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3916100 IKA lab disc Ultra vékony kompakt mágneses keverő  

• mozgó alkatrész nélkül 
• Az intenzívebb keverés érdekében félpercenként automatikusan váltja a keverési irányt. 
• Max. keverési mennyiség 800 ml (vízre) 
• IP 65 védelem 
• Kémiailag ellenálló kivitel 
• Max. 100 mm-es átmérőjű lombikokhoz 

 

 
 

 
AKCIÓS ÁR: 170€ +ÁFA+ AJÁNDÉK SWISS CARD CLASSIC 

 
 
 

3698300 IKA bubbles Kompakt mágneses keverő ötletes design-al 
• Digitális kijelzővel 
• Max. keverési mennyiség 1000 ml  
• Elektronikusan szabályozott motor a jobb teljesítmény érdekében 
• Szélesebb sebesség tartomány: 0-2500 rpm 
• Kémiailag ellenálló üveglappal 
• Max. 115 mm-es átmérőjű lombikokhoz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AKCIÓS ÁR: 169€ +ÁFA+ AJÁNDÉK SWISS CARD CLASSIC 
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9018000 RET Control–visc safety control IKAMAG fűthető mágneses keverő 
labworldsoft szoftverrel és külső hőmérséklet érzékelővel  

• Időtálló kialakítású, rozsdamenetes acél felületű kivitel 
• kiváló megoldás a felügyelet nélküli munkavégzéshez.  
• Digitális hőmérséklet és fordulatszám kijelzővel 
• két beépített biztonsági hőfokszabályzóval 
• keverőfelület meghibásodás érzékelővel, valamint 

„FORRÓ” figyelmeztetéssel mely kikapcsolt állapotban is 
megjelenik 

• Maximálisan keverhető mennyiség: 20 l (H2O)  
• Fordulatszám tartomány [1/perc] 0 - 1500 
• Fokozatmentes hőfokszabályzás:sz.h +340C 
• Fűtés szabályozás pontossága [±K] 0.5 
• Külső csatlakozó hőérzékelő részére PT 100 
• Keverőfelület mérete(i) [mm] Ø 135 
• RS 232 interfész +analóg kimenet 

 

AKCIÓS ÁR: 999€ +ÁFA (2134€ helyett) 
 
 
 
 

8025200 IKA Komplett reakció blokk 
állványzattal, hőmérséklet érzékelővel,  
500 ml-es fűtőkosárral 

• Fűthető mágneses keverő melyre 100-500 és 1000 ml-es 
fűtőkosár feltét helyezhető, mely variálható további szűkítő 
betétekkel 10-500 ml-es mérettartományban. 

• Hőmérséklettartomány: max. 180C-ig, egyenletes keverés 
 
 
 

AKCIÓS ÁR: 970€ +ÁFA (1078 € helyett) 
 
 
2482000 IKA EUROSTAR digital benyúlószáras keverő 

• Időtálló, kompakt kialakítású, túlterhelés elleni védelemmel rendelkező 
benyúlószáras keverő 

• Maximálisan 20 l közepes viszkozitású folyadék keverésére alkalmazható  
• Digitális kijelző 
• Fokozatmentesen állítható fordulatszám tartomány [1/perc] 50 - 2000 
• Viszkozitás max. [mPas] 10000 
• Keverőszár rögzítése befogótokmánnyal 

 
 

AKCIÓS ÁR: 953€+ÁFA (1153 € helyett) 
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9015700 IKA T25 digital ULTRA-TURRAX® diszpergáló S25N-
18G 10-1500 ml-hez ajánlott diszpergáló egységgel és keverési 
teljesítmény fokozó kiegészítővel 
 

• Új nagy teljesítményű diszpergáló, 1–2.000 ml (H2O) mennyiséghez 
• Alkalmazható a szennyvízminták homogenizálásától a laboratóriumi reaktorokban 

történő diszpergálásig  
• alkalmas vákuumban illetve nyomás alatti munkavégzésre is 
• Digitális kijelző 
• Viszkozitás max. [mPas] 5000 
• Fokozatmentesen állítható fordulatszám tartomány [1/min] 3400 - 24000 

 

 
 

AKCIÓS ÁR: 1075 € (1634 € helyett) 
 

 
 

3646000 IKA ULTRA-TURRAX® Tube Drive 20-50 ml-es minták zárt rendszerű 
keverése, diszpergálása vagy őrlése egyetlen készülékkel  
 

• Diszpergálás, keverés, és aprítás egyetlen eszközzel  
• A világon az első univerzálisan alkalmazható diszpergáló 

rendszer, melynek eldobható mintatárolói hermetikusan 
zárhatóak, így nyújtva védelmet és biztonságot a fertőző, 
mérgező, erős szagú minták kezelése esetén. 

• Gyors és egyszerű 
• Higiénikus, a minták keresztszennyezése nem lehetséges 
• Hermetikusan lezárható, eldobható mintatároló tubusok  
• Igény esetén átszúrható membránnal is rendelhető tubus 

kupakok 
• Viszkozitás max. [mPas] 5000 
• Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám tartomány 

[1/min] 300 - 6000 
• Méretek (SZ X MA X MÉ) [mm] 100 x 40 x 160 

 

    
 

 
AKCIÓS ÁR: 426 €+ÁFA (473€+ÁFA helyett) 



  KEVERŐ-DISZPERGÁLÓ-BEPÁRLÓ  
NYÁRI AKCIÓ 2009.06.01-08.31-IG 

 

_______________________________________________________ 

 

COMPLEXLAB KFT. 
CÍM: 1031 BUDAPEST, PETUR U. 35., 
Telefon: 243-3756, 243-5069, 454-0606, Fax: 453-2460 
e-mail: labor@complexlab.hu, www.complexlab.hu 

 

 
 

8022700 IKA RV10 Control-V automata rotációs bepárló 10 év garanciával 
 
Az új RV 10 széria mérföldkövet teremtett a biztonság, 
hatékonyság és a könnyen kezelhetőség terén. Ötvözi 
és túlszárnyalja a konkurens modellek minden eddigi 
előnyét egy igen kedvező árszint mellett. 
 
Teljesen automatikus működést biztosít  
• mivel a folyamatot előre programozhatja akár 

egyetlen gombnyomással az integrált és tovább 
bővíthető oldószerkönyvtárból való választással 

• automatikus forráspont felismeréssel rendelkezik 
• a vákuumot, a hűtést és a temperáló kádat 

automatikus kikapcsolja a folyamat végén 
• a bepárló lombikot automatikusan kiemeli a 

folyamat végén 
 
Kényelmes és hatékony üzemeltetés 
• Motoros bepárló-lombik mozgatás  
• váltott irányú bepárló-lombik forgatás is 

lehetséges a hatékonyság növelése érdekében 
• 50-3000 ml lombikokkal rendelhető 
• állítható kád pozíció a nagyobb méretű lombikok 

kényelmes használatára,  
• a rászorult lombik egy tekerő mechanizmussal 

könnyedén eltávolítható 
• Pontos és reprodukálható folyamatot garantál a 

fordulatszám, időzítés, forgásirány, valamint a temperáló kád digitális hőmérséklet kijelzője és szabályozása 
által  

• a temperáló kád önmagában is használható 
• integrált vákuumszabályozóval és nagy méretű, digitális, színes grafikus kijelzővel rendelkezik  
• desztillációs görbék megjelenítése 
• programozható térfogat alapon vezérelt desztilláció is lehetséges 
• választható nyelv 
• számítógépre köthető, szoftveres adattárolást és akár 64 készülék egyidejű távvezérlését teszi lehetővé 

 
Maximális biztonságot garantál  
• Állítható végállás a bepárló lombikok védelmére  
• biztonsági hőfokszabályzóval rendelkezik, mely automatikusan leállítja a desztillációt a hőmérséklet-

szabályozó meghibásodása esetén 
• állítható biztonsági termosztát 
• áramszünet esetén automatikusan kiemeli a bepárló lombikot a temperáló kádból 
• opcionálisan extra védőfóliás üvegrésszel, illetve plexi védő elemekkel is kiegészíthető 
 

 
AKCIÓS ÁR: 2930 €+ÁFA+10 év garancia (3255 €+ÁFA helyett) 

 
Az akciós árak a szállítás napján érvényes € árfolyamon kerülnek forintosításra.  

Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, mely 5-30.000.-Ft termék mérettől függően. 


