AGITADORES-INCUBADORAS

Ecotron
Sofisticação no modelo básico
O agitador Ecotron é projetado para usuários que desejam qualidade e desempenho
com uma excelente relação custo benefício. A plataforma de agitação é utilizada
como uma bandeja e pode ser diretamente
equipada com garras e suportes de tubos.
Opcionalmente o Ecotron pode ser equipado com sistema de refrigeração.
Ótimos resultados em um espaço
pequeno
O Ecotron cabe até mesmo em espaços
reduzidos, graças ao design prático e às
dimensões compactas. Com o ajuste modular, é possível utilizá-lo como unidade
independente, sobre uma bancada de
laboratório ou empilhado em uma configuração em dois níveis.

www.infors-ht.com

Penta-Drive
A unidade de acionamento Penta patenteada e de alto desempenho é o coração de
muitos agitadores INFORS HT. O destaque
do acionamento é o sistema genial de equilíbrio dinâmico de massa, que garante um
funcionamento silencioso e sem vibração.
Praticidade
Todos os parâmetros associados ao seu
cultivo estão constantemente presentes
graças ao display LED com dígitos grandes
e luminosos. Você pode seguir o que se
passa dentro do Ecotron desde o outro
lado do laboratório. O menu com uma
navegação intuitiva facilita o trabalho.

Levamos vida ao seu laboratório.

Tamanhos de frasco
25 mL – 5000 mL
Adequado para
Cultura microbiana
Unidade de acionamento
Penta Drive
Refrigeração (opcional)
Compatibilidade
Com garras, suportes para
tubos de ensaio, placas de
microtitulação e esteira adesiva
Sticky Stuff.

Características & Acessórios
Câmara
•	A porta dobrável que abre para frente permite um
carregamento conveniente
•	É possível montar como unidade independente, sobre a
bancada ou em configuração em dois níveis
•	Bandeja de gotejamento para limpeza fácil
Unidade de acionamento
•	Unidade Penta patenteada com equilíbrio dinâmico
•	Silencioso e sem vibração
•	Controle preciso da velocidade de agitação
•	Estanque

Dados técnicos
Dimensões (L x P x A)
Número de lotes
Volume
Carga máxima
Expansão máxima
Velocidade de agitação
Eixo de agitação
Temperatura

Parâmetros padrão
Parâmetros opcionais
Fonte de alimentação

Unidade operacional
•	Visor resistente a respingos
•	Operação intuitiva para manuseio fácil
Acessórios
•	CGQ (Cell Growth Quantifier) para medição online não
invasiva de biomassa no frasco de agitação
•	Sistema de injeção de líquido (LIS) para alimentação
automática de líquidos em frascos de agitação
•	Bandejas autoclaváveis feitas de alumínio anodizado resistente
à corrosão
•	Esteira adesiva Sticky Stuff para uma fixação confiável
•	Garras de aço inoxidável para balões Erlenmeyer e Fernbach
•	Suportes para tubos de ensaio ou tubos Falcon

635 mm x 630 mm x 630 mm
49
6L
10 kg
Podem ser empilhadas até 2 unidades
20 – 550 min –1 dependendo da carga
25 mm
5 °C acima da TA até 65 °C
10 °C abaixo da TA até 65 °C com
refrigeração
Temperatura, velocidade de rotação
Resfriamento
115/230 V ± 10%, 50/60 Hz

Capacidade da bandeja
Tamanhos de frasco
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL

Bandeja E (420 mm x 420 mm)
49
49
25
25
16
9
4
2
3
2

«O Ecotron é nossa menor e mais
simples incubadora com agitação
para culturas microbianas,
e pode ser colocado sobre ou
sob a bancada do laboratório.»

10.20 Pode estar sujeito a alterações técnicas.

Iwo Zamora –
Especialista em bioprocessos

Entre em contato conosco para uma consulta pessoal.
www.infors-ht.com/pt/ecotron

QUALITY – MADE IN SWITZERLAND

Levamos vida ao seu laboratório.

