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Reputația companiei se 
bazează pe implementarea 
cu succes și mentenanța 
soluțiilor complexe 
pentru următoarele 
categorii de clienți: 
laboratoare fizico-chimice, 
patologice, de biologie 
și micro-biologie, 
precum și soluții bazate 
pe microscopie și 
nano-tehnologie.

HYPO Tech & Consulting 
și-a dezvoltat portofoliul 
de soluții și servicii pornind 
de la principiul integrării 
complete a aplicațiilor care 
îndeplinesc cerințele de 
procesare din cadrul unui 
laborator, având în vedere 
furnizorii de tehnologie 
de vârf la nivel mondial 
și cel mai bun raport 
calitate-preț.

HYPO Tech & Consulting este o companie românească, având capital 100% privat și o echipă 
de specialiști cu experiență de peste 15 ani în furnizarea de soluții complete în domeniile:

Serviciile profesionale acoperă  
întreg ciclul de viață al unei soluții
CONSULTANȚĂ de specialitate în vederea identificării 
soluției care îndeplinește cu succes toate cerințele de 
procesare existente la beneficiar

LIVRAREA echipamentelor în parametrii agreați

INSTALAREA echipamentelor și aplicațiilor software 
aferente soluției necesare beneficiarului

INSTRUIREA utilizatorilor

GARANȚIE ȘI SUPORT TEHNIC pe durata exploatării soluției 
furnizate, conform SLA-ului agreat cu beneficiarul

UPGRADE SOLUȚIE în cazul în care soluția inițială trebuie 
adaptată la cerințele dinamice ale beneficiarului

POST-GARANȚIE atât pentru soluțiile furnizate de noi, cât și 
pentru soluțiile furnizate de terți.

Avantajele principale ale companiei
SPECIALIȘTI CERTIFICAȚI cu vastă experiență, de peste 
15 ani, în implementarea soluțiilor de laborator

SOLUȚII FIABILE customizate pe nevoile specifice clienților

CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PREȚ

PARTENERIATE SOLIDE cu lideri mondiali în soluții complexe 
de laborator

PUNCT UNIC DE CONTACT. Asigurăm toate serviciile 
profesionale integrate necesare în cadrul unui laborator, 
de la consultanță în identificarea soluției optime, până la 
serviciile post-garanție. Astfel, clienții beneficiază de timpi 
reduși de răspuns și de economii de costuri.

16+ ani de experiență  
în domeniu

20+ certificări tehnice

70+ clienți

80+
soluții de laborator 
implementate  
cu succes

20+ parteneri de top  
la nivel mondial

Pentru a dovedi focusul companiei asupra 
calității soluțiilor și serviciilor furnizate, 
HYPO Tech & Consulting a obținut 
certificarea ISO 9001:2008.
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DIAGNOSTICINDUSTRIE 
(controlul calității)
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Aparate de agitare, amestecare și omogenizare
Realizate la un înalt nivel calitativ și competitiv, de către producători 
de tehnologie de vârf la nivel mondial

BLENDERE
Cele mai cunoscute aparate de amestecare, ce pot mixa/
mărunți lichide-lichide, lichide-solide, solide-solide. Sunt 
folosite cu precădere în mărunțirea produselor biologice 
și amestecarea lor cu diferite substanțe lichide. Se pot 
amesteca volume variate (de la 125 ml până la 2 l), într-un 
timp redus (viteza de mixare poate varia de la 600 rpm 
până la 20000 rpm), asigurând avantajul procesării unei 
game diversificate de tipuri de probe.

OMOGENIZATOARE MECANICE
Cele mai utilizate echipamente pentru omogenizarea 
substanțelor lichide. Sunt disponibile pentru volume variate, 
de la 0,5 ml la 10 l. Elementul de omogenizare poate fi ales 
din inox sau plastic, poate fi achiziționat și separat, asigurând 
avantajul reutilizării echipamentului achiziționat inițial.

STOMACHER
Omogenizator ce folosește o pungă închisă ermetic, 
pentru a preveni răspândirea aerosolilor obținuți în urma 
omogenizării. Recomandat pentru omogenizarea țesuturilor 
animale și vegetale cu pericol biologic, asigurând avantajul 
minimizării riscului de contaminare.

Agitatoare mecanice
Utilizate atât în laboratoarele chimice,  
cât și în laboratoarele biologice
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CU ÎNCĂLZIRE
Asigură, în afara agitării, posibilitatea încălzirii suprafeței 
de lucru (ceramică / metalică), în funcție de specificul 
aplicației. Pot mixa volume variate (500 ml … 30 l), cu o 
viteză parametrizabilă cuprinsă între 60…2500 rpm, la o 
temperatură setabilă între ambient +5°C…400°C, asigurând 
avantajul utilizării pentru o gamă variată de aplicații. 

FĂRĂ ÎNCĂLZIRE
Pot mixa volume variate de probe (1 ml…30 l) într-un timp 
foarte scurt (cu viteză cuprinsă între 60…2500 rpm), la 
temperatura camerei, asigurând economii substanțiale ale 
costurilor de procesare.

Cu motor – cele mai răspândite, datorită costului scăzut 
de achiziție, dezavantajul fiind limitarea capacității de 
procesare la volume începând cu 500 ml. 

Fără motor – avantajul eliminării motorului și folosirea unor 
bobine inductive conduce la minimizarea dimensiunilor 
echipamentului, ceea ce asigură posibilitatea mixării de 
soluții cu volume foarte mici, începând cu 1 ml. Au ergonomie 
sporită, sunt robuste și fiabile, rezistente la apă și la praf. 
Pot fi folosite imersate într-un lichid, asigurând posibilitatea 
agitării substanțelor ce trebuie termostatate în baie de apă. 
De asemenea, pot fi dotate cu mai multe locuri, asigurând 
posibilitatea procesării simultane a probelor multiple.

Sunt extrem de compacte și 
ergonomice, ocupând foarte 
puțin spațiu în laborator. 

Datorită faptului că în 
contact cu proba nu intră 
decât o bucată de magnet 
acoperită, în general, cu 
Teflon, avantajul major 
este minimizarea riscului 
de contaminare a probei, 
de contaminare încrucișată 
și de contaminare a 
aparatului, asigurând, 
astfel, o înaltă acuratețe 
a rezultatelor obținute și o 
eficientizare a costurilor de 
procesare. 

Agitatoare magnetice
Cele mai eficiente, folosite și apreciate atât în 
laboratoarele chimice cât și în cele biologice



FĂRĂ INCUBARE
Cele mai răspândite datorită costului redus,  
acolo unde nu este nevoie de temperatură controlată.

CU INCUBARE
Ideale pentru incubare la o temperatură ce poate fi setată 
între +25°C și +100°C, stabilită conform producătorulului 
kit-ului ELISA.

Acestea dispun de o multitudine de accesorii pentru a fi 
folosite cu majoritatea recipientelor disponibile deja într-un 
laborator, asigurând, economii considerabile de costuri.

Agitatoare microplăci
Necesare în laboratoarele de ELISA pentru 
agitarea substanțelor în cadrul preparării 
probelor pentru diagnostic ELISA, cu viteză 
selectabilă între 150-1350 rpm

Agitatoare orbitale, rotaționale,  
cu reciprocitate și rocking
Indispensabile într-un laborator unde sunt 
metode ce impun o anumită formă de agitare  
a lichidelor

6 7 Aparate de agitare, amestecare și omogenizare



Sunt dotate cu diferite tipuri de adaptoare pentru diferite 
tipuri de recipiente (ex: eprubete, tuburi centrifugă, tuburi 
PCR, chiar și pahare Erlenmeyer), asigurând avantajul 
utilizării pentru o gamă variată de aplicații.

Puterea ultrasunetelor este un mijloc efectiv și eficient 
din punct de vedere energetic pentru a aplica o forță 
de forfecare puternică și un stres intens în lichide, în 
amestecuri pudră/lichid și în suspensii. 

Vortex-uri
Utilizate pentru agitări de scurtă durată,  
cu viteze cuprinse între 500-3000 rpm

Omogenizatoare cu ultrasunete
Folosite ca mixere de laborator sau in-line  
pentru mixarea, dispersarea, reducerea 
dimensiunilor particulelor, extracții și  
reacții chimice



Autoclave
Utilizate pentru sterilizarea echipamentelor, accesoriilor și 
substanțelor chimice și biologice, prin supunerea la abur saturat de 
înaltă presiune, la 121°C, pentru o perioadă de ≈ 15-20 de minute, 
în funcție de dimensiune și conținut. 

LABOKLAV 25
Sunt compacte și ergonomice (de mici dimensiuni), 
având performanțele celor mari, putând steriliza lichide, 
instrumentare și reziduuri. 

Au un volum de 25 l, dimensiunea camerei Ø 265x465 mm, 
cu posibilitate de reglare a temperaturii între 98°C și 135°C. 

Configurații disponibile:
B, M, V, MV.

B – versiune de bază
M – răcire rapidă integrată
V – sistem de vacuum integrat
MV – răcire rapidă și vacuum integrate
MS – răcire rapidă și contrapresiune integrate
MSL – răcire rapidă, contrapresiune și ventilare integrate
MSV – răcire rapidă, contrapresiune și vacuum integrate
MSLV – răcire rapidă, contrapresiune, ventilare și vacuum integrate
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Autoclavele sunt folosite 
pentru sterilizarea 
reziduurilor cu risc biologic, 
prin supunerea la abur 
saturat de înaltă presiune, 
la 135°C.



LABOKLAV 55-195
Sunt disponibile în diferite combinații de culori, de la 
volume de 55 l până la 195 l, cu posibilitate de reglare a 
temperaturii între 98°C și 135°C, prezentând următoarele 
caracteristici:

yy echipate pentru sterilizare lichide, solide sau reziduuri;

yy opțiuni potrivite pentru cele mai complexe aplicații de 
laborator;

yy proiectate să lucreze cu un consum minim de energie;

yy pot fi instalate atât vertical, cât și orizontal;

yy permit umplerea cu apă atât 
manual, cât și automat;

yy prezintă un rezervor 
încorporat pentru apă de 
sterilizare, cât și pentru apa 
de răcire;

yy pot fi conectate la 
sistemul de scurgere.

Configurații disponibile:
B, M, V, MV, MS,  
MSL, MSV, MSLV.

Caracteristici / Tip autoclav 55 80 100 135 160 195
Dimensiunea camerei (ØxT cm) 41x46 41x61 41x76 50x66 50x76 50x99

Volumul util al camerei (litri) 55 80 100 135 160 195

Dimensiuni instalare verticală (LxIxA cm) 74x60x76,5 74x60x91,5 74x60x106,5 84x70x96,5 84x70x106,5 84x70x121,5

Dimensiuni instalare orizontală (LxIxA cm) 74x76,5x60 74x91,5x60 74x106,5x60 84x96,5x70 84x106,5x70 84x121,5x70

Greutate (kg aprox.) 115 155 185 195 210 245

Capacitate de încărcare cu vase de 1 l
Instalare verticală, buc* 20 20 30 30 45 60 
Instalare orizontală, buc* 15 18 23 24 32 44
* încărcare parțială fără coșuri



Băi cu ultrasunete
Folosesc ultrasunetele (de obicei cu frecvențe din gama 20–400 kHz) 
și un solvent de curățare adecvat (uneori chiar apă de robinet), 
pentru a curăța obiecte delicate 

Într-un laborator, băile cu ultrasunete se pot folosi pentru:
yy degazare: pentru îndepărtarea sigură a gazelor din probă 
(ex: îndepărtarea CO2) sau pentru degazarea solvenților 
HPLC în laboratoarele de chimie analitică;
yy emulsifierea a două lichide ce, în mod normal, nu sunt 
mixibile (ex: ulei cu apă);
yy dispersia substanțelor ce nu sunt în mod normal mixibile, 
în general solide în lichide (ex: pigmenți în apă);
yy curățarea sticlăriei și a instrumentarului de laborator, 
chiar și în componente cu articulații sau cu corpuri goale;
yy aplicații speciale: pentru curățarea sitelor analitice. 

ELMASONIC S - Gama standard folosită în toate 
laboratoarele pentru degazare, dizolvare și curățare. 
Funcționează la o frecvență de 37 kHz și sunt disponibile în 
13 dimensiuni (volum tanc 0,8…90 l) cu putere adaptată în 
funcție de volumul tancului (240…3200 W).
yy ceas electronic și control al temperaturii;
yy sistem de protecție la încălzire în cazul utilizării uscate;
yy degazare rapidă;
yy autostart cu control de temperatură și câmp de oscilație 
electronic.

ELMASONIC P - Gama cu două frecvențe: 37 kHz (curățare, 
dizolvare, mixare și degazare) și 80 kHz (ideal pentru corpuri 
goale, spre exemplu capilare). Sunt disponibile 6 dimensiuni: 
volum tanc 2,75…28 l. Poate funcționa în modurile:
yy Standard: mixare, dizolvare și dispersie;
yy Puls: activând putere extra, cu 20% mai mare pe vârf;
yy Sweep: distribuție uniformă a ultrasunetelor în tot tancul;
yy Degas: degazare rapidă a probelor sau a solvenților HPLC;
yy Power Regulation: pentru suprafețe sensibile unde 
puterea ultrasunetelor trebuie să fie redusă.

Echipamentele fabricate de 
ELMA reprezintă calitatea și 
know-how-ul îmbunătățite 
continuu de peste 50 de ani, 
în toate sectoarele în care 
sunt necesare procese și 
technologii de curățate cu 
ultrasunete. 

10 11



ELMASONIC S50R
Proiectată special pentru curățarea sitelor, putând fi 
folosită și pentru degazarea solvenților HPLC. Asigură o 
capacitate de 4 site.

ELMASONIC S300 și modulul de curățare SRH 4/200
Proiectată special pentru curățarea a 4 site cu diametrul 
200/203 mm, 8”. Sitele sunt așezate înclinat și sunt rotite 
pe tot parcursul curățării, asigurând, astfel, o curățare mult 
mai bună într-un timp mult mai scurt. 

ELMASONIC X-TRA 30/50/70/150 cu o singură frecvență 
de ultrasunete – în laboratoarele industriale, materialele 
și produsele sunt analizate în scopul asigurării calității, 
atât pentru inspecția elementelor de intrare, cât și pentru 
inspecția produselor gata de livrare. Pentru acestea sunt 
folosite băile din gama Elmasonic S și Elmasonic P. Pentru 
cercetare-dezvoltare, sunt necesare inspecții suplimentare 
ale produselor și părților semifabricate, scop pentru care 
producătorul ELMA a proiectat special unitățile X-tra.

ELMASONIC TI-H cu tehnologie multifrecvență 
Specializate pentru necesități multiple în termeni de putere, 
operare permanentă sau frecvențe diferite în laboratoarele 
industriale și în scopuri de simulare în centrele tehnice.

ELMASONIC X-TRA PRO FLEX 1 și 2 cu stații de clătire 
Unități profesionale de dimensiuni mari folosite în facilitățile 
de producție dotate cu sisteme de clătire după curățare.

Accesorii și soluții de curățare
ELMA asigură o gamă largă de accesorii și soluții de 
curățare, ținând cont de multitudinea de aplicații la care se 
pot folosi băile cu ultrasunete.

Băile cu ultrasunete sunt 
folosite pentru a curăța 
foarte multe tipuri de 
obiecte, incluzând bijuterii, 
lentile și alte elemente 
optice, componente 
ceasuri, instrumente de 
stomatologie și chirurgicale, 
unelte, monezi, stilouri, 
crose de golf, jaluzele, 
componente ale armelor, 
instrumente muzicale, 
componente industriale și 
echipamente electronice.

„Made by Elma Germany” 
este principiul de bază 
ce garantează motivația, 
precizia, calitatea și un 
entuziasm constant pentru 
evoluție continuă.



Băi de apă și ulei
Sunt echipamente folosite pentru a încălzi blând 
și a menține la o anumită temperatură  
diverse materiale

SIMPLE
Încălzesc și mențin o temperatură constantă în interiorul 

tankului său. Acestea pot fi cu agitare și fără agitare, 
precum și cu răcire sau fără. Sunt disponibile mai multe 
dimensiuni 7…45 l. Datorită punctului de fierbere al apei 
acestea pot încălzi și asigura o termostatare peste ambient 
+5°C…95°C. Peste această temperatură, baia se poate folosi 
pentru fierbere pentru a se evapora substanțe care au 
punctul de fierbere până în 90°C. 

CU RECIRCULARE
Încălzesc și mențin o temperatură constantă a apei din 
interiorul tankului său, cu ajutorul unei pompe, putand 
fi recirculată în exterior pentru a termostata alte 
dispozitive. Acestea sunt disponibile și cu răcire, asigurând 
o temperatură de până la +4°C. Pot fi folosite și la 
temperaturi mai joase, dar, datorită punctului de îngheț al 
apei, în loc de apă se folosesc diverși alcooli. 

Băile de apă
Folosesc ca agent de termostatare apa care, 
prin proprietățile sale, asigură o încălzire 
blândă a materialelor precum menținerea unei 
temperaturi constante cu precizie foarte mare.
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SIMPLE
Încălzesc și mențin o temperatură constantă în interiorul 

tankului său. Acestea pot fi cu agitare și fără agitare, 
precum și cu răcire sau fără. Sunt disponibile mai 
multe dimensiuni 7…45 l. Acestea pot încălzi și asigura o 
termostatare peste ambient +5°C…200°C. Baia se poate 
folosi pentru fierbere pentru a se evapora substanțe care 
au punctul de fierbere până în 200°C. 

CU RECIRCULARE
Încălzesc și mențin o temperatură constantă a apei din 
interiorul tankului său, cu ajutorul unei pompe, putând fi 
recirculată în exterior pentru a termostata alte dispozitive. 

Băile de ulei
Încălzesc și mențin o temperatură constantă în 
interiorul tankului său, până la 200°C. Din cauza 
temperaturii de fierbere a apei, în loc de apă se 
folosesc diverse tipuri de ulei.



Balanțe și cântare
Folosite în toate domeniile, determină greutatea 
sau masa unui obiect, asigurând o precizie  
de la 0,00001 g până la tone. 

BALANȚE DE BUZUNAR 
Asigură mobilitate și precizie ridicată. Deoarece au puține 
taste, acestea sunt ușor și rapid de utilizat.

BALANȚE ȘCOLARE 
Sunt echipamentele „entry-level” cu o performanță 
extraordinară de cântărire.

BALANȚE ANALITICE 
Sunt balanțele cu 4 sau 5 zecimale, cu capacitate de la 80 g 
la 320 g, cu certificare CE [M] sau fără, cu calibrare internă 
sau externă.

BALANȚE TEHNICE 
Sunt balanțele cu 0, 1, 2 sau 3 zecimale, cu capacitate de 
la 60 g la 6 kg, cu certificare CE [M] sau fără, cu calibrare 
internă sau externă.

BALANȚE DE UMIDITATE 
Sunt folosite pentru măsurarea umidității sau a greutății 
uscate pentru diverse materii prime, din industrie și din 
agricultură. 
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CÂNTARE INDUSTRIALE 
Sunt folosite începând cu depozitele de marfă, până la cele 
montate pe macarale, cu posibilitate de măsurare de până 
la 1 tonă.

CÂNTARE MEDICALE 
Sunt folosite în scop medical, de la cântărire bebeluși până 
la cântărire invalizi în scaune cu rotile.

GREUTĂȚI DE CÂNTĂRIRE de diverse clase, E1, E2, F1, 
F2, M1, M2 și M3, individuale sau la set, certificate OIML.

INSTRUMENTE DE MĂSURARE 
KERN oferă o gamă diversificată de aparatură de măsurare 
a proprietăților fizice, cum ar fi: măsurarea forței de rupere, 
grosimea de acoperire, duritate plastic și metal, testere aur 
și diamant.

SOFTWARE de evaluare a forței.

ACCESORII – instrumente de măsurat înălțimea, huse 
pentru balanțe, cabluri de interfață, rampe pentru 
cântarele mari, standuri.

SERVICII DE CALIBRARE și verificare în laboratorul 
propriu, certificat DKD.



Centrifuge
Folosite în separarea diverselor substanțe dintr-o soluție. 
Folosește principiul sedimentării, unde accelerația centripetă 
face ca substanțele mai dense să se deplaseze pe direcția 
radială (pe fundul tubului de centrifugare).

Întrucât centrifugele sunt clasificate în mai multe categorii, 
la alegerea unei centrifuge trebuie să se țină cont de 
următoarele aspecte:

yy numărul de probe ce trebuie centrifugate simultan;

yy cantitatea de probă ce trebuie centrifugată;

yy tipul de probă ce trebuie centrifugată;

yy recipienții în care se vor centrifuga (dimensiuni, forme);

yy viteza de centrifugare;

yy temperatura de centrifugare (temperatura camerei sau 
trebuie răcită).

Sunt folosite atât în biologie (ex: la separarea 
componentelor sângelui), cât și în chimie  
(ex: la separarea diverselor substanțe chimice  
cu densități diferite).
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Conductometre, pH-metre, oxigenometre
Folosesc metoda electrochimiei, ce studiază reacțiile chimice care 
au loc într-o soluție, la interfața dintre un conductor de electroni 
(un metal sau un semiconductor) și un conductor de ioni (electrolit). 

CONDUCTOMETRELE măsoară conductivitatea 
electrolitică pentru a monitoriza progresele înregistrate 
într-o reacție chimică. Cu cât soluția este mai salină, alcalină 
sau acidă, cu atât conductivitatea este mai mare. De 
asemenea, conductivitatea este un parametru important ce 
definește calitatea apei, în special la apa pentru preparare 
probe în chimia analitică. Tot conductometrul este folosit 
pentru a determina salinitatea apei sărate.

PH-metrele măsoară pH-ul (aciditatea sau alcalinitatea) 
unui lichid cu ajutorul unui electrod special și, uneori, 
și al substanțelor semisolide, prin măsurarea ionilor 
de hidrogen. Valoarea pH-ului este esențială pentru 
procesele biologice, chimice și biochimice, precum și 
pentru caracterizarea multor produse. Aceste aparate 
sunt indispensabile în laborator, fie el chimic, biologic 
(măsurarea pH-ului și prepararea unor soluții cu un anumit 
pH) sau din industrie (controlul calității la carne, lapte și alte 
alimene, tratarea apei).

ORP (Potential Redox) este folosit pentru monitorizarea 
reacțiilor chimice, cum ar fi: verificarea denitrificării apelor 
uzate, efectul de dezinfectare al detergenților, precum și de 
puterea băilor de placare. Acest parametru se măsoară cu 
un pH-metru care este dotat cu un electrod aferent.

OXIGENOMETRELE măsoară oxigenul dizolvat dintr-o 
substanță. Măsurarea lui este foarte importantă în special 
în analiza apei potabile și reziduale, dar are și alte aplicații 
industriale.
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Ionometre, BOD, turbiditate
Prin aceste metode se pot determina diverse proprietăți și 
componente chimice cum ar fi: pH-ul, conductivitate, oxigenul 
dizolvat, consumul biologic de oxigen, concentrația anumitor ioni, 
concentrația substanțe în suspensie și solide dizolvate (turbiditate).

IONOMETRELE (ISE) sunt echipamente care, prin metoda 
ionilor selectivi, determină concentrația de ioni dizolvați 
într-o substanță. Ionii de K, Na, F și Cl sunt exemple de 
anioni și cationi ce se măsoară direct în soluții. Aceste 
aparate sunt foarte des folosite în industria alimentară, la 
controlul materiilor prime și a la controlul calității.

CONSUMUL BIOCHIMIC DE OXIGEN (BOD) este 
cantitatea de oxigen dizolvat necesar organismelor 
biologice aerobe dintr-o anumită cantitate de apă pentru a 
descompune materialele organice prezente în apă. Această 
măsurătoare este standardizată în două moduri:

yy CBO5: se măsoară conținutul de oxigen dizolvat, înainte 
și după o perioadă de cinci zile de incubare la 20°C;

yy CBO self-check cu respirometru: reducerea oxigenului 
determină o diferență de presiune certă, ce poate fi 
măsurată cu un senzor de presiune. Această metodă este 
foarte ușor de utilizat.

Cele două metode sunt foarte diferite, dar măsurătorile 
sunt corelate direct la instalațiile de tratare a apelor 
reziduale. 

TURBIDIMETRELE sunt folosite la analiza apei potabile 
și reziduale pentru a măsura cât de tulbure este, datorită 
substanțelor în suspensie sau dizolvate, în general invizibile 
pentru ochiul liber. Măsurarea turbidității este un test cheie 
de calitate a apei.



Vase pentru azot lichid – made în Germany
Vase specializate, utilizate pentru stocarea criogenilor, în special 
al azotului lichid (LN2). Aceste vase pot fi de mai multe forme și 
dimensiuni în funcție de aplicație. 

Container din inox izolat sub vaccum (tip APPOLO)  
- volume de 49,5…348 l.

Container din inox izolat sub vaccum (tip JUNO)  
- volum de 20 l.

Container din aluminiu (tip ALU) - volume de 10…100 l.

Container din aluminiu (tip ALU-CD) - volume de 12…60 l.

Container din aluminiu folosit în dermatologie  
(tip ALU-CD-DMT) - volume de 12…35 l.

Container din aluminiu folosit pentru stocare și 
transport probe biologice (tip BIO) - volume de 2…40 l.

Container cilindric din inox cu gât larg (tip DSS-D)  
- volume de 8…572 l.

Container din aluminiu folosit pentru  
stocare probe biologice (tip ARPEGE)
 - volume de 40…142 l.
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Au o înaltă stabilitate 
mecanică.

Rata de evaporare 
foarte mică, datorată 
superizolației cu mai 
multe straturi în mediu 
de vacuum.



Container din aluminiu folosit pentru  
transport probe biologice (tip VOYAGEUR)
Azotul lichid este absorbit într-o substanță poroasă ce 
asigură un înalt nivel de securitate (nu există riscul stropirii 
cu azot lichid). Sunt în conformitate cu toate regulile 
internaționale de transport de substanțe periculoase pe 
drum (ADR), pe linia ferată (RID) și prin aer (IATA-OACI). 
Disponibile în trei volume: 1,75 l, 6,5 l și 15 l.

Sistem de control automat al nivelului  
de azot lichid (tip LEVEL-CONTROL)
În multe aplicații de criogenie, cum ar fi contractarea 
axurilor și montarea bucșelor în azot lichid, înghețarea 
componentelor sau a probelor biologice, este foarte 
importantă menținerea nivelului de azot lichid. Acesta se 
poate face cu sistemul de control al nivelului fabricat de 
KGW-Isotherm.



Sisteme de distilare a apei
Sisteme specializate ce produc apă distilată, săracă în gaze, bacterii 
și fără pirogeni, cu o conductivitate foarte scăzută, în conformitate 
cu reglementările DAB și cu cerințele internaționale Pharmacopeea.

MONODISTILATOARE DIN INOX (2001/2, 2001/4)
Nu au rezervor de stocare, pot fi montate pe masa de lucru 
și produc 2 l/h, respectiv 4 l/h de apă distilată.

MONODISTILATOARE CU REZERVOR DE STOCARE  
(2002, 2004, 2008, 2012)
Rezervorul de stocare încorporat asigură de 2 ori 
capacitatea orară a unității, sistemele producând 2 l/h și 
4 l de stocare (2002), 4 l/h și 8 l de stocare (2004), 8 l/h 
și 16 l de stocare (2008), 12 l/h și 24 l de stocare (2012). 
Dispun de o funcție de monitorizare electronică, ce asigură 
producția continuă a apei distilate.

BIDISTILATOARE (2102, 2104, 2108)
Sisteme complet automate de distilare dublă a apei, ușor 
de utilizat (printr-un panou de control, cu simboluri clare, 
pentru monitorizarea ușoară a operațiunilor). Dispun de 
sistem de evitare a consumului nedorit de apă, alimentare 
cu apă printr-o valvă solenoid încorporată, cu conexiune 
pentru furtun de presiune 1/2” (Ø interior ≈12,7 mm), iar 
sistemul de încălzire și de evaporare a apei este realizat 
din oțel inoxidabil. Se pot monta pe perete sau pe masa 
de lucru. Sistemele produc 2 l/h (2102), 4 l/h (2104), 
8 l/h (2108). Nu dispun de rezervor de stocare. O valvă 
de închidere din sticlă borosilicată 3,3 permite apei 
mono-distilate să fie extrase.

GFL Germania asigură 
de peste 45 de ani 
„calitate construită pe 
tradiție”, soluțiile acestuia 
fiind renumite pentru 
îndeplinirea celor mai 
exigente nevoi, atenția la 
detalii, inovații tehnice, 
materiale de înaltă calitate, 
performanță și design, fiind 
apreciate în peste 150 de 
țări din întreaga lume.
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Compacte, puternice, produc apă distilată sau 
bi-distilată de înaltă calitate



MONO- ȘI BI-DISTILATOARE DIN STICLĂ (2202, 2304)
Sisteme complet automate de distilare simplă sau dublă 
a apei, ușor de utilizat (printr-un panou de control, 
cu simboluri clare, pentru monitorizarea ușoară a 
operațiunilor). Datorită conținutului extrem de scăzut de 
ioni metalici în apa distilată, aceste sisteme reprezintă 
tehnologia de vârf de pe piață. Există cinci modele complet 
automate: trei modele produc apă mono distilată de 2, 4 și 
8 l/h. Pentru bi-distilare, oferim două modele cu capacități 
de 2 și 4 l/h. Se pot monta pe perete sau pe masa de lucru.

Accesorii / sisteme de pre-tratare

yy Set furtun format din furtunuri de alimentare cu apă și de 
evacuare (1,5 m) și coliere;

yy Alimentator cu apă separat, pentru a alimenta 
evaporatorul cu apă dedurizată sau desalinizată 
(presiunea > 1 bar) și dispozitivul de răcire (presiunea > 3 
bar) cu apă de la robinet tratată de fosfați sau normală;

yy Controler de nivel pentru un rezervor de stocare extern 
pentru a opri energia și apa, atunci când rezervorul de 
stocare extern este plin;

yy Sistem de încălzire cu termostat pentru rezervorul de 
stocare internă, pentru a menține sterilitatea apei distilate;

yy Filtrul de declorinare elimină particulele de clor din apa de 
la robinet;

yy Cartușul de defosfatare previne formarea de depuneri în 
condensor;

yy Pre-filtrul cu pori de 1 µm asigură precurățarea apei de 
la robinet și protecția sistemului împotriva contaminării 
premature;

yy Suporți de perete pentru un filtre.

Prin distilarea apei de 
răcire pre-încălzite, 
sistemele de distilare a 
apei asigură economii 
considerabile de costuri 
de operare, nu necesită 
mentenanță, sunt deosebit 
de fiabile, sunt ușor de 
utilizat și au marcaj CE.



Frigidere și congelatoare
Indispensabile în orice laborator: biologic, fizico-chimic, controlul 
calității, microscopie sau patologie. Folosite pentru depozitarea 
substanțelor, reagenților sau a produselor biologice la o anumită 
temperatură, dată de aria de aplicare.

FRIGIDERE  
Cu o plajă de temperatură cuprinsă între +2°C la +12°C, 
depinzând de model. Acestea, în funcție de necesitățile 
utilizatorului, sunt disponibile în mai multe dimensiuni,  
de la volume mici (110 litri), ce pot intra sub o masă de lucru, 
până la volume foarte mari (500 litri).

CONGELATOARE  
Cu o plajă de temperatură cuprinsă între -15°C la -32°C, 
depinzând de model. Acestea, în funcție de necesitățile 
utilizatorului, sunt disponibile în mai multe dimensiuni,  
de la volume mici (110 litri), ce pot intra sub o masă de lucru,  
până la volume foarte mari (500 litri).

COMBINELE FRIGORIFICE  
Echipamente ce combină cele două elemente mai sus 
menționate, frigider și congelator. Sunt echipamente 
destinate laboratoarelor cu buget redus, ce au nevoie de 
temperaturi diferite de stocare, peste și sub 0°C.
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ULTRACONGELATOARELE 
Echipamente folosite pentru depozitare pe termen 
lung a probelor biologice. Dotate în standard cu afișaj 
multifuncțional (temperatura actuală, temperatura setată, 
temperaturile de alarmă), alarmă acustică și vizuală, 
alarmă la distanță, interfață internet, sistem de înregistrare 
a parametrilor de lucru, pregătite pentru sistem de back-up 
cu dioxid de carbon sau azot lichid. 

Acestea se clasifică după mai multe criterii:

yy Formă: vertical sau ladă;

yy Temperatura de lucru: între -20°C și -45°C sau  
între -40°C și -86°C;

yy Capacitatea de depozitare: de la 110 l la 800 l.

Accesorii opționale:  
Sistem de back-up cu dioxid de carbon sau azot lichid, card 
de securitate, interfață internet wireless, înregistrator de 
temperatură analogic (cu hârtie) sau digital.

Echipamente cu destinație specială în conformitate cu 
directiva europeană 92/42/EEC privind dispozitivele 
medicale:

yy Frigidere pentru bancă de sânge;

yy Refrigeratoare pentru plasmă;

yy Ultracongelatore de -40°C și -86°C pentru uz medical.



Hote cu flux laminar
Verticale sau orizontale, asigură o protecție optimă 
datorită sistemelor de filtrare HEPA. Disponibile în mai 
multe dimensiuni standard: 90, 120, 150 și 180 cm 

Verticale

DLF PCR – concepute special pentru a efectua procese 
PCR (reacții de polimerizare în lanț), într-un mediu de lucru 
curat, asigură funcționalități avansate de securitate*, gamă 
foarte largă de aplicații, echipate standard cu:

yy interior din oțel inoxidabil;

yy lumină UV (denaturează acizii nucleici);

yy capac deschidere.

DLF – concepute special pentru manipularea materialelor 
non-periculoase care necesită un mediu de lucru curat, 
funcționalități avansate de securitate*, gamă foarte largă 
de aplicații.

Mini V/PCR – de mici dimensiuni, ușor de acomodat în 
orice laborator. Înaltă securitate - nivel de clasă 10, pentru 
protecția produsului. Echipat standard cu UV pentru 
întreruperi oligonucleotide, pentru a preveni contaminarea 
atunci când efectuează PCR.

V-100 – spațiu de lucru de 90, 120, 150 sau 180 cm, sistem 
de recirculare a aerului filtrat prin filtre HEPA, pentru o 
protecție maximă a probelor non-toxice și economii de 
costuri. Suprafață de lucru din oțel inoxidabil, cu iluminare 
mare și bancă din oțel inoxidabil partiționată. Se pot 
asigura accesoriile, opțiunile și customizările necesare.
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Fiabilitatea și robustețea 
hotelor cu flux laminar 
Telastar, dovedite în peste 
50 de ani pentru clienți 
din peste 100 de țări, le 
recomandă drept sisteme 
ideale pe termen lung, 
pentru toate sectoarele de 
aplicații și medii de lucru.

Se pot furniza și hote cu dimensiuni speciale și 
customizate, pentru a îndeplini nevoi și aplicații 
specifice în cadrul laboratorului.



V30/70 – protecție maximă pentru produse, utilizatori 
și mediul înconjurător și economii de costuri, datorită 
sistemului de recirculare a aerului filtrat prin filtre HEPA/
ULPA. Ideale pentru probele non-patogene/non-toxice. 
Suprafața de lucru este din oțel inoxidabil, formată din mai 
multe părți. Permit personalizări (ex: adaptarea la robotică).

Orizontale

CLF Series – protecție maximă, ideale pentru manipularea 
materialelor non-periculoase care necesită un mediu de 
lucru curat. Aplicațiile sale sunt numeroase, în diverse 
domenii: industria farmaceutică, biotehnologie, farmacii, 
spitale, laboratoare universitare, cultura de țesuturi și 
laboratoare electronice. Fluxul de aer laminar filtrat prin 
filtrul HEPA creează o zonă de lucru de înaltă securitate*, 
prevenind ca aerul ambiental să pătrundă în zona de lucru.

H-100 – protecție maximă a produsului, datorită fluxului 
de aer laminar fără particule, ideale pentru procesarea 
produselor ce necesită spațiu liber generos pentru 
manipulare. Cu banc de oțel inoxidabil, zonă largă de lucru 
și geamuri laterale mari, care oferă iluminare sporită, 
hotele Telstar oferă condiții optime de lucru. Disponibile 
în 3 dimensiuni (120, 150, 180 cm), cu posibilități de 
personalizare pentru a îndeplini cerințele specifice de 
procesare ale beneficiarilor.

Mini-H – protecție maximă a produsului, datorită fluxului 
de aer laminar fără particule, ideale pentru procesarea 
produselor ce necesită spațiu liber optimizat pentru 
manipulare. Banc de oțel inoxidabil de 62,5 cm lățime și 
90 cm înălțime cu iluminare eficientă datorită geamurilor 
laterale, Mini-H oferă condiții ideale de lucru într-un spațiu 
de lucru minim.

Ergonomice, de înaltă 
calitate, fiabile și 
performante, cu interfață 
prietenoasă pentru 
utilizatori, ușor de utilizat și 
de întreținut.

*  în conformitate cu 
standardele ISO-14644-1  
(clasa 5), GMP Anexa 1 (clasa A),  
PIC și standardele echivalente



Hote microbiologice clasa I sau II
Proiectate în conformitate cu Standardul European EN 12469 
Clasa II – cele mai multe modele sunt certificate TÜV, având 
dimensiuni de la 90-180 cm, cu posibilități de personalizare.
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Caracteristicile unice, cum 
ar fi garniturile gonflabile 
și controlul de la distanță, 
fac ca hotele microbiologice 
Telstar să fie considerate 
sisteme avansate, de înaltă 
tehnologie.

Cu un design inovator și elegant, necesită spațiu minim 
(doar 759 mm lățime și 1260 mm înălțime) și asigură înaltă 
performanță (volum de lucru de 340 dm3), cu economii 
considerabile de costuri datorate eficienței sporite a fluxului 
de aer – căile de aer reduse ale sistemului, controlate prin 
microprocesor, mențin constant fluxul de aer în timpul 
filtrării, evitând consumul inutil de energie și încălzirea hotei, 
prelungind, astfel, durata de viață a hotei. Asigură cele 
mai avansate funcționalități din clasa sa, consum redus 
de energie, sunt silențioase, ușor de curățat și de depanat, 
necesită mentenanță minimă.

Bio II Advance
Deosebit de apreciate pentru ușurința în 
utilizare, confortul și siguranța asigurate 
utilizatorilor, probelor și mediului, precum și 
pentru ergonomia sporită a sistemului.



BioVanguard sunt 
fabricate în conformitate 
cu Standardul DIN 12980: 
Clasa II, precum și cu 
standardele internaționale 
de biosecuritate EN12469: 
Clasa II, NSF49: Clasa II 
tip A2, JIS K 3800: Clasa 
II tip A2. Zona de lucru 
îndeplinește standardele 
ISO 14644-1: Clasa 5, GMP 
Anexa 1: Clasa A și PIC.

Această gamă de hote a fost proiectată în conformitate cu 
cele mai înalte standarde de calitate, siguranță biologică, 
fiabilitate, ergonomie și ușurință în utilizare, îndeplinind cele 
mai noi și exigente cerințe ale clienților, cum ar fi consumul 
minim de energie și nivel de zgomot redus.

BIOVANGUARD B, 3 nivele de filtrare HEPA
Hote microbiologice de clasă II (tip A2), proiectate pentru 
risc microbiologic ridicat și aplicații foarte toxice, cum 
ar fi producerea de medicamente citotoxice (niveluri de 
biosecuritate 1, 2 și 3).

BIOVANGUARD Class II
Hote microbiologice proiectate pentru cercetare 
microbiologică cu agenți biologici (de exemplu, bacterii, 
virusuri etc.) și alergeni (niveluri de biosecuritate 1, 2 și 3).

BioVanguard
De înaltă calitate, asigură cel mai înalt nivel de 
protecție pentru operatori, produs și mediu, 
minimizând riscurile inerente în lucrul cu agenți la 
nivelurile de biosecuritate 1, 2 și 3. 



30 31 Hote microbiologice clasa I sau II

Sunt concepute pentru a nu permite canalizarea către 
exterior. În timpul funcționării, aerul ambiental trece prin 
partea superioară a hotei și printr-un filtru HEPA, pentru 
a furniza un flux de aer laminar în camera de lucru. Aerul 
contaminat este preluat în filtrul de evacuare HEPA 14 situat 
pe zona de lucru, înainte să fie exhaustat. Un sistem de 
exhaustare dedicat și un ventilator de la distanță evacuează 
100% din aerul filtrat de hotă. Întrucât aerul nu este recirculat, 
aceste hote sunt ideale pentru a fi utilizate atunci când 
utilizatorul lucrează cu substanțe chimice toxice și volatile.

EF/B2
Hote microbiologice de clasă II, tip B2 
cu 100% exhaustare și 0% recirculare, 
conform NSF 49, asigură securitatea 
eficientă a utilizatorilor, produsului și 
mediului împotriva micro-organismelor 
periculoase, care necesită biosecuritate 
de Nivel BSL-1, BSL-2 și BSL-3. 

Panou de control cu alarme și parametri

Design solid și ergonomic Ușor de întreținut Ușor de decontaminat



Type EF
Proiectate în conformitate cu cele mai înalte standarde 
de calitate, siguranță biologică, fiabilitate, pentru 
cercetare microbiologică cu agenți biologici (de exemplu, 
bacterii, virusuri etc.) și alergeni (niveluri de biosecuritate 
1, 2 și 3). Sunt fabricate în conformitate cu standardele 
internaționale de biosecuritate EN 12469 (Clasa II), 
NSF49 (Clasa II tip A2) și JIS K 3800 (Clasa II tip A2), 
sunt certificate complet de TÜV NORD, în conformitate 
cu EN 12469. 

Type EF/B
Ideale pentru risc microbiologic ridicat și aplicații foarte 
toxice, cum ar fi producerea de medicamente citotoxice 
(niveluri de biosecuritate 1, 2 și 3). Sunt fabricate în 
conformitate cu standardele DIN 12980 (Clasa II) și 
standardele internaționale de biosecuritate EN12469 
(Clasa II), NSF49 (Clasa II tip A2) și JIS K 3800 (Clasa II tip 
A2), sunt certificate complet de TÜV NORD, în conformitate 
cu EN 12469 și DIN 12980. Sunt echipate cu filtre Hepa 
suplimentare în formă de V sub suprafața de lucru, 
care filtrează aerul de intrare și asigură hota împotriva 
contaminării - astfel, asigură cel mai înalt nivel de siguranță 
pentru aplicații cu risc ridicat.

Euroflow Series
Hote microbiologice de clasă II (tip A2).
Este gama de top de înaltă calitate, asigură 
cel mai înalt nivel de protecție pentru 
operatori, produs și mediu, minimizând 
riscurile inerente mediului de lucru cu agenți 
la niveluri de biosecuritate 1, 2 și 3, fiind 
ergonomice și usor de utilizat. 

Zona de lucru este conform 
ISO 14644-1 (Clasa 5) și 
GMP Anexa 1 (Clasa A). 

Oferă protecție 
operatorului pe fluxul 
de intrare, protecția 
produsului prin filtrul HEPA 
în zona de lucru (30% 
evacuare, 70% recirculare) 
și protecția mediului prin 
exhaustarea aerului filtrat 
prin filtrul HEPA.



Sisteme de liofilizare
Special concepute pentru a răspunde celor mai exigente 
cerințe de cercetare și dezvoltare de liofilizare din 
centrele de C & D din industrie și mediul academic

LYOALFA
Ideale pentru centre de cercetare care necesită o 
capacitate mare de uscare prin congelare. Acest liofilizator 
este ca o consolă și este montat pe roți, ceea ce îl face ușor 
de instalat. Sistemul este foarte flexibil, pentru a permite 
uscarea prin înghețare simultană a sticlelor, fiolelor sau 
produselor vrac, prin conectarea la diferiți conectori  
sau în cameră.
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Calitatea sistemelor Telstar, 
dublată de angajamentul 
producătorului de a inova 
continuu pentru a veni în 
întâmpinarea cerințelor din 
ce în ce mai exigente ale 
beneficiarilor, recomandă 
Telstar ca lider în domeniul 
sistemelor de liofilizare.

Sistemele de liofilizare de 
laborator acoperă o gamă variată, 
de la sisteme ce se pot monta pe 
mese mici, până la echipamente 
sofisticate pilotate.

LyoAlfa



LYOBETA
Sisteme de liofilizare proiectate pentru produse biologice, 
farmaceutice și alimentare, care permit scalarea volumului 
de lucru, facilitând transferul de tehnologie către centrele 
de cercetare & dezvoltare și producție. Sunt sisteme de 
înaltă performanță, cu design BPL, care asigură efectuarea 
întregului proces de liofilizare complet automat, și 
monitorizarea cu acuratețe a acestuia.

Sistemele de liofilizare 
Telstar sunt fabricate în 
conformitate cu principiile 
BPL, respectând cele 
mai stricte standarde 
internaționale.

LyoBetaLyoQuest

LYOQUEST
Sisteme de liofilizare multifuncționale apreciate în domeniul 
cercetării și dezvoltării. Sunt de mici dimensiuni și compacte, 
dar au o capacitate de neegalat. Dispun de un sistem 
de control state-of-the-art și o serie de accesorii special 
concepute pentru a face din LyoBeta un sistem de liofilizare 
de referință din categoria sa.

Sunt sisteme de înaltă 
performanță, care asigură 
efectuarea întregului 
proces de liofilizare complet 
automat, și monitorizarea 
cu acuratețe a acestuia.



Mobilier de inox pentru patologie
În orice laborator de anatomie patologică și de prosectură este 
nevoie de mobilier ușor de dezinfectat și de curățat, rezistent la 
substanțe chimice. Din acest motiv, pentru confecționarea acestui tip 
de mobilier se recomandă ca material inox-ul de înaltă calitate.

MESE DE RECEPȚIE, PREPARARE  
ȘI COLORARE PROBE

Mese de recepție dispun de ventilație și au dimensiuni 
customizabile în funcție de necesitățile de procesare.

Mese de preparare au înălțime fixă, dispun de ventilație, 
iar dimensiunile sunt: 700x1400x920 mm (lxLxi); opțional,  
se pot adăuga o chiuvetă mică și robinet cu apă.

Mese de colorare probe au înălțime fixă, dispun de 
ventilație și o mică chiuvetă pentru curățare, suport pentru 
~7 reactivi de colorare; în funcție de model, mesele pot avea 
în dotare zonă de stocare sau zonă pentru încorporarea 
unui mic frigider. Se poate adăuga o unitate peste spațiul 
de lucru, ce dispune de un filtru cu cărbune activ sau cu 
permanganat de potasiu, cu indicarea automată când este 
necesară schimbarea filtrului, cu ventilație autonomă pe jos 
sau prin spate.

ECHIPAMENTE INTELIGENTE DE STOCARE
Dulapuri cu uși glisante din oțel inoxidabil, rafturi ajustabile 
pe înălțime și extracție de vapori pe fiecare raft sau 
dulapuri cu sertare neajustabile, fiecare sertar echipat 
cu tavă de colectare sau dulapuri cu uși glisante din 
sticlă securizată și structură din oțel inoxidabil, cu rafturi 
ajustabile pe înălțime și extracție de vapori pe fiecare raft 
sau dulapuri pe roți cu uși din sticlă securizată în partea 
de sus și sertare în partea de jos, cu sertare ajustabile 
pe înălțime, fiecare sertar echipat cu tavă de colectare, 
extracție de vapori pe fiecare raft.
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MESE DE PUS ÎN LUCRU  
(mese de macroscopie sau de grossing)
Întrucât la aceste mese se lucrează cu probe 
biologice fixate în formol, acestea sunt dotate 
cu sistem de extracție a vaporilor de formol 
sub suprafața de lucru. Aerul extras este 
trecut printr-un filtru ce absoarbe acești 
vapori, pentru a asigura securitate sporită, 
prin minimizarea riscului de intoxicare/
îmbolnăvire prin inhalarea vaporilor de formol.

Sistemele Propath pot fi utilate cu sistem 
de extracție intern cu filtru de permanganat 
de potasiu sau pot fi cuplate la un sistem 
existent de extracție al locației unde este 
montată. De asemenea, mesele sunt dotate 
cu chiuvetă (pe stânga sau pe dreapta), 
baterie de apă caldă și rece, cu duș pentru 
spălarea suprafeței de lucru după folosire, 
sistem de sprayere sub suprafața de lucru. 

Opțional pot fi adăugate: placă de disecție, 
dispenser de formol cu rezervor de colectare 
a reziduurilor, lumină, spoturi pentru o mai 
bună iluminare, dispensere de mănuși și 
șervețele, suporți pentru documente, suporți 
pentru instrumente, cameră digitală de 
macroscopie cu software aferent, computer, 
monitor, tastatură și mouse rezistente la 
apă și multe alte accesorii, pentru a asigura 
toate condițiile necesare procesării facile, 
eficiente și în deplină siguranță a probelor în 
cadrul laboratorului.

Mesele pot fi configurate cu montare pe 
mijlocul camerei (acces pe ambele părți) 
sau montare pe perete (acces pe o singură 
parte), cu suprastructură sau fără.

MESE DE AUTOPSIE – Renumite pentru 
stabilitatea și robustețea acestora. De-a 
lungul anilor, s-au dovedit a fi foarte fiabile 
și de încredere. Design-ul ergonomic 
permite optimizarea prin adăugarea de 
funcționalități, precum: ajustarea înălțimii, 
înclinarea mesei de lucru (pentru a facilita 
transferul cadavrelor grele de pe masa 
de autopsie pe cărucior), ventilarea părții 
de jos a mesei (pentru a minimiza riscul 
de intoxicare prin inhalarea vaporilor), 
suprafața de lucru perforată sau cu 7 bare, 
1-2 dușuri flexibile cu apă rece și caldă 
(pentru spălarea suprafeței de lucru), 
sprinkler (spray), robinete termostatice.

MESE DE DISECȚIE PORTABILE 
Unități mobile pentru efectuarea disecțiilor 
în cadrul autopsiei:

yy realizate în întregime din oțel inoxidabil de 
înaltă calitate;

yy dispun de roți pivotante cu frâne;

yy înălțimi ajustabile a suprafeței de lucru, 
utilizând o pedală hidraulică;

yy canal de scurgere ce poate fi închis 
printr-o supapă cu bilă (opțional).

Filtrul de permanganat de 
potasiu se consumă mult mai 
lent, numai la interacțiunea 
cu vaporii de formol, fapt ce 
duce la reducerea costurilor de 
întreținere, spre deosebire de 
filtrele din cărbune activ, care 
se consumă chiar dacă nu sunt 
folosite și la interacțiunea cu 
alte substanțe chimice.



Nișe chimice filtrante
Sisteme specializate care asigură eliminarea din zona de lucru a 
agenților poluanți gazoși și/sau solizi, a particulelor/aerosolilor, 
într-un mod eficient, simplu și economic din punct de vedere al 
costurilor, protejând atât utilizatorii, cât și mediul înconjurător.

CRUMA 670
Perfecte pentru spații de lucru mici, realizate din tablă 
de oțel cu vopsea epoxidică polimerizată antiacid și 
methylpropilene de înaltă rezistență, recomandate pentru a 
elimina produsele cu toxicitate scăzută.

CRUMA 870
Perfecte pentru spații de lucru medii, sunt realizate din 
tablă de oțel cu vopsea epoxidică polimerizată antiacid și 
methylpropilene de înaltă rezistență și sunt recomandate 
pentru a elimina produsele cu toxicitate scăzută/medie. 
Modelul este perfect pentru a fi unit cu o altă nișă chimică 
filtrantă de dimensiuni similare sau cu o CRUMA 990.

CRUMA 990
Perfecte pentru spații de lucru medii, realizate din tablă 
de oțel cu vopsea epoxidică polimerizată antiacid și 
methylpropilene de înaltă rezistență, recomandate pentru 
a elimina simplu și eficient produsele cu toxicitate scăzută/
medie (agenți poluanți gazoși și/sau particule/aerosoli solizi). 
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CRUMA asigură de peste 
40 de ani siguranța 
personalului, a produselor 
și a mediului înconjurător, 
soluțiile CRUMA fiind 
renumite pentru 
îndeplinirea celor mai 
exigente nevoi, atenția la 
detalii, inovații tehnice, 
materiale de înaltă calitate, 
performanță și design, fiind 
apreciate în peste 67 de 
țări din întreaga lume.

CRUMA 670 CRUMA 870 CRUMA 990



CRUMA 1010
Perfecte pentru aplicații la temperaturi ridicate (max. 60°C), 
în spații de lucru înalte, sunt realizate din tablă de oțel cu 
vopsea epoxidică polimerizată antiacid și methylpropilene 
de înaltă rezistență și sunt recomandate pentru a elimina 
simplu, eficient și economic produsele cu toxicitate scăzută.

CRUMA 1200
Cel mai mare model, perfecte pentru spații de lucru 
mari, sunt realizate din tablă de oțel cu vopsea epoxidică 
polimerizată antiacid și methylpropilene de înaltă rezistență 
și sunt recomandate pentru a elimina simplu, eficient și 
economic produsele cu toxicitate scăzută. 

CRUMA ECO2

Model dezvoltat la solicitarea clienților, având în vedere 
două principii fundamentale: ECO2 = Ecologic + Economic. 
Sunt realizate din tablă de oțel cu vopsea epoxidică 
polimerizată antiacid și methylpropilene de înaltă rezistență 
și sunt recomandate pentru a elimina simplu, eficient și 
economic produsele cu toxicitate scăzută.

Tehnologie de înaltă calitate 
și securitate.

Utilizează sistemul de filtrare 
CRUMA, filtre potrivite 
pentru toate tipurile de gaze: 
acizi organici, anorganici, 
formaldehidă, NH3 și amine.

CRUMA 1010 CRUMA 1200 CRUMA ECO2



Pico-dispensere
Tehnologie unică, care asigură dispensarea unor volume 
extra-mici, într-un mod eficient, simplu și economic din punct 
de vedere al costurilor, protejând atât utilizatorii, cât și 
mediul înconjurător.

Aplicațiile constau în eliberarea de proteine, anticorpi, ADN, 
reactivi și celule vii pentru life sciences și eliberarea de adezivi, 
lubrifianți și straturi de acoperire pentru aplicații industriale. 

Sunt disponibile diverse configurații de sistem:

yy cartușe de lichid de unică folosință pentru cercetare și 
dezvoltare/producție loturi mici;

yy cartușe de unică folosință mari pentru producție;

yy sisteme cu flux continuu pentru aplicații de producție OEM 
cu randament sporit. 

Cartușele Poly-Pico se adresează cerințelor de volume 
de lucru reduse (dimensiunea nominală a unei picături 
este de 30 pl, dar sistemul poate fi configurat să asigure 
și dimensiuni mai mari sau mai mici) și prezintă, în plus, 
posibilitatea de a recupera orice material neutilizat, 
asigurând economii considerabile de costuri. 

De asemenea, pot fi refrigerate până la -20°C cu fluidele 
stocate în ele și refolosite mai târziu, după decongelare. 
Cartușele pot fi completate prin: aspirație (ex: cu o pipetă 
standard) sau umplute de sus, în funcție de opțiunea 
preferată pentru o aplicație considerată. 

Volumul rezervorului (cartușului) este disponibil începând 
de la 20 µl, până la 1.000 µl sau un sistem în flux continuu, 
alimentat dintr-un recipient de volum mai mare (de câțiva 
litri), pentru aplicații de producție.
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Tehnologia inovativă de 
picurare la comandă 
permite cartușului de 
dozare să nu atingă 
substratul țintă, astfel 
că orice volum de lichid 
poate fi depus prin simpla 
distribuire a mai multor 
picături pe aceeași locație.

Poly-Pico asigură soluții OEM personalizate 
și soluții standard (off-the-shelf) pentru 
distribuirea cu înaltă precizie a fluidelor. 



Sistem de dispensie multi-cartuș:  
8 tipuri de capete de dispensare / 96 tipuri de microplăci

Viteza de dispensare 
este foarte mare, fără 
precedent (viteza nominală 
este de 1.000 de picături 
pe secundă per cap de 
dispensare, cu viteze chiar 
mai mari pentru anumite 
lichide).

Caracteristici și beneficii cheie:

yy picurare la comandă, non-contact, distribuție de lichid de 
volum ultra redus;

yy fără riscuri de contaminare încrucișată, prin utilizarea 
cartușelor de fluid de unică folosință;

yy nu necesită spălarea/curățarea sistemului dintre probe 
succesive;

yy acuratețe maximă, fără precedent: ±1% din volumul dorit, 
pentru toate volumele dispensate;

yy calibrare și verificare automată;

yy fluidele pot fi stocate/livrate în cartușe de dispensare;

yy cartușele și conținutul pot fi congelate (-20°C) pentru 
depozitare/utilizare ulterioară;

yy fără volum mort (se recuperează orice material neutilizat);

yy sunt disponibile mai multe configurații de capete de 
dispensare;

yy cartușe disponibile de la câteva sute de microlitri până la 
un mililitru;

yy sistem de flux continuu, care este alimentat de la un 
rezervor mare de lichid, pentru aplicațiile de producție  
cu randament sporit.

Tehnologia Poly-Pico  
permite următoarele soluții: 

yy umplerea cartușelor goale de 
dispensare a fluidelor cu proprii 
reactivi/biomateriale; 

yy achiziționarea de cartușe de 
dispensare pre-umplute cu reactivi/
biomaterialele dorite.

Posibilitatea de a stoca și 
reutiliza fluide în cartușe 
asigură manipularea 
simplificată a stocurilor 
de fluide, precum și 
transportarea sau 
distribuirea fluidelor într-un 
mod foarte eficient. 



Sisteme de purificare a apei
Asigură obținerea apei ultrapure și pure,  
direct din apa de la robinet sau din ape pre-tratate. 

Se pot configura patru tipuri de sisteme: 

TRACE
Produce apă necontaminată de substanțe organice sau 
anorganice dizolvate. Acest tip de apă este folosit în 
metodele de chimie analitică ce include, dar nu sunt limitate 
la, spectrometrie cu absorbție atomică, spectrometrie cu 
plasmă cu emisie optică și alte metode de analiză a urmelor 
de substanțe anorganice.

HPLC
Furnizează o calitate a apei purificate ce îndeplinește 
standardele metodelor pentru cromatografele cu lichide. 
Apa nu este contaminată de substanțe organice sau 
anorganice dizolvate. Valoarea TOC este sub 2 ppb. Apa 
produsă de Onsite HPLC și Connect HPLC este destinată 
metodelor de analiză organică cum ar fi cromatografie cu 
lichide, cromatografie cu gaze, spectrometrie de masă, 
precum și metodelor de analiză în biologia moleculară.

BIO
Produce apă necontaminată cu enzime (RNase și DNase, 
endotoxine sau contaminanți organici și anorganici). Lista 
de aplicații include biologia moleculară, culturile celulare și 
alte metode sensibile la RNase și endotoxine.

EDI
Produce apă purificată pentru uz general în laborator. 
Modulul integrat de electrodeionizare elimină necesitatea 
schimbării modulului de deionizare și, din acest motiv, costul 
de întreținere este foarte scăzut. Ca opțiune, vă putem 
pune la dispoziție rezervoare de până la 300 litri. Toate 
rezervoarele dispun de pompă de dispensare.
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Calitatea apei obținute 
îndeplinește cerințele de 
apă grad 1 (ultrapură) 
și 2 (pură), asigurând 
conformitatea cu 
standardul ISO3696 și 
standardele ASTM și CLSI.



SISTEME DE PURIFICARE  
DIRECT DIN APA DE LA ROBINET
Destinate atât laboratoarelor cu consum de până la 10 litri/zi 
(Integrity+), cât și celor cu consum mai mare de 10 litri/zi (B30).

B30 – sistem de înaltă calitate, cu scopuri multiple, ce 
produce apă grad 1 și 2. Funcționalități avansate*. 

Integrity+ - sistem de purificare a apei grad 1, dotat cu 
rezervor de 5 litri. Funcționalități avansate*. 

Crystal E – cel mai popular sistem de purificare a apei, cu 
scopuri multiple, ce produce apă grad 1 și 2.

Crystal B – sistem cu scopuri multiple, cu ușă de acces 
frontal, pentru a fi instalate în locațiile unde spațiul este critic.

Integrity – sistem de purificare a apei grad 1, dotat cu 
rezervor de 5 litri.

Crystal Clinic – sistem dedicat laboratoarelor de biochimie. 
În afară de portul de apă deionizată, sistemul include și un 
port pentru apă grad 2 de uz general în laborator.

SISTEMELE DE PURIFICARE  
DIN APE PRE-TRATATE

Onsite+ – sistem de înaltă performață, ce folosește ca 
alimentare apa pre-tratată prin osmoză inversă sau prin 
distilare. Aceasta trebuie pusă manual în rezervorul de 
alimentare. Funcționalități avansate*.

Connect – folosește ca alimentare apa pre-tratată 
presurizată. Funcționalități avansate*.

Onsite – sistem ce folosește ca alimentare apa pre-tratată 
prin osmoză inversă sau prin distilare.

Aplicații Configurații  
B30 sau Integrity+

Trace HPLC Bio EDI

Prepararea reagenților    

Cromatografie de ioni    –

Spectrometrie de masă 
cu plasmă (ICPMS)

   –

Spectrofotometrie cu 
absorție atomică

   

Spectrofotometrie cu 
plasmă (ICPOES)

   –

Lichid cromatografie 
de înaltă performanță

–   –

Gaz cromatografie –   –

Măsurători de Carbon 
Organic Total

–   –

Citometrie de flux – –  –

Culturi celulare – –  –

Biologie moleculară – –  –

Parametrii  
apei purificate

Configurații  
B30 sau Integrity+

Trace HPLC Bio EDI

Rezistivitate apă  
grad 2 (MΩxcm)

> 10,0 > 10,0 > 10,0 > 10,0

Conductivitate apă 
grad 2 (μS/cm)

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Rezistivitate apă  
grad 1 (MΩxcm)

18,2 18,2 18,2 –

Conductivitate apă 
grad 1 (μS/cm)

0,055 0,055 0,055 –

Nivelul de Carbon 
Organic Total (TOC) 

< 10 
ppb

< 2 
ppb

< 2 
ppb

< 30 
ppb

RNase (ng/ml) – – < 0,01 –

DNase (pg/μl) – – < 4 –

Bacterii (CFU/ml) < 1 < 1 < 1 –

Endotoxine (EU/ml) < 0,15 < 0,15 < 0,001 –

Particule > 0,22 μm < 1/ml < 1/ml < 1/ml –

Viața modulului de 
deionizare*

1 m3 1 m3 1 m3 N/A

Dimensiuni (cm) 
(L x A x i)

32 x 
54 x 
60

32 x 
54 x 
60

32 x 
54 x 
60

32 x 
54 x 
60

*Viața modului de electrodeionizare al B30 EDI 
este nelimitată deoarece se regenerează automat.

*  Funcționalități avansate:  
- dispensare volumetrică; 
- monitorizare TOC; 
- afișaj color LCD.



Vase Dewar
Sunt vase specializate, utilizate pentru stocarea criogenilor ale căror 
puncte de fierbere sunt mult mai mici decât temperatura camerei. 
Cel mai folosit criogen este azotul lichid.

CILINDRICE (tip 00 – S22) 
Folosite pentru aplicații flexibile în 
laborator, răcirea probelor mici, 
depozitare azot lichid (LN2), gheață 
uscată (CO2), alți agenți de răcire și  
ca vas izolator.

CU FUND PLAT (tip FB) 
Potrivite pentru utilizarea unui agitator 
magnetic. Folosite pentru aplicații 
flexibile în laborator, răcirea probelor 
mici, depozitare azot lichid (LN2), gheață 
uscată (CO2), alți agenți de răcire și  
ca vas izolator.

TIP CASTRON (tip SCH) 
Folosite pentru răcirea sticlăriei cu fund 
rotund, răcirea probelor mici.

CU AGITATOR MAGNETIC 
ÎNCORPORAT (tip MRD) 
Sunt folosite pentru mixarea 
substanțelor în gama de temperatură 
de la -200°C la +200°C.
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DE TRANSPORT (tip 26-29) 
Folosite pentru depozitarea și transportul bunurilor sensibile 
la temperatură (spre exemplu în gheață uscată - CO2), 
aplicații flexibile în laborator, răcirea probelor mici, vas cu o 
foarte bună izolare, depozitare azot lichid (LN2), în centrele 
unde folosirea unui capac este obligatorie.

DE CAPACITATE MARE (tip 30/4-35) 
Folosite pentru depozitarea și transportul bunurilor sensibile 
la temperatură (spre exemplu în gheață uscată - CO2),  
vas cu o foarte bună izolare.

SFERICE (tip 21-24) 
Folosite pentru depozitarea și transportul azotului lichid. 

FABRICATE DIN INOX (tip GSS și DSS) 
Folosite pentru aplicații flexibile în laborator, răcirea 
probelor mici, depozitare azot lichid (LN2), gheață uscată 
(CO2), alți agenți de răcire și ca vas izolator.  

ATENȚIE:
Când se depozitează azot lichid 
este necesar un orificiu de 
aproximativ 2 mm în capac. 



Incubatoare (termostate)
Încălzesc blând cu aer și mențin la o anumită 
temperatură diverse materiale sau probe 
biologice, în general cu o temperatură maximă de 
până la +80°C și o precizie de măsurare de 0,1°C.
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Sunt disponibile mai multe tipuri, de diverse 
dimensiuni, în funcție de aplicație:

SIMPLE
Ideale într-un laborator pentu aplicații ce necesită 
temperaturi de până la +80°C, în special folosite pentru 
incubare la +37°C. Sunt disponibile 8 dimensiuni de la 30 l și 
până la 750 l, cu convecție naturală sau convecție forțată, 
cu ușă dublă (cea din interior din sticlă, iar cea din exterior 
din metal). Soluțiile furnizate de noi au un control foarte 
strict al temperaturii, acest lucru fiind foarte important 
în procesul de cultivare, unde cea mai mică variație de 
temperatură poate afecta dezvoltarea celulară. 

CU CO₂
Folosite pentru culturi de celule, culturi de țesuturi și culturi 
de bacterii, precum și de microorganisme. De asemenea, 
soluțiile furnizate de noi au un control foarte strict al 
temperaturii și al nivelului de CO₂, acest lucru fiind foarte 
important în procesul IVF (In-Vitro Fertilization) unde, cea 
mai mică variație de temperatură, umiditate sau de CO₂ în 
timpul cultivării poate afecta dezvoltarea celulară.

CU RĂCIRE
Folosite pentru culturi celulare ce necesită temperaturi de 
incubare mai mici decât temperatura ambientală. În funcție 
de bugetul dumneavoastră și de aplicație, noi vă putem 
oferi două soluții de incubatoare cu răcire, cu compresor 
(5 modele cu dimensiuni între 55 l și 750 l) sau cu tehnologie 
Peltier (5 modele cu dimensiuni între 30 l și 750 l).



Etuve
Folosite în general la uscat sticlărie de laborator 
sau pentru menținerea la temperaturi ridicate 
de până la +300°C, cu o precizie de 1°C,  
a diverselor materiale. 

Sunt disponibile în mai 
multe dimensiuni, de la 30 l 
până la 750 l, și se folosec 
pentru diverse aplicații 
de la uscare sticlărie, 
testare materiale și până la 
experimente complexe unde 
sunt necesare variații de 
temperatură. 

Sunt disponibile și variante 
cu vacuum, necesare în 
aplicații unde se folosesc 
substanțe sensibile la 
oxigen cum ar fi: în industria 
cosmetică, alimentară sau a 
componentelor electronice. 
Acestea din urmă fiind 
disponibile în 3 modele  
de 29 l, 49 l sau 101 l.



Pompe de dispensare a mediilor de cultură 
FlexiPump® - instrument excelent pentru dispensarea serială a 
mediilor de cultură, agar sau orice diluent lichid
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FlexiPump® este compact, are o interfață intuitivă 
și ergonomie sporită. Viteza și precizia garantează 
o preparare a probei eficientă și sigură.

Funcționalități principale
yy selectarea a 3 moduri de distribuție (Continuă, Doză, 
Multi-doză);
yy 32 de programe editabile;
yy buton rotativ pentru navigare ușoară;
yy compact: numai 16 cm;
yy control foarte precis al fluxului:
y– precizie de până la 1%;
y– dispensează lichid de la 50 µL la 99 L;
y– fără contaminare: ansamblul de dispensare este 

autoclavabil;
y– sistem anti-cădere;
y– conforme cu ISO 6887-1 și ISO 7218.

yy calibrare simplă:
y– calibrarea facilă, pas-cu-pas a volumului ales de 

utilizator.
yy dispensare ușoară:
y– control îmbunătățit al dispensiei cu pistol și braț 

reglabil;
y– distribuire serială a:
y- mediilor de cultură (de ex.: 9 ml în eprubetă);
y- agar (de ex.: 18 ml din vas Petri);
y- orice diluant lichid (de ex.: 90 ml sau 225 ml din sticlă 
sau pungă).

yy întreținere ușoară:
y– cap de pompare Watson Marlow® de înaltă calitate;
y– motor puternic, fără piese supuse uzurii;
y– carcasă din policarbonat de înaltă rezistență și oțel 

inoxidabil durabil.



Sistem de omogenizare cu padele (stomacher)
Compania Interscience inovează și produce de peste 35 de ani 
sisteme performante de pregătire a probelor pentru  
analize microbiologice.

BagMixer® Premium Pack este cel mai bun și mai 
rapid mod de a dota laboratorul cu echipamente 
de înaltă calitate.

BagMixer® 400 este un omogenizator de 
laborator ușor de utilizat și puternic. Adaptat 
la toate tipurile de aplicații și cu o garanție de 
extracție bacteriană optimă, este un instrument 
excelent pentru analize de laborator, evitând 
toate riscurile de contaminare încrucișată.

Avantajele principale

yy Interscience este producător atât al sistemului de 
omogenizare, cât și al pungilor sterile;

yy BagMixer® este un best-seller mondial: peste 10.000 de 
echipamente sunt folosite zilnic pentru toate tipurile de 
analize microbiologice;

yy BagMixer® are garanție pe viață pentru amortizoare și ușă;

yy BagMixer® are o garanție de 3 ani.

Compania Interscience, din 
Franța, asigură o gamă 
completă de produse, 
adaptate cerințelor 
specifice existente în 
cadrul laboratoarelor de 
microbiologie.



Sistem automat de diluție și dispensare probe
easySpiral Dilute® este un sistem automat de dilutie și dispensare 
probe, ce asigură trasabilitate completă.
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Nu mai irosiți ore prețioase cu distribuția în 
tuburi, autoclavarea și spălarea tuburilor sau 
calibrarea pipetelor! 

Sistemul permite efectuarea a 5 x 1/10 diluții seriale și 
pregătire automată pe o singură cutie Petri, cu o gama 
numărabilă între 1-1012 UFC/ml.

Mult mai rapid decât orice altă rutină de laborator, 
easySpiral Dilute® vă garantează precizie și eficiență 
maximă în cadrul laboratorului dumneavoastră!



Numărător automat de colonii
Vârful de lance al companiei este numărătorul HD automat de 
colonii, adaptat la toate dimensiunile de cutii Petri și toate mediile.

Cu un sistem de iluminat ce garantează un 
confort deosebit în utilizare și înaltă precizie.

Avantajele principale

yy Reducerea considerabilă a timpului necesar  
numărării coloniilor

yy Acuratețe maximă și repetabilitate

yy Trasabilitate - prin exportul datelor și posibilitatea de a 
repeta ulterior analizele, pentru a verifica rezultatul inițial

yy Cameră de înaltă rezoluție

yy Iluminare LED fără reflecție și umbre

yy Citirea a 100% din suprafața cutiilor Petri

yy Aplicabilitate într-o arie foarte largă: 
y– industria farmaceutică (monitorizarea  

camerelor sterile)
y– industria medicală și veterinară
y– industria alimentară

Modele disponibile

yy Scan® 4000

yy Scan® 1200

yy Scan® 500

yy Scan® 300 

Scan® 300

Scan® 500

Scan® 1200

Scan® 4000



Mobilier de laborator
Mobilierul de laborator produs de MOMO LINE reprezintă cea 
mai bună soluție, având în vedere cele mai exigente cerințe 
pentru un laborator elegant și ergonomic, asigurând în același 
timp, maximă siguranță a utilizatorilor, fiabilitate și eficiență. 
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Folosind tehnologie avansată și materiale de cea mai bună 
calitate, mobilierul MOMO LINE poate dispune de cadre 
laterale în formă de „C”, realizate în întregime din tablă de 
oțel tăiată cu laser, conectate prin trei elemente orizontale, 
structura finalizată fiind deosebit de solidă, absorbind 
componentele de stres din toate direcțiile. Mobilierul realizat 
din tablă de oțel acoperită cu pulbere epoxi, asigură o 
structură complet neinflamabilă, fiind evaluată în „Clasa 0” 
din punct de vedere a reacției la foc. În plus, stratul de 
pulbere epoxidică asigură protecție completă împotriva 
produselor chimice agresive și coroziunii, ceea ce face din 
mobilierul MOMO LINE un produs foarte exclusivist, potrivit 
pentru instalarea în orice tip de laborator.

Certificatele de conformitate cu cele mai exigente standarde 
în domeniu (EN 13150: 2001, EN 14175:2001, marca GS) 
au fost eliberate de TÜV Rheinland și Bureau Veritas. 
Structurile au fost supuse unor teste de sarcină stricte și 
severe pentru a demonstra și fiabilitatea lor efectivă.

Mobilierul de laborator este caracterizat printr-o structură 
complet modulară, foarte ușor de asamblat și de adaptat la 
posibile cerințe viitoare ce pot apărea în cadrul laboratorului. 
Dispune, de asemenea, de compartimente dedicate pentru 
a permite încorporarea / integrarea de diverse sisteme și 
asigură conectarea la toate serviciile disponibile.

Mobilierul de laborator poate fi completat de o gamă largă 
de produse, cum ar fi dulapuri superioare, rafturi, rafturi de 
reactivi și dulapuri inferioare.

Sunt disponibile și versiuni de mobilier anti-vibrații, fiind 
soluția optimă în cazul în care instrumente extrem de precise 
trebuie să fie utilizate în maximă siguranță și acuratețe, 
precum și pentru cele mai exigente aplicații de microscopie.

Înălțimea standard a blatului este de 900 mm - utilizat în 
picioare, respectiv de 750 mm - utilizat așezat pe scaun.

Certificatul de conformitate 
eliberat de TÜV Rheinland 
confirmă rezistența 
mobilierului de laborator 
la o sarcină de 800 kg 
plasată pe suprafața 
de lucru, depășind 
considerabil prescripțiile 
minime ale standardului 
EN 14175: 2001.



Nișe chimice cu exhaustare
Nișele MOMO LINE sunt nișe chimice inovative, de 
cea mai avansată tehnologie, ce asigură protecția 
maximă utilizatorilor din cadrul oricărui laborator, 
fiind certificate conform normelor EN 14175:2003. 

Aerodinamica nișelor 
MOMO LINE a fost 
foarte atent analizată 
și proiectată special 
pentru a asigura 
uniformitate constantă și 
eficacitatea fluxurilor de 
aer, astfel încât riscurile 
de contaminare să fie 
maximizate.

Au fost proiectate și testate pentru multe aplicații diferite 
și sunt capabile să asigure sănătatea și siguranța în fiecare 
mediu de lucru, chiar și în cazul unor aplicații grele, ce 
implică substanțe chimice extrem de nocive. 

Îmbină standardele tehnologice avansate și materialele 
de înaltă calitate cu rafinatul stil italian, oferind un aspect 
foarte modern și deosebit de ergonomic în laborator.

Sunt în întregime realizate din tablă de oțel acoperită cu 
pulbere epoxi, ce asigură o structură complet neinflamabilă 
– sunt evaluate în „Clasa 0” din punct de vedere al 
reacției la foc. În plus, stratul de pulbere epoxidică asigură 
protecție completă împotriva produselor chimice agresive 
și coroziunii, ceea ce face din nișele MOMO LINE produse 
foarte exclusiviste. Tabla de oțel face din nișele MOMO LINE 
produse inovative pe piață.

Mai multe configurații diferite sunt disponibile, fiecare 
exigență sau necesitate specială a beneficiarilor putând fi 
îndeplinite cu succes. De asemenea, sunt disponibile multe 
accesorii diferite și elemente opționale, precum și o gamă 
largă de materiale pentru blatul de lucru: sash motorizat, 
componente rezistente la explozie etc. 

Sunt echipate cu un software avansat, conceput special 
pentru gestionarea și utilizarea facilă de către operatori, 
datorită ecranului tactil cu interfață foarte intuitivă. 
Software-ul de control încorporează o gamă largă de 
alarme și senzori de detectare, cu scopul de a monitoriza 
continuu condițiile de muncă ale nișei, gata să intervină 
prompt în caz de necesitate, asigurând întotdeauna 
protecția maximă a operatorilor. În plus, nișele MOMO LINE 
pot încorpora caracteristici avansate de control al fluxului 
de aer, destinate să pună în aplicare sisteme pro-active 
de securitate și de economisire a energiei, cum ar fi VAV, 
CLIMA și sistemele TWIN SET.



Pipete WITOPET 
Căutați cea mai recentă inovație 
în pipetare la un preț atractiv? 
WITOPET este exact pipeta potrivită. 
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Design-ul ergonomic, cu o greutate optimă a 
pipetei, necesită forțe de pipetare extrem de mici, 
făcând foarte confortabilă chiar și pipetarea pre-
lungită. Alte caracteristici inovatoare sunt: buto-
nul ejector ajustabil și blocare butonului de volum. 

Mai mult decât atât, WITOPET se caracterizează prin 
acuratețe superioară și precizie. Marjele de eroare ale 
pipetelor WITOPET sunt mult mai mici decât cele cerute de 
standardul ISO 8655.

WITOPET este disponibil ca model multi-canal, cu 8 și 12 
canale, acoperind un interval de volum de la 0,5 la 300 µl.

Avantajele principale
yy cea mai bună calitate, fabricate în Franța;
yy performanța cea mai bună pentru pipetele din clasa sa, la 
prețul cel mai competitiv;
yy extrem de ușoare, păstrând robustețea;
yy ergonomie perfectă pentru cel mai înalt confort;
yy forțele de pipetare extrem de mici necesare minimizează 
riscul apariției crampelor;
yy cea mai mare acuratețe și precizie, cu marje de eroare 
mai mici decât cerințele DIN EN ISO 8655;
yy blocarea butonului de volum asigură rezultate fără erori;
yy butonul ejector ajustabil patentat, pentru utilizatorii 
dreptaci și stângaci;
yy siguranța vârfurilor, din oțel inoxidabil;
yy mecanism încorporat de recalibrare, cheie de calibrare 
inclusă;
yy complet autoclavabile la 121°C;
yy certificat individual și numărul de serie.



Hielscher oferă o gamă largă de omogenizatoare 
cu ultrasunete de laborator (de la 50 la 400 W) 
pentru omogenizarea probelor în pahare de 
laborator, eprubete sau flacoane. Celulele de 
flux și adaptoarele pentru eprubete permit mai 
multe setări complexe în laborator. 

Echipamentele cu ultrasunete Hielscher sunt utilizate în 
întreaga lume ca mixere de laborator, echipamente de 
amestecare de mare capacitate sau omogenizatoare de 
particule montate in-line. Aplicațiile sunt foarte variate: de 
amestecare, dispersare, de reducere a dimensiunii particu-
lelor, extracție și reacții chimice, pentru diverse segmente 
ale industriei, cum ar fi: nano-materiale, vopsele și pigmenți, 
alimentară, cosmetice, produse chimice și combustibili.

Capabilitățile de scalare
În timp ce scalarea unui proces de la nivelul unui laborator 
sau din producție este pasul cel mai critic și mai greu 
pentru alte tehnologii de amestecare, acesta este foarte 
simplu cu echipamentele Hielscher Ultrasonics. Sistemul 
de ultrasunete funcționează bine pentru volume de până 
la 100 L pentru unele aplicații, iar sistemul de ultrasunete 
in-line, folosind reactoare de celule de flux și o pompă de 
alimentare este cea mai eficientă soluție. 

Control digital optimizat
Noile echipamente Hielscher sunt dotate cu comenzi digitale 
îmbunătățite, cum ar fi: ecran tactil, SD-card, control al 
temperaturii și interfață LAN pentru controlul din browser. 
Nu necesită instalare de software.

Ușor de curățat (Clean-In-Place)
Mixerele cu ultrasunete Hielscher sunt disponibile cu accesorii 
sanitare pentru accesul ușor și curățare facilă. Cavitățile 
sistemului asigură procedurile de Clean-In-Place (CIP). 

Hielscher Ultrasonics, din 
Germania, este specializată 
în inovarea și fabricarea 
de omogenizatoare cu 
ultrasunete de mare putere 
pentru laborator, precum și 
pentru producție.

Omogenizatoare cu ultrasunete 
pentru prelucrarea lichidelor
Puterea ultrasunetelor este un mijloc eficient 
și eficace pentru a amesteca substanțele, 
inclusiv pe cele nemiscibile, în general.



Compania noastră vă oferă o gamă largă de consumabile după cum urmează:

Baloane cotate Casete patologie Cilindri gradați Crioboxuri Criotuburi

Desicatoare Lame microscop Lamele microscop Lame microtom Matrițe includere

Microplăci Pahare Berzelius Pahare Erlenmeyer Pipete gradate Pipete volumetrice

Pisete și picurătoare Sticle reactivi Tuburi centrifugă Vârfuri pipetă Vârfuri de pipetare

Cuțite din diamant
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Cuțitele din diamant sunt folosite, 
în general, pentru prepararea 
probelor pentru microscopie 
electronică.

Vă punem la dispoziție toată gama 
de produse ale companiei Diatome 
din Elveția, liderul mondial în 
fabricarea cuțitelor din diamant. 

Asigurăm o gamă foarte largă de echipamente și consumabile 
de specialitate, de înaltă calitate, având în vedere experiența, 
practica și expertiza îndelungată în tehnicile de preparare a 
specimenelor și microscopie.

Consumabile

Consumabile pentru microscopie electronică
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HYPO Tech & Consulting SRL
București, Șos. Dudești-Pantelimon Nr. 29, Sector 3, C.P. 033091
Tel: +4 0723.682.401, +4 0722.540.007
E-mail: office@hypo.com.ro
Website: www.hypo.com.ro ver. 3

With HYPO guidance see the magic of science!


