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For at udnytte IvIICROCENTRIFUGE TYPE 1-5&.00 bedst mulig, er det
meget vigtigt at Iæse hele brugsanvisningen før cent-rifugen
tages i brug.

v Efter den egentiige brugsanvisning findes en vejledning i afhjæIp-
ning af mindre driftsforstymelser.

Kan centrifugen ikke bringes til "at fungere tilfredsstillende uden
demontage, så tag venligst kontakt- med os el]er vor forhandler,

Skal centrifugen forsendes el-ler transporteres til- et .rndet brugs-
sted eller tilbage til service (reparation), skal emballeringsfore-
skrifterne (afsnit 3.0.0) føIges ganske nøje.

Er transportsikringen ikke forskriftsrnæssig, vil motor- og rotorsy-
stemet forår'sage indver:dige Ødelæggelsel i centrifugen,

Skader og fejl opstået uncler transport {forsen,lelse), som f61ge af
mangelful-d eller dårlig emballering etc. er os uvedkommende.

Vi henledler opnrærksomheden på at centrifuger som anvendes erhvervsmæssig
skal underkastes et eftersyn mindst 6n gang om året af leverandøren eller
en anden sagkyndig.

jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 776 af 25. nov. 1991.

TILBEHøR
1 stk Netkabel
L stl< TrehulsnØgle (154.08.20) til udskiftning af rotor.
1 stk Sekskantnøele {15$.02.50) til nØdåbning ,ef låg
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TE}<NISKEDATA

!-

I.[M. OIIDRE.ININGSTALz 22.600 rpm.

G-værdier: 200 - 20.000 x g trin16st.

MTSPH{DING: 230 volt AC +- 10 %.

EFFE$FORBRUG: 50/400 watt.

ELEfIRONISK UR: 10 sek. - 30 min.

IGBINET: 6 mm al-uminium.

\ÆGT: Ca. 14 kg.

H x B x D: 200 mm x 260 mm x 385 mm.

1. Rotoraksel med flange

2, Lampe der indikerer at 1åget kan åbnes

3. Rotor radius i cm fra 3,5 - 8,0 cm.

U. Indstilling af g-værdi 200 - 20.000 g

5. Accelerations og bremsetid max - minimum.

6, Indstilling af centrifugeringstid Min. Sek
(max. 30 Minutter)

7. Display for kontrol af centr-ifugeringstid

L Start med indikering af aktiveret startfunktion

9. Servo lampe der angiver, at den indstillede
g-værdi er opnået og fastholdes.

10. Stop med indikering af påbegyndt nedbremsning

11. HuL for nøgle tii n6dåbning

L2. Medbringerstifter for rotor

13. Hovedafbryder

U+. Netkabel

15. Sikringer 3,15 anp. type FF
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GENERETT

Centrifugen kontrolleres for eventuelle tr-ansportskader
og transportsikringen fiernes (se fig. 1.2).

Den røde transportsikringsskrue i bunden af centrifugen skal fjernes først
og derefter de tre gule slcruer.

Centrifugen må itun f-ilsluttes 230 volt vekselstrgm, og er. sil<ret med 3,i5
amp.FF. Nettilsluf-ning (14), hove,lafbryder (13 ) og sikringer (15) er anbr.agt
i kabinettets bagside ( se fic.2 ) .

Låget er altid låst ved modtagelsen og må ikke folspges åbnet med vold.
Anvend eventuelt sekskantnØglen fol nødåbning.

Låget skal kunne åbnes, når Centrifugen e1- tilsluttet netspa:lr,Jingen og
Hovedafbryderen (13) er ta:ndt. Kontr-ol: Lys i tlispLay.

Låget åbnes og et tr-yk på START knap ( 8 ) får sidste ciffer i clisplayet til
at lyse konstant.

H'ris centrifugen ved modtagelsen ikke er forsynet med rotor', monteres denne,
som beskrevet i afsnit 0.0.0 udskiftning af rotor.

Centrifugen er nu klar til brug.

CB.III.IFUGERING

Rotorens nummerskive er nærket med radius, samt max. g-værdi, f.eks

R. - 5,3
20.000 g max.

Rotoromskifter ( 3 ) skel indstiiles svarende til den monterede rof-ois radius.
Med knappen (lr) indstilles,len ønskede g-vændi, dog max. ilen på rotoren
angivne ma-x. g-værdi. (se f ig. l- ) .

n.-*+--.-'l -rre', dpe'-estØjagtigheden af inflstillet. g-vær-di er +/-1y" indenfor
netspændingsområde 7,07 - 153 vo.lt.

Fejlindstilling medfører: lTkorrekt g-påvirkning af prøver
UnØdig opvarrnning af motor

Accelerations- og bremsetid indstilles med (5).

^^-!*:'"-eringstid (max. 30 Min) indstilles med (6) oS aflæsesuErt Lt J-! u6
på display (7).

Tiden regnes fra tryk på START (inkl. acceleration) til påbegyndt
nedbremsning.

START knappen (8) aktiveres,

Efter STAX,T viser uret den resterende centlifugeringstid, og servolanrpen ( 9 )
lyser når den ønsl<ede g - værdi er opnået.
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VIGTIGT

- KØlehullerne i centrifuget:s iåg må ikke tildækker:, d.e dette for'års.rger-
r:nødig opvarrruring af prørrerne.

Når tiden er udløLret nedbremr;es centri-fugen autc-rmatisk, og 1åget
kan åbnes når lampe (2) er tændt. {se fig. 1).

Ønskes centrifugen stoppet føt den indstillede tid er udløhet, trykJces på
knappen STOP ( 10 ) .

Kontrol: Lys i lampe over trykknap.

Svigter netspændingen ellel opstår der en funk-tionsfeil, kan 1åget altid
låses op med sekskantnøglen 154.0t.50, der s,r:ttes ind i låsen (11).

Drej nØglen med uret.

Centrifugen er forsynet med et specielt ophæng for motor og drivaksel, så
oet kun er nødvendig med visuel afvejning af prøvegLassene.

- Ved en eventuel grov uhalance el-l-er et kraftigt stØd, vi1 en slingerkontakt
afbryde motoren og nedbremse med max. effekt.

Hvis centrifugen af een eller anden årsag stopper inden uret har- været på
nu], (strØmsvigt, ubalance el-l-er sf-ø,li vr1 sidste ciffer i urets display (T)
blinke, som tegn på at prpverne ikke er centrifugeret i den in,lstillede tid.

Fejlmeldirig arrrrulleres med trvir på STITFJ knappen (8) med åbent Iåg.

En indbygget strømbegrænser s@rger for, at selv grov fe51bet_ieni-ng ikke
ødelægger motoren.

O,O,O UDSKIFTNING AF ROTOR

.L Ved udskiftning af rotor skal den medf4,lgende rotornØgle 154.08.20
anvendes.

.2 Rotorakselen er forsynet med højregevind.

.3 Møtril<,ken drejes mod uret, indtil rotoren er trukket helt fri af
flangen.

,t! Inden montage af ny rotol iagttages det, at rotor og flange er helt
fri for fremmedlegener.

.5 Ved montagen sJ<al stifterne (12) i flangen (1-i "fange" huLler.ne i
ratoten fØr gevindet karr få fat. MØtrikken drejes med uret indtit
stop (spænd godti. (se fig. 1).

Centrifugen er igerr klar til start.

Husk korrekt indstilling af rotorornskifter og g-værdi.
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Hvis der ikke er lys i display og kontrollamper.
Check fplgende punkter:

Hovedstrømforsyning 2-10 volt 502.

Netl<ahel (14 ) sk.rl va-".re tryktet helt ind i centrifusens
nettilslutrring. (se fie Z).

Hovedafbryd.eren (13 ) tændt.

eil.-.in,r,--- t 1cra^rf,rr6Er rrr-J dl'llLr t-ype FF i ofdefr.

Netkablet (14 ) kolr*rol-leres f or periodiske f e_i1, f . eks
af-brydelser når kabjet berræges (bøjes ved stikkene).

L.2.0 Hvis centrifugen ikke fungerer korrekt, men der er tys i display
og kontrollamper. Check følgende punkter:

.1 Det elektroniske ur (6) og (7) skal indstil_]es på mindst 1D sek.
Centrifugen kan ikke startes, hvis uret viser 00.00. (se fie 1).

,2 Låget skal- væie helt lukket.

, 3 Begge rnicroswitckr ved ([i ) skal skifte når J-åget åbnes r.rg lukkes.
Kan høres.

.U Når hovedafbryderen (13) er tændt, skal l-åget norrnalt kunne åbnes.
Låget kan .eltit-l låses op med sekskantnpglen l-54.02. S0, der- stikkes
ind igennem hullet (11_) i r:rerrtrifugens hrØjre side og .Jrejes med
uret.

.5 Når- netspændingen er afbruclt, skal låget være låst,

' 6 Låget skal kunne åbnes få sekunder efter tilslutning af net*spænding
med hovedafbryderen { 1S i .

2.0.I) KOIfTROI OG AFPRø\NING UDEN ADSKIIIEISE AF CENTRIFIIGEI{

.1-.0 Slingerkontakt.

.1 Slingerkontakten skal- tr-.+de i funktion og displalret's siclste ciffer
skal blinke hvis centnfugen, med langsomt roterende rotor, vippes
ca. I+5o mod høire.

.2 Fejlmelding (blink) skal altid kr:nne annulLeres nied et kort tryk
på START (B).

Låg1åsesystem..2.0

.1 tåsesystemet afpt'øves ire,i at dreje rc,tr:rakslen {1) i:ur-tigt nred
fingrene, hvorved låsesysl--emet skal skifte,
Kan høres og iagttages i hulierne {C) i ka-binetr-et. {se fie t_).

Fungerer centrifugen i}ice korrekt efter gennemgang af de foregående
afsnit,så kontakt os eller vor agent.
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For at undgå beskadieelse af centrifueen under transport. skal de
efterfaleende instruktioner føIges sanske nøie.

3 .0.0 Centrifugens motor - og r-,rtolsystem skal f astgØres med
een rØcl og tr-e gule sikr-ingsskluei. (Se f igr-rr 12 og 13 ) .

.1 Cerrtlifugeri airL.:r'inges me..l J'-rttrrderL oT,arf og de lr'e gule skruer
med skiver' (A) skmes i bundpladen som vist.

.2 Systemet fastgør'es errdeligt rned deri rØde skrue oS rlerr

tilhørende t-.,Øsrring {E) .

.3 Vecl for-senclelse må r,rtor-en ikke v.tl:e m,lnteret. Denue pakkes ind i
et stykl<e kr"rftigt papii eller- lignerrde og pJ.aceres irer:eftel i
rotorlcammeret med r-indersiden op.tr1 .

3.1.0 EX.'IBALLERING

.1 Cent::ifugen beskyttes med pl,rstic folie.

.2 Centr-ifugen anh,titrges i en speciel tr.ækasse, og :il<al iioldes
f ast rned 4 vinhelklodser (C) og (D).

.3 Man sj-krel sig .rt centrifugen er' f.rsthl-rldt- i "elle letninger',
inden iåset anbr-ingeri og sørnrnes f .rst.

II{ICROCEMRIFUGE TYPE 154 . OO 15tl0000LDK - 7
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7.0.0 SERVICE PtAl{ FOR MICROCENTRIFUGE TYPE 154 0c 151}.RF.

.1.0 Hvert år: Punkt 7.I.1 - 7.1.9
Kan f oretages uden ,clemontering af centrifuge.

,1 l{ontroller låget for Levner, klakeleringer og lignende.
Efterse især omkring skruehullerne.

.2 Kontloll-er rnicrokontakternes funktion. (Se 1.2. 3 ) .

.3 Kontroller låsehagerne for brud og overLast.

.U Kontroller Iåsepalernes arbejdsevne. (Ska1 arbejde frit når rotoren
drejes med hånden, og låget er åbent. )

.5 Kontroller centr-ifugerotoren for- revner, og sLagnuærker-. UndersØE
is.tr om opsp.tndingsfladen el fr:i for fr'emnedlegener- og slagnuerker.
Centerskruen skal kunne ,fi:ejes med fingrene. (Smør evt. nred tlrnd
olie).

.6 I(ontroller rotcrflangen for u::enhedel', skæve stifter- og rn+.r'ker.

.7 Kontroller om slingrekontakten træder i funktion hvis centrifugen,
metl langsomt rot-er-ende rotcrr, vippes ca 05' nrod højre.

. B AiprØv al-le elektlisl,re funl<tioner og ef telse om centrif ugens stik
er af kouekt type med jord. K<.:ntrcller med ohirnrneter am ,ler er'
gennemgang fla netledrringens jordben til stei.

.9 Kontroller om sikrirrger'rie bag på centr'ifrrgen er' af konekt type,
(FF 3,1-5 amp superflink). (se f ie 2) .

7 .2.0 KIJN lslr.RF.

.1 KØ]eanlægget stØvsuges ei-ler blæses lent med trykluft.

.2 Efterse spiudelpakning og lågpakning for revner og lignende.

7.3.0 VEDRøRENDE CE}ITRIFUGER MED OVER A TIMERS DAGLIG DRIFT

FØIgerrde punkter korrti'alleles elier udsk.iftes hvert år:

.L Afmonter svøbet. 9e servicemanual.

.2 Skift dr'ivremmerr. Se selvicemarrual.

.3 Med afmonteret rem, korrtroll-eres trovedspindelens lejer. iskal kør'e
let uderr stØj ved r'oterirrg med f ingrene ) .

.4 Opto-tacho enheden børstes eller blæses fri for støv. (kan også
renses med en piberenser' i hakket).

.5 Kontrol af motorkul. (udskif'ues trvis kullet er. urrder gmm larrgt).

7.t+.0 VEDRøRENDE CEUTT.II'UGER MED UNDER å TII,IERS DAGLIG DRIFT

.1 Punkterne 7.3.1 - 7.3.5 udskiftes hvert tredie år.
elle:: hvis eet af punkterne 7 .1.1 - 7 .1.8 sk.rl r'epar-eres

MICROCEI.ITRIFUGE TYPE 154. OO 1540000LDK - 8
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15Il .00 . 13 Rotorakselsystem komplet.
154.00.23 Slingerkontakt.

15ll .01 .14 Gummif od.

154.02.00 Drivsystem komplet.
150.02,15 Rotoraksel komplet.
150.02 . 19 Styretap.
75t+.02.25 Drivrem.
154.02.50 Sekskantnøgle ti] nødåbning.

154.03 .03 Låe.
1-54 .03 ,09 Låsetap.

\- L54.04.01 Motor.
1-54. 0lr. 02 Kulholderdæksel.
154.04.03 1 sæt kul (opgiv centrifuge serie nr).

15t.08.20 RotornØg1e.

15I] . 10 .01 Sikring.
15ll . 10 .02 Microswitch.
15ll . 10 .05 Hovedafbryder,
154. 10. 05A Hovedafbryder m. glimlanpe.
154.10,07 Sikringsholder komplet.
154.10.08 Netfilterindgang uden afbryder,
154.10.11 Skalaknapper { t sæt) .

L5ll . 10 . 15 0 ring f or skalaknapper.
151*. 10. 15 Nettransf ormer,
154.10.17 Fladkabel med stik.
154.10. LB Netledning.
151r. 10.21 Opto-tacho komponent.
Ist!.70.22 7 segment display.\' l-50.10.21* Opto-tacho enhed komplet incl ledninger
151r.10.25 Styreprint.
15{.10.25 Servoprint.

154 . l-1.01 Forplade.

151r. 19 . 23 Gummipakning f or 1åg.
L5t+.1,9 .2t+ Spindelpakning 1 sæt gJ_,

LSt*.1,9.22 Temperaturprint.

155.01.20 Svingningsdamper.

1,57 .07 .23 Powerskærm.

157.12.05 Hovedafbryder m. netfilter (TIMOMA).
t57 .1,2.2L Temperaturføler komplet.
1,57 .tZ .27 Powerprint.

I57.19.2t+ Spindelpakning l- sæt ny. model.

Tlf: + 45 31 78 41 85
Fax: * 45 31 78 54 55
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INSTRT]KTION

En centrifuge må kun betjene-s af per,soner-f
brug, og der skal foreLigge en instr.uktion
omdrejningstal eller g-værdi.
LeverandØrens anvisninger for betjening og

FøR START

TIf: +

Fa:<: +
45
Il5

31 78 41 85
31 78 54 55

SIKKER}IEDSFORSKRIFT VED BRUGEN AF CE}ERIFUGER

der er grundigt in:itrueret i dens
indeholdende angivel.se af max.

vedligeholdelse sl<al følges.

Kontroller om rotorens fastspændingsmØtrik er spændt hårdt til.

Brandfarlige vesker afgiver damper som kan rrære eksplosive, og må ikle
centrifugeres uden særl-ige foranstaltninger (eventuelt prøverør med skrue-
1åg). Tilsvarende foranstaltninger bør også være gældende for centrifu-
gering med syre. Anvend aldrig centrifugeglas med revner eller. sl<år.

Anbring prøverne ligeligt fordelt og symmetrisk i centrifugerotorer:. Ved
anvendeLse af gummiindlæg slcal det kontrolleres, at rfer er åt og kun åt
indlæg i hvert hul. Ved anvendelse af adaptorer, skal disse parvis være af
samme type, og anbringes slrynmetrisk i rotoren.

Indstil aldrig centrifugen til et højere omdrejningstal ell-er. Ll-v.rrdi end
end angivet på den anvendte rotor.

EFTER STRRT

Hvis centrifugen ryster, stØjer elier viser andr-e tegn på uregelnæssigheder,
skal centrifugen straks stoppes, og årsagen findes. Hvis årsagen ikke findes
bør cent-rifugen sendes til service omgående.

BRUG ALDRIG M{ DEFtrfl CEMRIFUGE!

Bægre, glasholdere, rotor og rotorkammer skal straks rengøres og desinfi-
ficeres, hvis del er knust glas eller spildt væske. Ved synlig forurening af
centrifugen med blod, vævsvæslqer o.i. skal der straks desinficeres.

RENGøRING OG VEDTIGEHOTDELSE

Ved daglig brug: Mindst en gang om ugen.
Ved mindre hyppig brug: Mindst en gang månedlig.
Ved centrifugering af korroderende væsker skal rengøring foretages amgående.
FØr rengØring/vedligeholdeise f jernes stikprop fra stil'Jtontakt.
Desinfektion foretages enten som varmedesinfektion ellel som lremisk
desinfektion.

MICROCE}IIT.IFUGE TYPE 154 . OO 1500000I.DK - 10
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- For- at undgå kemish ,lesinf ektionsmi-ddel-, anbef ales varmedesinf ektion i
opvaskemaskine. Dette udføres på føIgende måde:

- Rotor og bægre afmonteres og anbringes i opvaskemaskine.

- Centr-ifugens rotorkamner rengør-es med et af de keniisl:e desinfektions-
midler som er nævnt nedenfor-.

Ved varmedesinfeiltion skal 'le behandlede genstande opnå en temperatul på
mindst 800C og højest 90oC. (De fleste plastmaterialer tålel ikke over- 90rC,
hvorfor der til emner af plast tilrådes en kemisk ,lesinfektion).

Hvor varmedesinfektion er utilstrælrkeiic ellel umulig, fcrretages kemisk
desinfektion. Dette udføres på f6,lgende nåde:

- Rotor, bægre og adaptorel afmonteres og nedlægges i k.er, sålelles at de
afmonterede dele er- helt dæftket af væsken. Indvirkningstid min 1 time.

- Centrifugens rotorkammer lengøres med et af de kemiske desinfektions-
v midLer som er nævnt nedenfor.

Det anbefales at derred risiko for smitte med virus (Hepatitis, AIDS o.l. )

skal benyttes korsolin 3% ( se lægemiddelrekommandationer side 44 ) , og ved
direkte kontakt skal der benvttes handsker,

Ved risiko for bal<teriesmitte kan anvendes Bacillotox 2%. Som alternativ kan
l--^-,,++^- 1-^-^.i +-"1 ^-^..i + f 1o/Lretty LLcs 1rL,5Pr'-c1L55Pl_ l_ L O4lo.

Efter rengØring smøres rotorens centersklue med lidt tynd olie.

HUSK ALTID AT EFTERSPB{DE ROTOREN FORSVARLIGT. (Ved eftersyn os service skal
rotoren ikke monteres ) .

FORETAGE DE{NE RENGøRING.

VED HMIVENDELSE TIt OLE DICH SERVICE ANGAENDE PJPARATION, BEDES
CE}ITR^IFUGETYPE SAMI SERIENUMMER OPLYST.

I.{ICROCENTRIT"IIGE TYPE 154. OO 1540000I.DK - 11
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GiAFIANT I EIESiTEMMEI_SEFI

Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved dette apparat, kan De gøre
brug af garantien, som er indeholdt i dette garantibevis. Gar-antierr ind-
skrænker ikke Deres lettigherfer overfor gældende lov.

GARAIfIIPERIODE.

Denne garanti er gældende i 24 måneder fra den af Dem dokumenter-ede d.eto for
købet hos os eller vor forhandler.

GARANTIM{S OMFANG

Vort serviceværksted eliel vor forhandl-er forpligter sig til for- v,-rr r-egning
at afhjælpe fabrikations- og materialefeil, der er konstater-et ved .rppalat-
tets normale anvendelse.

Ved afhjælpning af fejI, skal køberen for egen r'egning og r-isikc indLever-e
apparatet med angivelse af købsdato og serienunmer- til vort selviceværksted
eller til den forhandler hvor produktet er købt. Skal apparatet forsendes
ell.er transporteres tiI service (::eparation), skal, emballagefoleskrifterne
følges meget nøje. Er transportsikringen og emballagen il..fte foreskriftsmæs-
siE, vil motor/rotorsystemet bLive beskadiget. Skader og feil opstået under
transport (forsendelse), som føIge af mangelfuld eller dår1ig emballeling
etc. er il'Jce dækket af garantien.

GarantiydeLserne gennemføres uden beregning. Reparationen bevirker hver-ken
en forlængelse eller en ny start af garantiperioden, tJdskiftede dele overgår
til os som vor eiendom.

Efter afhjælpning af fejl sker returneringen af apparatet for vor legning.

GARAIVIIE}I OMFATTER IKKE.

Feji eller skader direkte eller indirekte opstået ved fejlbetjening, mis-
brug, undladelse af at vi el}er vor forhandler foretagel eftersyn af cen-
trifugen l- gang om året som foleskrevet i brugsanvisningen.
{Sikkerhedseftersyn sker for kundens regning) .

Fejl eller skader p.g.a. in,1tr-ængende vand, fejlagtig indbygning opstillj.ng
eller tilslutning, ved brand, ulyF.-xe, lynnedslag, ekstraordinære spændings-
variationer eller andre elektr-iske forstyrrelser, som f.eks. ilefekte sik-
ringer i forsyningsnettets elekf-riske installationer, samt repar"etioner el-
ler indgreb udført af andre end os e1ler vor forhandler, uden vor skriftlise

SATGSDATO:

FIKTTIRR NR;

TYPE/SERIENUM}IER:

FORHN'IDLER:

STEIIPEL:
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Fa:<: +
31 78 Ir1
31 78 50

85
55

45
45

g = 11,18 x R(cm) x N2 x 10-6

trl

5
o

I Umdrehungen
I

=-l Omdrejninger
I

I Revolutions

-max.

25.000

20. 000

1 5 .000

5.000

4 .000

3 .000

1 .000

Minute

'=J =o
40.000
30 .000

20 .000
1 5 .000

10-000

7 .000
(

'/
I
I

I

-l
I

t
I

I

_-\
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Taarnfalkevei 18, DK - 2550 Hvidovre

Tlf: +

Fa:<: +

Il5 31 78 41 85
45 31 78 5lr 55

s x
$r

1000
7

3

2

20.000 | 10.000

.2 20

s.000 | 2.000 .000 500 zvv

3 r5
4

FtoTOFl 4,5

-

715
-^

22 .608 1 5.986 11 .305 7.150 5.055 3.575 2.261
21.148 1 4 .954 10 .57 4 6. 6BB 4.729 3 .344 2 .115
I 9. 938 1 4.098 9 .969 6.305 4.458 3.153 1.994
18.91s 13 .37 5 9.4s8 5.981 4.230 2 .991 1.891
18.03s 12.753 9 .017 5.703 4. UJJ 2 .852 I .6UJ

17 .267 12.210 8.634 5 .460 J.6b I 2 .130 1.727
16.590 11 .731 8.295 5.246 J. t lv 2.623 1 .659
1 5.986 11.304 7.993 5.055 3.514 2 .528 1.598
15.444 1 0 .920 7 .722 4.884 3.453 2.442 1 .544
1 4 .954 10 .57 4 7 .477 4.729 3 .343 2.364 | ..tYJ

Umdrehungen

Omdrej ninger
Revolutions

Mi-nute

MICROCEIITRIFUGE TYPE 151r . 00 r.540000I . DK U+
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Tlf : + 45 31 78 4l- 85
Fax: + lr5 31 78 54 55

ROTORER
Til OLE DICH MICROCENTRIFUGER findes et stor.t ud-
valg af standard indsatse af glas, polypropylen, polysty-
rol etc.
Til de mest populære indsatse har vi et stort program af
standardrotorer, som vist på neeste side.
Rotorernes typebetegnelser (bestillingsnumre) er angi-
vet itabellen ud for de tilhørende indsatse.
Alle rotorer er med stor præcision fremstillet af alumini-
um. Rotorer, holdere og slides er anodiserede.

VINKELROTOR SLIDE ROTOR

SLIDE^ ROTOR type 154.012.23 har en kapacitet på
max. 6 slides (holderQ type 154.21.xxx.
Typebetegnelser (bestillingsnumre) for standardstides til
forskellige indsatse er angivet iskemaet.

Rotor type 154.012.02 er sliderotor type '154.0'12.23

uden den todelte rotorkappe (del Aog B).

t 54.21.xxx-

TYPE INDSATS KAPACITET

154.21.KS.5
K
N
S

5

154.2't.KS.8
K
N
S

B

154.21.D.3 D .J

154.21.P.4 P 4

UDSVINGROTOR

UDSVINGSROTOR type 1 54.1 20.U
leveres som standard med 4 holdere type 15S..13.02 for
indsats type "H".

TRYKTÆT ROTOR
Type: 154.TT.137.D.

Lukket rotor med "O" ring for sikker centrifugering af 20
stk. 'D" rør.
Alle rotorer benævnt med: 154.TT.... i skema er
tryktætte.

Efter ønske kan vi fremstille specialtilbehør, f.eks.:
Rotorer til soecielle indsatse.
Reduktionsindsatse (adaptors).
Combirotorer.
Slides til specielle indsatse.

MICROCE{'IRIFUGE TYPE 15rr. 00 15Ir0000I.DK - 15
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IND E ROTORER

Rotortyper mærket med ** kan ikke anvendes i KØLECENTFIIFUGE type154.RF

POLYPROPYLEN
PoLYSTYRoL - , IGLAS I I

KAPACITET

| 

-SuTJEFO-rwF

I I VINKELROTOR

TYPE Ø DxL mm m + + * + + + Rcm g max. TYPE

A 8x30 05 o 12 o 44 20.000 54 099 A
B 1 0x30 o 10 o 45 20.000 54.099.8

6Z 9x50 o o 61 15.000 54.1 50.82
c | 2x35 o 6 a 43 20.000 s4.099.C

1 3x50
o o o o 53 20.000 54.'120,E

o o o ol 20.000 54.1 40. E

o a
F 11x70 35 o o 10 O 7,2 15.000 ** 154.150.F

1 0x75 39 o b o 15.000 r* 154.150.G

H 12.5x38 25
o b o 44 20.000 154.099.H

o

7x50 OB
a 16 o 53 20 000 154 1 19.L

O

M 8,2x41
o o 49 20 000 1 54.105.M
a

o 1 6x65 o
o b o OJ 1 5.000 154.137.O

o

R 11x56 3
O o o 56 20.000 I 54.1 19.R

o
T 1 3x75 7 o o 8 o 72 15.000 54.150.7

X 17x67 10
o o o o 65 15.000 54.139.X
o o o o 65 15.000 54.TT.139.X

z 2Ox47 85
a 8 a 63 15.000 54.135.2

o
01 8x45 08 O 24 o 61 20.000 54 45.01
02 ZJXCJ 14 a b 00 10.000 54 40.02

.l0.8x39
tc

o 8 o 50 20.000 54 OD
a 12 o oz 20 000 54 30.D
o 20 O 54 15.000 54 37.D
o 24 O 6l 15.000 54 50D
O 18 o 62 I 000 54.O12.O2

o 18 o oz 17.200 54.012.23
O 20 o 54 15.000 54.TT. 1 37D

P 7,8x30 0,7s

a 12 o 43 20.000 s4.099.P
a a 53 11 000 54.O12.02

o o 14.700 54.O12.23

O 24 o 51 20.000 54 127 P

K 5,8x29 0,25

o 16 o 50 20.000 54.119.N

O 48 O 10.000 54 012.02

o 48 o 53 1 4.700 54.012.23

a

5,8x47,5 04

a 16 o 5,5 20.000 154.1.19.N

o 48 O 7.000 ** 1 54 01 2.02

O 48 o 72 20.000 ** .154.012.23

o

N 5,8x47,5 0.45

O t6 o 55 20.000 154.1 19.N

a 48 o 7.000 ** 154.012,02
D o 48 o 72 20.000 **'154.0'12.23

L o

D 1 3x46
O o o 53 20.000 154 120.E

o 12 O ot 20.000 154.140.E

o

tu
11x45

a a 47 20.000 154.1 14.1

O 12 a ol 20.000 154.140.1

o

IIICROCENTRIFUGE TYPE 15rr. 00 1540000I.DK - 15
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øDxLmm m]. MN TER IALE LEVERANDøR ORDRE NR

A B x 30 or5 GLAS OLE DICI.I A,/B x 30
n l0 x 30 1 GLAS OLD DTCII s/IO x 30

B2 9 x 30 lr5 GLAS OLE DICI.] B2/9 x 50

e 12 x 35 2 GLAS OLE DICII c/t2 x 35
n t0,B x 39 1r5 POLYPNOPYLEN SARSTEDT 7 2 .690

E t3 x 50 4
POLYPROPYLEN NUNC 34r 370

POLYSTYREN NUNC 36 r 239

F ll x 70 3r5 POLYETHYLEN NUNC 466 982

G t0 x 75 3r9 POLYSTYREN SN RSTIIDT 55.480
tl 12,5 x 3B 2r5 POLYPROPYLBN NUNC 349 638

I F. EKS SANSTEDT c8.300
K 5,8 x 29 O ,25 POLYETHYLEN MTLIAN INSTRUMENTS ETtr-26
L 'l x 50 0rB POLYSTYREN SPEC. HOLLAND

M 8,2 x 4! I POLYPROPYLEN MILIAN INSTRUMENT

N 5,8 x 47,5 0,55 POLYPROPYLBN MILIAN INSTRUMENT PAT-22
o l5 x 65 6 POLYSTYREN NUNC 341 440
P 'l ,B x 30 O,'1 5 POLYPROPYLEN SARSTI]DT 7 2 .699
R It x 56 3 POLYSTYREN ELLERMANN

S 5,8 x 47,5 or4

POLYPROPYLEN MILIAN TNSTRUMBNT PRO-22

POLYBTII YLEN MILIAN INSTRUMENT EET- 2 3

POLYETI'IYLEN SARSTEDT 72.700
POLYPROPYLIIN SARSTEDT 72.701

T t3 x 75 'l POIJYPROPYLEN SARSTDDT 5s.525
POLYSTYRBN SARSTEDT 55.47s

w t3 x 45 2 POLYPROPYLEN NUNC 34t t73

Y l6,B x 67 10
POLYPROPYLEN SARSTEDT 55.533
POLY STYREN SARSTNDT 55.481

., 20x47 Br5 POLYPROPYLEN SPNC. RELGIDN

0r Bx 45 0rB POLYPROPYLBN MILTAN INSTRUMENT

o2 25 x 55 t4 POLYPROPYLEN OLB DICII Or/25 x 55

},IICROCE}TTRIFUGE TYPE 154 . OO 1540000LDK - l_7


