
Лабораторен Бюлетин 1/2016 

 Уважаеми клиенти, 

Представяме на Вашето внимание брой първи на нашият нов Лабораторен Бюлетин. 

С това начинание бихме искали да Ви бъдем от полза с допълнителна информация 

за Вашата работа. 

В този първи брой може да се запознаете с т.нар. Mодулни чисти стаи, едно 

интересно и икономично решение за осигуряване на контролирани параметри на 

работна среда. 

В областта „Биотехнология“ представяме лабораторен фризер до -86ºC и 

ламинарен бокс. И двата апарата са с изключително икономични размери, без това 

да се отрази върху параметрите им и качеството на работа. 

В областта „Микробиология“ ще откриете детайлно описание на хромогенна 

селективна хранителна среда за определяне на Escherichia coli и колиформи в проби 

от води в съответствие с БДС EN ISO 9308-1:2014. Селективната хранителна среда е 

произведена в Германия. 

В тематичната секция „Общолабораторна практика“ представяме лабораторна 

система за пречистване на вода, също произведена в EU. Изключително лесния 

монтаж от потребителя и евтините, но качествени (произведени в Германия) 

консумативи обуславят ниската себестойност на поддръжка на системата. 

Накрая моля да обърнете внимание на текущата ни промоция за продукти на склад и 

такива с изключително бърз срок на доставка, в случая сириндж филтри и средства 

за лична защита. 

 

Благодарим предварително за Вашето внимание! 

 

           Екипът на Биотехлаб ООД 



МОДУЛНА ЧИСТА СТАЯ 

Модулна чиста стая – Вашият икономичен избор за 
контролирани параметри на работна среда !  

 

Днес от контролирани условия се нуждаят много 
дейности в електронната промишленост, 
медицината, научните изследвания, хранително -
вкусовата и фармацевтичната промишленост. 

Модулната чиста стая е най-лесният, бърз и 
евтин начин за изграждане на чисто помещение. 

Голямото предимство е гъвкавостта на системата 
позволяваща съобразяване с нуждите на 
потребителя относно разполагането на модулите 
в налични помещения и размерите на модулите.  

Основни преимущества: 

1.    Модули с размер по поръчка на клиента 

2.    Мобилност на изградените модулни стаи 

3.    Кратко време за монтаж 

4.    Лесна поддръжка 

5.    Атрактивна цена 

6.    Валидиране    

Tехнически параметри: 

Размери: По задание на потребителя: 
Напр.: W1500 х D2000 mm 
Mин. височина H2500 mm 

UV лампи: По задание на 
потребителя: 
253,7 nm; таймер 

НФВМ (FFU): 
Нагнетателен 
филтър –
вентилаторен 

модул 

Вградени осеви вентилатори с 
регулиране на скоростта. Брой 
на НФВМ (FFU) в зависимост 
от размерите на модула и 
искания клас чистота 

Материал на 

рамата: 

По задание на 
потребителя: 
Неръждаема стомана 
AISI 304 или прахово 
боядисана стомана 

HEPA филтри: Ефикасност: 99,99 - 99,999% 
за частици до 0,3 µm  

Завеси: PVC антистатични 
леснопочистващи се.                                                    
Ламели с различна 
ширина и цвят 

Контролна 

система: 

Микропроцесорен контрол на 
управление на вентилатори, 
скорост на въздушния поток и 
осветление 

Осветление: По задание на 
потребителя: 
Мин. 500 LUX 

Средна скорост на 

въздушния поток: 

0,45 m/s Ниво на 

шума: 

≤58dB 

Клас на чистота: Макс. ISO 5 (Class 100), Class 
A (в покой) 

Захранване: AC 220V±10%, 50/60Hz 



БИОТЕХНОЛОГИИ 

U100 Вертикален фризер за ултра ниска температура  -86°C  
Компактен вертикален фризер за ултра ниска температура заемащ 
оптимално пространство във Вашата лаборатория. Лесен за 
монтаж и преместване от помещение в помещение, там където Ви 
е нужен. Дигиталният контролер следи температурата и известява 
при промяната ѝ. Фризерът е снабден с логер за запис на 
температура (35 000 записа) с USB интерфейс за трансфер на 
данни. Ключалката предотвратява неупълномощен достъп до 
съдържанието. Ниската консумация на енергия се дължи на 
ефикасната PU изолация и HCFC-free Nature R охл. течност.  
 

Технически параметри: 
 Обем на камерата: 91 л. 
 Температурен обхват: -86°C  ~ -60°C 
 Дигитален контролер с дисплей 
 Аларма за вис./нис. температура и отворена врата 
 50 часа battery backup на контролера 
 Размразяване: ръчно 
 2 регулируеми полици 
 Ниво на шум: 60 dB 
 Камера: неръждаема стомана 304 
 Размери Ш x Д x В: 600×640×830 мм 
 Захранване: 220 V - 240 V, 50/60 Hz 

MINI LF 600 Мини вертикален ламинарен бокс клас II  
Настолен бокс с компактни размери поместващ се и в най-малките 
лаборатории. Ламинарният поток и HEPA филтрите осигуряват 
защита на продукта и околната среда. Микропроцесорният контрол 
поддържа постоянен ламинарен въздушен поток. Контролният 
панел е снабден с голям LCD дисплей за визуализиция на всички 
функционални параметри. Системата също така гласово известява 
всеки активен процес и събитие на аларма. Камера от неръждаема 
стомана с отстраняем плот за лесно почистване и моторизираното 
предно стъкло улесняват работата в бокса. Боксът е оборудван с 
UV лампа, флуоресцентно осветление и два контакта. 
 

Технически параметри: 
 Два HEPA филтъра с ефикасност 99,999% @ 0,3 µm 
 Скорост на потока: 0,33 m/s - 0,53 m/s 
 70% рециркулация на въздуха 
 Таймер START, STOP и UV-радиация 
 Работна височина на предното стъкло: 200 мм 
 UV лампа: 15Wx1 (254 nm) 
 Флуоресцентна лампа: 40Wx1 (680 Lux) 
 Ниво на шум: 65 dB 
 Размери на камерата ШхДхВ: 600 x 500 x 540 mm 
 Външни размери: ШхДхВ: 700 x 650 x 1230 mm 
 Захранване: 230V 50/60Hz  

 

Допълнително оборудване: Стойка на колелца 

4 900.00 лв. 

без ДДС 

7 890.00 лв. 

без ДДС 



МИКРОБИОЛОГИЯ 

E. coli - щрих 

сини колонии 

Enterobacter 

aerogenes - щрих 

червени колонии 

E. coli  и 

колиформи– 

смесена култура 

от речна вода 

E. coli  и 

колиформи– 

смесена култура 

от отпадни води 

Colichrom е селективна хранителна среда за 
бързо количествено откриване на Е. coli и 
колибактерии чрез визуална диференциация 
на колониите в рамките на 24 часа. Е.coli се 
оцветяват в синьо, а колибактерии в червено. 
Колониите на евентуално придружаващите 
Грам-отрицателни бактерии са безцветни и 
няма да бъдат оценени. Надеждно се 
инхибира растежа на Грам-положителните 
бактерии. Съставът и растежните критерии са 
в съответствие с БДС EN ISO 9308-1:2014. 

Безпогрешната диференциация на 
микроорганизмите по цвят се постига чрез  
специфичното усвояване на две хромогенни 
субстанции (Salmon GAL и X-Glucoronid). В 
допълнение интензитетът на цвета при 
различните активни щамове на E.coli варира 
от тъмно синьо до зелено синьо.  

Колонии могат да се разграничат след 10-12 
часа инкубиране, тъй като колониите на E.coli 
и колибактериите се оцветяват още от 
началото на техния растеж. За разлика от 
други селективни среди е възможна оценка  
дори при висока гъстота на организмите, тъй 
като не се наблюдава дифузия на цвета, а се 
формират добре обособени малки колонии.  

 

Colichrom Комплект хранителни среди се 
произвеждат от Dr. Moeller und Schmelz- 
Германия. Комплектът съдържа стерилни 
петрита с дехидратирана селективна среда 

и стерилни мембранни градуирани филтри. 

 

Кат. № 1035  
Colichrom-Комплект хранителни среди 
опаковка: 50 бр. 

ед. цена: 90 лв. без ДДС  

Кат. № 1035-H  
Colichrom-Комплект хранителни среди 
опаковка: 100 бр. 

ед. цена: 180 лв. без ДДС  

Colichrom - хромогенна 
диференциална хранителна 

среда за E.coli и колиформи 



ОБЩОЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

HLP 10UV Лабораторна система за чиста вода 

Технически параметри: 
 Производителност: 10-12 l/h 
 Дебит на подаване на чистата вода: 1-2 l/min  
 Проводимост на получаваната вода < 0,06 µS/cm 
 TOC < 5ppb 
 Бактерии < 1cfu/ml  
 Частици > 0,2µm < 1/ml 
 Захранване с водопроводна вода 
 Конфигурация / Фази на пречистване: 

- 5µm предварителен филтър утаител 
- 1µm предварителен филтър с активен въглен - модул А 
- RO филтърен модул за пречистване с обратна осмоза 
- 2 последователно свързани йонообменни филтри - модул B 
- UV лампа (254 nm) 
- каскаден микрофилтър 0,45/0,22 μm. 

 Мобилен накрайник на подаване на вода клас II с два метра маркуч 
 Накрайник за подаване на вода клас I през каскаден микрофилтър 0,45/0,22 μm.  
 Резервоар под налягане за съхранение на пречистена вода 10 л  
 LCD дисплей и контролен панел за наблюдение и задаване на параметри 
 Манометър за налягането на подаваната вода. 
 Аларма за необходимост от подмяна на филтри, микрофилтри, йонообменни 

смоли, UV лампа и сервизна профилактика. 
 Кондуктометър (в µS/cm или MOhm), температурна компенсация на стойността 
 Размери: 230x360x520 mm  
 Захранване: 230V/50Hz  

Резервни консумативи и филтр. модули 

 
Префилтър 

5μm 
Модул А Модул B 

Микро- 

филтър 0,2μm 

UV лампа    

254 nm 
RO модул 

Кат. № EO-005-10 EO-MA-11 EJ-5000-1 EM-SP-20 EUV-254-0 ER-RO-0075 

Живот 6 м. 6 м. 5000 л.
 

12 м. 8500 ч. 2-3 год. 

Ед. цена  
16 лв.  

без ДДС 
120 лв.  

без ДДС 
360 лв.  

без ДДС 
160 лв.  

без ДДС 
200 лв.  

без ДДС 
200 лв.  

без ДДС 

Удобството да разполагате с чиста вода клас I и II 
едновремменно от една система е постижимо с HLP 10UV 
Система за ултрачиста вода 2 в 1. Осигурява пречистена вода 
в две точки: Мобилен накрайник с подаване на клас II чиста 
вода и Фиксиран накрайник с каскаден микрофилтър с 
подаване на клас I ултрачиста вода съгласно ASTM. Системата 
се свързва директно към водопроводната мрежа. Вграденият 
10 л резервоар осигурява достатъчно налично количество вода 
клас II. Евтините консумативи/филтри обуславят ниската 
себестойност на поддръжка на системата. 

3 900.00 лв. 

без ДДС 



БИОТЕХЛАБ ООД 

БЦ Сердика, сгр. 3, офис 109 

бул. Иван Гешов 2Е, София, 1330 

Тел/Факс: 02 870 49 28 

office@biotechlab-bg.com 

www.biotechlab-bg.com 
Цените посочени в бюлетина са валидни до 30.04.2016. 

ПРОМОЦИЯ 

Сириндж филтри - специални цени за наличности на склад  

Кат. номер Описание Опаковка 
Цена в лева 

без ДДС 

 Тефлонови сириндж филтри  
 

SFPTFE025045N PTFE сириндж филтри, диаметър 25 мм 
размер на порите 0,45 µм 

100 бр. 85,00 

SFPTFE025045N PTFE сириндж филтри, диаметър 25 мм 
размер на порите 0,45 µм 

5x100 бр. 5х80,00 

 
Найлонови сириндж филтри 

  

SFNY025022N NY сириндж филтри, диаметър 25 мм 
размер на порите 0,22 µм 

100 бр. 75,00 

SFNY025022N NY сириндж филтри, диаметър 25 мм 
размер на порите 0,22 µм 

5х100 бр. 5х70,00 

Dräger X-plore Комплект Полумаска и 

филтри за химическа защита 

Комплектът се състои от практична и удобна защитна 

полумаска Dräger X-plore® 3300 и комбинирани филтри за 

органични и неорганични газове и пари. "FlexFit" дизайнът с 

кръстосани ремъци осигуряват плътно прилепване и 

оптимален комфорт без натиск при продължително носене. 

Иновативният "Low profile"  дизайн осигурява широко зрително 

поле. Маската е снабдена от двете си страни с две байонетни 

бързи връзки, предназначени за използване на обширната 

гама от Dräger X-plore филтри.  

Кат. № R 55 352  
Dräger X-plore Комплект за химическа защита вкл.: 

 Полумаска Dräger X-plore 3300 (размер М), 
 2 филтъра А1В1Е1К1 Hg-Р3 RD,  
 Калъф. 

 

33.00 лв. 

без ДДС 


