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PIPETY AUTOMATYCZNE MECHANICZNE
OVATION®M

INNE ZDJĘCIA

OPIS OGÓLNY
Pipety Ovation® M (Mechanical Volume Adjust) łączą ergonomiczną wydajność z możliwością ustawienia objętości w
konwencjonalny, analogowy sposób. Wyprofilowany kształt i regulowany zaczep (hak) oznaczają dopasowanie dla każdego
użytkownika w laboratorium. Unikalna konstrukcja sprzyja utrzymaniu prawidłowej postawy podczas pipetowania, neutralnej pozycji
przedramienia i nadgarstka, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Znaczenie mniejsza siła pipetowania jest również
uzyskiwana dzięki idealnie dopasowanym końcówkom, opatentowanemu systemowi nakładania i usuwania końcówek oraz małej
sile nacisku na spust/tłok pipety. Każda pipeta jest fabrycznie skalibrowana, aby dokładnie i precyzyjnie dozować ciecze i może być
z łatwością zmieniana przez użytkownika w przypadku pipetowania cieczy lepkich i lotnych.
Właściwości:
Ovation® M są jak drugie rękawiczki, idealnie dopasowane do dłoni,
minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne sterowanie prędkością pobierania i dozowania,
analogowe okienko zmiany objętości (dla lubiących tradycję),
wbudowany otwieracz wieczek probówek PCR i mikroprobówek,
łatwa kalibracja dla każdego - nie jest wymagane przesyłanie pipety do serwisu.

MODELE
Ovation® M zmiennopojemnościowe o poj.:
0,2-2 µL

1-10 µL
2-20 µL
10-100 µL
20-200 µL
100-1000 µL
Ovation® M Core Group (10 µL, 100 µL, 1000 µL)
Ovation® M Starter Set (2 µL, 20 µL, 200 µL, 1000 µL)

CERTYFIKATY
CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

SPECYFIKACJA
Ovation® M

Zakres

Przyrost

Nr kat.

objętości [µL]

dozowania [µL]

1070-0002

0,2-2

0,002

1070-0010

1070-0020

1070-0100

1070-0200

1070-1000

1-10

2-20

10-100

20-200

100-1000

0,01

0,02

0,1

0,2

1

Dokładność [%]

Precyzyjność [%]

±1,5 dla 2 µL

±0,9 dla 2 µL

±2,7 dla 1 µL

±1,8 dla 1 µL

±9 dla 0,2 µL

±7,6 dla 0,2 µL

±1 dla 10 µL

±0,4 dla 10 µL

±1,5 dla 5 µL

±0,6 dla 5 µL

±2,5 dla 1 µL

±1,2 dla 1 µL

±1 dla 20 µL

±0,3 dla 20 µL

±1,5 dla 10 µL

±0,5 dla 10 µL

±7 dla 2 µL

±2 dla 2 µL

±0,8 dla 100 µL

±0,15 dla 100 µL

±0,8 dla 50 µL

±0,24 dla 50 µL

±3,5 dla 10 µL

±1 dla 10 µL

±0,8 dla 200 µL

±0,15 dla 200 µL

±0,8 dla 100 µL

±0,25 dla 100 µL

±2,5 dla 20 µL

±1 dla 20 µL

±0,8 dla 1000 µL

±0,15 dla 1000 µL

±0,8 dla 500 µL

±0,2 dla 500 µL

±3 dla 100 µL

±0,6 dla 100 µL

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
wymienne końcówki,
statywy,
pudełka na reagenty.

Link do pliku źródłowego

Kolor

czerwony

pomarańczowy

żółty

zielony

niebieski

fioletowy

BIOGENET

SPRZEDAŻ:

SERWIS:

ul. Parkingowa 1,

tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,

tel. 22 463 80 47 do 49,

05-420 Józefów k./Otwocka

biogenet@biogenet.pl

serwis@biogenet.pl

