NAVODILO ZA UPORABO
APARATA

VITLAB PIPEO
pipetni kontroler
VL-1631500

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta .
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Pipetor za natančno odmerjanje tekočin; za najbolj zahtevne uporabnike.
Podjetje VITLAB je specializirano za natančno odmerjanje, titracijo in pipetiranje in ponuja
veliko paleto preciznih instrumentov uporabnih pri prenosu tekočin.
Z novim pipetnim kontrolerjem VITLAB pipeo, je postopanje s pipetiranjem enostavno in
udobno. Izvlečna ročica je zelo lahka, tehta samo 190 gramov in popolno ravnotežje zelo
veliko pripomore k lahkotni uporabi. Svobodno in natančno nastavite hitrost tekočinske
izpraznitve, ki jo lahko z eno roko nastavite na dveh lahko dostopnih gumbih. 50 mililiterska
pipeta se napolni, tiho in z minimalnimi vibracijami v manj kot dveh sekundah. VITLAB pipeo
se lahko nastavi da izpusti tekočino v težnostnem prenosu ali v sunku pod pritiskom z
uporabo baterijskega motorja.
V izogib presenečenjem, v vednost: diodna lučka se spremeni iz zelene v rdečo barvo
približno dve uri prej, kot je baterijo potrebno ponovno napolniti. Če je potrebno, se lahko
VITLAB pipeo uporablja tudi, ko je pipetor priključen na polnilec, torej med polnjenjem, tako
da pomembno delo ni nikoli prekinjeno.

KATALOŠKA ŠT.

PIPETOR VITLAB -PIPEO

1631500

VITLAB PIPETOR-Z BATERIJSKIM POLNILCEM ZA CELINSKO EVROPO 230 V / 50 HZ

1631510

VITLAB PIPETOR-Z BATERIJSKIM POLNILCEM ZA VELIKO BRITANIJO IN IRSKO 230 V /
50 HZ

1631520

VITLAB PIPETOR-Z BATERIJSKIM POLNILCEM ZA AVSTRALIJO 240 V / 50 HZ

1631530

VITLAB PIPETOR-Z BATERIJSKIM POLNILCEM ZA JAPONSKO 100 V / 50 HZ
REZERVNI DELI SO DOBAVLJIVI PO ŽELJI IN NAROČILU
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Certifikat ISO 9001

|

Akreditacijska listina LK-023

|

Člani protikoruptivne organizacije TRACE

|

Certifikat Dru žini prijazno podjetje
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