
Vášeň pre vedu.

Minicentrifúga od STARLABU 
Krivkám v ústrety!
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Milujeme každú krivku 
tejto centrifúgy.

ULTRA ĽAHKÉ OVLÁDANIE
Použitie centrifúgy je tak jednoduché!  St ačí len vložiť skúmavky do rotora, zavrieť 
veko a odstreďovať.
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NA ZASTAVENIE  STAČÍ  JED INÝ  DOTYK 
Jediným dotykom zastavíte odstreďovanie a zároveň 
odomknete veko centrifúgy. Prístup k vašim vzorkám 
nebol nikdy jednoduchší - ovládanie je možné iba 
jednou rukou. Taktiež je centrifúgu možné ovládať aj v 
rukaviciach!
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Minicentrifúga.
JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Vďaka svojmu modernému dizajnu bude na vašom pracovnom stole 
vyzerať fantasticky! No minicentrifúga firmy Starlab nie je len o štýle,
ale aj o výkone. Jedná sa o kompaktný a odolný prístroj, ktorý 
ponúka tichý a hladký chod spolu s jedinečnými vlastnosť ami.

y Rýchly štart po zatvorení veka

y Magnetický zámok veka

y Hladký, tichý chod

yJednodotykové tlačidlo STOP pre okamžité zastavenie 

a automatické uvoľnenie veka

FUNKCIA  STOP  
pre rýchle zastavenie 
a uvoľnenie veka  
jediným dotykom

TAK TICHÁ  
úroveň hluku len 
55 dBA!

RÝCHLY ŠTART 
stačí zatvoriť veko a 
odstreďovanie sa 
automaticky spustí!

MAGNETIC KÝ
ZÁMOK VEKA
ponúka nenáročnú  
obsluhu jednou rukou  

BEZ NÁRADIA
rýchla a jednoduchá
výmena rotora

VIAC INFO

https://ecomed.sk/produkt/minicentrifuga-starlab/
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KRIVKÁM V ÚSTRETY
Minicentrifúga firmy. Starlab má kompaktný pôdorys, ktorý z nej robí 
perfektného pomocníka pre centrifugáciu Vašich vzoriek. Stačí len vložiť 
skúmavky, zatvoriť veko a prístroj sa automaticky spustí. Ak chcete 
cyklus ukončiť, stlačte tlačidlo STOP. Zastavenie odstreďovania je 
okamžité a veko sa automaticky otvorí.  Magnetické uzamykanie 
predchádza možnému opotrebovaniu mechanizmu a nevyžaduje si tak 
žiadnu údržbu. 

DODÁVANÁ S  DVOMI  ROTORMI
  Skúmavkový rotor 

Kapacita :  až 8 x 1,5 / 2,0 ml mikrocentrifugačné skúmavky,   
alebo 8 x kónické / mikroskúmavky so skrutkovacím uzáverom s okrajom 
Tento rotor je možné použiť aj s 0,2 ml  alebo 0,5 ml samostatnými 
skúmavkami, ak použijete adaptéry dodávané v balení
  PCR rotor  
Kapacita : až 4 x 0,2 ml 8-násobné strípy alebo 32 x 0,2 ml samostatné 
PCR skúmavky

Výmena rotora je rýchla a jednoduchá 
"QUICK & EASY" - stačí len vybrať a 
zatlačiť - výmena rotora nevyžaduje 
žiadne náradie, ktoré by ste museli hľadať 
pri každej zmene veľkosti Vašich vzoriek

Ľahká údržba
plochých povrchov, v prípade 
rozliatych kvapalín chráni prístroj 
vyvýšený okraj
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Dokonalá pre 
každodenné použitie.

ZAPNITE  A  ODSTREĎUJTE
Minicentrifúga fy. Starlab je ideálnym partnerom pri potrebe 

rýchleho odstreďovania kondenzátu,  vortexovaných alebo 
rozmrazených vzoriek.

Je určená pre aplikácie vyžadujúce relatívne nízku 
odstredivú silu, ako je mikrofiltrácia, separácia 
buniek a rýchle odstreďovanie zo stien 
mikrocentrifugačných skúmaviek a vrchnákov.

Špecifikácia rotorov

Typ rotora Max. 
kapacita

Ma. dĺžka
skúmavky

Max. priemer
skúmavky

Skúmavkový rotor 8 skúmaviek 45 mm 11 mm

Napríklad

1,5/2,0 ml mikrocentrifugačné 
skúmavky. 0,5 ml mikroskúmavky 
s okrajom so skrutkovacím 
uzáverom. 1,5/2,0 ml 
mikroskúmavky so skrutkovacím 
uzáverom s okrajom/bez okraja.

Rotor s  adaptérmi 
pre 0,2 ml skúmavky 8 skúmaviek 19 mm 6,0 mm 0,2 ml PCR skúmavky

Rotor s  adaptérmi 
pre 0,5 ml skúmavky 8 skúmaviek 45 mm 8,0 mm 0,5 ml PCR alebo mikrocentrifugačné 

skúmavky

PCR rotor 4 x stríp alebo
32 x PCR skúmavka 6,0 mm 0,2 ml PCR strípy alebo samostatné 35 mm
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ROTOR  NA SKÚMAVKY
Max. rýhlosť: 2.500 x g (6.500 ot./min.) 
Max. kapacita: 8 x 1,5 / 2,0 ml skúmavky 
Adaptéry pre 0,2 ml a 0,5 ml skúmavky

ROTOR  NA  PCR STRÍPY

Max. rýchlosť: 2.500 x g (6.500 ot./min.) 
Max. kapacita: 4 x PCR strípy alebo 32 
PCR skúmaviek

Rotor pojme až osem 
mikrocentrifugačných 
skúmaviek...

Rotor pre PCR 
strípy pojme 4 PCR 
strípy...

... alebo až osem 
kónických 
prípadne voľne stojacich   
mikroskúmaviek
so skrutkovacím uzáverom.

... alebo až 32 
samostatných PCR 
skúmaviek.
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Toto je   
pohľad 
zblízka.

TESTOVANÁ -  NA KVALITE  NÁM ZÁLEŽÍ 
Minicentrifúga firmy Starlab  prešla dôkladným testovacím 
procesom. Dôsledne sme testovali mechanizmus otvárania veka, 
pánty a odolnosť otvoru kde sa vkladá rotor počas výmeny, aby 
sme sa uistili, že minicentrifúga vydrží každodennú laboratórnu 
záťaž.

Na túto minicentrifúgu poskytujeme 2-ročnú záruku.
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Otvorte sa 
novým 

objavom.

NEZASEKNEM SA!
Ak by sa počas odstreďovania z 
nejakého dôvodu prerušilo 
napájanie, prístroj má funkciu 
vyradenia zámku z činnosti - veko 
sa otvorí, takže vaše vzácne 
vzorky nezostanú uzamknuté vo 
vnútri prístroja. Mysleli sme 
naozaj na všetko!



Minicentrifúga Starlab10

Informácie     
k objednávke.

Popis   Kat. číslo

S8030-5000Minicentrifúga1)

Príslušenstvo 

Rotor na skúmavky

pre 8 x 1,5/2,0 ml skúmavky S8030-5010

Rotor na PCR strípy  
pre 32 x 0,2 ml PCR skúmavky 
alebo 4 x PCR strípy

S8030-5011

Sieťový adaptér so štyrmi 
vymeniteľnými koncovkami, 24 
V, 1 A  pre EU, UK, US & AUS

S8030-5012

Adaptéry pdo skúmavkového 
rotora pre 0,5 ml skúmavky, 
bal.= 8 ks

S8030-5013

Adaptéry pdo skúmavkového 
rotora pre 0,52ml skúmavky, 
bal.= 8 ks

S8030-5014

1) Dodávaná so sieťovým adaptérom a štyrmi vymeniteľnými koncovkami, 1 x 
skúmavkový rotor, 1 x rotor pre PCR strípy, 1 x balenie adaptérov pre 0,5 ml 
skúmavky, 1 x balenie adaptérov pre 0,2 ml skúmavky

Technická špecifikácia

Maximálna rýchlosť otáčok 6.500 ot./min. ± 1 %

Maximálne preťaženie 2.500 x g

Hladima hluku 55 dBA

Prípustná pracovná teplota okolia 2°C - 40°C

Prípustná prac. vlhkosť prostredia  ≤ 80 %

Napájanie 100 - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Vstup 24 V DC 12 W

Váha < 1,2 kg

Rozmery (Š xVx H) 160 x 130 x 112 mm

VIAC INFO

https://ecomed.sk/produkt/minicentrifuga-starlab/
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VYBAVTE VAŠE LABORATÓRIUM VYSOKO 
KVALITNÝMI  PRODUKTMI  SPOLOČNOSTI  STARLAB 
Laboratórne produkty firmy Starlab sú navrhnuté na opakované 
každodenné použitie v širokom spektre laboratórnych aplikácií. Naše 
zariadenia sa vyznačujú robustnou konštrukciou, spoľahlivosťou, 
jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou. Užívateľské pohodlie, 
skvelé funkcie a malé rozmery sú základom nášho procesu dizajnovania. 
Navštívte náš web  a objavte ďalšie skvelé produkty a vybavte si nimi Vaše 
laboratórium.

Ideálny 
partner.

PCR STRÍPY
Vytvorte si vlastné strípy kombináciou 
individuálne balených strípov s vami 
požadovanými vrchnákmi rôznych 

typov, alebo si vyberte strípy s 
pripevnenými uzávermi. Ultra tenké, 
rovnomerné steny zaisťujú optimálny 

presun tepla. 

PCR SKÚMAVKY
Ultra tenké, rovnomerné steny zaisťujú 

optimálny prenos tepla. Dostupné v 
objemoch 0,2 ml alebo 0,5 ml s 

možnosťou výberu typov uzáverov. K 
dispozícii sú aj skúmavky so zmiešanými  

farbami

MIKROSKÚMAVKY SO 
SKRUTKOVACÍM UZÁVEROM

Vhodné pre mnoho aplikácií od mrazenia až 
po zahrievanie. Skúmavky dostupné od 0,5 

ml do 2,0 ml, s rôznymi typmi  a farbami 
uzáveru na výber. Vytvorte si vlastné  

farebné kombinácie.

TubeOne®

Chráňte svoje vzorky pomocou 
mikrocentrifugačných skúmaviek 

TubeOne®. TubeOne® zostanú spoľahlivo 
uzavreté počas ohrevu, mrazenia alebo 
odstreďovania. Opticky čisté skúmavky 

majú tiež matnú plochu na písanie.

VIAC INFO VIAC INFO

VIAC INFO VIAC INFO

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/skumavky/eppendorfky-05-2-0ml/
https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/skumavky/skumavky_univerzalne/
https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/skumavky/pcr-skumavky-02-ml-a-05ml/
https://ecomed.sk/product-category/material-pre-pcr/pcr-stripy/
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Distribútor pre SR:       

ECOMED    
Dlhá 191/44
Žilina-Bytčica
010 09 SLOVENSKO     

Tel.: +421(0)41/5006744 
Mob.:+421 911 709 660  
ecomed@ecomed.sk
www.ecomed.sk

MINICENTRIFÚGA STARLAB. 
KRIVKÁM V ÚSTRETY.

Minicentrifúga Starlab má kompaktný pôdorys, vďaka čomu je 
dokonalým pomocníkom pri Vašej práci.
Používanie je také jednoduché! Stačí vložiť skúmavky, zavrieť veko a 
už odstreďujete! Ak chcete cyklus ukončiť, dotknite sa tlačidla Stop, 
čím spustíte super rýchle brzdenie a uvoľníte veko.
Myslíme si, že sa vám bude páčiť aj to, ako vyzerá!

https://ecomed.sk/produkt/
minicentrifuga-starlab/

https://ecomed.sk/produkt/minicentrifuga-starlab/



