Produtos Adicionais
Os seguintes dispositivos IKA estão disponíveis para o seu
laboratório. Melhore as operações usando sua centrífuga IKA G-L:

PT

PETTE vario 100 – 1.000 µl
Pipeta
Ident. No. 0020011216

FAQ

Trayster digital
Agitador
Ident. No. 0004006000

Acessórios IKA G-L

A IKA G-L possui display digital?
Sim, existem três monitores. É possível ver o valor do
rpm / rcf em um display, o cronometro / configuração
de contador em outra tela e o programa de operação
selecionado no terceiro display.
É possível alterar a velocidade?
Sim, a velocidade é variável em etapas de 100
rpm / rcf.
Qual ferramenta é necessária para mudar o rotor?
Nenhuma. O rotor pode ser mudado sem
qualquer ferramenta.

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA
Rua Alfredo da Costa Figo, n°. 102, Jardim Santa Cândida
Campinas – SP CEP 13087-534 – Brasil
Telefone : (19) 3772-9600
vendas@ika.net.br

Encontre mais
acessórios em
www.ika.com
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Dados Técnicos IKA G-L

/// A Centrífuga Universal
Separando substâncias em velocidades de rotação médias: IKA G-L é a centrífuga ideal para todos os
tipos de processos de separação, como por exemplo os encontrados na biologia molecular. Pode ser
utilizada com 1,5 / 2 ml vaso padrão, bem como com tiras de PCR. A tampa abre automaticamente ao
pressionar de um botão.

Uso seguro
A centrífuga está equipada com uma cobertura de metal e não
inicia o processo até estar completamente fechada.

Display de última geração
A navegação completamente intuitiva é realizada através de
teclado de membrana. Isso permite a fácil configuração de
velocidade, rotação da velocidade e configuração dos programas.

Motor Super Potente
Com uma velocidade de rotação de até 15.700 rpm, a centrífuga é
equipada com um motor de alto desempenho.

Escopo de entrega
Rotor de metal e tampa para 12 recipientes, com uma capacidade
de 1,5 / 2 ml, já estão incluídos no escopo de entrega.

O melhor display da
categoria.

IKA G-L
Ident. No. 0030000775

DADOS TÉCNICOS
Capacidade

12 × 1,5/2,0 ml

Velocidade

min. 800 rpm
max. 15.700

Desvio de velocidade de

5%

Aceleração centrífuga

16.500 G

Temporizador

Sim

Visor do temporizador

7 LED do segmento

Sensor de desequilíbrio

Sim

Parada rápida

Sim

Abertura da tampa

automática

Troca do rotor

sem ferramenta

Tampa de proteção

Sim

Interface

USB

DADOS GERAIS
Peso

3,9 kg

Dimensões (L × A × P)

200 × 140 × 280 mm

Temperatura ambiente permitida

5 – 40 °C

Humidade relativa permitida

80 %

Classe de proteção de acordo com
DIN EN 60529

IP 20

Voltagem

220 – 230 V

Freqüência

50/60 Hz

Entrada de classificação do motor

65 W

Entrada de energia

92 W
Em Espera: 18 W
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