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Váš spoľahlivý partner v laboratóriu!

Pipetovacia pištol (Kontrolér) ErgoONE FAST™ 

Pipetovací kontrolér ErgoONE FAST je určený na prácu s klasickými sklenými a plastovými pipetami. Má vynikajúcu 
ergonómiu a je skonštruovaný tak, aby sa Vaša ruka pri práci s ním neunavila.  Ovládacie tlačidlá sú citlivé a zároveň si 
nimi regulujete i rýchlosť nasávania alebo vytláčania tekutiny. Pri úplnom stlačení tlačidla dokáže kontrolér naplniť 25 ml 
pipetu za menej ako 4 sekundy ! LED indikátor batérie Vás okamžite upozorní, ak je batéria slabá alebo vybitá.  Batériu 
kontroléra možno dobíjať aj počas práce s ním ! Adaptér v kónuse je autoklávovateľný a univerzálny pre všetky bežné 
sklené a plastové pipety od 1 až do 100 ml. Batéria má vysokú kapacitu a na jedno nabitie je schopná nadávkovať až 
2000 x 25 ml.

Vlastnosti : 

• Hydrofóbny, autoklávovateľný filter chráni pred nasatím kvapaliny do vnútorných častí kontroléra
• Regulácia rýchlosti nasávania / vytláčania pomocou citlivých ovládacích tlačidiel 
• Vhodná pre ľavákov i pravákov
• Indikátor slabej batérie (zelená : plne nabitá, žltá : nabitá, do polovice, červená : batéria je takmer vybitá, 
  ak bliká červená je nutné kontrolér ihneď dobiť. 
• Univerzálne použitie s pipetami 1 až 100 ml
• Certifikovaný produkt
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Technické parametre

Vhodné pipety Plastové alebo sklenené, 1-100 ml
Dobíjateľnosť počas používania ÁNO
Doba dobitia batérie na maximum 3 hodiny
Kontrola rýchlosti Kontinuálna 
Gravitačné vytláčanie kvapaliny ÁNO
Stojan NIE
Hmotnosť 160 g (s batériou)
Indikátor slabého stavu batérie ÁNO
Autoklávovateľné časti Kónus, držiak pipetora, filter
Pracovná teplota a vlhkosť 5°C až 40°C a  vlhkosť <90%
Atmosferický tlak 79,5 až 106 kPA

 

ErgoONE FAST - Údaje pre objednanie
   
Kat. číslo Názov Balenie (ks)

S7166-0010 Pipetor ErgoONE FAST 1ks
P7166-6605 Filter, 0.20 µm, PTFE sterilný 5ks
P7166-6800 Filter, 0.45 µm, PTFE sterilný 5ks
P7166-6904 Náhradné tesnenia do kónusu 1ks
P7166-6002 Náhradný silikónový držiak 1ks
P7166-6103 Náhradný kónus 1ks
P7166-6501 Náhradná batéria 1ks
P7166-6109 Náhradný sieťový adaptér 1ks


