
Лабораторен  

Бюлетин 2/2016 

 Уважаеми клиенти, 

 Честита пролет! 

Бихме искали да представим на Вашето внимание втори брой на нашият 
Лабораторен Бюлетин. 

Този път започваме с нещо ново в раздела „Биотехнология“, а именно LabCIP    
автоматична система за почистване и стерилизиране на лабораторни биореактори 
със стъклени съдове на основния ни партньор в тази област фирма INFORS HT от 
Швейцария. 

В тематичната секция „Чисти технологии“ представяме произведен в Германия 
GloveBox изолатор за работа с чувствителни материали в затворена инертна среда. 

В областта „Микробиология“ ще откриете детайлно описание на компактна система 
за вземане на проби от въздух модел MBASS30 произведена в Германия. Апарата 
има възможност за пробовземане както на култивируеми и некултивируеми частици 
така и на алергени. 

В частта „Общолабораторна апаратура“ представяме лабораторен мини инкубатор с 
обем 20 литра и температурен обхват до 60°C. Въпреки скромните си размери 
камерата му е достатъчно голяма и побира както колби и банки до 2 л., така и 
например опционално представения мини ротатор/шейкър, който може да бъде 
монтиран в камерата на инкубатора и да се включи във вградения там контакт. 

Накрая моля да обърнете внимание на текущата ни промоция за продукти на склад и 
такива с изключително бърз срок на доставка, в случая  водна баня на фирма 
Memmert - Германия, диафрагмена помпа на фирма KNF - Германия и средства за 
лична защита. 

Оставаме на разположение с надежда да можем да Ви бъдем от полза с 
допълнителна информация за Вашата работа. 

 

Благодарим предварително за Вашето внимание! 

 

           Екипът на Биотехлаб ООД 



БИОТЕХНОЛОГИИ 

Примерна  схема: 

 2x CIP (основа): например NaOH, 60 °C, 30 минути 
 Неутрализация, източване и промиване 
 CIP (киселина): например H3PO4, 40 °C, 30 минути 
 Неутрализация, източване и промиване 
 Стерилизация на място (SIP): например NaOH, 60 °C, 2 часа 
 Неутрализация, източване 
 Стерилно промиване:  дестилирана H2O през вграден стерилен филтър 

 

LabCIP системата е съвместима с всички  Labfors 5 биореактори  (конфигурация 
микроорганизми), съдове с тотален обем 2, 3, 6, 7.5, 10 и 13 литра.  

LabCIP - Автоматично почистване 
и стерилизация с едно натискане 

на бутон! 

 

Първата в света автоматична система за 
почистване и стерилизиране на лабораторни 
биореактори със стъклени съдове. Не е 
необходимо да се разглобява и сглобява 
стъкления съд и прилежащите линии и 
електроди, за да бъдат почистени или 
транспортирани за автоклавиране. Това 
елиминира риска от грешки, счупване и 
контаминация по време на работния процес.  

Надеждно почистване и стерилизация се 
осъществява автоматично на няколко стъпки с  
почистване с киселина и/или основа.   



ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

GloveBox изолатор за работа в  

затворена инертна среда 

GloveBox Изолаторите на Sicco позволяват работа с чувствителни материали в контролирана 
среда. Гумените ръкавици осигуряват нужната подвижност и безпроблемно манипулиране. 
Изолаторът е снабден с конектори и необходимите маркучи за изпълване на камерата с 
инертен газ или продухване. Страничният пас бокс осигурява сигурен трансфер на 
материали в и от изолатора по време на работа. 
Основни характеристики: 

 Алуминиева конструкция—лека, но здрава; 
 Видимост от всички страни; 
 Гумени крачета за стабилност; 
 Портове за захранващи кабели за ел. устройства; 
 Отваряне на предния панел за зареждане на камерата и поставянето на обемни 

апарати и др.; 
 Конектори за аерация или изпълване на изолатора с инертен газ; 
 Страничен пас бокс за трансфер на допълнителни материали и др. 

GloveBox изолатор със страничен пас бокс 

PMMA, 290 л 

кат. №: V 1982-08  

Две ръкавици размер 9 (М) 
Страничен пас бокс с две врати 
Допълнително осигурително затваряне на  
външната врата на стр. пас бокс 
Панели от прозрачен PPMA 
Дънo от PE 
Плътна херметичност на изолатора 
Капацитет на изолатора: 290 л 
Капацитет на стр. пас бокс: 24 л 
Товароносимост: 
        на изолатора: 40 кг 
        на страничния пас бокс: 3 кг 
Просвет при отваряне на предния панел (ШхД): 
        на изолатора 850х425 мм 
Вътрешни размери (Ш х В х Д):  
        на изолатора: 850 x 650 x 540 мм 
        на стр. пас бокс: 220 x 275 x 320 мм 
Външни размери (Ш х В х Д): 1210 x 700 x 600 мм 
Устойчив на температура от -20°C до +70°C  
За работа при атмосферно налягане 
2 х порт за захранващи кабели 
2 x конектори за аерация и инертен газ 
2 х 5 м PVC маркуч 
2 х 5 м PE маркуч 

7 300.00 лв. 

без ДДС 



MBASS30 Компактна система за вземане на проби от въздух за 

микробиологичен анализ 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

MBASS30 е компактна портативна платформа за пробовземане на въздух за 
микробиологичен анализ производство на Umweltanalytik Holbach GmbH/ Германия. Процесът 
на пробовземане се осъществява чрез аспирацията на въздух под налягане и бомбардиране 
на въздушната струя върху колектор на пробата. Платформата работи с различни 
пробовземни глави LKS и AS, колектор на частици PS30, адаптер за филтри FA30. Намира 
широко приложение при микробиологичен мониторинг на въздуха в сферата на фармацията, 
ХВП, медицината и др.  

Основни характеристики: 
Обем на пробата: 10 до 9999 л 
Дебит: 30 л/мин или 100 л/мин, в зависимост от пробовземните глави 
LCD дисплей с промяна на цвета индикиращ статуса на процеса 
Софтуер за конфигуриране и отдалечен контрол с USB интерфейс 

Пробовземни глави: 

LKS100 / LKS30 - Пробовземане на култивируеми частици върху 
хран. среди разляти в стандартни петрита. Въздухът се аспирира в 
главата с голяма скорост, преминава през перфорирана мембрана 
и се бомбардира върху хранителната среда. 500 броя перфорации 
осигуряват високата разделителна способност, разделяща и най-
малките спори. Възможност за надграждане с PS30 колектор на 
частици или FA30 адаптер за филтри.  

AS100 - Пробовземане на алергени (алергенни протеини, плесени 
и дрожди) директно в 8-ямков микротитърен стрип. Въздухът се 
аспирира посредством 7 сета дюзи. Всеки сет се състои от 5 дюзи 
разположени концентрично върху всяка ямка. Една от ямките не 
получава проба и служи за положителна контрола. Високата 
скорост на въздушната струя, геометрията на дюзите и покритието 
на ямките води до отлагането на пробата на дъното на стрипа. 
Оценка на алергените се извършва директно чрез алерген/антиген 
ELISA китове, без нужда от екстракция от съда за пробовземане.  

PS30 - Пробовземане на общ брой частици (култивируеми и 
некултивируеми) върху адхезивно педметно стъкло до 3 отделни 
позиции. Предметното стъкло с пробата може директно да се 
оцвети и да се анализира под светлинен микроскоп. При този 
метод жизнеността на спорите не е от значение. С метода могат 
да се събират агломератите и агрегатите от бактерии. Методът е 
подходящ за оценка замърсеността на въздуха с небиологични 
замърсители като фибри и неорганични частици.  

FA30 - Пробовземане от въздуха върху стерилни 80 мм желатинови филтри. Приложим при 
висока степен микробиална замърсеност на въздуха. 



ОБЩОЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

uniINCU 20 Мини инкубатор 

Дигитален мини инкубатор изключително подходящ 
за анализи в сферата на хематологията и 
микробиологията, например за култивирането на 
контактни петрита при хигиенен мониторинг. 
Дигиталният контрол на температурата елиминира 
нуждата от контактни термометри или 
непрекъснатото регулиране на температурата при 
подобни инкубатори с аналогово управление. 
Просто задайте желаната температура и бъдете 
спокойни за Вашите пробите. Инкубаторът веднага 
започва да загрява до зададената температура, а 
дигиталната система следи за точното ѝ 
поддържане и изписване на текущата стойност на 
температурата на ярък LED дисплей. Въпреки 
скромните си размери инкубаторът е с капацитет 
от 20 л. Вътрешната камера е достатъчно голяма и 
побира колби и банки до 2 л. За повишаване 
капацитета инкубаторът се доставя с две 
регулируеми на височина полици. Контактът във 
вътрешната камера позволява монтирането на 
ротатори или друга техника за разбъркване при 
едновременно термостатиране. 
 
 
uniINCU 20 Мини инкубатор  
Кат. №: 6.263 570 
Капацитет: 20 л 
Темп. обхват: от стайната до 60°C 
Точност: +/-0,50°C 
Хомогенност: +/-1,50°C 
Резолюция: 1°C 
LED дисплей 
Две полици 
Вграден контакт 
Вътрешни размери (ШхДхВ): 260 x 235 x 325 mm 
Външни размери (ШхДхВ): 335 x 370 x 475 mm 
Захранване: 240 V, 50/60 Hz 
Ед. Цена: 890,00 лв. без ДДС 
 
 
uniSHAKER 2 Мини ротатор/шейкър 
Кат.№ 6.263 640 
Наклон: 20° 
Скорост: 20 мин

-1
 (фиксирана) 

Макс. товароемкост: 1,6 кг 
Платформа: 152 х 202 мм 
Захранване: 240 V, 50/60 Hz 
Ед. Цена: 790,00 лв. без ДДС 

890.00 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 30.06.2016 год. 

или до изчерпване на складовите количества. 

ПРОМОЦИЯ 

WNB7 Водна баня 

Капацитет 7 л 
Температурен обхват: +5 над стайната до +95°C 
Микропроцесорен контрол 
Температурен сензор: PT100 
Дигитален таймер: 1 мин до 99,59 часа или  
непрекъснат режим 
LED индикации за статута на процеса 
Камера от неръждаема стомана 
Вътрешни размери (ШxДxВ): 210 x 240 x 140 мм 
Външни размери (ШxДxВ): 356 x 468 x 238 мм 
Захранване: 230V (±10%), 50/60 Hz  
 
В комплект с: 
Куполен капак 

999.00 лв. 

без ДДС 

Liquiport диафрагмена помпа за 

течности 3 l/min 

Дебит при атм. налягане: 0.5 - 3.0 l/min 
Максимална смукателна сила: 3 mWS 
Максимален напор: 1 bar 
Ръчно управление 
Регулиране на дебита от 10 до 100% 
Изключителна химическа устойчивост: 
· диафрагмите са покрити с PTFE,  
· клапите са от FFPM 
· глава от PP 
Връзки: фитинги за маркучи ID 12 мм 
Клас на защита: IP65 
Захранване: 100-230V / 50-60Hz 

1 099.00 лв. 

без ДДС 

Dräger X-PECT 8321 Защитни очила  

Ултра леки и удобни с оптимална извивка на 
стъклата и меко мостче за носа 
Сгъваеми рамки за минимален натиск 
Сиви стъкла и рамка изработени от 
изключително устойчив PC 
Защитно покритие против изпотяване и 
издраскване 
Максимална UV защита и най-висок оптичен 
клас (клас 1) съгласно EN 166 и EN170 

5.90 лв. без 

ДДС 


