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CO W KATEGORII?

Komora laminarna LabGard® AIR model NU-543 z certyfikatem EN12469 
znajduje się na liście komór bezpieczeństwa biologicznego klasy II, typu 
A2, zapewniająca ochronę personelu, produktu i środowiska. Powietrze 
z LabGard® może zostać wypuszczone, po oczyszczeniu przez filtry HEPA, 
z powrotem do pomieszczenia lub komora może być podłączona do 
systemu HVAC obiektu, aby zminimalizować zanieczyszczenie krzyżowe 
biologicznymi substancjami biologicznymi niskiego lub średniego ryzyka 
przy braku lotnych toksycznych chemikaliów.

Komora laminarna seria IoT – II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego 
firmy Haier Biomedical zapewniająca ochronę użytkownika, próbki 
i środowiska. Właściwości: stała prędkość przepływu powietrza, 
system cyrkulacji powietrza: 30% wyrzut / 70% recyrkulacja, filtr ULPA 
o sprawności 99,9995% dla cząstek o średnicy 0,12 µm, dwa wentylatory 
DC zapewniające wysoką niezawodność pracy przy jednoczesnym 
niskim poziomie hałasu oraz zużycia energii, 10-calowy ekran dotykowy LCD.

Komory laminarne, Komory do PCR, Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa, 
Wyciągi laboratoryjne, Systemy liczników cząstek w powietrzu, Akcesoria do komór

NuAire

Haier Biomedical

NU-543

Smart loT

Komora laminarna 
BIOHAZARD

Komora laminarna 
BIOHAZARD

UVC/T-M-AR to komora zaprojektowana do czystej pracy z próbkami 
DNA. Model UVC/T-M-AR jest modelem nastołowym, wykonanym 
z metalowej ramy i powierzchni roboczej ze stali nierdzewnej. 
Promieniowanie UV z otwartej lampy dezynfekuje powierzchnię roboczą 
dezaktywując fragmenty DNA/RNA w ciągu 15-30 min ekspozycji. 
Komora wyposażona jest w przepływową lampę antybakteryjną UV, 
która zapewnia ciągłą dekontaminację wewnątrz komory w czasie 
pracy. Lampa ta jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.

BiosanUVC/T-M-AR

Komora do PCR

https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-recyrkulacja/komora-laminarna-biohazard-nuaire-nu-543.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-recyrkulacja/komora-laminarna-biohazard-haier-biomedical-seria-smart-iot.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-do-PCR/komora-do-pcr-biosan-uvct-m-ar.html
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Komory laminarne BIOHAZARD z recyrkulacją

Komory laminarne BIOHAZARD Haier Biomedical seria Intelligent
Komory serii Intelligent II klasy bezpieczeństwa z recyrkulacją, 
wyposażone m.in. w czujnik ruchu, kontrolę blokady lampy UV, 
cyfrowy wyświetlacz, alarmy zapewniające bezpieczną pracę.

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-543
Komora serii LabGard II klasy bezpieczeństwa A2 z recyrkulacją, 
wyposażona w system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą, 
dwa filtry HEPA, system automatycznej dekontaminacji. Wyrób med.

Komory laminarne BIOHAZARD Haier Biomedical seria Smart IoT
Komory serii Smart IoT II klasy bezpieczeństwa z recyrkulacją, 
wyposażone w 10-calowy ekran dotykowy LCD, filtr ULPA, kontrolę 
blokady lampy UV, okno frontowe suwane.

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-545
Komora serii LabGard II klasy bezpieczeństwa A2 z recyrkulacją, 
wyposażona w kolorowy dotykowy ekran LCD, system cyrkulacji 
powietrza z jedną dmuchawą, dwa filtry HEPA. Wyrób medyczny.

Komory laminarne polipropylenowe BIOHAZARD z recyrkulacją

Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa TopAir
Komory II klasy bezpieczeństwa, wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, 
dwa filtry ULPA (lub HEPA), szyby boczne ze szkła hartowanego, alarmy nieprawidłowej 
pracy, konstrukcja wykonana z odpornego polipropylenu.

Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD - ECOLINE TopAir
Komory serii ECOLINE II klasy bezpieczeństwa z recyrkulacją, wyposażone w kolorowy, 
dotykowy panel sterujący, dwa filtry ULPA (lub HEPA), system cyrkulacji powietrza 
z jedną dmuchawą, alarmy nieprawidłowej pracy.

Komory laminarne BIOHAZARD z całkowitym wydmuchem

Komory laminarne BIOHAZARD NuAire NU-560 / NU-565
Komory serii LabGard II klasy bezpieczeństwa B2 z całkowitym wydmuchem, 
wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, umożliwia pracę z czynnikami 
biologicznie niebezpiecznymi sklasyfikowanymi w kategoriach 1, 2 i 3.

Komora laminarna
BIOHAZARD NuAire NU-543

Test dymny
(kontrola przepływu)

https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-recyrkulacja.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-polipropylenowe-BIOHAZARD-z-recyrkulacja.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-calkowitym-wydmuchem.html


sb PRACA W WARUNKACH
STERYLNYCH I BEZPIECZNYCH

4

Komory do przygotowywania farmaceutyków / cytostatyków

Komora II klasy bezpieczeństwa NuAire NU-581 do pracy
z cytostatykami
Komora serii LabGard ES HD II klasy bezpieczeństwa, 
wyposażona w kolorowy, dotykowy ekran LCD, dwa filtry 
HEPA oraz trzeci filtr – unikalny system zespołu owalnych 
filtrów podblatowych.

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-NTE800
Izolator z negatywnym ciśnieniem względem pomieszczenia, 
całkowitym wyrzutem powietrza oczyszczonego, stosowany do 
pracy także z materiałami niebezpiecznymi (np. cytostatyki).

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-PR797
Izolator z pozytywnym ciśnieniem, stosowany do pracy 
sterylnej z materiałami nie stanowiącymi zagrożenia dla 
operatora, znakomita widoczność obszaru roboczego, 
filtry absolutne HEPA.

Komory do PCR

Komora do PCR Biosan UVT-S-AR
Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca 
ochronę przed kontaminacją, model nastołowy, materiał 
ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkło.

Komora do PCR Biosan UVC/T-M-AR
Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca 
ochronę przed kontaminacją, model nastołowy, materiał 
ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkło.

Komora do PCR Biosan UVC/T-AR
Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca 
ochronę przed kontaminacją, ściany wykonane z 
pleksiglasu, powierzchnia robocza malowana proszkowo.

Komora do PCR Biosan UVT-B-AR
Komora do pracy czystej z próbkami DNA, zapewniająca 
ochronę przed kontaminacją, model nastołowy, materiał 
ścian: tylna - stal nierdzewna, boczne - stal z powłoką 
odporną chemicznie, frontowa - szkło.

Komory BIOHAZARD I klasy bezpieczeństwa

Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-813
Komora serii LabGard zapewniająca ochronę personelowi 
pracującemu z aerozolami i innymi cząsteczkami o niskim 
potencjale ryzyka, filtr HEPA, akrylowe boczne panele.

Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-819
Komora serii LabGard zaprojektowana do pobierania, 
filtrowania i usuwania powietrza ze strefy pracy przy pomocy 
zewnętrznego systemu oczyszczania, filtry HEPA, akrylowe 
boczne panele.

https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-do-przygotowywania-farmaceutykow-cytostatykow.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-do-PCR.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-BIOHAZARD-I-klasy-bezpieczenstwa.html
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Komory laminarne z poziomym przepływem powietrza

Polipropylenowe komory laminarne z poziomym przepływem powietrza TopAir
Komory wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, powierzchnię roboczą wykonaną ze stali 
nierdzewnej, boki przeszklone, oświetlenie LED, wentylator z 10-stopniową regulacją, licznik godzin pracy 
filtra, system alarmu wymiany filtra.

Komory z poziomym laminarnym przepływem powietrza NuAire NU-240 AireGard™ ES (Energy Saver)
Komory wyposażone w system filtrów wstępnych, filtr HEPA, ściany boczne ze stali nierdzewnej z portami 
dostępowymi, blat roboczy ze stali nierdzewnej z pokryciem z PCV, oświetlenie fluorescencyjne, 
elektroniczny system kontroli AeroMax.

Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza

Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza – ECOLINE TopAir
Komora wyposażona w filtr HEPA, obudowa oraz powierzchnia robocza wykonana z polipropylenu, 
oświetlenie LED, boki komory – pełne, analogowy panel sterowania.

Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przepływem powietrza TopAir
Komora wyposażona w filtr HEPA, materiał obudowy – polipropylen, powierzchnia robocza wykonana 
ze stali nierdzewnej, oświetlenie LED, boki komory – szkło, kolorowy, dotykowy panel sterujący.

Komora laminarna

Wyciągi laboratoryjne

Dygestoria bezwyciągowe TopAir
Polipropylenowe dygestoria serii BASIC oraz PRO, 
wyposażone w kolorowy, dotykowy panel sterujący, 
alarmy nieprawidłowej pracy, różnorodność filtrów HEPA 
i węglowych.

Aktywne polipropylenowe wyciągi laboratoryjne 
TopAir
Dygestoria wyposażone w kolorowy, dotykowy panel 
sterujący, czujnik wykrywania operatora, system VAV 
(Variable Air Volume).

Dygestoria bezwyciągowe - ECOLINE TopAir
Kompaktowe, polipropylenowe dygestoria nastołowe, 
nie wymagają podłączenia do systemu wentylacji, 
różnorodność filtrów HEPA i węglowych.

Systemy liczników cząstek w powietrzu 
System licznika cząstek AirMET do komory laminarnej
System monitorujący stan atmosfery w obszarze pracy 
komory laminarnej - w sposób ciągły nadzoruje ilość 
cząstek w zasysanym powietrzu i sygnalizuje stanem 
alarmowym odchylenia od normy.

Akcesoria do komór laminarnych
Akcesoria do komór laminarnych
Akcesoria m.in. takie jak podłokietnik, obrotowy stolik, 
podstawy na stopy i łokcie, palnik bunsenowski, ssak 
próżniowy i aspirator butelkowy.

https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-z-poziomym-przeplywem-powietrza.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-z-pionowym-przeplywem-powietrza.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Wyciagi-laboratoryjne.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Systemy-licznikow-czastek-w-powietrzu.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Akcesoria-do-komor-laminarnych.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych.html
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Bezpieczna i niezawodna komora stosowana do IVF, izolacji wirusa 
HIV, wytwarzania środowiska niedotlenienia, nadmiaru tlenu lub 
normalnych warunków tlenowych, hodowli organów, hodowli komórek 
macierzystych. Każdy z dostępnych modeli jest samowystarczalnym 
inkubatorem umożliwiającym stworzenie właściwych warunków 
środowiska prowadzonych hodowli (stężenie gazów i wilgotność). 
Komora MIC-101 zapewnia znakomitą jakość i trwałość. Wykonana 
z wysokiej jakości poliwęglanu, indywidualnie testowana pod względem 
wycieków spod uszczelki. Użycie przezroczystego poliwęglanu umożliwia 
obserwację hodowli bez potrzeby otwierania inkubatora.

Dostępny dla czytników CLARIOstar elektroniczny System Kontroli 
Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umożliwia niezależną 
kontrolę stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2). Poziom tlenu, 
monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem, jest kontrolowany 
w przedziale 0,1-20% przez system kontroli dopływu wolnego od tlenu 
azotu. Dwutlenek węgla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest 
do komory odczytu płytki osobnym kanałem zapewniającym regulację 
stężenia CO2 w zakresie 0,1-20%.

Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych

Embrient Inc.

BMG LABTECH

MIC-101

ACU dla 
CLARIOstar

Brinkubator 
MIC-101

System kontroli 
atmosfery ACU

Dostępny dla serii czytników Omega elektroniczny System Kontroli 
Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umożliwia niezależną 
kontrolę stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2). Poziom tlenu, 
monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem, jest kontrolowany 
w przedziale 1-19% przez system kontroli dopływu wolnego od tlenu 
azotu. Dwutlenek węgla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest 
do komory odczytu płytki osobnym kanałem zapewniającym regulację 
stężenia CO2 w zakresie 0-20%.

BMG LABTECHACU dla serii 
Omega

System kontroli 
atmosfery ACU

CO W KATEGORII?

https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych/brinkubator-mic-101.html
https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych/system-kontroli-atmosfery-acu-do-czytnika-clariostar.html
https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych/system-kontroli-atmosfery-acu-do-czytnikow-serii-omega.html
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Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych

Brinkubator MIC-101
Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych MIC-101, wielopoziomowość brinkubatora 
umożliwia wygodne przechowywanie szalek Petriego, butelek do hodowli tkankowej lub płytek.

System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar
System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2), monitorowanie 
poziomów w sposób ciągły, przekroczenie progów tolerancji sygnalizowane alarmem dźwiękowym, 
wbudowany kolorowy panel sterujący.

System kontroli atmosfery ACU do czytników serii Omega
System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O2) i dwutlenku węgla (CO2), monitorowanie 
poziomów w sposób ciągły, przekroczenie progów tolerancji sygnalizowane alarmem dźwiękowym, 
wbudowany kolorowy panel sterujący.

Czytnik mikropłytek

https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe.html
https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych.html
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Inkubator z wytrząsaniem ES-20/80 to profesjonalne urządzenie do 
laboratoriów biotechnologicznych i farmaceutycznych. Urządzenie jest 
wyposażone w nowy potrójny mechanizm mimośrodowy do poruszania 
platformy, który zapewnia najwyższą charakterystykę równoważenia, 
doskonałą niezawodność i cichą pracę. Uzyskana stabilność urządzenia 
podczas energicznego mieszania pozwala na układanie w stos 
maksymalnie trzech urządzeń, co pozwala zaoszczędzić miejsce. 
Nowy wyświetlacz i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika zapewniają 
przejrzyste i intuicyjne sterowanie parametrami, a także umożliwiają 
rejestrowanie, przechowywanie i wyświetlanie danych w czasie. 

Inkubatory CO2/O2, Inkubatory z wytrząsaniem, Cieplarki / Inkubatory, Mini-bioreaktory 
z pomiarem wzrostu Real-Time, Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące, Łaźnie wodne

NuAire

Biosan

NU-5810E / NU-5710E

ES-20/80

Inkubator CO2z płaszczem powietrznym

Inkubator 
z wytrząsaniem

RTS-1 i RTS-1C to  osobiste  bioreaktory, które  zapewniają typ 
mieszania odwróconego Reverse-Spin® i rejestrację wzrostu 
mikroorganizmów w probówkach 50 mL w czasie rzeczywistym. 
Dzięki innowacyjnej technologii mieszania możliwy jest pomiar 
gęstości optycznej bez ingerencji sondy. Możliwość zmiany 
parametrów takich jak temperatura, obr./min i czas wirowania 
w jednym kierunku pozwala osiągnąć zgodne i powtarzalne 
wyniki. Bezpłatne oprogramowanie umożliwia m.in. prezentację 
w formacie 3D danych OD lub tempa wzrostu komórek.

BiosanRTS-1 i RTS-1C

Bioreaktor

CO W KATEGORII?

Inkubatory CO2 serii In-vitroCell ES z płaszczem powietrznym, 
ciągłą filtracją HEPA oraz systemem dekontaminacji gorącym 
powietrzem. Modele NU-5810E / NU-5710E są najbardziej niezawodnymi, 
wygodnymi w użytkowaniu i zaawansowanymi technicznie inkubatorami 
CO2 dostępnymi na rynku. Ciągła filtracja HEPA w obiegu zamkniętym 
zapewnia największą kontrolę nad zanieczyszczeniami dostającymi się 
do komory inkubatora. System dekontaminacji gorącym powietrzem 
pozwalający na wybór cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest 
niezastąpiony przy pracy z czynnikami patogennymi.  Nowoczesny, 
duży, dotykowy panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie poruszać się po 
ustawieniach menu. 

https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Inkubatory-CO2-O2/inkubator-co2-z-plaszczem-powietrznym-nuaire-nu-5810e-invitrocell.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Inkubatory-z-wytrzasaniem/inkubator-z-wytrzasaniem-biosan-es-20-80.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Mini-bioreaktory-z-pomiarem-wzrostu-Real-Time/mini-bioreaktor-biosan-rts-1-i-rts-1c-z-pomiarem-wzrostu-komorek-real-time.html
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Inkubatory CO2/O2

Inkubatory CO2 z płaszczem wodnym NuAire NU-8600E / NU-8631E
Inkubatory wyposażone w system ciągłej filtracji HEPA, kolorowy, dotykowy panel sterujący, precyzyjną 
kontrolę temperatury (podwójne czujniki), model NU-8631E - dodatkowo utrzymywanie warunków 
beztlenowych (O2) . Wyrób medyczny.

Inkubator CO2 Biosan S-Bt Smart Biotherm
Inkubator wyposażony w recyrkulator promieni UV, wbudowany czujnik CO2 na podczerwień, 
sześciostronne ogrzewanie, komora wykonana ze stali nierdzewnej, transfer danych do komputera poprzez 
Bluetooth.

Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym Haier Biomedical seria HCP
Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym zapewniający optymalne i powtarzalne warunki wzrostu dla 
hodowli komórkowych, wyposażony w kolorowy, dotykowy panel sterujący, czujnik CO2 na podczerwień, 
alarm dźwiękowy i wizualny.

Inkubatory CO2 N-BIOTEK NBT-203, NBT-203XL, NBT-203XL-28
Inkubatory CO2 z płaszczem powietrznym, naturalną konwekcją temperatury i wilgotności,
wyposażone w filtry HEPA oraz system alarmów informujący o nieprawidłowościach.

Inkubator CO2 z płaszczem powietrznym NuAire NU-5810E / NU-5710E In-vitroCell
Inkubator CO2 i O2 z płaszczem powietrznym, kontrolą poziomu wilgotności, ciągłą filtracją HEPA oraz 
systemem dekontaminacji gorącym powietrzem, wyposażony w kolorowy, dotykowy panel sterujący. 
Wyrób medyczny.

Akcesoria do inkubatorów
Akcesoria takie jak podstawa pod inkubator, zmieniacz butli, mierniki CO2 i O2,
filtry CO2, O2 i HEPA, reduktory dwustopniowe CO2 i N2, dodatkowe półki.

Inkubatory z wytrząsaniem

Inkubator z wytrząsaniem Biosan ES-20/80
Inkubator wyposażony w potrójny mechanizm mimośrodowy, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, 
czujnik braku równowagi i automatyczne wykrywanie awarii termostatu, łączność Bluetooth
z komputerem PC, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej.

Inkubator z wytrząsaniem Biosan ES-20
Inkubator stosowany do mieszania, inkubacji i hodowli płynów biologicznych. Wbudowany mikroprocesor 
zapewnia stałą kontrolę temperatury w komorze inkubatora. Dwuliniowy wyświetlacz pokazuje wartości 
temperatury, czasu i prędkości. 

Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem Biosan ES-20/80C
Inkubator stosowany m.in. do hodowli drobnoustrojów, hodowli komórkowej, ekspresji białek, badań 
rozpuszczalności, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, czujnik braku równowagi i automatyczne 
wykrywanie awarii termostatu, łączność Bluetooth z komputerem PC.

https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Inkubatory-CO2-O2.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Inkubatory-z-wytrzasaniem.html
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Cieplarki / Inkubatory 

Przenośny miniinkubator N-BIOTEK NB-201M
Kompaktowy, lekki, łatwy do przenoszenia miniinkubator, wyposażony w wyświetlacz LED, 2 półki ze stali 
nierdzewnej, uchwyt ułatwiający przenoszenie, wtyczkę do ładowarki samochodowej. Mały rozmiar 
umożliwia pracę w komorach laminarnych i warunkach sterylnych.

Inkubatory z obiegiem naturalnym DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIG / IG
Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacji 
w stałych temperaturach, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnętrzne - szklane, 
hartowane, sterownik Smart-Lab™.

Inkubatory z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIR / IR
Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacji 
w stałych temperaturach, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnętrzne - szklane, 
hartowane, sterownik Smart-Lab™, funkcja autodiagnostyki.

Inkubatory z obiegiem wymuszonym DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIF / IF
Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmów, komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacji 
w stałych temperaturach, wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnętrzne - szklane, 
hartowane, sterownik Smart-Lab™, automatyczna rejestracja danych.

Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu Real-Time

Wielokanałowy bioreaktor Biosan RTS-8
Bioreaktor z nieinwazyjnym pomiarem przyrostu biomasy w czasie rzeczywistym, wykorzystujący 
opatentowaną technologię Reverse-Spin®. System optyczny bliskiej podczerwieni umożliwia rejestrację 
kinetyki wzrostu komórek. Bezpłatne oprogramowanie do przechowywania i analizy danych.

Bioreaktor Biosan RTS-1 i RTS-1C z pomiarem wzrostu komórek w czasie rzeczywistym
Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu komórek w czasie rzeczywistym. Dzięki innowacyjnej technologii 
mieszania możliwy jest pomiar gęstości optycznej bez ingerencji sondy. Bezpłatne oprogramowanie
do przechowywania i analizy danych.

Bioreaktor Biosan 
RTS-1 i RTS-1C

z pomiarem wzrostu komórek w 
czasie rzeczywistym

Termobloki / bloki grzejąco-chłodzące

Termoblok Biosan Bio TDB-100
Termoblok przeznaczony dla procesów długiej inkubacji w różnych 
temperaturach, zawiera blok aluminiowy na probówki 24 x 2/1,5 mL, 
15 x 0,5 mL oraz 10 x 0,2 mL.

Termobloki serii Grant QB
Termobloki serii QB posiadają wysokiej jakości systemy grzewcze 
z doskonałą kontrolą temperatury. Dostępny szeroki wachlarz 
wymiennych bloków grzewczych.

Blok grzejąco-chłodzący Biosan CH-100
Blok z możliwością szybkiej zmiany trybów chłodzenia i grzania jest 
bardzo efektywnym urządzeniem dla hybrydyzacji i analizy DNA.

Termoblok Biosan TDB-120
Termoblok zaprojektowany do utrzymywania stałej temperatury 
w probówkach umieszczonych w aluminiowych blokach. 
Niezbędny do badań metodą PCR.

https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Cieplarki-Inkubatory.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Mini-bioreaktory-z-pomiarem-wzrostu-Real-Time.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Termobloki-bloki-grzejaco-chlodzace.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek.html
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Łaźnie wodne

Łaźnia wodna Biosan WB-4MS
Łaźnia wodna zapewniająca precyzyjne utrzymanie temperatury, kompaktowa budowa,
łatwy w użyciu programator, wnętrze ze stali nierdzewnej, idealna do chemicznych,
farmaceutycznych, medycznych i biologicznych badań laboratoryjnych.

Łaźnie wodne serii Grant SUB Aqua Pro
Do wyboru 8 modeli z platformą i pokrywą w standardzie. Doskonała stabilność temperatury,
szybkie nagrzewanie, definiowany przez użytkownika alarm wysokiej temperatury,
zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho.

Łaźnie wodne serii Grant JB Academy
Idealny wybór dla szkół i uczelni wymagających urządzeń łatwych w użyciu. Do wyboru 3 modele 
z platformą w standardzie. Łatwy w użytkowaniu sterownik, jasny, czytelny wyświetlacz, blokada 
wyświetlacza, szybkie nagrzewanie, zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho.

Łaźnie wodne serii Grant Optima™
Ekonomiczna gama wielofunkcyjnych łaźni z precyzyjną kontrolą temperatury. Łatwe w użyciu 
i konfiguracji, znakomita kontrola temperatury, pełny zakres – cyrkulatory grzejące, 
cyrkulatory grzejące i chłodzące.

Łaźnie wodne z wytrząsaniem serii Grant OLS26 i LSB 12/18
Łaźnie wodne z wytrząsaniem liniowym i orbitalnym serii Grant OLS26 oraz liniowym LSB 12/18 łączą 
w sobie wysoką precyzję kontroli temperatury z wysokiej jakości mechanizmem wytrząsania. Szeroka 
gama dostępnych akcesoriów zapewnia najlepsze rozwiązanie dla każdej wykonywanej procedury.

Łaźnie wodne 
serii Grant JB

https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Laznie-wodne.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek.html
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Genius® został zaprojektowany do niezależnej dezynfekcji 
urządzeń oraz pomieszczeń o małej kubaturze. Specjalnie 
zaprojektowane podparcie umożliwia ustawienie urządzenia 
w różnych pozycjach (orientacja kierunku oraz regulacja 
wysokości). Lekki, łatwy do przenoszenia, bezpieczny dla 
użytkownika. Urządzenie wykorzystujące metodę „suchej mgły”, 
oparte na technologii wirującego dysku. Przystosowany do 
pracy w pomieszczeniach zamkniętych (małe pokoje, komory, 
izolatory, inkubatory itp.). Wysoka wydajność, bezpieczeństwo 
pracy, prostota oraz szybkość działania - wszystko to sprawia, że 
urządzenie znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających 
sektorach takich jak laboratoria badawcze, przemysł rolno-
spożywczy, farmaceutyczny, szpitale, kliniki jak również 
domy opieki i wiele innych. Zdalny monitoring dzięki aplikacji 
MyPhileas®.

UVR-M/UVR-Mi to urządzenia przystosowane do dezynfekcji powietrza 
w różnych biomedycznych pokojach laboratoryjnych, salach 
operacyjnych, stacjach weterynaryjnych, zakładach produkcji 
żywności. Są to efektywne narzędzia dla ochrony przed wirusami 
grypy i innymi wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii. Zasada 
działania opiera się na stałym, wymuszonym obiegu powietrza przez 
komorę recyrkulatora wyposażonego w lampy UV, co zapewnia 
maksymalną skuteczność dezynfekcji. Wewnętrzna powierzchnia 
lustrzana komory recyrkulatora odbija promienie ultrafioletowe 
zwiększając gęstość promieniowania UV i wzmacniając efekt 
dezynfekcji. Model UVR-Mi zapewnia opcję planowania włączenia 
i wyłączenia oraz szacowania ogólnego czasu pracy i stanu lampy.

Urządzenia i płyny do dekontaminacji, Sterylizacja UV

Devea

Biosan

Genius®

UVR-M / UVR-Mi

Urządzenie do 
dekontaminacji H2O2

Recyrkulator

CO W KATEGORII?

https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja/Dekontaminacja-H2O2/urzadzenia-do-dekontaminacji-h2o2-malych-pomieszczen-serii-phileas.html
https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja/Sterylizacja-UV/recyrkulator-biosan-uvr-m-uvr-mi.html
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Dekontaminacja H2O2

Urządzenie do dekontaminacji H2O2 Devea Phileas® 5 
Urządzenie wyposażone jest w wielodysze i oddzielną jednostkę, co umożliwia bardziej efektywną 
dezynfekcję bardzo małych kubatur (do 1 m3). Dysze umieszczane są wewnątrz przestrzeni, która 
wymaga dekontaminacji, natomiast skrzynka sterująca pozostaje na zewnątrz, co zapewnia 
łatwe i bezpieczne monitorowanie prowadzonego procesu dekontaminacji.
Urządzenie do dekontaminacji H2O2 Devea Genius®

Urządzenie zaprojektowane do niezależnej dezynfekcji urządzeń oraz pomieszczeń o małej kubaturze 
(do 5 m3). Specjalnie zaprojektowane podparcie umożliwia ustawienie urządzenia w różnych pozycjach 
(orientacja kierunku oraz regulacja wysokości).

Sterylizacja UV

Recyrkulatory Biosan UVR-M / UVR-Mi
Recyrkulatory przystosowane do dezynfekcji powietrza, zapewniające efektywną ochronę 
przed wirusami grypy i innymi wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii.

Urządzenie do dekontaminacji H2O2 Devea Phileas® 25
Urządzenie zaprojektowane do dezynfekcji urządzeń oraz pomieszczeń o kubaturze do 40 m3, wyposażone 
w ergonomiczne uchwyty do łatwego przenoszenia. Dzięki wielocyklowemu programowi możliwa jest 
dezynfekcja urządzeń m.in. takich jak izolatory, RABS, BSC.

Płyny do dekontaminacji

Roztwór do dekontaminacji DNA/RNA PDS-250
Gotowy do użycia roztwór do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania 
reakcji PCR, spray 250 ml.

Roztwór do dekontaminacji DNA/RNA PDL-10L
Gotowy do użycia roztwór do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania 
reakcji PCR, poj. 10 litrów.

https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja.html
https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja/Dekontaminacja-H2O2.html
https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja/Sterylizacja-UV.html
https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja/Plyny-do-dekontaminacji.html
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Seria  zamrażarek  niskotemperaturowych  w wykonaniu pionowym o szerokim zakresie 
pojemności. Najnowocześniejsza technologia izolacji termicznej - panele próżniowe VIP. 
Najnowocześniejsze czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii o 45%. Drzwi wewnętrzne 
izolowane pianką poliuretanową umożliwiają łatwy dostęp przy minimalnej utracie temperatury. 
Parametry pracy są przez cały czas wyświetlane na panelu przednim, rejestrowane dane można 
pobrać przez port USB.

Zamrażarki DuoFreez™ zostały wyposażone w innowacyjny mechanizm 
dwóch niezależnych kompresorów, co zapewnia podwojoną stabilność 
i odporność na awarie - jeśli jeden z kompresorów ulegnie uszkodzeniu, drugi 
kompresor wciąż pracuje. Urządzenia posiadają 7-calowy ekran dotykowy, są 
zintegrowane z najczęściej  stosowanym  systemem  Android i mają łączność 
z Internetem. Kontroler DAIHAN Smart-Lab™ ma wiele przydatnych funkcji takich 
jak autodiagnostyka, rejestracja danych, zarządzanie pamięcią i wiele innych. 
Funkcje te są unikalne i innowacyjne w urządzeniach laboratoryjnych. Sterownik 
ten może być również podłączony do smartfonu, tabletu lub laptopa użytkownika 
poprzez sieć Internet przy użyciu WiFi, co pozwala na kontrolę i sprawdzanie 
zamrażarki znajdującej się w laboratorium w każdym czasie i z każdego miejsca.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C, Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C, 
Zamrażarki laboratoryjne -30°C do -18°C, Chłodziarki laboratoryjne, Akcesoria do zamrażarek

NuAire

DAIHAN Scientific

Blizzard

DuoFreez

Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C
z technologią paneli próżniowych VIP

Zamrażarki pionowe 
DuoFreez™ ULT

Podblatowa zamrażarka niskotemperaturowa ULTF-37i serii i-Care 
została zaprojektowana jako osobista zamrażarka do codziennego 
użytku. Urządzenie można również umieścić na stole, aby zapewnić 
łatwy dostęp do przechowywanych próbek. Może pomieścić do 
37 litrów, co daje 33 x pudełka 50 mm lub 3300 fiolek o pojemności 2 ml. 
Zamrażarka wyposażona jest w nową klamkę, najlepszą w swojej klasie 
zamrażarek ULT.

ULTF-37i - seria i-Care

Zamrażarka 
niskotemperaturowa -86°C

CO W KATEGORII?

Vestfrost Solutions

https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-NuAire/zamrazarka-niskotemperaturowa--86c-z-technologia-paneli-prozniowych-vip.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-DAIHAN/zamrazarki-pionowe-duofreez-ult.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-Vestfrost/zamrazarka-niskotemperaturowa-86c-vestfrost-ultf-37i-seria-i-care.html
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Zamrażarki niskotemperaturowe -86oC NuAire

Zamrażarki niskotemp. -86°C z technologią paneli próżniowych 
VIP Blizzard NuAire
Zamrażarki wyposażone w zamknięty kaskadowy system 
chłodzenia z 2 wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami 
chłodzonymi powietrzem. Wyrób medyczny.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86oC DAIHAN Scientific

Zamrażarki pionowe UniFreez™ ULT firmy DAIHAN Scientific 
U400, U500 i U700
Zamrażarki pionowe z funkcją autodiagnostyki, wbudowanym 
sterownikiem Smart-Lab™ oraz automatyczną rejestracją danych.

Zamrażarka osobista UniFreez™ ULT firmy DAIHAN Scientific 
Fre80-86
Zamrażarka osobista wyposażona w innowacyjny system 
chłodzenia UniFreez™ oraz wysokiej jakości panele izolacyjne i drzwi 
wewnętrzne.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86oC B Science

Zamrażarki niskotemp. -86°C B Science - seria B-ULT
Zamrażarki z technologią paneli próżniowych VIP oraz 
kaskadowym systemem chłodzenia z dwoma kompresorami.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86oC Haier Biomedical

Zamrażarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical
- seria TwinCool
Zamrażarki serii TwinCool wyposażone w podwójne niezależne 
systemy chłodnicze oraz panel kontrolny z dotykowym ekranem 
LCD.

Zamrażarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical
- seria Salvum Ultimate Standard Low Energy
Zamrażarki serii Salvum Ultimate wyposażone w system chłodzenia 
kaskadowy dwukompresorowy oraz panel kontrolny z dotykowym, 
kolorowym ekranem LCD.

Zamrażarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical
- seria inwerterowa Salvum Ultimate
Zamrażarki serii Salvum Ultimate Smart Frequency Conversion 
wyposażone w dwa kompresory inwerterowe (o zmiennej prędkości) 
oraz panel kontrolny z dotykowym ekranem LCD.

Zamrażarki niskotemperaturowe -86oC Vestfrost Solutions

Zamrażarki niskotemp. -86°C Vestfrost Solutions - seria ULTF-C 
(i-Care)
Zamrażarki skrzyniowe serii ULTF-C wyposażone w kolorowy ekran 
dotykowy (kontroler i-Care), złącze USB, podstawę na kółkach oraz 
niezbędne alarmy.

Zamrażarka niskotemp. -86°C Vestfrost Solutions ULTF-37i - seria 
i-Care
Podblatowa zamrażarka z technologią paneli próżniowych VIP, 
wyposażona w kolorowy ekran dotykowy (kontroler i-Care), złącze 
USB, podstawę na stopkach oraz niezbędne alarmy.

https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-NuAire.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-DAIHAN.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-B-Science.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-Haier-Biomedical.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C/Zamrazarki-niskotemperaturowe-86C-Vestfrost.html
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Zamrażarki niskotemperaturowe -60oC do -40oC

Zamrażarki niskotemperaturowe -60°C Vestfrost Solutions - seria VT
Zamrażarki skrzyniowe serii VT wyposażone w sterownik mikroprocesorowy, zamknięcie na klucz, 
podstawę na stopkach oraz niezbędne alarmy.

Zamrażarka niskotemperaturowa -45°C B Science BLTU580
Zamrażarka z kaskadowym systemem chłodzenia, technologią paneli próżniowych VIP, czytelnym 
panelem kontrolnym, wyposażona w niezbędne alarmy.

Zamrażarka niskotemperaturowa -60°C Elcold - seria PRO
Zamrażarki skrzyniowe serii PRO wyposażone w mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli 
temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, pokrywę zaopatrzoną w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem.

Zamrażarki laboratoryjne -30oC do -18oC

Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne BOLARUS - seria SLC/SLM
Chłodziarko-zamrażarki wyposażone w elektroniczny sterownik temperatury 
z cyfrowym wyświetlaczem, zamknięcie na klucz oraz niezbędne alarmy.

Zamrażarki biomedyczne -30°C B Science - seria BMF
Zamrażarki z wydajnym jednokompresorowym systemem mrożenia, wyposażone w niezbędne alarmy 
zapewniające bezpieczne przechowywanie materiału oraz kolorowy ekran dotykowy z zintegrowanym 
portem USB.

Zamrażarki biomedyczne -5°C / -25°C Vestfrost Solutions - seria F
Zamrażarki szafowe wyposażone w sterownik z rejestratorem 
i złączem USB do odczytu danych, zamknięcie na klucz, 
oświetlenie LED, podstawę na stopkach.

Chłodziarki laboratoryjne
Chłodziarki biomed. +1 / +10°C B Science - seria BMR
Chłodziarki szafowe wyposażone w kolorowy, dotykowy 
panel sterujący, niezbędne alarmy, dostępne w opcji 
z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi.

Chłodziarki biomed. +2°C / +20°C Vestfrost Solutions 
- seria R
Chłodziarki biomedyczne, szafowe, wyposażone 
w sterownik z rejestratorem i złączem USB do odczytu danych.

Lodówki apteczne +2°C / +20°C Vestfrost Solutions
Lodówki zapewniające niezawodne przechowywanie leków, 
wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, złącze USB do odczytu 
danych oraz w pełni elektroniczną kontrolę temperatury.

https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-niskotemperaturowe-60C-do-40C.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Zamrazarki-laboratoryjne-30C-do-18C.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Chlodziarki-laboratoryjne.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie.html
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Akcesoria do zamrażarek

Kriopudełka do głębokiego mrożenia
Pudełka kartonowe do głębokiego mrożenia o wysokości 50 mm, 75 mm lub 100 mm z przegrodami 
lub bez przegród. Wykonane z kartonu pokrytego powłoką zapobiegającą nasiąkaniu wilgocią.

Stelaże Tenak do zamrażarek
Stelaże do zamrażarek niskotemperaturowych pionowych i poziomych, kartonowe lub wykonane 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do przechowywania pudełek na fiolki/probówki.

System Backup CO2 / LN2 wbudowany
System przeznaczony do wbudowania w zamrażarkę, wyposażony we własny kontroler, sondę 
temperaturową oraz zasilacz buforowy z akumulatorem, możliwość pracy z ciekłym CO2 lub ciekłym LN2.

System Backup CO2 / LN2 zewnętrzny
System przeznaczony do samodzielnej pracy z dowolną zamrażarką, wyposażony we własny kontroler, 
sondę temperaturową oraz zasilacz buforowy z akumulatorem, możliwość pracy z ciekłym CO2 lub 
ciekłym LN2.

Odzież kriogeniczna
Odzież kriogeniczna - rękawice, fartuchy, osłona twarzy i butów.

Stelaż z szufladami 
do zamrażarek niskotemperaturowych pionowych

https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie/Akcesoria-do-zamrazarek.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-w-niskich-temperaturach-zamrazanie.html
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• każde urządzenie laboratoryjne w Twoim telefonie 
lub tablecie

• monitorowanie pracy wielu urządzeń

• alarmy w czasie rzeczywistym

• rejestracja zdarzeń, temperatury, wilgotności, 
ciśnienia, CO2, O2

• rejestracja dowolnego parametru fizycznego

• archiwizacja danych pomiarowych w chmurze

• powiadamianie SMS na telefon, email na Twoją 
skrzynkę

• praca z siecią Ethernet, WiFi, GSM

• indywidualna konfiguracja dopasowana do 
potrzeb

• zdalny dostęp do danych z dowolnego miejsca 
przez przeglądarkę

• bezpieczna komunikacja dzięki szyfrowaniu

• bezpieczne dane w centrum obliczeniowym

• indywidualne poziomy dostępu do danych

• raporty cykliczne na skrzynkę email

mp

https://www.biogenet.pl/Monitorowanie-i-pomiary-zdalne.html
https://www.innubio.cloud/
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Innubio Start Innubio Premium Innubio Premium 
Telemetryczny

Forma rozliczania miesięczna / roczna miesięczna / roczna roczna

Ilość monitorowanych parametrów 1 10 10

Monitorowanie w czasie 
rzeczywistym - alarmy

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia email i SMS 
(60 SMSów na miesiąc)(1)

Dostęp do danych przez 
przeglądarkę internetową 7 dni

w tygodniu przez 24 godziny

Eksport danych do pliku
lub na email

Zarządzanie certyfikatami

Zarządzanie zadaniami
- kalendarz

Czas przechowywania danych 
archiwalnych (dni) 30 180 180

Zawiera kartę
telemetryczną GSM

Walidacja parametrów pomiarowych 
w laboratorium PCA opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

DOSTĘPNE PLANY
ABONAMENTOWE

(1) Pakiety zawierają limit 60 SMS’ów miesięcznie. Istnieje możliwość rozszerzenia limitu.

https://www.biogenet.pl/Monitorowanie-i-pomiary-zdalne.html
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CO W KATEGORII?

Wirówka LMC-3000 to nowoczesn a, niskoobrotowa, nastołowa wirówka 
wyposażona  w przyjazny użytkownikowi interfejs do ustawiania 
parametrów wirówki (prędkość i czas wirowania) i jednoczesne 
wyświetlanie zarówno parametrów ustawionych, jak i rzeczywistych. 
Umożliwia pracę z probówkami wirówkowymi, systemami do pobierania 
krwi, serologicznymi kartami żelowymi (gel cards), płytkami do mikrotestów 
i ELISA. Wirówka zapewnia bezpieczną pracę (metalowa obudowa), 
jest łatwa w konserwacji oraz zaprojektowana do prac w laboratoriach 
medycznych, biochemicznych, chemicznych, przemysłowych oraz 
innych.

Wirówki uniwersalne firmy Hermle przeznaczone są do codziennego użytku 
w aplikacjach wykorzystujących małej i średniej pojemności probówki 
wirownicze. Wszystkie modele wirówek laboratoryjnych wyposażone są 
w silniki bezobsługowe (bezszczotkowe) oraz łatwe w obsłudze panele 
sterujące. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę do potrzeb 
wielu laboratoriów.

Wirówki, Wytrząsarki, Worteksy, Rotatory, Kołyski, Termomiksery, Mieszadła, Homogenizatory

Biosan

Hermle

LMC-3000

Z 287 A

Wirówki laboratoryjne

Wirówki uniwersalne

Termomikser TS-100C to idealny instrument dla intensywnego 
mieszania próbek w regulowanych warunkach termicznych. Funkcje 
grzania (do +100°C) i mieszania mogą być wykonywane jednocześnie 
lub niezależnie, co oznacza, że urządzenie realizuje potrzeby 
3 urządzeń jednocześnie: inkubatora, wytrząsarki i termowytrząsarki.  
Model TS-100C posiada dodatkowo możliwość chłodzenia próbek 
do +4°C. Urządzenie jest przystosowane dla analizy DNA, ekstrakcji 
polisacharydów, lipidów i innych składników komórkowych, tworzenia 
biblioteki DNA. 

BiosanTS-100C

Termomikser

https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wirowki/Wirowki-Biosan/wirowki-laboratoryjne-biosan-seria-lmc.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wirowki/Wirowki-Hermle/wirowki-uniwersalne.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Termomiksery/termomikser-ts-100-i-ts-100c.html
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Wirówki Biosan

Miniwirówka Microspin 12
Kompaktowa, nablatowa miniwirówka zaprojektowana dla potrzeb laboratoriów biomedycznych 
(ekstrakcja RNA/DNA z próbek, sedymentacja składników biologicznych, biochemiczne i chemiczne 
analizy w mikroprobówkach).

Wirówki laboratoryjne - seria LMC
Nowoczesne, nastołowe wirówki zaprojektowane do wirowania zarówno 96-dołkowych mikropłytek, 
probówek wirówkowych do objętości 50 mL, jak również kart serologicznych i mikroprobówek (LMC-56).

Wirówki Hermle

Wirówki wielkopojemnościowe
Wirówki dostępne w trzech modelach - nablatowym, podblatowym i wolnostojącym, bez chłodzenia jak 
również wyposażone w wydajny system chłodzenia próbek. Duży wybór rotorów pozwala dostosować 
wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.

Wirówki uniwersalne
Wirówki laboratoryjne przeznaczone do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących małej 
i średniej pojemności probówki wirownicze. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę 
do potrzeb wielu laboratoriów.

Mikrowirówki
Mikrowirówki przeznaczone do codziennego użytku w aplikacjach wykorzystujących mikroprobówki. 
Wyposażone w silniki bezszczotkowe oraz łatwe w obsłudze panele sterowania. Duży wybór rotorów 
pozwala dostosować wirówkę do potrzeb wielu laboratoriów.

Wirówki szybkoobrotowe
Wirówki laboratoryjne z funkcją chłodzenia, zaprojektowane do wirowania z dużymi prędkościami 
probówek o małej, średniej i dużej pojemności. Duży wybór rotorów pozwala dostosować wirówkę 
do potrzeb wielu laboratoriów.

Miniwirówka Microspin 12

z rotorem MSR-12 
i pokrywą

https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wirowki/Wirowki-Biosan.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wirowki/Wirowki-Hermle.html
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Worteksy i wirówko-worteksy

Wirówko-worteks Biosan CVP-2
Wirówko-worteks do pracy z płytkami PCR, jak również wykorzystując niestandardowe rotory 
można używać wszystkich rodzajów mikroprobówek.

Wirówko-worteks Biosan MSC-6000 MultiSpin
Wirówko-worteks przeznaczony do odwirowywania mikroobjętości reagentów w mikroprobówkach, 
mieszania i ponownego odwirowania reagentów ze ścianek i wieczek mikroprobówek.

Worteks Biosan MSV-3500 Multi Speed
Worteks zaprojektowany do delikatnego i intensywnego mieszania reagentów w probówkach typu 
Eppendorf, jak również o pojemnościach od 0,2 mL do 50 mL.

Wirówko-worteks Biosan FVL-2400N CombiSpin
Miniwirówko-worteks na mikroprobówki umożliwia jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek przy 
użyciu modułu wirowania i worteksowania. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w dwa rotory na 
mikroprobówki 12 x 1,5 mL oraz 12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL.

Worteks Biosan V-1 plus
Osobista wytrząsarka do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych 
i chemicznych składników roztworów. Urządzenie może pracować w dwóch trybach: pracy ciągłej 
i impulsowej.

Rotatory

Rotator Biosan Multi RS-60
Programowalny rotator wykonujący różne typy ruchu w jednym urządzeniu: ruch rotacyjny, rotacyjny 
zwrotny, wibracyjny - mogą być wykonywane oddzielnie, jako połączenie dwóch ruchów i w cyklach, 
czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typach. W standardzie platforma PRS-48 na 
probówki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL.

Rotator Biosan Multi Bio RS-24
Programowalny rotator stosowany m.in. do hybrydyzacji reakcji, delikatnej ekstrakcji i homogenizacji 
składników płynów biologicznych oraz w dyfuzjach. Może być stosowany w chłodniach i inkubatorach 
w temp. +4°C do +40°C. W standardzie platforma PRS-26 na probówki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL.

https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wytrzasarki-worteksy-rotatory-i-kolyski/Worteksy.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wytrzasarki-worteksy-rotatory-i-kolyski/Rotatory.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja.html
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Wytrząsarki i kołyski

Wytrząsarka Biosan MPS-1
Kompaktowa, łatwa w obsłudze wytrząsarka z funkcją worteksu 
może być używana w dowolnej aplikacji, zapewniając mieszanie 
reagentów z regulowaną prędkością.

Wytrząsarka do inkubatora CO2 Biosan CPS-20
Wytrząsarka zaprojektowana do stosowania w inkubatorach CO2 
zapewniająca doskonałe wyważenie, dużą niezawodność oraz 
cichą pracę.

Wytrząsarka programowalna Biosan Multi Bio 3D
Wytrząsarka zapewnia wykonywanie różnego typu ruchu 
w jednym urządzeniu, co pozwala na wybór typu mieszania 
według indywidualnych potrzeb.

Wytrząsarka kołyskowa Biosan MR-1
Wytrząsarka dzięki regulowanym, delikatnym ruchom kołyskowym 
platformy umożliwia dokładne mieszanie płynnych składników.

Wytrząsarka kołyskowa Biosan MR-12
Wytrząsarka zapewniająca zarówno delikatne, jak i intensywne 
mieszanie roztworów lub pożywek w naczyniach lub plastikowych 
workach umieszczonych na platformie.

Wytrząsarka do mikropłytek Biosan PSU-2T
Wytrząsarka z ruchem orbitalnym, umożliwiająca wytrząsanie dwóch lub 
czterech mikropłytek 96-dołkowych z regulowaną prędkością wytrząsania.

Wytrząsarka orbitalna Biosan PSU-10i
Wytrząsarka zapewniająca regulowany ruch orbitalny platformy, 
zaprojektowana do aplikacji zarówno w małych laboratoriach 
biotechnologicznych, jak również dużych laboratoriach wielodyscyplinarnych.

Wytrząsarka orbitalna Biosan PSU-20i
Wytrząsarka zaprojektowana do aplikacji zarówno w małych, 
jak i dużych laboratoriach wielodyscyplinarnych. Wybór różnych 
wymiennych platform zapewnia możliwość wykonywania różnych 
procedur i technik.

Wytrząsarka do mikropłytek Biosan PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL
Wytrząsarki z inkubacją zaprojektowane do pracy 
ze standardowymi mikropłytkami 96-dołkowymi.

Termomiksery

Termomikser Biosan TS-DW
Termowytrząsarka zaprojektowana do wytrząsania i inkubacji 
płytek typu deep well, zapewniająca doskonałą jednorodność 
temperatury w całej płytce.

Termomiksery Biosan TS-100, TS-100C i TS-100C Smart
Termomiksery zapewniające intensywne mieszanie i kontrolę 
temperatury próbek w probówkach lub płytkach PCR. Model 
TS-100C Smart został wyposażony w Bluetooth oraz bezpłatne 
dedykowane oprogramowanie.

Platforma z antypoślizgową matą

Platforma z klamrami na kolby i butelki

https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Wytrzasarki-worteksy-rotatory-i-kolyski/Wytrzasarki-i-kolyski.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Termomiksery.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja.html
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Mieszadła

Mieszadło mechaniczne Biosan MM-1000
Ciche i niezawodne mieszadło zaprojektowane do mieszania płynów o małej i średniej lepkości w obj. do 
20 litrów. Urządzenie ma możliwość wykonywania trzech typów ruchu: obrotowego, postępowo zwrotnego, 
wibracyjnego. Mikroprocesorowa kontrola szybkości, czasu i innych parametrów ruchu.

Mieszadło magnetyczne Biosan MMS-3000
Kompaktowe mieszadło ze stalową powierzchnią roboczą przeznaczone do efektywnego mieszania 
płynów o różnej lepkości. Umożliwia płynne mieszanie z rotacją magnetycznego elementu do 
3000 obr./min. Wyposażone w statyw, który umożliwia umieszczenie w cieczy różnych czujników.

Mieszadła mechaniczne o dużej prędkości obrotowej DAIHAN Scientific
Analogowe i cyfrowe mieszadła o dużej prędkości obrotowej. Przeznaczone do roztworów o niskiej 
oraz średniej lepkości (max. 50.000 mPas), dla objętości do 20 litrów z max. prędkością 3000 obr./min.

Mieszadła mechaniczne o wysokim momencie obrotowym DAIHAN Scientific
Analogowe i cyfrowe mieszadła mechaniczne o wysokim momencie obrotowym. Przeznaczone 
do roztworów o średniej oraz wysokiej lepkości (max. 150.000 mPas), dla objętości do 80 litrów z max. 
prędkością 1000 obr./min.

Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną Biosan MSH-300 i Intelli-Stirrer MSH-300i
Mieszadła zaprojektowane do jednoczesnego mieszania i precyzyjnego ogrzewania roztworów. 
Mieszadła wyposażone są w odłączany stojak do podtrzymywania różnych elementów czujnika 
(temperatury, pH i innych) wewnątrz mieszanej cieczy.

Homogenizatory

Homogenizator Biosan RCP-24
Homogenizator laboratoryjny przeznaczony do mechanicznego mieszania, rozdrabniania, 
homogenizacji i emulgowania materiałów biologicznych poprzez wytrząsanie z kulkami.

Homogenizatory Biologics
Homogenizatory ultradźwiękowe wykorzystywane m.in do rozbijania emulsji, odgazowywania 
płynów, przyspieszania reakcji enzymatycznych lub chemicznych.

Mieszadło mechaniczne MM-1000

https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Mieszadla.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja/Homogenizatory.html
https://www.biogenet.pl/Wirowanie-wytrzasanie-mieszanie-homogenizacja.html
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Aspirator butelkowy FTA-2i został zaprojektowany dla odsysania alkoholu lub buforów pozostałych w probówkach podczas 
oczyszczania DNA/RNA oraz w innych technikach reprecypitacyjnych mikrocząsteczek. FTA-2i może być również rutynowo 
stosowany do przepłukiwania hodowli komórkowych.

Pipety automatyczne jednokanałowe serii Assist zostały zaprojektowane 
do precyzyjnego i bezpiecznego pomiaru i przenoszenia objętości od 
0,1 μL do 10000 μL (w zależności od modelu). Wszystkie pipety posiadają 
analogowy licznik, który pokazuje objętość pipetowania. Ustawiona 
objętość jest widoczna w oknie rękojeści. Ustawienie objętości 
odbywa się za pomocą pokrętła przycisku pipetowania lub poprzez 
obrócenie pokrętła nastawy objętości w odpowiednim kierunku.  Pipety 
wyposażone są we wbudowany wyrzutnik końcówek.

Pipety, Dozowniki, Aspiratory butelkowe, Płuczki mikropłytek, Akcesoria do pipet

Biosan

Biosan

FTA-2i

Assist

Aspirator butelkowy

Pipety automatyczne 
jednokanałowe

Pipety Ovation® QS (Quick Set Digital Volume Adjust) nie wyglądają jak tradycyjne 
pipety, spowodowane jest to całkowicie zmienioną koncepcją postrzegania 
pipetowania. Firma VistaLab opracowała system dzięki któremu można pracować 
wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje 
dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność i dokładność. 
Niskie położenie ręki i nadgarstka, kształt dopasowany do dłoni pozwala dokładnie 
kontrolować proces pobierania płynów i prędkość wydmuchu przy minimalnej sile.

VistaLabOvation® QS

Pipety automatyczne cyfrowe  
jednokanałowe zmiennopojemnościowe
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https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Pluczki-do-mikroplytek/aspirator-butelkowy-fta-2i.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pipety/Pipety-automatyczne-jednokanalowe/pipety-automatyczne-jednokanalowe-biosan-assist.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pipety/Pipety-automatyczne-jednokanalowe/pipety-automatyczne-cyfrowe-jednokanalowe-zmiennopojemnosciowe-ovationr-bionatural.html
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Pipety automatyczne jednokanałowe

Pipety automatyczne jednokanałowe Biosan Assist
Lekkie, w pełni autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV, zapewniające dokładne 
i precyzyjne pipetowanie. Dostępne objętości od 0,1 µL do 10000 µL.

Pipety automatyczne mechaniczne VistaLab Ovation®M
Pipety zmiennopojemnościowe z możliwością ustawienia objętości w konwencjonalny, analogowy sposób. 
Minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne sterowanie prędkością pobierania i dozowania. 
Dostępne objętości od 0,2 µL do 1000 µL.

Pipety automatyczne cyfrowe jednokanałowe zmiennopojemnościowe VistaLab Ovation® QS
Pipety występujące w sześciu najczęściej stosowanych pojemnościach: 0,2-2 µL, 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 
20-200 µL, 100-1000 µL. Inne pojemności mogą być precyzyjnie ustawione wzrastająco z całego zakresu 
danej pipety.

Pipety automatyczne jednokanałowe stałopojemnościowe VistaLab Ovation® F1 i F2
Pipety z wydmuchem lub bez. Pipety Ovation® F2 z wydmuchem są dostępne w pojemnościach 1-1000 µL, 
a pipety Ovation® F1 bez wydmuchu w pojemnościach 5-1000 µL.

Pipety automatyczne wielokanałowe

Pipety automatyczne 8-kanałowe Biosan Assist
Pipety dostępne w 4 zakresach objętości: 0,5-10 µL, 5-50 µL, 20-200 µL 
i 50-300 µL, przystosowane do końcówek różnych producentów.

Pipety automatyczne 12-kanałowe Biosan Assist
Pipety dostępne w 4 zakresach objętości: 0,5-10 µL, 5-50 µL, 
20-200 µL i 50-300 µL, przystosowane do końcówek różnych 
producentów.

Pipety elektroniczne jednokanałowe

Pipety elektroniczne jednokanałowe VistaLab Ovation® ESC
Pipety dostępne są w zakresach objętości: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 
5-250 µL, 25-1250 µL oraz 5 mL i 10 mL. W pełni elektroniczna 
obsługa maksymalizuje skuteczność pipetowania dla takich zadań 
jak: pipetowanie normalne i odwrócone, pipetowanie wielokrotne 
- dozowanie, mieszanie, dozowanie sekwencyjne.

Pipety elektroniczne wielokanałowe

Pipety elektroniczne wielokanałowe VistaLab Ovation® E8 i E12
Pipety występujące w wersji 8-kanałowej i 12-kanałowej. Dostępne 
objętości dla pipet 8-kanałowych:  0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 
25-1250 µL, 12-kanałowych: 0,5-20 µL, 2-125 µL, 5-250 µL, 25-850 µL.

Dozowniki ręczne

Pipetor Biosan Assistboy
Lekki i łatwy w obsłudze pipetor z podwójną kontrolą prędkości 
dozowania, wyposażony w wyświetlacz LCD oraz wydajny 
akumulator.

Pipetory VistaLab Ovation® Macro 5 i Macro 10
Pipety o pojemności 5 mL i 10 mL są w pełni elektroniczne z bogato rozbudowanymi funkcjami menu 
takimi jak: prędkość, precyzyjność i dokładność pipetowania, aż do 50 powtórzeń. Dostępne pojemności: 
0,1-5 mL oraz 0,2-10 mL.

https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pipety/Pipety-automatyczne-jednokanalowe.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pipety/Pipety-automatyczne-wielokanalowe.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pipety/Pipety-elektroniczne-jednokanalowe.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pipety/Pipety-elektroniczne-wielokanalowe.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Dozowniki/Dozowniki-r-czne.html
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Aspiratory butelkowe / Płuczki mikropłytek

Aspirator butelkowy Biosan FTA-2i
Aspirator stosowany w odsysaniu alkoholi lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania 
DNA/RNA, jak również przepłukiwania hodowli komórkowych. Pojemność butli: 2 litry. Wyposażony 
w czujnik poziomu płynu (alarm dźwiękowy i automatyczne wyłączenie pompy) oraz pokrętło regulacji 
próżni.

Aspirator butelkowy Biosan FTA-1
Aspirator stosowany w odsysaniu alkoholi lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania 
DNA/RNA, jak również przepłukiwania hodowli komórkowych. Pojemność butli: 1 litr.

Płuczka mikropłytek Biosan Intelispeed IW-8
Automatyczna płuczka mikropłytek jest w pełni programowalnym urządzeniem do wykonywania 
wieloetapowej pracy. Została zaprojektowana dla przepłukiwania standardowych, płaskodennych, 
96-dołkowych mikropłytek. Płuczka posiada 100 programów zdefiniowanych przez użytkownika.

Akcesoria do pipet

Końcówki do pipet serii Ovation® BioNatural i MLA
Końcówki do pipet niesterylne oraz sterylne, wolne od RNaz i DNaz, wolne od pyrogenów, śladów metali 
lub z filtrami. Dostępne w różnych wielkościach objętości i sposobie pakowania.

Akcesoria do pipet VistaLab
Akcesoria takie jak statyw szeregowy, otwieracz wieczek probówek, adaptery serologiczne, pojemniki 
na reagenty oraz cooler pojemnika reagentów.

Pipetor AssistboyKońcówka zasysająca aspiratora butelkowego
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https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Pluczki-mikroplytek.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow/Akcesoria-do-pipet.html
https://www.biogenet.pl/Pipetowanie-dozowanie-plynow.html
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Czytnik CLARIOstar Plus to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek 
z wbudowanymi filtrami i monochromatorami oraz pełnym wyposażeniem, 
kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego. 

Czytniki wielodetekcyjne, Czytniki absorbancji ELISA, Czytniki luminescencji, Spektrofotometry, 
Nefelometry, Fotometry, Densytometry, Aspiratory butelkowe, Płuczki mikropłytek, Oprogramowanie 
do czytników, Systemy kontroli atmosfery

BMG LABTECH

Biosan

CLARIOstar Plus

3D-IW8

Czytnik CLARIOstar Plus
z monochromatorami

Płuczka mikropłytek 
Inteliwasher

SPECTROstar Nano z monochromatorem rejestruje pełne 
spektrum UV/Vis (200-1000 nm) w mniej niż 1 sek./dołek, umożliwia 
pomiar w kuwetach (wbudowany port) oraz w mikropróbkach 
o obj. 2 µL (opcjonalna płytka LVis). Prędkość spektrometru 
(monochromatora), prosta obsługa, a także zdolność 
do projektowania i zapisywania pojedynczych protokołów 
testu daje użytkownikowi niezrównaną elastyczność w celu 
optymalizacji ustawień dla wszystkich eksperymentów z pomiarem 
absorbancji.

BMG LABTECHSPECTROstar Nano

Czytnik absorbancji 
ELISA z monochromatorem

Płuczka mikropłytek Inteliwasher 3D-IW8 została 
zaprojektowana dla przepłukiwania różnego rodzaju 
standardowych 96-dołkowych mikropłytek, płytek dzielonych 
takich jak mikromacierze FastFrame (prostokątne dołki) 
o dołkach płaskodennych, U-kształtnych oraz V-kształtnych. 
Płuczka jest w pełni programowalnym urządzeniem 
do wykonywania wieloetapowej pracy. Działa w trybie 
zasysania pojedynczego punktu w dołku, dwóch punktów w 
dołku lub cyklicznie (po ścieżce koła lub prostokąta), trybie 
dozowania płynów oraz mycia i płukania (w cyklach obu 
funkcji). System dozowania płynów pozwala na dawkowanie 
każdego z trzech niezależnych kanałów dla buforów 
oddzielnie.

https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Czytniki-wielodetekcyjne/czytnik-clariostar.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Pluczki-do-mikroplytek/pluczka-mikroplytek-inteliwasher-3d-iw8.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Czytniki-absorbancji-ELISA/czytnik-absorbancji-elisa-spectrostar--nano.html
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Czytniki wielodetekcyjne

Czytnik BMG Labtech VANTAstar™ z monochromatorami
Kompaktowy, wielodetekcyjny czytnik mikropłytek z monochromatorami, kompatybilny 
ze wszystkimi formatami płytek do 384 dołków włącznie.

Czytnik BMG Labtech CLARIOstar® Plus z monochromatorami
Wielodetekcyjny czytnik wyposażony w monochromatory, wysoce czułe filtry i superszybki spektrofotometr 
(monochromator elektroniczny), kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

Czytnik BMG Labtech PHERAstar® FSX z monochromatorem ABS
Najbardziej wydajny czytnik wielodetekcyjny - fluorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS. Urządzenie 
zapewnia niedoścignioną czułość, szybkość pomiaru i zakres dynamiki dla wszystkich formatów płytek, 
do 1536-dołkowej włącznie.

Czytniki absorbancji ELISA

Czytnik absorbancji ELISA Biosan HiPo MPP-96
Czytnik umożliwiający pomiar prób w metodzie ELISA oraz pomiary pochłaniania światła w metodach 
wykorzystujących mikropłytki 96-dołkowe, kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego. 
Odczyt w trybie: endpoint, kinetycznym oraz multi-label.

Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem BMG Labtech SPECTROstar® Nano
Czytnik umożliwiający pomiar zarówno na mikropłytce, jak i w kuwecie, dzięki wbudowanemu 
portowi, posiada funkcje odczytu od dołu i od góry mikropłytki, wbudowany inkubator oraz możliwość 
wbudowania dwóch dozowników odczynników.

Czytnik absorbancji ELISA Labexim Products LEDETECT 96
Czytnik mikropłytek z oprogramowaniem MicroWin i komputerem PC umożliwiający szybki, powtarzalny 
i niezawodny odczyt absorbancji.

Czytniki luminescencji

Czytnik luminescencji BMG Labtech LUMIstar® Omega
Luminescencyjny czytnik mikropłytek z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą 
oprogramowania komputerowego, posiadający funkcję odczytu od dołu i od góry mikropłytki.

Spektrofotometry

Spektrofotometr MicroDigital Nabi UV/Vis Nano
Nowoczesny, kompaktowy spektrofotometr umożliwiający pomiar stężenia DNA/RNA, białek, zawiesiny 
komórek oraz innego materiału podobnie do klasycznych spektrofotometrów, możliwość pomiaru 
w klasycznej kuwecie oraz w mikroobjętości.

Spektrofotometr mikroobjętości Avans Biotechnology UVISDrop™
Spektrofotometr to czytnik o wysokiej dokładności i pełnym spektrum (200-850 nm) w mikroobjętościach 
(0,5-2,5 µL), idealny do pomiarów jakościowych i ilościowych kwasów nukleinowych (DNA/RNA) i białek.

https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Czytniki-wielodetekcyjne.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Czytniki-absorbancji-ELISA.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Czytniki-luminescencji.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Spektrofotometry.html
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Fotometry, densytometry

Densytometr Biosan DEN-1 i DEN-1B
Densytometr, którego zasada działania opiera się na pomiarze  
gęstości optycznej z cyfrową prezentacją wyników w jednostkach 
McFarlanda.

Fotometr Biosan DEN-600
Kompaktowy, przenośny fotometr umożliwiający pomiar absorbancji
i zmętnienia w jednostkach Abs, OD lub McFarlanda.

Aspiratory butelkowe / Płuczki mikropłytek

Aspirator butelkowy Biosan FTA-2i
Aspirator stosowany m.in. w odsysaniu alkoholi lub buforów 
pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA, 
wyposażony w czujnik poziomu płynu oraz pokrętło regulacji próżni.

Aspirator butelkowy Biosan FTA-1
Aspirator stosowany m.in. w odsysaniu alkoholi lub buforów 
pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA, 
pojemność butli: 1 litr.

Płuczka mikropłytek Biosan Inteliwasher 3D-IW8
W pełni zautomatyzowana płuczka do mikropłytek dla różnego 
rodzaju standardowych 96-dołkowych mikropłytek oraz płytek 
dzielonych takich jak mikromacierze FastFrame (prostokątne 
dołki).

Oprogramowanie do czytników

Oprogramowanie MARS
Program obliczeniowy dołączony do czytników firmy BMG Labtech.

Oprogramowanie MikroWin
Oprogramowanie pozwalające na wygodne i wydajne sterowanie 
czytnikiem ELISA oraz przeprowadzanie nieograniczonej liczby
obliczeń związanych z metodą ELISA.

Systemy kontroli atmosfery

System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar
System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O2) 
i dwutlenku węgla (CO2), monitorowanie poziomów w sposób ciągły, 
wbudowany kolorowy panel sterujący.

System kontroli atmosfery ACU do czytników serii Omega
System umożliwiający niezależną kontrolę stężenia tlenu (O2) 
i dwutlenku węgla (CO2), monitorowanie poziomów w sposób ciągły, 
wbudowany kolorowy panel sterujący.

Nefelometry

Nefelometr BMG Labtech NEPHELOstar® Plus
Nefelometr jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem 
do różnego typu pomiarów nefelometrycznych na mikropłytkach 
(max. 384-dołkowych), wyposażony w dwie wbudowane pompy 
strzykawkowe o dużej dokładności.

https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Fotometry-densytometry.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Pluczki-do-mikroplytek.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Oprogramowanie-do-czytnikow.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Systemy-kontroli-atmosfery.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji/Nefelometry.html
https://www.biogenet.pl/Pomiary-absorbancji-fluorescencji-luminescencji.html
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System dokumentacji  żeli gelONE to najwyższej jakości system 
z automatyczną akwizycją danych, wyposażony w intuicyjny interfejs 
ekranu dotykowego. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z tradycyjnymi 
barwnikami DNA, jak i bezpiecznymi barwnikami, co sprawia, że gelONE jest 
urządzeniem odpowiednim dla każdego laboratorium. 5-megapikselowa 
kamera zapewnia doskonałą czułość na światło, co pozwala na uzyskanie 
wyraźnej rozdzielczości blisko położonych pasm DNA oraz wykrywanie 
nawet niskich poziomów fluorescencji. Obszar wizualizacji 20 x 24 cm 
umożliwia łatwe obrazowanie dużych żeli. Obrazy przechwytywane są za 
pomocą wbudowanego oprogramowania i zapisywane bezpośrednio 
w pamięci USB.

BioQuant-96  to najnowszy produkt Biosan z rodziny produktów 
diagnostycznych do biologii molekularnej. W modelu BioQuant-96 
zastosowano nowoczesną termoelektryczną technologię chłodzenia, 
zupełnie nowe źródło i ścieżkę światła. Unikalna stała moc prądu i 6-strefowa 
niezależna metoda kontroli temperatury zapewniają szybszą, poprawną 
i stabilną fluorescencyjną analizę ilościową produktu, przy jednoczesnym 
zachowaniu jego doskonałej wydajności przy niskim zużyciu energii.

Pomiar DNA/RNA, Systemy do izolacji DNA / RNA, Systemy dokumentacji żeli i chemiluminescencji, 
Oprogramowanie do analizy żeli / liczenia kolonii, Transiluminatory, Crosslinker, Termocyklery, Systemy 
Real-Time PCR, Systemy do elektroforezy, Testy kometkowe, Akcesoria do systemów dokumentacji

Cleaver Scientific

Biosan

gelONE

BioQuant-96

System dokumentacji żeli

System Real-Time 
PCR

BioMagPure 12 Plus składa się z kompaktowej, nastołowej stacji roboczej 
do automatycznego oczyszczania kwasów nukleinowych. Używanie 
gotowych wkładów z odczynnikami i jednorazowych materiałów 
eksploatacyjnych umożliwia, w automatyczny  sposób, uzyskanie 
wysokiej jakości roztworów z kwasami nukleinowymi. Sprawdzona 
technologia separacji magnetycznej sprawia, że oczyszczanie jest 
wydajne, łatwe, niezawodne, bezpieczne i ekonomiczne. Dzięki 
elastyczności przetwarzania od 1 do 12 próbek w cyklu, urządzenie 
dopasowane jest do małych klinik i laboratoriów.

BiosanBioMagPure 12 Plus

System do izolacji 
DNA/RNA

https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Systemy-dokumentacji-zeli-i-chemiluminescencji/system-dokumentacji-zeli-z-wbudowanym-panelem-dotykowym-gelone.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Termocyklery-i-Systemy-Real-Time-PCR/system-real-time-pcr-biosan-bioquant-96.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Systemy-do-izolacji-DNA-RNA/system-do-izolacji-dna-rna-biosan-biomagpure-12.html
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Pomiar DNA/RNA

Czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem BMG Labtech 
SPECTROstar® Nano
Czytnik umożliwiający pomiar zarówno na mikropłytce, jak i w 
kuwecie, dzięki wbudowanemu portowi, posiada funkcje odczytu 
od dołu i od góry mikropłytki oraz wbudowany inkubator.

Systemy do izolacji DNA/RNA

System do izolacji DNA/RNA Biosan BioMagPure 12 Plus
Stacja robocza do automatycznego oczyszczania kwasów 
nukleinowych, poj. procesowa: 1-12 próbek na cykl, technologia 
separacji kulek magnetycznych, protokół programowany poprzez 
skanowanie kodu kreskowego.

Systemy dokumentacji żeli i chemiluminescencji

System dokumentacji żeli Cleaver Scientific gelPRO
System do rutynowego obrazowania żeli barwionych 
fluorescencyjnie i widzialnych, możliwość rozbudowy do 
obrazowania chemiluminescencyjnego i wielkoskalowego.

System obrazowania chemiluminescencji Cleaver Scientific 
chemiPRO
System do obrazowania chemiluminescencyjnego 
i fluorescencyjnego metodą western blot, możliwość wyposażenia 
w transiluminator UV i filtry do barwników kwasów nukleinowych.

System obrazowania Western Blot Cleaver Scientific chemiPRO XL
Najwyższej klasy system obrazowania idealny dla wszystkich 
zastosowań związanych z dokumentacją żeli i chemiluminescencji. 
Możliwość wyposażenia w wysuwany transiluminator UV lub światła 
niebieskiego.
System obrazowania chemiluminescencji Cleaver Scientific 
chemiLITE
Kompaktowy, podstawowy system obrazowania chemiluminescen-
cji.
System dokumentacji żeli Cleaver Scientific gelONE
Kompatybilny z tradycyjnymi barwnikami DNA oraz bezpiecznymi 
barwnikami, z wbudowanym panelem dotykowym. Obrazy 
przechwytywane za pomocą wbudowanego oprogramowania 
i zapisywane bezpośrednio w pamięci USB.

System dokumentacji żeli Cleaver Scientific omniDOC
Wysokiej jakości system dokumentacji i analizy żeli, wyposażony 
w kamerę 5 MPx wysokiej czułości i rozdzielczości klasy badawczej 
do otrzymywania wysokiej jakości obrazów.

System stanowiący doskonałą stację roboczą do przeglądania
i pracy z żelem barwionym fluorescencyjnie.

System dokumentacji żeli Cleaver Scientific gelLITE
Kompaktowy i wygodny system dokumentacji żeli agarozowych 
i białkowych żeli barwionych.

System dokumentacji żeli Cleaver Scientific microDOC
System dostępny samodzielnie z kamerą i ciemnią lub jako 
kompletny system dokumentacji żelu z transiluminatorem oraz 
oprogramowaniem. 

System Cleaver Scientific safeVIEW Mini-2 z ciemnią GDH-BASIC
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Oprogramowanie do analizy żeli / liczenia kolonii

Oprogramowanie do analizy żeli SameSpot
Profesjonalne oprogramowanie do analizy żeli 2D - proste w użyciu, zapewniające szybkie,
obiektywne wyniki różnicowej ekspresji nienaruszonych białek za pomocą żeli 2-DE. 

Oprogramowanie do analizy żeli CLIQS
Proste, niedrogie, łatwe w użyciu oprogramowanie do analizy jakościowej próbek DNA,
RNA i białek, w tym multipleksowych western blot.

Transiluminatory UV

Transiluminatory UV Cleaver Scientific 
Transiluminatory UV do analizy żeli elektroforetycznych barwionych fluorescencyjnie.
Dostępne 3 długości fali: 254 / 312 / 365 nm oraz modele o podwójnej długości fali,
wyposażone w przełącznik wysokiej / niskiej intensywności.

Transiluminatory Blue LED

Transiluminator Cleaver Scientific safeVIEW-Mini2
Transiluminator stanowiący doskonałą stację roboczą do przeglądania i pracy z żelami barwionymi 
fluorescencyjnie, cienka i lekka obudowa wykonana z aluminium, łatwy do przenoszenia między 
laboratoriami.

Transiluminator Cleaver Scientific proBLUEVIEW
Dwukolorowy transiluminator wyposażony w oświetlacz światła białego do kolorymetrycznego 
obrazowania żeli i niebieski oświetlacz LED do barwników fluorescencyjnych.

Crosslinker

Crosslinker UV Cleaver Scientific 
Crosslinker UV zaprojektowany do wiązania kwasów 
nukleinowych z membranami, programowalna 
kontrola mikroprocesorowa, automatyczny monitoring 
energii UV.

Termocyklery i Systemy Real-Time PCR

System Real-Time PCR Biosan BioQuant-96
System umożliwiający wykonywanie oznaczeń na 
płytkach 96-dołkowych, w pojedynczych probówkach 
oraz w stripach, 5 kanałów detekcji.

Termocykler Bioer Technology GeneExplorer
Termocykler z możliwością programowania
i monitorowania prowadzonej reakcji na ekranie 
dotykowym.

https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Oprogramowanie-do-analizy-zeli-liczenia-kolonii.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Transiluminatory/Transiluminatory-UV.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Transiluminatory/Transiluminatory-Blue-LED.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Crosslinker.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna/Termocyklery-i-Systemy-Real-Time-PCR.html
https://www.biogenet.pl/Biologia-molekularna.html
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Systemy do elektroforezy poziomej

Systemy elektroforezy poziomej Cleaver Scientific RigRunner seria H
Systemy elektroforezy poziomej do pracy rutynowej i naukowej,
o zróżnicowanej wielkości żeli i ilości próbek.

Akcesoria do elektroforezy

Zasilacze do systemów elektroforezy
Zasilacze o niewielkiej powierzchni i zwartej konstrukcji, zgodne z IEC 61010, wyposażone
w panel sterowania z intuicyjnym menu umożliwiającym łatwą konfigurację. 

pomiar w mikroobjętości

Spektrofotometr Nabi

pomiar w kuwecie

Spektrofotometr Nabi
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CO W KATEGORII?

Systemy Labaqua to uniwersalne systemy oczyszczania wody. Wytwarzają wodę ultraczystą i wodę czystą bezpośrednio z wody 
wodociągowej. Woda ultraczysta (stopień 1) jest dozowana przez filtr punktowy na panelu przednim. Czysta woda (stopień 2) jest 
dozowana bezpośrednioze zbiornika. Urządzenia wyposażone są w kontroler z kolorowym graficznym wyświetlaczem LCD do 
wskazywania jakości wody. Wyświetlacz LCD zawiera wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu, a także schemat blokowy 
pozostałego okresu eksploatacji filtra wstępnego i wydajności modułu dejonizacji. Wszystkie wkłady i filtry są łatwo dostępne i nie 
są wymagane żadne narzędzia do ich wymiany. System Labaqua można zainstalować na stole laboratoryjnym lub zamontować na 
ścianie.

Systemy oczyszczania wody

BiosanLabaqua
System oczyszczania wody Labaqua

System oczyszczania wody Labaqua

System oczyszczania wody Biosan Labaqua
Uniwersalne systemy oczyszczania wody Labaqua wytwarzające wodę ultraczystą i wodę czystą 
bezpośrednio z wody wodociągowej. Stosowane w badaniach analitycznych (Labaqua Trace i HPLC)
oraz biologii molekularnej i hodowlach komórkowych (Labaqua Bio).

https://www.biogenet.pl/Oczyszczanie-wody/system-oczyszczania-wody-labaqua.html
https://www.biogenet.pl/Oczyszczanie-wody/system-oczyszczania-wody-labaqua.html
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CO W KATEGORII?

Przedstawiamy znajdujące się w naszej ofercie systemy do kontrolowanego 
zamrażania próbek. Proponujemy Państwu systemy od prostych, 
przenośnych do zaawansowanych, sterowanych  komputerowo. 

Systemy wyposażone są standardowo w łaźnię na ciekły azot o pojemności 
1,5 litra, która pozwala na pracę przez 2 godziny. Opcjonalnie dostępna 
jest łaźnia 3,8 litra pozwalająca wydłużyć czas programu zamrażania do 
ponad 4 godzin. 

Rejestrator temperatury TL-13 wraz z oprogramowaniem CryoGenesis™ 
V5 został zaprojektowany do stosowania z systemem FREEZE CONTROL®. 
Rejestrator jest połączony między komputerem sterującym i kontrolerem 
temperatury. Moduł ten pozwala zapisywać w komputerze temperaturę 
w czasie mrożenia/rozmrażania próbek. Oprogramowanie CryoGenesis® 
V5 jest również używane z kontrolerem temperatury do tworzenia 
protokołów, zarządzania bibliotekami protokołów i ich realizacji. TL-13 
może być również stosowany z oprogramowaniem CryoGenesis® V4.

Systemy kontrolowanego zamrażania, Inkubatory przenośne IVF, Stoliki, Płyty, Bloki grzejne, 
System aktywacji fuzji, System witryfikacji

CryoLogicFREEZE CONTROL®

System kontrolowanego 
zamrażania

https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation/Systemy-kontrolowanego-zamrazania/system-kontrolowanego-zamrazania-freeze-controlr.html
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Systemy kontrolowanego zamrażania

Systemy kontrolowanego zamrażania CryoLogic FREEZE CONTROL®

Systemy do kontrolowanego zamrażania próbek - od prostych,
przenośnych do zaawansowanych, sterowanych komputerowo.

Inkubatory przenośne IVF

Stoliki, płyty i bloki grzejne

Blok grzejny CryoLogic BioTherm™ SmartBlock SB01
Blok grzejny zapewniający jednolite grzanie w probówkach testowych. Dostępny szeroki zakres 
wymienialnych aluminiowych wkładów przystosowanych do większości standardowych probówek, 
mikroprobówek, probówek wirówkowych itp.

Stacja zasilająca CryoLogic BioTherm™ Command Station 1
Stacja zasilająca umożliwia podłączenie i zasilanie każdego z urządzeń Smart Device BioTherm™
takich jak: stolik grzejny, płyta grzejna czy blok grzejny.

Inkubatory przenośne CryoLogic serii BioTherm™ INC z wymiennymi blokami
Przenośny inkubator z wymiennymi blokami do transportu żywych kultur komórek,
gamet i tkanek w odpowiedniej temperaturze.

Płyta grzejna CryoLogic BioTherm™ SmartPlate A5
Płyta grzejna do precyzyjnego utrzymywania temperatury próbek oczekujących na analizę - może
być stosowana do szalek Petriego, szkiełek mikroskopowych oraz płytek wielodołkowych. 

Stolik grzejny do mikroskopu CryoLogic BioTherm™ SmartStage
Stolik grzejny do precyzyjnego utrzymywania stałej temperatury próbek w czasie analizy mikroskopowej.

System aktywacji fuzji

System aktywacji fuzji CryoLogic Voltain™ EP-1
Dokładny i stabilny system przeznaczony do aktywacji fuzji komórek, wykorzystujący sygnały sinusoidalne 
i impulsowe sygnały fuzji, wysoka stabilność częstotliwości i amplitudy, szeroki zakres regulacji parametrów.

System witryfikacji

System witryfikacji CryoLogic CVM™
Prosta, bezpieczna, pewna i wygodna w użyciu metoda witryfikacji CVM™ - CryoLogic Vitrification Method 
- brak ekspozycji próbek na ciekły azot, brak bariery przenikania cieplnego, wygodne przechowywanie 
próbek oraz ich ultra-szybkie rozmrażanie.

https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation.html
https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation/Systemy-kontrolowanego-zamrazania.html
https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation/Inkubator-przenosny-IVF.html
https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation/Stoliki-grzejne-do-mikroskopu.html
https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation/System-aktywacji-fuzji.html
https://www.biogenet.pl/IVF-In-Vitro-Fertilisation/System-witryfikacji.html
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CO W KATEGORII?

Pojemniki IC Biomedical serii LS są zaprojektowane do przechowywania znacznie większej ilości materiału w wygodnych stelażach 
z pudełkami oraz posiadają zwiększony czas statycznego utrzymywania temperatury. Oznacza to niższe koszty przechowywania na 
1 fiolkę. Stelaże z pudełkami znacznie ułatwiają identyfikację i wyjmowanie próbek. System raków dostępny w czterech rozmiarach 
zapewniających szeroki zakres pojemności przechowywania od 750 do 6000 fiolek.

Pojemniki chłodnicze IC Biomedical serii XT o przedłużonym czasie przechowywania próbek. W pojemnikach tych wykorzystywane są 
otwory wsadowe o minimalnych średnicach. Dostępne w różnych pojemnościach od 3 do 34 litrów o statycznych czasach utrzymywania 
temp. do 340 dni. Każdy pojemnik wyposażony jest w cylindryczne kanistry do przechowywania do 1500 słomek lub 180 fiolek.

Pojemniki LN2 na próbki, Zbiorniki LN2 na próbki, Dewary na LN2, Zbiorniki LN2 transportowe

IC Biomedical

IC Biomedical

Seria LS

Seria XT

Pojemniki LN2 na próbki

Pojemniki LN2 na próbki

Pojemniki IC Biomedical serii LD przeznaczone są do przechowywania i nalewania ciekłego azotu. Dostępne są pojemniki do 
bezpiecznego nalewania małych ilości ciekłego azotu: pojemnik Classic-25 o sferycznym kształcie do łatwiejszego nalewania azotu, 
pojemnik 5LD z bardzo dużą średnicą otworu, a przez to łatwiejszym dostępem do azotu.

IC BiomedicalSeria LD

Dewary na LN2

https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-i-transport-w-cieklym-azocie/Pojemniki-LN2-na-probki/pojemniki-ln2-na-probki-taylor-wharton-seria-ls.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-i-transport-w-cieklym-azocie/Pojemniki-LN2-na-probki/pojemniki-ln2-na-probki-taylor-wharton-seria-xt.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-i-transport-w-cieklym-azocie/Dewary-na-LN2/dewary-na-ln2-taylor-wharton-seria-ld.html
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Pojemniki LN2 na próbki

Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria High Capacity
Seria o dużej pojemności do przechowywania i transportu (z owalnymi kanistrami), indeks z numerami 
kanistrów dla łatwej identyfikacji, dostępnych 7 modeli o pojemności od 2 do 50 litrów, możliwość 
przechowywania do 23 604 słomek 0,25 mL.

Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Smart
Seria Smart (ze stelażami na pudełka), wyposażone w system zarządzania IoT w chmurze (monitorowanie 
temperatury i poziomu LN2 w czasie rzeczywistym), dostępnych 5 modeli o pojemności od 65 do 175 litrów, 
możliwość przechowywania od 2 400 do 6 000 krioprobówek 2 mL.

Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Medium Sized Storage
Seria o średniej pojemności do przechowywania (ze stelażami na pudełka), dostępnych 5 modeli o 
pojemności od 65 do 175 litrów, możliwość przechowywanie od 2 400 do 6 000 krioprobówek 2 mL, a także 
worków z krwią.

Pojemniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Small Sized Storage
Seria o małej pojemności do przechowywania (ze stelażami na pudełka), dostępnych 5 modeli 
o pojemności od 10 do 50 litrów, możliwość przechowywania od 100 do 1 100 standardowych 
krioprobówek 2 mL.

Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria XT
Seria o przedłużonym czasie przechowywania próbek, 
dostępne w pojemnościach od 3 do 34 litrów, możliwość 
przechowywania do 1 500 słomek lub 180 fiolek.

Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria HC
Seria o dużej średnicy otworu wsadowego do przechowywania większych 
ilości materiału biologicznego, dostępne w pojemnościach od 12 do 
38 litrów, możliwość przechowywania do 18 840 słomek lub 1 656 fiolek.

Pojemniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria LS
Seria do przechowywania znacznie większej ilości materiału 
w stelażach z pudełkami, system raków dostępny w czterech 
rozmiarach, możliwość przechowywania od 750 do 6 000 fiolek.

Zbiorniki LN2 na próbki

Zbiorniki LN2 na próbki Haier Biomedical – seria Biobank
Zbiorniki LN2 do przechowywania dużych ilości prób, wyposażone w system 
monitorowania parametrów z loggerem danych, możliwość przechowywania 
od 13 000 do 94 875 krioprobówek oraz do 7 218 worków z krwią (25 mL).

Zbiorniki LN2 na próbki IC Biomedical – seria K
Zbiorniki LN2 wyposażone w  interfejs 
temperaturowy oraz system rejestracji 
zdarzeń, możliwość przechowywania 
od 3 024 do 38 350 próbek w 
probówkach lub w workach.
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Dewary na LN2

Dewary na LN2 Haier Biomedical – seria YDZ
Seria ciśnieniowa do przechowywania i dostarczania LN2, dostępne pojemności od 5 do 500 litrów, 
konstrukcja ze stali nierdzewnej, wszystkie modele wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, zawór 
ciśnieniowy, zawór spustowy, zawór nadmiarowy i manometr.

Dewary na LN2 IC Biomedical – seria LD
Dewary do przechowywania i nalewania ciekłego azotu, dostępne w pojemnościach od 4 do 50 litrów.

Dewary na LN2 IC Biomedical – seria XL
Dewary do przechowywania ciekłego oraz gazowego azotu, tlenu, argonu, dwutlenku węgla, 
a także podtlenku azotu, dostępne w zakresie 160 do 240 litrów.

Zbiorniki LN2 transportowe

Zbiorniki LN2 transportowe Haier Biomedical – seria Dryshipper
Seria zbiorników transportowych (dryshipper) z owalnym kanistrem do bezpiecznego transportu próbek
w warunkach kriogenicznych. Dostępne w pojemnościach od 3 do 25 litrów, możliwość przechowywania 
do 1 940 słomek 0,25 mL oraz do 500 krioprobówek 2 mL.

Zbiorniki LN2 transportowe IC Biomedical – seria CX
Zbiorniki transportowe zapewniające doskonały czas utrzymania temperatury dla bezpiecznego
i wygodnego przesyłania materiału, dostępne 3 modele o pojemnościach od 3,7 do 6,4 litrów.

https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-i-transport-w-cieklym-azocie/Dewary-na-LN2.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-i-transport-w-cieklym-azocie/Zbiorniki-LN2-transportowe.html
https://www.biogenet.pl/Przechowywanie-i-transport-w-cieklym-azocie.html


https://www.biogenet.pl/
https://www.e-biogenet.pl/
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https://www.daihan.pl
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he HEMATOLOGIA - AGREGACJA KRWI

46

CO W KATEGORII?

Agregometry serii 490 wyposażone w metodę 
optyczną umożliwiającą testowanie funkcji płytek w PRP dla 
zastosowań klinicznych, diagnostycznych, farmaceutycznych 
oraz badań naukowych. Model 490-4+ jest urządzeniem 
czterokanałowym (cztery niezależne komory pomiarowe), 
a model 490-4+4 - urządzeniem ośmiokanałowym (osiem 
niezależnych komór pomiarowych) wyposażonym w wyjście 
cyfrowe USB oraz wyjścia analogowe dla podłączenia 
rekordera.

Agregometry serii 700 są urządzeniami wyposażonymi 
w trzy metody pomiarowe: impedancyjną, optyczną 
i luminescencyjną. Dostępne są w wykonaniu 2 lub 4 
kanałowym. Pozwalają na pomiar funkcji płytek w próbach 
pacjenta z użyciem metody impedancyjnej w pełnej krwi 
wraz z jednoczesnym pomiarem wydzielania ATP za pomocą 
metody luminescencyjnej, a także na przeprowadzanie 
badania Ristocetin Cofactor Assay u pacjentów z chorobą von 
Willebranda.

Agregometry, Odczynniki i akcesoria

Chrono-logChrono-log Seria 490-4+Seria 700

AgregometrAgregometr

Firma Chrono-log oferuje odczynniki do oznaczeń agregacji płytek. Odczynniki są wysoko skoncentrowane, co pozwala
na używanie mikroilości w teście, wpływa na dokładność wyników i zmniejsza koszty przeprowadzanych badań.

Chrono-logOdczynniki
Odczynniki do agregometrów

https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Agregometry/agregometr-seria-490-4.html
https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Agregometry/agregometr-seria-700.html
https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Odczynniki-i-akcesoria/odczynniki-do-agregometrow.html
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Agregometry

Agregometr Chrono-log seria 700
Agregometr wyposażony w trzy metody pomiarowe: impedancyjną, optyczną i luminescencyjną, 
dostępny w wykonaniu dwu- lub czterokanałowym. Przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi 
za pomocą oprogramowania dla systemu Windows.

Agregometr Chrono-log seria 490-4+
Agregometry wyposażone w metodę optyczną, dostępne w wykonaniu cztero- lub ośmiokanałowym, 
wyposażone w wyjście cyfrowe USB oraz wyjścia analogowe dla podłączenia rekordera. 
Przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania dla systemu Windows.

Odczynniki i akcesoria

Kuwetki, mieszadełka i pisaki
Kuwetki szklane lub z tworzywa sztucznego do agregometrów, mieszadełka silikonowe 
i teflonowe do kuwetek, pisaki do rejestratorów.

Oprogramowanie do agregometrów AggroLink
Oprogramowanie obliczeniowe do agregometrów firmy Chrono-log.

Odczynniki do agregometrów
Wysoko skoncentrowane odczynniki firmy Chrono-log do oznaczeń agregacji płytek.

https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi.html
https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Agregometry.html
https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Odczynniki-i-akcesoria.html
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Każda  komora  hodowlana zapewnia utrzymanie zadanych 
warunków klimatycznych tj. temperatura i wilgotność w całym 
pomieszczeniu. Wewnątrz pomieszczenia hodowlanego umieszczone 
są regały fitotronowe. Ilość i rodzaj regałów uzależniony jest od 
potrzeb hodowlanych oraz budżetu. Komora wielkogabarytowa wraz 
ze wszystkimi regałami oraz systemami dodatkowymi zarządzana jest 
z jednego centralnego panelu kontrolnego. 

Panele oświetleniowe do hodowli roślin, Regały do hodowli roślin, Komory fitotronowe 
wolnostojące, Pomieszczenia do hodowli roślin, Komory fitotronowe ze świetlówkami

BiogenetFITO GRADIENT

Komora walk-in

Komory do hodowli roślin serii FITO są wysoce zaawansowanymi technologicznie 
urządzeniami służącymi do celów badawczych oraz hodowlanych, wymagających 
specyficznych i stałych parametrów klimatu. Komory do hodowli roślin popularnie zwane 
fitotronami produkowane są przez firmę Biogenet w wersjach standardowych oraz 
specjalnych według indywidualnych potrzeb klienta.

BiogenetFITO

Komora hodowlana 
fitotronowa FITO

Wnętrze pomieszczenia hodowlanego

Hodowla roślin w fitotronie

https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Pomieszczenia-do-hodowli-roslin/komora-walk-in-fito-gradient.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Komory-fitotronowe-wolnostojace/komory-fitotronowe-wolnostojace-jednokomorowe-serii-fito.html
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Komory fitotronowe wolnostojące

Komora hodowlana fitotronowa FITO PARHELION
Wysoce zaawansowane technologicznie urządzenia służące do celów badawczych oraz hodowlanych, 
wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu oraz zaawansowanych systemów oświetlenia. 
Komory wyposażone są w oświetlenie boczne oświetlające hodowlę z trzech stron. Źródła światła 
zamontowane są w bokach komory fitotronu oraz w jego drzwiach.

Komora hodowlana fitotronowa FITO ALGAE
Wysoce zaawansowane technologicznie urządzenia służące do celów badawczych oraz hodowlanych, 
wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu oraz zaawansowanych systemów oświetlenia. 
Komory serii FITO ALGAE są zmodyfikowanymi komorami klimatycznymi - fitotronami przystosowanymi 
do hodowli alg i innych hodowli wymagających mieszania.

Komora hodowlana fitotronowa FITO
Wysoce zaawansowane technologicznie urządzenia (fitotrony) służące do celów badawczych oraz 
hodowlanych, wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu oraz zaawansowanych 
systemów oświetlenia.

Hodowla roślin w fitotronie

https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Komory-fitotronowe-wolnostojace.html
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Pomieszczenia do hodowli roślin

Komora walk-in FITO MULTI R
Komora wielkogabarytowa zapewnia utrzymanie zadanych warunków klimatycznych (temp. i poziom 
wilgotności), a każdy z pracujących wewnątrz regałów może wykonywać różne cykle oświetleniowe.

Komora walk-in FITO GRADIENT
Komora wielkogabarytowa podzielona jest na sekcje, które mogą pracować z różnymi nastawionymi 
temperaturami hodowli, a każdy z pracujących wewnątrz regałów hodowlanych może wykonywać różne 
cykle oświetleniowe.

Panele oświetleniowe do hodowli roślin

Panele FITO PANEL XL
Najnowocześniejsze, energooszczędne, specjalistyczne źródła światła zaprojektowane do celów hodowli 
roślin. Dostępne w wersji ze światłem łączonym (panele DW + FarRed) – 3 kanały świetlne z możliwością 
sterowania każdej barwy światła niezależnie.

Panele FITO PANEL
Najnowocześniejsze, energooszczędne, specjalistyczne źródła światła zaprojektowane do celów hodowli 
roślin. Dostępne w wersji ze światłem łączonym: panele DW + FarRed – 3 kanały świetlne, panele RBWL + 
DeepRed + UV – 4 kanały świetlne lub panele RBWL(W+C) + DeepRed + FarRed + DeepBlue + UV – 
8 kanałów świetlnych z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie.

Regały do hodowli roślin

Regał Fito R LED
Regały fitotronowe do hodowli roślin z zaawansowanym oświetleniem LED z serii FITO PANEL firmy Biogenet. 
Dobór źródeł światła, które mają być zastosowane w regałach do hodowli roślin, uzależniony jest 
od indywidualnych potrzeb.

Wnętrze komory fitotronowej

https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Pomieszczenia-do-hodowli-roslin.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Panele-oswietleniowe-do-hodowli-roslin.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Regaly-fitotronowe.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow.html
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Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana 
waga firmy OHAUS, dostępna również z automatycznymi drzwiczkami 
szafki przeciwpodmuchowej. Kolorowy wyświetlacz AVG o wysokiej 
rozdzielczości z graficznymi ikonami, programowalne, wielofunkcyjne 
czujniki bezdotykowe, różnorodne tryby pracy z biblioteką pamięci do 
przechowywania osobistych ustawień aplikacji.

Wagi precyzyjne, Wagi analityczne

OHAUSExplorer® Precision

Wagi precyzyjne

Seria Pioneer™ Analytical została zaprojektowana z myślą o prostej, 
inteligentnej obsłudze. Wyposażona w listwę usuwającą ładunki 
statyczne, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 
oraz drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub 
wskazówkami (matryca punktowa). Trwała konstrukcja zapewniająca 
długotrwałe użytkowanie. Metalowa podstawa, góra obudowana 
z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, 
szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, 
wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie 
przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna.

OHAUSPioneer™ Analytical

Wagi analityczne

Wagi precyzyjne serii Pioneer™ Precision zostały 
zaprojektowane z myślą o prostej, inteligentnej 
obsłudze. Wyposażone w podświetlany wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny (LCD) oraz listwę usuwającą ładunki 
statyczne. Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe 
użytkowanie.

OHAUSPioneer™ Precision

Wagi precyzyjne

https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-precyzyjne-ohaus-seria-explorerr-precision.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-analityczne-ohaus-seria-pioneertm-analytical.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-precyzyjne-ohaus-seria-pioneertm-precision.html
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Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer® Precision

Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer® Precision
Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS, dostępna 
również z automatycznymi drzwiczkami szafki przeciwpodmuchowej. Kolorowy wyświetlacz AVG 
o wysokiej rozdzielczości z graficznymi ikonami, programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe, 
różnorodne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji.

Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision

Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision
Wagi precyzyjne serii Pioneer™ Precision zostały zaprojektowane z myślą o prostej, inteligentnej 
obsłudze. Wyposażone w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz listwę usuwającą 
ładunki statyczne. Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie.

Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical

Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical
Wagi analityczne wyposażone w listwę usuwającą ładunki statyczne, podświetlany wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny (LCD) oraz drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami 
(matryca punktowa). 

Pioneer™ Precision

listwa do usuwania 
ładunku elektrostatycznego

https://www.biogenet.pl/Wazenie.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-precyzyjne-ohaus-seria-explorerr-precision.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-precyzyjne-ohaus-seria-pioneertm-precision.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-analityczne-ohaus-seria-pioneertm-analytical.html
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