
Лабораторен  

Бюлетин 3/2016 

 Уважаеми клиенти, 
 
Бихме искали да представим на Вашето внимание трети брой на нашия Лабораторен 
Бюлетин. 
 
В раздела „Биотехнология“ представяме охлаждаща центрофуга модел NF 400R на 
турската фирма NUVE.Максималният и капацитет е 4 х 100 мл., като чрез адаптери 
може да работи с други обеми епруветки често използвани в лабораториите. 
 
В тематичната секция „Чисти технологии“ представяме въздушен шлюз за трансфер 
на материали между две помещения с различен клас на чистота с цел да се 
контролира въздушния поток при влизане в тях. 
Втората тема тук са стерилни гащеризони предназначени за работа в чисти 
помещения (ISO 4/5). 
 
В областта „Микробиология“ ще откриете детайлно описание на напълно 
автоматичен свободно програмируем автоклав модел CertoClav Connect с 
възможност за документиране и управление чрез облачна услуга CertoCloud. 
 
В частта „Общолабораторна апаратура“ представяме нов продукт на фирма NUVE – 
Турция, а именно новия модел климатична камера GC 401 с полезен обем на 
камерата 316 литра и контролна система с 7’’ цветен touch панел. Апарата е 
разработен да симулира реалните условия на околната среда чрез контрол на 
температурата, влажността и ден-нощ светлинни цикли. 
 
Накрая моля да обърнете внимание на текущото ни предложение за продукти на 
склад – мембранни и сириндж филтри, стъклени шишенца, USB дата логер за 
температура. 
 
Оставаме на разположение с надежда да можем да Ви бъдем от полза с 
допълнителна информация за Вашата работа.  
 
Благодарим предварително за Вашето внимание! 
 
  
               

     Хубаво лято от екипът на Биотехлаб ООД 



БИОТЕХНОЛОГИИ 

NF 400R Охлаждаща центрофуга 

Ротори: 

 Летящият ротор с максимален 
капацитет 4x100 ml може да приема 
различни епруветки, най-често 
използваните в лабораториите; 

 Роторът за микротитърни плаки е с 
капацитет 2 плаки; 

 Ъгловият ротор 16 х 15 ml може да 
работи и с други епруветки чрез 
адаптери. 

Точност: 

 Микропроцесорен контрол; 

 Програмируеми скорост и RCF; 

 Програмируеми  пет криви на спиране и 
ускорение. 

Удобство: 

 Ярък LED дисплей за визуализиране на 
работните параметри на процеса; 

 Звуков и визуален сигнал при край на 
центрофугирането; 

 Тих безчетков индукционен мотор; 

 Таймер от 1 мин до 99 мин. 

Безопасност: 

 Електронен детектор на дисбаланса; 

 Лесна за почистване и дезинфекция 
камера от неръждаема стомана; 

 Заключване на капака; 

 Защита на мотора от прегряване. 

Компактна настолна охлаждаща центрофуга удобна за всекидневна работа. Модел NF 400R 
охлаждаща центрофуга с темп. обхват от -9°C до +40°C за работа с температурно 
чувствителни проби. Дори при максимална скорост в камерата се поддържат +4°C за защита 
на биологично активни проби.  

NF 400R Настолна охлаждаща центрофуга, без ротори и аксесоари 

ед. цена: 4 300,00 лв. без ДДС 

RA 100 Летящ ротор 4 x 100 ml, 4.100 rpm, 2.819 xg 

ед. цена: 430,00 лв. без ДДС 

RS 240 Ъглов ротор 16 x 15 ml, 4.100 rpm, 2.142 xg 

ед. цена: 280,00 лв. без ДДС 



ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

Въздушен шлюз с обдухване 

изцяло изработен от  

неръждаема стомана AS304  

Въздушният шлюз (пасбокс) за трансфер на материали 
се използва като изолирано пространство с две или 
повече врати разположено между две или повече 
помещения с различен клас на чистота с цел да се 
контролира въздушният поток при влизане в тях. 

Ед. цена: 3 200,00 лв. без ДДС 

МОДЕЛ ASPB-01SS 
Външни/ Вътрешни размери (ШxДxВ): 660 x 570 x 1000 mm / 500 x 500 x 500 mm 

Материал на камерата и кутията: неръждаема стомана AS304 

Интерлок система: електронна 

Вградена UV лампа: 1 x 30W 

Вграден вентилатор: 0.36 – 0.54 m/s 

Вграден HEPA филтър: задържане на 99,999% частици с големина до 0,3 µm 

Tyvek® IsoClean® Стерилни гащеризони 

 DuPont™ Tyvek® IsoClean® Стерилни гащеризони са 
предназначени за работа в чисти помещения (ISO 4/5); 

 Гамма стерилизиран и обработен за чисти помещения (SAL 10
-6

); 

 Модел IC 182 B WH CS Гащеризон с яка, цип с капак и еластични 
маншети, бял; 

 Модел IC 105 S WH CS Гащеризон с качулка, калцуни, бримки за 
палци, цип с капак и еластични маншети; 

 Индивидуално опаковани; Опаковка: 25 бр. 

Размер Кат. номер модел  

IC 182 B WH CS  

Кат. номер модел  

IC 105 S WH CS  

М D13471957  D14247979 

L D13471924  D14247987 

XL D13472014  D14247990 

XXL D13471819  D14248003 

XXXL D13471846  D14248016 

модел  

IC 182 B WH CS  

модел  

IC 105 S WH CS  



CertoClav Connect Настолен автоклав—лесна валидация и 

документация + облачна услуга CertoCloud 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Напълно автоматичен автоклав, свободно 
програмируем. Приложение: за стерилизация 
на твърди и течни материали (вкл.приготвяне 
на хранителни среди), за тестване на 
материали и за дезинфекция. 
Облачна услуга CertoCloud осигурява 
документиране и управление от 21

-ви
 век. Чрез 

облачната услуга CertoCloud може да 
управлявате няколко автоклава от една 
регистрация, да създавате програми и да ги 
разпределяте между автоклавите. CertoCloud 
позволява отпечатването на индивидуални 
отчети и директно принтиране. В облака 
данните се съхраняват дългосрочно до 10 
години в защитени архиви. CertoCloud 
изпраща уведомления по e-mail при събития 
на аларми, приключване цикъла на 
стерилизация и др.  
 
 
Технически данни: 
Полезен обем: 18 л;  
Материал:неръждаема стомана 304L; 
Температурен обхват: от стайна до +140°C;  
Измерване на температурата на водата и на 
парата; 
Работи като водна баня при отворен капак; 
Максимално работно налягане: 2.7 bar;  
Четири степенна система за сигурност; 
Порт за валидиране;  
Принтер порт през контролера; 
Електронен контрол на температурата; 
Интерфейс с HD тъч скрийн контролер с включен необходимия софтуер; 
WiFi, Bluetooth, свързан с CertoCloud за онлайн документиране в облак; 
Електромеханично заключване при температура над 80°C; 
Електронен сензор за контрол на налягането;  
Предпазен електрически клапан за освобождаване на налягането; 
Кондензатор на изпусканата пара; 
Мощност:1300 W; 
Захранване:230V AC, 50-60Hz. 
 

Опционални аксесоари: 
8583010 Мрежеста кошница от неръждаема стомана с диаметър 23 cm - 250 лв. без ДДС 
1300185 Media сензор за прецизна стерилизация на течности - 590 лв. без ДДС 

4 990,00 лв. 

без ДДС 



ОБЩОЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА 

GC 401 Климатична камера за симулиране  

условията на околната среда 

GC 401 Климатичната камера е разработена да симулира 
реалните условия на околната среда чрез контрол на 
температурата, влажността и ден-нощ светлинни цикли.  
GC 401 Климатична камера намира широко приложение в: 

 Химическата индустрия; 
 Фармацевтичната индустрия; 
 Стареене на опаковки; 
 Растеж на растения; 
 Покълване на семена; 
 Култивиране на раст. клетки, тъкани и протоплазми и др. 

Технически характеристики: 
Полезен обем: 316 литра; 
Температурен обхват: 

 без влажност и при изключено осветление:  
от -10°C до +60°C; 

 без влажност и при включено осветление:  
от 0°C до +60°C; 

 с влажност: от +10°C до +60°C; 
Влажност: от 20% до 90%; 
Отклонение от зададената температура: 0,1°C; 
Отклонение от зададената влажност: 1% RH; 
Осветление: макс. 20,000 lux, чрез 15 лампи; 
Камера от неръждаема стомана; 
Корпус от прахово боядисана стомана; 
Две полици, максимално 16; 
Вътрешни размери (ШxДxВ)  507x560x1115 мм; 
Външни размери (ШxДxВ): 760x810x1780 мм; 
Захранване: 230 V - 50 Hz. 

Контролната система N-wise обезпечава работни параметрите близки до ОС. Осветлението е 
от трите страни с независим контрол. Представлява комбинация от дневна и Grolux 
флуоресцентна светлина. Постига се висока точност на поддържане на влагата дори и при 
висока температура. Мощната вентилационна система е отговорна за равномерното 
разпределение на температурата и влагата в работната камера.  
 
Контролната система N-wise има редица отличителни характеристики като 7’’ цветен touch 
панел, памет за 20 програми, изчислява точката на оросяване, голяма вградена памет от 
2GB. Работните параметри могат да бъдат проследени графично срещу времето. 

18 990,00 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 30.09.2016 год. 

или до изчерпване на складовите количества. Цените са 

валидни при условия на авансово плащане и DDP София. 

ПРОМОЦИЯ 

EBI 300 USB дата логер за 

температура 

Температурен сензор: NTC; 
Температурен обхват: -30 до +60 °C;  
Точност: ±0.5 °C;  
Резолюция: 0.1 °C;  
Памет за 40 000 отчитания;  
Цикъл на измерване: 1 мин до 24 ч;  
Отложен старт: макс 72 часа;  
Функции: Min, Max, оставащо време до 
запълване на паметта, Alarm on/off;  
Аларми 2 гранични стойности;  
Захранване: батерии;  
Клас на защита IP65;  
Размери: 80 x 34 x 14 mm.  

200,00 лв. 

без ДДС 

Филтри - специални цени за наличности на склад  

Кат. номер Описание Опаковка 
Цена в лева 

без ДДС 

SFNY013022N NY сириндж филтри, диаметър 13 мм 

размер на порите 0,22µм 

100 бр. 50,00 

SFCA030045N CA сириндж филтри, диаметър 30 мм 

размер на порите 0,45 µм 

100 бр. 90,00 

MFMCE047045 

GWS 

MCE стерилни градуирани мембранни 
филтри, диаметър 47 мм 

размер на порите 0,45 µм 

100 бр. 45,00 

Стъклени шишенца 

Кат. номер Описание Опаковка 
Цена в лева 

без ДДС 

6200301 Стъклени шишенца, 5 мл, тъмно стъкло, 

PE уплътняваща капачка 

200 бр. 80,00 

3562123 Стъклени шишенца, 3 мл, светло стъкло, 

Алуминиева капачка на винт 

100 бр. 80,00 


