadla majízávit pro našroubovánístativu, ten se však objednává zvlášť.
Technické parametry
Max. míchaný objem vody
Rozměry plotny
Topná plocha
Materiál desky
Výkon ohřevu
Max. teplota
Rozsah otáček

CD 162
15 l
160 x 160 mm
120 x 120 mm
Sklokeramika
500 W
450°C
200 - 1300 min-1

Název
Magnetické míchadlo s ohř evem CD 162, sklokeramická deska
Magnetické míchadlo s ohř evem SD 162, hliníková deska
Externí teplotní č idlo, nerezové
Stativ 60 cm

SD 162
15 l
160 x 160 mm
160 x 160 mm
Al slitina
700W
300°C
200 - 1300 min-1
Kat. číslo
6111.7110
6111.7112
6111.7115
6111.7118

Kč za kus
26 730,27 730,3 760,1 450,-

Magnetická míchadla s ohřevem Stuart řady UC/US
Ucelená řada míchadel s ohřevem s topnou plotnou sklokeramickou nebo z hliníkové slitiny
s tenkým keramickým potahem pro zvýšeníchemické odolnosti. K dispozici jsou modely s nastavováním teploty a otáček otočným knoflíkem s kontrolou na orientačnístupnici z deseti
LED diod nebo modely s displejem a tedy přesnějším a opakovatelnějším nastavením teploty i otáček. Ve spojenís digitálním teploměrem SCT1 lze docílit přesnějšíkontrolu teploty
vzorku, avšak s omezením teploty vzorku do 200°C. Zbytkové teplo nad 50 °C je indikováno
blikajícíkontrolkou, nezávislou na elektrické síti. Silný magnet zajišťuje mícháníaž 15 l vody,
v dodávce jsou 2 ks magnetických míchadélek 25 mm, potažených PTFE. Míchadla lze dovybavit stativem a dále je k dispozici široká nabídka nástavců pro ohřev nejrůznějších laboratorních baněk.
Technické ú daje
Max. míchaný objem vody
Rozměry plotny
Topná plocha
Materiál desky
Rozsah otáček
Výkon ohřevu
Max. teplota

UC 152
15 l
150 x 150
120 x 120
sklokeramika
100 - 2000 min-1
500 W
450°C

US 152
15 l
150 x 150
150 x 150
Al slitina
100 - 2000 min-1
700W
325°C

UC 152D
15 l
150 x 150
120 x 120
sklokeramika
100 - 2000 min-1
500 W
450°C

US 152D
15 l
150 x 150
150 x 150
Al slitina
100 - 2000 min-1
700W
325°C

Typ
Magnetické míchadlo s ohř evem UC 152, sklokeramická deska
Magnetické míchadlo s ohř evem US 152, hliníková deska
Magnetické míchadlo s ohř evem UC 152D, sklokeramická deska
Magnetické míchadlo s ohř evem US 152D, hliníková deska
Stativ 60 cm
Digitá lní kontaktní teplomě r SCT 1

Kat. číslo
6111.7211
6111.7212
6111.7220
6111.7223
6111.7118
6119.9473

Kč za kus
11 800,11 000,13 310,12 940,1 450,7 550,-

Zá kladna pro 3 topné bloky do velikosti 100 ml
Zá kladna pro 3 topné bloky do velikosti 250 ml
Topný blok pro baň ky 5 ml, 3ks
Topný blok pro baň ky 10 ml, 3ks
Topný blok pro baň ky 25 ml, 3ks
Topný blok pro baň ky 50 ml, 3ks
Topný blok pro baň ky 100 ml, 3ks
Topný blok pro baň ky 250 ml, 3ks

6111.7250
6111.7255
6111.7260
6111.7262
6111.7264
6111.7266
6111.7268
6111.7270

6 440,8 550,7 130,7 130,7 130,7 500,8 210,9 980,-

Zá kladna velká , pro 1 topný blok do velikosti 500 ml
Topný blok do velké zá kladny, pro baňku 50 ml
Topný blok do velké zá kladny, pro baňku 10 ml
Topný blok do velké zá kladny, pro baňku 250 ml
Topný blok do velké zá kladny, pro baňku 500 ml

6111.7280
6111.7282
6111.7284
6111.7286
6111.7288

9 980,4 250,4 250,4 250,4 250,-

Univerzálnínástavce pro topné desky a magnetická míchadla
• náhrada klasické vodní, olejové nebo pískové lázně
• jednoduchost a univerzálnost spolu s příznivou cenou
• lze použít na každou topnou desku nebo míchadlo s ohřevem
• otvor pro vloženíteplotního čidla
• bezpečnost a čistota při práci (nenínutná práce např. s horkým olejem)
• sníženínákladů protože nenípoužito ohřevné médium (olej, voda)
• úspora času a energie
• rychlý ohřev oproti klasickým lázním
• možnost zakázkové výroby nástavců na nestandardnínádoby
Název
Topný
Topný
Topný
Topný
Topný
Topný
Topný
Topný
Topný
Topný

blok 25 ml (Lenz)
blok 25 ml hruš kovitá /10 ml (Lenz)
blok 50 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott)
blok 100 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott)
blok 250 ml (Lenz, Simax)
blok 500 ml (Glasco, Simax, Schott)
blok 1000 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott)
blok 2000 ml (Lenz, Glasco, Simax, Schott)
blok 3000 ml (Schott)
blok 4000 ml (Simax)

Kat. číslo
6112.0002
6112.0004
6112.0006
6112.0008
6112.0010
6112.0012
6112.0014
6112.0016
6112.0018
6112.0020

Kč za kus
1 360,1 360,1 620,2 290,2 920,3 920,5 230,7 750,10 720,16 430,-

Ná stavce byly testová ny pro kulaté baň ky vý robců , uvedený ch v ná zvu zbož í. Baň ky jiný ch vý robců nemusí bý t rozmě rové vhodné !

UC 152

SCT1

Magnetické míchadlo Stuart CB 302
Magnetické míchadlo s výkonným ohřevem pro práci s objemem až 15 l vody. Plotýnka má
odolný povrch ze sklokeramiky a v porovnání s ostatními modely míchadel je velká, takže
umožňuje postavit i většínádoby. Požadovaná teplota i otáčky se nastavujíotočným spínačem, bez možnosti zpětné kontroly skutečných hodnot. Kontrolka signalizuje zbytkové teplo
plotýnky po vypnutí přístroje. Na zadní straně je závit M10 pro našroubování stativu (není
součástístandardnídodávky).
Technické ú daje:
Max. míchaný objem vody
Rozměr plotýnky
Rozsah otáček
Ukazatel otáček
Výkon ohřevu
Rozměr vyhřívané zóny
Max. teplota povrchu plotýnky
Vnějšírozměry (š. x d. x v.)

15 l
300 x 300 mm
100 až 1500 min-1
škála
1200 W
200 x 200 mm
450 °C
300 x 365 x 105 mm

Název
Magnetické míchadlo CB 302

Kat. číslo
6111.7031

Kč za kus
24 880,-

Magnetické míchadlo s infračerveným ohřevem Stuart CR 302
Míchadlo pro většíobjemy, dosahuje rychlejšího ohřevu vzorku při nižším příkonu, než běžné
desky. Plotna je keramická a chemicky odolná, přístroj je vybaven varovnou kontrolkou ohřáté plotny po vypnutí přístroje. Výkon ohřevu a otáčky se nastavují otočným knoflíkem bez
kontroly skutečných hodnot.
Technická data:
Rozsah otáček
Max. míchaný objem
Rozměr desky
Vyhřívaná plocha
Výkon ohřevu
Rozměry

CR 302
100 až 1500 min-1
15 l
300 x 300mm
průměr 140mm
900W
300 x 365 x 105mm

Název
Magnetické míchadlo Stuart CR 302, infrač ervený ohř ev

Kat. číslo
6111.7050

Kč za kus
30 950,-

Magnetické míchadlo vícemístné s ohřevem IKA RT
Určeno pro míchánívíce nádobek současně. Umožňuje ohřev až do 120 °C, s kontolou nastavené teploty na displeji a rychlostí ohřevu až 3 K/min. Míchací agregátky jsou zabudovány
do kompaktnídesky z hliníkové slitiny v roztečích 90 mm. Otáčky všech míchaných bodů se
regulujíspolečně od 0 do 1000 min-1 v krocích po 10 min-1, s možnostíreverzního chodu. Nastavovánípomocímembránové klávesnice, otáčky se zobrazujína displeji, stejně tak chybová
hlášení. Součástídodávky je antiskluzová vyjímatelná podložka.
Název
RT 5
RT 10
RT 15

Rozměry
š x v x d (mm)
120 x 60 x 610
190 x 60 x 610
280 x 60 x 610

Počet
míst
5
10
15

max. celkový
objem vody (l)
2
4
6

Výkon
ohřevu (W)
175
375
580

Kat. číslo
6111.2090
6111.2092
6111.2094

Kč
za kus
57 380,76 790,96 070,-

Magnetické míchadlo vícemístné s ohřevem Stuart SB 162-3
Tři výkonná, nezávisle řízená míchadla s ohřevem, spojená do jednoho přístroje. Plotýnky jsou
ze slitiny hliníku a každá je vybavena varovnou kontrolkou, která svítípokud je ohřátá na více
než 50 °C. Nastaveníotáček a teploty je analogové, otočnými knoflíky.
Technická data:
Max.míchaný objem vody
Rozměr jednotlivé desky
Rozsah otáček
Výkon topení
Max. teplota
Celkové rozměry
Hmotnost
Název
Magnetické míchadlo SB 162-3, třímístné s ohřevem

SB 162-3
3x 2 l
160 x 160 mm
100 až 1500 min -1
3 x 700 W
325 °C
600 x 270 x 110 mm
11 kg
Kat. číslo
6111.7114

Kč za kus
33 520,-

Magnetické míchadlo Schott SLR
Magnetické míchadlo s výkonným ohřevem s dobrou regulacírozsahu otáček i ohřevu. Plotýnka míchadla je z vysoce odolného keramického materiálu. Pomocí čidla lze regulovat
teplotu míchaného vzorku od 35 do 200°C s přesností±3°C. Všechny regulované hodnoty se
odečítajína displeji. Čidlo, stativ a klema se objednávajízvlášť.
Technické ú daje míchadla:
Max. míchaný objem vody
Rozsah regulace otáček
Rozsah teplot
Průměr zóny

do 20 l
100 až 1100 min-1
do 550°C
155 mm

Název
Míchadlo SLR
Teplotní č idlo
Stativ prů mě r 10mm, výška 450mm
Klema na teplotní č idlo

Kat. číslo
6111.3111
6111.3115
6111.3116
6111.3117

Kč za kus
21 790,4 000,1 100,3 940,-

Magnetické míchadlo MM7
Je určeno k promíchání a současnému ohřevu menších množství kapalin s nízkou viskozitou. Teplota je plynule regulovatelná až do 370°C, plynulá regulace otáček v rozsahu 200 až
800 ot/min. V ceně dodávky je stativ s klemou pro upnutíkádinky.
Technické ú daje:
Max. míchaný objem vody
Napájení
Celkový příkon

do 2 l
230 V/50 Hz
max. 240 VA

Název
MM7

Kat. číslo
6111.5007

Kč za kus
6 770,-

Magnetická míchadélka (včelky)
Tato míchadélka jsou tvořena malými permanentními magnety uloženými v teflonovém
pouzdře.

Válcová míchadélka hladká
Délka
mm
8
10
10
12
15
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70

Průměr
mm
3
3
6
4.5
4.5
6
6
6
6
6
8
8
8
9
9

Kat. číslo
6115.0803
6115.1003
6115.1006
6115.1205
6115.1505
6115.1506
6115.2006
6115.2506
6115.3006
6115.3506
6115.4008
6115.4508
6115.5008
6115.6009
6115.7009

Kč
za kus
62,80,46,46,49,49,52,59,69,90,74,100,105,147,197,-

Válcová míchadélka se středovým prstýnkem
Délka
mm
8
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60

Průměr
mm
3
4.5
4.5
6
6
6
6
8
8
9
9

Kat. číslo
6116.0803
6116.1205
6116.1505
6116.2006
6116.2506
6116.3006
6116.3506
6116.4008
6116.4508
6116.5009
6116.6009

Kč
za kus
78,69,66,70,84,92,100,132,148,163,165,-

Míchadélka vejčitého tvaru
Délka
mm
10
15
20
25
32
34
40
50
65
70

Průměr max.
mm
5
6
10
12
15
15
20
20
20
20

Kat. číslo
6117.1005
6117.1506
6117.2010
6117.2512
6117.3215
6117.3515
6117.4020
6117.5020
6117.6520
6117.7020

Kč
za kus
195,205,207,262,324,357,434,567,715,840,-

Výška mm
8
8

Kat. číslo
6118.3010
6118.3012

Kč za kus
165,230,-

Výška mm
5
9
10
12
15

Kat. číslo
6118.2010
6118.2013
6118.2015
6118.2017
6118.2019

Kč za kus
124,148,171,248,278,-

Kat. číslo
6119.0016

Kč za kus
2 980,-

Míchadélka válcová s osazením
Osazenímá průměr 20 mm, snižuje třenípři míchání.
Délka mm
35
55

Míchadélka křížová
Průměr mm
10
20
25
30
38

Sada magnetických míchadélek Fisher
Sestává z 18 kusů hladkých míchadélek o rozměrech:
6 x 10 mm
4.5 x 15 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm

8 x 40 mm
8 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 70 mm

Název
Sada magnetický ch míchadé lek Fisher

Sada magnetických míchadélek IKA RS1
Cenově výhodná sada obsahuje 8 kusů hladkých válcových míchadélek v délce od 10
do 80 mm a dva kusy míchadélek s trojúhelníkovým průřezem délky 25 a 42 mm.
Název
Sada magnetický ch míchadé lek IKA RS1

Kat. číslo
6119.0018

Kč za kus
2 490,-

Odstraňovač míchadélek
Magnet zalisovaný v teflonové tyči, určený k vyjímání míchadélek z kádinek a míchaných
baněk.
Délka
mm
350

Průměr
mm
8

Kat. číslo
6119.0002

Kč
za kus
668,-

