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THÔNG TIN

2. Thiết  bị  phù  hợp  với  các  tiêu  chuẩn  hiện  có.  Tất  cả  các  thử  nghiệm  trên  thiết  bị  của chúng  
      tôi được hoàn thành với nhiệt độ môi trường xung quanh là 20◦C.

 
3.   Hãy đọc tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng để lắp đặt, sử dụng và bảo trì thiết bị một cách
      chính xác
4. J.  P.  Selecta  SA  cho phép sửa  đổi  một  số  thông  số  hoặc  đặc  tính  của  thiết  bị  được  mô  tả 

trong danh mục này,  để  cải  thiện  lợi  ích  của chúng hoặc thích  ứng với  việc  thay  đổi  các  quy 
định hiện hành vào mọi lúc.

ĐIỆN ÁP VÀ TẦN SỐ

- Một pha 230-V ±10% 50 Hz.
- Ba pha 230/400V ± 10% 50 Hz.
- Một pha 110-V ±10% 60 Hz. (theo yêu cầu) 

5.  Ngoài những mục được nêu trên, thiết bị của chúng tôi được sản xuất để kết nối với nguồn điện 
      như:

6. Nếu được yêu cầu, các điện áp và tần số khác có thể được cung cấp. Trong một số ứng dụng, điện
 năng có thể được sửa đổi.
7.    Thiết bị sưởi không có động cơ có thể hoạt động trên cả tần số 50 và 60 hz.

8. Trong  mọi  trường hợp yêu cầu điện áp, tần số và các loại phích cắm khác nhau,  văn bản xác nhận  sẽ
 được yêu cầu trước khi đơn hàng được chấp nhận,  nếu không thì điện năng tiêu chuẩn và phích

 cung cấp

 cắm Schuko sẽ được cung cấp.

PHỤ KIỆN VÀ PHỤ TÙNG

HIỆU CHỈNH
9. Nếu được yêu cầu, các chứng nhận hiệu chuẩn để truy xuất các tiêu chuẩn đã được chứng nhận sẽ được

THÔNG TIN CHUNG

J.P. SELECTA ĐÃ MỞ RA MỘT CỬA SỔ CHO THẾ GIỚI
Khám phá tất cả những phát triển mới  bằng cách truy cập trang
 Web của chúng tôi:

Bạn có thể thấy tất cả các thiết bị và sản phẩm của chúng
 tôi phù hợp với yêu cầu của bạn.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đảm bảo việc cung cấp các phụ tùng thay thế trong
 suốt thời gian sử dụng của mô hình được sản xuất.

Hình ảnh cho thấy bộ phận dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi vẫn đang 
sửa chữa thiết bị được sản xuất vào những năm 1970.

Để duy trì thiết bị theo thông số kỹ thuật và thiết kế ban đầu, điều quan trọng là phải sử dụng phụ tùng chính 
hãng của J.P. Selecta. trong trường hợp phụ tùng ban đầu không được sử dụng, J.P. Selecta không chịu 
trách nhiệm về  bất kỳ thiệt hại hoặc bất thường nào xảy ra.

1.  Thiết bị  được trình bày  trong danh mục  này  được thiết kế  đăc biệt cho ứng dụng dự định. Liên  
hệ  với  chúng  tôi  để  xác  nhận  việc  sử  dụng ứng dụng phù hợp cho bất kì một ứng dụng 
riêng biệt nào khác. 



Máy lắc Rocking Mixer trang    36
Máy lắc chuyển động thẳng và theo quỹ đạo              trang    37 đến 40

Máy siêu âm đồng nhất trang 44
Máy nghiền và máy trộn đồng nhất trang 45

Máy khuấy từ trang 27 đến 34
Máy trộn xoay, nghiêng và máy trộn xoáy                   trang    35

Máy khuấy trên không trang    41
Máy ủ nhiệt rung theo quỹ đạo trang    42 đến 43

I never did anything worth doing by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work. 
Thomas Edison
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TỔNG QUAN NHANH

MÁY KHUẤY  Bảng tóm tắt máy khuấy và máy lắc

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 1600 For 

điện tử/ năng lượng

A G I M I N 7001731 điện tử 1 không - - 40 / 2000 ABS 10

A G I M I C R O 7001638 tương tự 2 không - - 40 1700 ABS 12

AGIMATIC-S 7000242 tương tự 10 không - - 60 

M- ULTIMATIC 5-S 7000951 tương tự 5 x 0.6 không - ...1600 INOX 28 x 33

MULTIMATIC 9-S 7000952 tương tự 9 x 0.3 không - - ...1600 INOX 28 x 33

MULTIMATIC 5-N 7000953 tương tự 5 x 0.6 có ...300 ...1600 INOX 25 x 25

MULTIMATIC 9-N 7000954 tương tự 9 x 0.3 có điện tử/ năng lượng ...300 ...1600 INOX 25 x 25

khuấy đảo ngược

nhiều vị tri

AGIMATIC REV-TFT 7000837 TFT màn hình cảm ứng 10    có điện tử/ nhiệt độ ...350 50 / 1500 INOX 14.5

AGIMATIC REV-TFT-C 7000838 TFT màn hình cảm ứng 10     có điện tử/ nhiệt độ ...350 50 / 1500   gốm 14,5

MÁY TRỘN XOAY và LỌC

ORBIT 3000445 5 x 0.25 không 12          xem sự lựa chọn ống

VORTEX-VIB 7001725 - không 2800          xem sự lựa chọn ống

MOVIL ROD                 7001723 - không 10 / 80 tối đa 35 mm Ø

 MOVIL TUB 7000913 - không 15 12 ống

TAL TO - FRO SHAKERORBI                           
VIBROMATIC 7000384 4 Kg No 8 lọ tối đa: 50 mm Ø . (tùy chọn + Erlen 250 ml) 100 / 950      

                                                                         

cho Microtiter.
 

máy lắc nhiệt “TRM-4”  

Máy khuấy và máy lắc

máy lắc quỹ đạo khối lượng lớn được ủ hoặc làm lạnh “D-110”, “D-210”, “D-1102” và “D-2102”.

 máy siêu âm đồng nhất “CY-500”.

 Heating Mantle

AGIMATIC-ED 7001511 kĩ thuật số 10 có      điện tử/nhiệt độ ...350 60 / 1600 INOX 14.5

 AGIMATIC-ED-C 7001609 kĩ thuật số 10 có     điện tử/nhiệt độ ...350 60 / 1600    gốm 14,5

AGIMATIC-HS 7001005 kĩ thuật số 25 không - - 50 / 980 INOX 28 x 34

AGIMATIC-HL 7001006 kĩ thuật số 60 không - - 50 / 980 INOX 44 x 38

1600 INOX 14.5

A G I M A N 7000446 tương tự 2 có điện tử/năng lượng      ...350 60 

  Stirring litres loại nhiệt độ °C r.p.m. Overview cm

MÁY LẮC RUNG
dao động Part No. Max. Load lò sưởi sức chứa Oscil. min.

To & Fro Part No. lò sưởi lò sưởi phạm vi phạm vi         dạng phẳng

& orbital movement loại nhiệt độ  ºC r.p.m. cm

ROTATERM 3000435 có điện tử/ k thuật số ...250 20/230 41x31

ROTABIT 3000974 không - - 20/230         theo phụ kiện

máy lắc cho dĩa Petri  “AG-200”, máy lắc cho chai “AG-200-A”, và máy lắc cho  Erlen “AG-200-B”.

Single Direction Part No. Bộ điều khiển  THỂ T tối đa   lò sưởi bộ điều khiển phạm vi phạm vi Rapid           dĩa Ø

máy trộn ống Part No. Vol. max. litres lò sưởi phạm vi r.p.m. sức chứa

khuấy khối lượng lơn

1600 INOX 14.5

AGIMATIC-N 7000243 tương tự 10 có           điện tử/năng lượng      ...350         60 1600 INOX 14.5

AGIMATIC-E 7002431 tương tự 10 có     điện tử/nhiệt độ ...350 60 
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Stirrers & Shakers 27

MODEL

7001638 5 12 2 0.5

Part No. Speed control Maximum stir Height/Width/Depth Power Weight
r.p.m. volume in litres (exterior) cm W Kg

AGIMATIC-HS 7001005 50 to 980 up to 25 12   28   34 35 8

AGIMATIC-HL 7001006 50 to 980 up to 60 14   44   38 40 12

7001731 5 10 15 0.9 0.35

Máy khuấy từ

BỘ ĐIỀU KHIỂN VI XỬ LÝ, ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ, CÓ THỂ XÁCH TAY

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

  Đèn báo pin yếu.

Đi kèm đầy đủ bao gồm thanh đỡ và kẹp cho 3 điện cực (1 x 13 mm ø và 
2 x 16 mm ø), 4 pin AA 1.5V, bộ điều hợp nguồn và 2 thanh khuấy phủ 
PTFE.

MẪU

cm cm    cm W Kg

Part  No.   chiều  cao       Ø   chiều  sâu      năng  lượng      khối lượng

Máy khuấy từ “Agimin” không gia nhiệt

Máy khuấy từ “agimicro” không gia nhiệt

ĐẶC ĐIỂM

PHỤ KIỆN
Thanh đỡ và kẹp điện

Đi kèm với thanh khuấy được phủ P.T.F.E 
8Ø x 32 mm

Part  No. chiều  cao Ø  dĩa  năng  lượng khối lượng  
cm            cm          W Kg

Part No. 7001639

Máy khuấy từ mạnh “Agimatic-H” mà không cần gia nhiệt
CHO THỂ TÍCH NHỚT THẤP TỪ 1 ĐẾN 60 LITRES.  SỬ 
DỤNG THỂ TÍCH GIẢM, THIẾT BỊ CÓ THỂ KHUẤY CHẤT
 LỎNG CÓ ĐỘ NHỚT TỪ TRUNG BÌNH ĐẾN CAO

CÔNG SUẤT KHUẤY TỐI ĐA

ĐẶC ĐIỂM
Điều khiển tốc độ bằng điện tử từ 50 
đến 980 vòng / phút, sẽ duy trì tốc độ 
khuấy không đổi bất kể độ nhớt của 
chất lỏng.
Hiển thị tốc độ kỹ thuật số.
tấm trên cùng bằng thép không gỉ aisi 
304 với vỏ kim loại phủ epoxy.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

MODEL

Mẫu HS hoàn chỉnh với thanh khuấy 16 Ø x 127 mm và mẫu HL với thanh khuấy 19 Ø x 150 mm.

Một thế hệ máy khuấy mới cho công việc chính xác nhất

ĐẶC ĐIỂM

abs

Nút nhấn bật / tắt phát sáng
 Nút nhấn r.p.m phát  sáng
Nút nhấn tăng / giảm tốc độ.

Khối lượng khuấy tối đa 1 litre.
Có thể kiểm soát tốc độ từ 40 đến 2000 r.p.m. 
với khả năng lưu trữ của bộ cài đặt tốc 
độ tối ưu.
Nguồn điện đôi: 4 x 1.5V AA pin hoặc với bộ 
chuyển đổi nguồn điện.
Vỏ nhựa  đúc.
Khả năng chống lại các tác nhân hóa học
 tuyệt vời.

 (1 của 13 và 2 của 16 mm 
Ø). Được sử dụng với 
máy đo pH và độ dẫn 
điện.
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Khối lượng khuấy tối đa 2 litre. Tốc độ khuấy có thể điều chỉnh từ 40 đến 1400 vòng / phút. Thân nhựa ABS đúc siêu bền. Kháng hóa chất tuyệt vời.
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1          2 
MODEL

Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight
volume litres (exterior) cm W Kg

Máy khuấy từ “Agimatic” và “Agiman”
Thiết kế máy khuấy đời mới đi đầu trong công nghệ

CÁC TÍNH NĂNG CHUNG

SƠ ĐỒ KỸ THUẬT CỦA CÁC THÀNH PHẦN KHÁC NHAU

CÁC BIỂU TƯỢNG CỦA HỆ THỐNG 
QUY ĐỊNH NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU VÀ 
ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU.

Nhiệt kế tiếp xúc điện tử 
“Sensoterm ll”

Cảm biến nhiệt độ Pt100

Bộ điều chỉnh nhiệt độ 
điện tử “Electemp-TFT”

Đĩa trên được phủ bằng gốm, hoặc bằng
 thép không gỉ AISI 304

Bảo vệ chống tràn

Phần chống bắn tung tóe

Lò xo được bơm 
bằng hợp kim 
màng cứng phủ 
epoxy

Giá hút gió để làm lạnh 
động cơ và các linh kiện 
điện tử

Thành phần tăng cường gia nhiệt

Nam châm Álnico được chỉnh
 lưu cảm ứng nhiệt cao. 
Công suất khuấy lên đến 15 
litres chất lỏng có độ nhớt 
thấp

Thiết bị vào / ra không khí 
để bảo vệ ổ đĩa động cơ

Mạch điện tử để kiểm 
soát tốc độ và nhiệt độ

Thiết kế chức năng độc đáo, với vỏ hợp kim phủ epoxy. Lựa chọn đĩa trên bằng thép không gỉ hoặc gốm (tùy thuộc vào kiểu máy). Vỏ bên trong 
hoạt động như một bộ phận bảo vệ chống tràn và cách nhiệt, được làm từ thép không gỉ AISI304. Bảng điều khiển nghiêng để xem dễ dàng với tính 
năng bảo vệ chống bắn tung tóe. Vị trí lỗ ở phía sau cho thanh đỡ vặn, được cung cấp dưới dạng phụ kiện. Điều khiển tốc độ bằng điện tử từ 60 
đến 1600 vòng / phút và từ 50 đến 1500 r.p.m. cho các mẫu “Agimatic Rev” với tốc độ không đổi bất kể độ nhớt của chất lỏng. Dễ dàng bảo dưỡng 
và thay thế thiết bị điện tử mô-đun. Tất cả các mẫu được sưởi ấm đều có kết nối ở phía sau để kết nối nhiệt kế tiếp xúc điện tử “Sensoterm ll”, bộ 
điều khiển điện tử “Electemp-TFT” hoặc đầu dò nhiệt độ Pt100, tùy thuộc vào kiểu máy. Các số đo bên ngoài Agimatic và Agiman: Chiều cao 14,5, 
Chiều rộng 19 và Chiều sâu 26 cm. Trọng lượng: 3,2 Kg.Tất cả các đĩa nóng có độ an toàn về nhiệt độ cắt ra, được đặt ở nhiệt độ làm việc tối đa

Tacogem Bộ đệm

Máy khuấy từ Điều khiển tương tự 
“Agimatic” và “Agiman”
CHO TỐC ĐỘ TỪ 60 ĐẾN 1600 vòng / phút.
KHỐI LƯỢNG KHUẤY TỐI ĐA: 10 LIT.
TẤM ĐƯỢC LÀM TỪ THÉP KHÔNG GỈ AISI 304 CÓ DẠNG VÒNG CÓ THỂ LOẠI
 BỎ AN TOÀN. ĐĨA 14,5 cm.

“Agimatic-S” mà không cần gia nhiệt

1. Công tắc nguồn 
sáng lên.
2. Điều khiển tốc độ 
khuấy bằng điện tử

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

.

AGIMATIC-S 7000242 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Được cung cấp với một thanh khuấy phủ ø8 x 40 mm.

MÁY KHUẤY & MÁY LẮC
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1           2                1          3  4

1           2                1         3  4

MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight

volume litres (exterior) cm W Kg

MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight

volume litres (exterior) cm W Kg

MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Weight

volume litres (exterior) cm Kg

“AGIMATIC-N” VỚI HỆ THỐNG SƯỞI
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG SUẤT CHO BỘ SƯỞI.

1. Nút bật có đèn báo để đun nóng và 
tốc độ khuấy.
2. Điều khiển tốc độ khuấy điện tử.
3. Điều khiển năng lượng máy sưởi điện
 tử từ 0-100, đồng bộ với đèn báo hoạt 
động khi đĩa thức ăn nóng.
4. Đèn báo sáng khi  lò sưởi “bật”

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

.

A
ược cung cấp với một thanh khuấy phủ PTFE ø 8 x 40 

mm.

GIMATIC-N 7000243 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Đ

“AGIMATIC-E” VỚI HỆ THỐNG SƯỞI
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ VÀ CÔNG SUẤT BẰNG NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ ĐẾN 
MÁY LÀM NHIỆT. TỪ 50 ° C ĐẾN 350 ° C CHÍNH XÁC ± 2 ° C.

AGIMATIC-E 7002431 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Được cung cấp với  một  thanh khuấy phủ PTFE dài  Ø 8  x  40 
mm.

Máy khuấy từ “Agiman”
ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ VỀ TỐC ĐỘ VÀ CÔNG SUẤT 
CỦA LÒ SƯỞI. VỚI CƠ CHẾ GẮN ÁO SƯỞI

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Nút bật có đèn báo để đun nóng và tốc 
độ khuấy.
Điều khiển tốc độ khuấy điện tử.
điều khiển năng lượng máy sưởi điện tử 
từ 0-100%, đồng bộ với đèn báo bật 
sáng khi lớp áo nóng.
Đèn báo lò sưởi được chiếu sáng khi lớp
 phủ “bật”.

AGIMAN 7000446 up to 2 14,5  19  26 3,5
Được cung cấp với một thanh khuấy phủ ptfe dài ø 8 x
 40 mm.

PHỤ KIỆN
Lớp phủ gia nhiệt gắn được cho
 máy khuấy từ “agiman”.
Part No. Capacity flask ml
3000447 250
3000448 500
3000449 1000
3000450 2000

MÁY KHUẤY & MÁY LẮC

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Nút bật có đèn báo để đun nóng và tốc độ 
khuấy.
2. Điều khiển tốc độ khuấy điện tử.
3. Điều khiển nhiệt độ điện tử của tấm gia 
nhiệt từ 50 ° c đến 350 ° c đồng bộ với đèn 
báo hoạt động khi tấm gia nhiệt.
4. Đèn báo lò sưởi sáng khi lò sưởi “bật”. độ 
chính xác  2 độ C 

Bổ sung cho agimatic-S-N-E và 
xeagiman. m các phụ kiện ở trang 34 

và 35.
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1                  2    3   4  5   6

MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight

volume litres (exterior) cm W Kg

MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight

volume litres (exterior) cm W Kg

“Agimatic-ED” với hệ thống sưởi
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ VỀ TỐC ĐỘ VÀ CÔNG SUẤT CHO LÒ SƯỞI
TẤM SILUMIN TRÊN ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI AISI 304 THÉP KHÔNG GỈ

1                  2    3   4  5   6

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Màn hình kỹ thuật số cho biết tốc độ 
hoặc nhiệt độ khuấy.
2. Nút ấn, bộ chọn thông số, tốc độ khuấy 
hoặc nhiệt độ.
3. Nút nhấn, tăng giá trị thông số.4. nút 
nhấn, giảm giá trị thông số.5. đèn báo, bộ
 điều nhiệt an toàn “bật”
6. Nút nhấn bắt đầu-dừng lại
Độ chính xác ± 2 ° c.

AGIMATIC-ED 7001511 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Được cung cấp với một thanh khuấy phủ PTFE dài ø 8 x 40 mm.

MÁY KHUẤY TỪ ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT 
SỐ “AGIMATIC-ED” VÀ “AGIMATIC-ED-C”
CHO TỐC ĐỘ TỪ 60 ĐẾN 1600 RPM.
CHO NHIỆT ĐỘ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ 50 ºC ĐẾN 350 ºC. 
ĐỘ CHÍNH XÁC ± 2 ° C.
KHỐI LƯỢNG KHUẤY TỐI ĐA: 10 LÍT.
ĐĨA Ø LÀ 14,5 CM.
VỚI DẠNG VÒNG AN TOÀN CÓ THỂ TÁI TẠO CHỐNG 
TRÀO.

“AGIMATIC-ED-C” VỚI HỆ THỐNG SƯỞI
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ VỀ TỐC ĐỘ VÀ CÔNG SUẤT CHO LÒ SƯỞI

ĐĨA SILUMIN TRÊN VỚI BỀ MẶT BẰNG GỐM

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Màn hình kỹ thuật số cho biết tốc độ hoặc 
nhiệt độ khuấy.
2. Nút nhấn, bộ chọn thông số, tốc độ khuấy 
hoặc nhiệt độ.
3. Nút nhấn, tăng giá trị thông số.
4. Nút nhấn, giảm giá trị thông số.
5. Đèn báo, bộ điều nhiệt an toàn “bật”
6. Nút nhấn stop-start
Độ chính xác ± 2 ° c.

AGIMATIC-ED-C 7001609 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Được cung  cấp  với  một  thanh  khuấy  phủ  PTFE dài  ø  8  x  40 
mm.

MÁY KHUẤY

BỀ MẶT GỐM:
Độ dẫn điện và phân phối nhiệt tuyệt vời.
Bề mặt không thể thay đổi.
Gia tốc cao hơn để đạt đến nhiệt độ.
Khả năng chống lại các tác nhân hóa học 
và chống trầy xước cực tốt.

Bổ sung cho Agimatic-ED và 
Agimatic ED-C. Xem các phụ kiện

 ở trang 34 và 35.



Intervals

“Agimatic-Rev-TFT-C” with heating
ELECTRONIC DIGITAL CONTROL OF STIR SPEED AND HEATER TEMPERATURE.
WITH REMOVABLE SAFETY RING AGAINST SPILLAGE.

SILUMIN UPPER PLATE WITH CERAMIC SURFACE.
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MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight

volume litres (exterior) cm W Kg

Agimatic-Rev-TFT 7000837 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Supplied with a PTFE coated stir bar of Ø 8 x 40 mm long.

MODEL
Part No. Maximum stir Height/width/Depth Power Weight

volume litres (exterior) cm W Kg

1
2

3

4

5

678

1
2

3

4

5

678

NEW
DESIGN

NEW
DESIGN

Máy khuấy từ đảo ngược “Agimatic-Rev-TFT” và 
“Agimatic-Rev-TFT-C”

Công nghệ tiên phong với màn hình cảm ứng TFT
CHO TỐC ĐỘ TỪ 50 ĐẾN 1500 VÒNG / PHÚT.
CHO NHIỆT ĐỘ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ 50 ºC ĐẾN 350 ºC. 
ĐỘ CHÍNH XÁC ± 2 ° C.
KHỐI LƯỢNG KHUẤY TỐI ĐA: 10 LÍT.
ĐĨA Ø LÀ 14,5 CM.
MÁY KHUẤY TỪ ĐẢO NGƯỢC, VỚI CÁC GIAI ĐOẠN KHUẤY THEO THỜI GIAN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH 
VÀ KIỂM SOÁT TỐC ĐỘ CHÍNH XÁC, CUNG CẤP CÁC ƯU ĐIỂM SAU ĐÂY CHO CÁC QUÁ TRÌNH LẶP
LẠI:
A.- HỖN HỢP NHANH HƠN, GIẢM THỜI GIAN TRỘN.
B.- HIỆU ỨNG XOÁY CÓ THỂ KIỂM SOÁT
C.- NHANH CHÓNG LOẠI BỎ KHÔNG KHÍ TRONG HỖN HỢP MẪU, KHỬ KHÍ
D.- HẠN CHẾ TỐI THIỂU BẮN TUNG TÓE, KHÔNG LÀM MẤT MẪU. CHỌN CHUYỂN ĐỘNG THEO MỘT 
HƯỚNG HOẶC ĐẢO NGƯỢC
ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ KHOẢNG THỜI GIAN ĐẢO TẦN TỪ 10 - 30 GIÂY
BỘ NHỚ LÊN ĐẾN 10 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC. CHU KỲ TỰ ĐỘNG LÊN ĐẾN 6 PHÂN ĐOẠN VỚI 
LẬP TRÌNH NHIỆT ĐỘ, VÒNG / PHÚT VÀ THỜI GIAN.
BIỂU DIỄN ĐỒ HỌA THỜI GIAN THỰC CỦA CÁC CHU KỲ TỰ ĐỘNG.

khoảng thời gian
 có thể đảo 

ngược qua trái 
từ 10 ”đến 30”

khoảng thời gian  
có thể đảo ngược 

qua phải từ 10 
”đến 30”

“agimatic-rev-tft” với hệ thống sưởi
điều khiển kỹ thuật số điện tử về tốc độ khuấy và nhiệt độ gia
 nhiệt. với vòng an toàn có thể tháo rời chống tràn.

tấm silumin trên được bao phủ bởi aisi 304 thép không gỉ.
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
1. Chỉ báo vị trí đầu dò.
2. Vòng / phút, nhiệt độ và đọc 
thời gian.
3. Khởi động.
4. Dừng lại.
5. Cài đặt.
6. Lùi lại.
7. Tăng / giảm giá  trị thông số.
8. Con trỏ.

Agimatic-Rev-TFT-C 7000838 up to 10 14,5  19  26 550 3,5
Được cung cấp với một thanh khuấy phủ PTFE dài Ø 8 x 40 mm.

Bề mặt gốm:
Độ dẫn điện và phân phối nhiệt tuyệt vời.
Bề mặt không thể thay đổi.
Gia tốc cao hơn để đạt đến nhiệt độ.
Khả năng chống lại các tác nhân hóa học 
và chống trầy xước cực tốt.

Phần bổ sung cho Agimatic-Rev-TFT 
và Rev-ED-C xem phần bổ sung ở 

trang 34 và 35.

MÁY KHUẤY & MÁY LẮC

admin
Typewritten text
BẢNG ĐIỀU KHIỂN1. Chỉ báo vị trí đầu dò.2. Vòng / phút, nhiệt độ và đọc thời gian.3. Khởi động.4. Dừng lại.5. Cài đặt.6. Lùi lại.7. Tăng / giảm giá trị thông số. 8. Con trỏ.



MODELS
Part No. Height / Width / Depth Width / Depth Speed control Maximum stir Power Weight

(exterior) cm (plate) cm r.p.m. volume ml W Kg

MULTIMATIC 5-S 7000951 11   28   35 28   33 Up to 1600 5 x 600 16 7

MULTIMATIC 9-S 7000952 11   28   35 28   33 Up to 1600 9 x 300 27 9

MODELS
Part No. Height / Width/ Depth Width / Depth Maximum Speed Maximum Heater Total Weight

(exterior) cm (plate) cm temperature °C control r.p.m. stir volume ml Power W Power W Kg

MULTIMATIC 5-N 7000953 16   28   35 25   25 300 Up to 1600 5 x 600 680 700 12

MULTIMATIC 9-N 7000954 16   28   35 25   25 300 Up to 1600 9 x 300 680 700 14

Part No. Capacity Height / Width / Depth Weight
litres (exterior) cm Kg

1001007 14 16   29   35 4
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Máy khuấy từ nhiều vị trí "Multimatic"
CÁC TÍNH NĂNG CHUNG
Đĩa bên ngoài làm từ thép không gỉ AISI 304
 với các vị trí máy khuấy được khắc lên.
Kiểm soát tốc độ khuấy độc lập cho từng vị 
trí.
Mặt trước được bảo vệ chống bắn tung tóe.

Mẫu 5-S và 5-N: Thích hợp cho 5 bình, tối 
đa 600 ml. (tối đa. Ø 90 mm).
9-S và 9-N: Thích hợp cho 9 bình, tối đa 
300 ml. (tối đa. Ø 75 mm).
Vỏ ngoài phủ Epoxy.

ỨNG DỤNG
Đặc biệt được giới thiệu cho các xét 
nghiệm chẩn đoán sinh dược phẩm.

Máy khuấy "Multimatic" 5-S và 9-S không gia nhiệt
CHO VỊ TRÍ 5 VÀ 9 PHỤ KIỆN

Bồn tắm bằng methacrylate trong suốt.
Phù hợp với đĩa khuấy không gia nhiệt 
của "Multimatic" 5-S và 9-S
Bồn tắm có thể chịu được nhiệt độ lên 
đến 60 ° C.
Xem phần Bộ điều nhiệt và ngâm 
(trang 98).

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Công tắc nguồn điện được 
chiếu sáng.
Kiểm soát tốc độ khuấy ở mỗi 
vị trí.

Đi kèm với thanh khuấy 5 hoặc 9 mm, phụ thuộc vào kiểu máy được bọc trong PTFE dài 8 Ø x 32 mm.

Máy khuấy trên bếp điện “Multimatic” 5-N và 9-N có gia nhiệt
Cho vị trí 5 và 9, được trang bị bộ điều nhiệt an toàn quá nhiệt.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Công tắc nguồn được chiếu sáng chính.
Kiểm soát tốc độ riêng cho từng vị trí.
Điều khiển năng lượng của máy sưởi điện tử 
từ 0-100% được đồng bộ hóa với đèn báo khi 
máy sưởi đang bật.

Đi kèm với thanh khuấy 5 hoặc 9 mm, phụ thuộc vào kiểu máy được bọc trong PTFE dài 8 Ø x 32 mm.

MÁY KHUẤY & MÁY LẮC



Part No.
1000788 16 Ø x 30 mm long.
1000789 20 Ø x 40 mm long.
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Phụ kiện cho máy khuấy từ

Bộ theo thanh khuấy dùng cho máy khuấy từ.
 làm bằng PTFE với vòng xoay, chịu được 
nhiệt độ +275 ° c.
Part No.
1000009 6 Ø x  10 mm long. without pivot ring.
1000012 4 Ø x  12 mm long. without pivot ring.
1000019 7 Ø x  20 mm long. with pivot ring.
1000032 8 Ø x  32 mm long. with pivot ring.
1000039 8 Ø x  40 mm long. with pivot ring.
1000045 10 Ø x  45 mm long. with pivot ring.
1001061* 12 Ø x  75 mm long. with pivot ring.
1001062* 16 Ø x 102 mm long. with pivot ring.
1001063* 16 Ø x 127 mm long. with pivot ring.
1001064* 19 Ø x 150 mm long. with pivot ring.
*VỚI VÒNG XOAY CHO KHỐI LƯỢNG 
LỚN.

Thanh khuấy hình tam giác “trimag”.
được bọc trong PTFE chịu nhiệt ở nhiệt độ 
lên đến 275 ° c.
Hữu ích cho việc "hòa tan chất rắn" và khuấy 
trộn bùn.
Chất lỏng chảy lên trên cũng như chảy sang 
một bên.Độ ổn định tuyệt vời.
Thích hợp cho các bình đáy phẳng.
Part No.1000536 9 side x 35 mm long.
1000537 14 side x 40 mm long.
1000538 12 side x 50 mm long.
1000539 14 side x 55 mm long.

Thanh khuấy 
“rotor-pat”.
được bọc trong 
PTFE có thể sử dụng
 ở nhiệt  độ 275 ° c.

Độ ổn định tuyệt vời với dòng chảy xoáy 
mạnh, phù hợp cho các bình đáy tròn hoặc 
đáy lồi.
Part No. 
1000001 10 Ø max. x 32 mm long.

Thanh khuấy hình 
bầu dục, phủ PTFE, 
chịu được nhiệt độ 
cao lên đến +275 ° 
c. Dùng được cho 
mọi loại, kể cả bình 
đáy tròn.

Part No.
1000790 25 Ø x 15 mm height.
1000791 40 Ø x 17 mm height.

Thanh khuấy đồng tâm có nắp cốc 
“centriman”.
được bao phủ trong P.T.F.E. với một thanh 
trục điều  chỉnh được làm bằng thép không gỉ
 AISI 304. Thích hợp cho các ứng dụng có 
thể tích từ 100 đến 2000 ml.
Máy khuấy khởi động mềm và chiều cao có 
thể điều chỉnh ngăn cản việc nhảy thanh 
khuấy bên trong bình.
nắp đậy hình nón bằng polypropylene với 
các  đặc tính nhiệt và hóa học tuyệt vời chịu 
được  nhiệt độ lên đến 160 ° c. Nắp có lỗ trục
 trung tâm bôi trơn tự động với hai lỗ chuyển 
khí bên.
Part No.
1000900 thanh khuấy đồng tâm với khớp nối hình nón

nắp đậy cho các cốc có dung 
tích 100 ml đến 500 ml. chiều 
dài 32 mm.

1000902 thanh khuấy đồng tâm có nắp 
đậy hình nón dùng cho các cốc 
có dung tích từ 1000 ml đến 
2000 ml. chiều dài 55 mm.

1000901 thanh khuấy đồng tâm có nắp 
đậy hình nón dùng cho các cốc 
có dung tích từ 500 ml đến 1000 
ml. chiều dài 50 mm.

Part No. Total length Stir bar length
1000897 50 mm 39 mm
1000898 60 mm 45 mm

Thanh khuấy từ nổi “imanfloter”.
Được bọc hoàn toàn trong cấu trúc không 
thể  tháo rời PTFE, có thể khử trùng được. 
Được thiết kế đặc biệt để khuấy tốc độ thấp 
không đổi. được đề xuất cho các thiết bị nuôi
 cấy mô. Thiết kế nổi của imamfloter làm 
tăng tác dụng nghiền của tế bào do không có
 ma sát ở đáy bình.
Mức tốc độ trung bình ngăn imanfloter nhảy 
trong bình.

Hình tròn, được bọc trong PTFE chịu nhiệt 
cho nhiệt độ lên đến 275 ° c. phù hợp cho 
ống, bình và bình đáy tròn.

Hộp 17 thanh khuấy các loại.
Được bọc trong PTFE chịu nhiệt độ cho nhiệt 
độ lên đến 275 ° c.
NỘI DUNG:
1 thanh khuấy có vòng xoay 6x10 mm.
1 thanh khuấy có vòng xoay 4 x12 mm.
1 thanh khuấy có vòng xoay 7x20 mm.
2 thanh khuấy có vòng trục 8x32 mm.
2 thanh khuấy có vòng trục 8x40 mm.
2 thanh khuấy có vòng xoay 10x45 mm.
1 thanh khuấy hình tam giác kích thước 9x35 mm.
1 thanh khuấy hình tam giác kích thước 14x40 mm.
1 thanh khuấy hình tam giác kích thước 12x50 mm.
1 thanh khuấy hình tam giác kích thước 14x55 mm.
1 thanh khuấy rotor-pat kích thước 11x35 mm.
1 thanh khuấy hình bầu dục 16x30 mm.
1 thanh khuấy hình bầu dục kích thước 20x40  mm.
1 thanh khuấy đầu sao kích thước 20x15 mm.
1 thanh khuấy đầu sao kích thước 40x17 mm.
Part No. 1000487

Máy thu hồi thanh 
khuấy.
linh hoạt, được bọc 
trong PTFE.
1000020 Length: 280 mm.

MÁY KHUẤY & MÁY LẮC



70 mm

Support rod with thread of 12 mm Ø x 500 mm high,
stirrer dependent, attaches to the main body of the sti-
rrer.
Part No. 1000725

Identification ICON

Part No. 1001009

Identification ICON

Part No. 3000897

ACCESSORIES:
Probe Pt100 Part No. 1000893
Probe K Type. Part No. 1000895

Identification ICON

Part No. 1001610
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NEW
DESIGN

PHỤ KIỆN CHO MÁY KHUẤY TỪ VÀ MÁY KHUẤY ĐĨA NÓNG

Kẹp với ở phía đầu, hợp kim phủ chrome “tự 
động” có vít đóng.
cho Ø từ 0 đến 
25mm.Part No. 
7000251

Bộ chuyển đổi cho các bình tròn 250, 500 và 
1000 ml. làm bằng hợp kim nhôm. Thích hợp 
cho các máy khuấy có lớn hơn 14,5 cm. 
nhiệt độ bộ chuyển đổi tối đa 250 ° c.
Part No.
1001712  250 ml flasks.
1001718 500 ml flasks. 
1001719 1000 ml flasks.

Part No.
1001230 capacity 2 litres. 11 cm high x 18 cm Ø.
1001231 capacity 4 litres.13 cm high x 24 cm Ø.

Bồn tráng nhôm PTFE thích hợp cho máy 
khuấy và máy khuấy trên bếp điện. “agimatic 
N, E, ND, ED và rev-e”. Thích hợp làm bể 
nước hoặc dầu cho nhiệt độ lên đến 200 ° c 
với khuấy từ 150 đến 1500 vòng / phút.
đối với thiết bị chưng quay

Part No. 3000917

Nhiệt kế tiếp xúc điện tử với số đọc kỹ thuật 
số “sensoterm ll”.
Đi kèm với cảm biến nhiệt độ PT1000 có vỏ 
bọc bằng thép không gỉ AISI 304.

ĐẶC ĐIỂM:
Được hình thành và thiết kế như một đầu dò 
cảm biến bên ngoài, nơi bộ điều khiển cách 
xa vùng nhiệt độ đo của nhiệt và hơi. Ưu 
điểm so với nhiệt kế tiếp xúc có nghĩa là an 
toàn hơn, không có đồ thủy tinh bị vỡ hoặc 
tràn thủy ngân.

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ELECTEMP-TFT.

PHỤ KIỆN:
Chỉ thích hợp cho bình part no.1001230.
bộ 4 nắp vòng giảm dần, thép không gỉ 
AISI304, có lỗ cho nhiệt kế. 

THÔNG SỐ
Phạm vi nhiệt độ từ: -50 ° c đến +300 ° c.
Cảm biến nhiệt độ: ngâm 3,5 ø x 250 mm.
Độ ổn định: 1 ° c ± 1 chữ số
Độ phân giải: 1 ° c.
Hiển thị nhiệt độ: lcd 8 mm.
Môi trường làm việc: 0 đến 60 ° c và độ ẩm 
tương đối lên đến 80%.
Kích thước: cao 130 x rộng 71 x sâu 24 mm 
(có đầu dò)

MÁY KHUẤY & MÁY LẮC

ĐẶC ĐIỂM:
Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số P.I.D.. 
người dùng có thể cấu hình bộ vi xử lý của 
các thông số chức năng.
Phạm vi nhiệt độ: -150 ° c đến 1300 ° c
Tùy chọn cảm biến: đầu dò loại pt100 hoặc 
nhiệt điện trở k.
xem trang 293.

THÔNG SỐ
Độ ổn định: ± 0,1 ° c.
Độ phân giải: ± 0,1 ° c pt 100 / ± 1 ° c đầu dò 
loại k
Hoạt động: on-off / P.I.D.
tự động.tự động thích ứng với môi trường làm
 việc (chất rắn, lỏng hoặc khí.) 
Kích thước: cao 10,5 x rộng 13,5 x sâu 21cm.
Công suất cực đại (ở 230 v): 3100 w.
Trọng lượng: 1.250 kg CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100. Kiểm soát 

nhiệt độ mẫu trong máy khuấy đĩa nóng kỹ 
thuật số:
Part nos: 7001511, 7001609, 7000837 và 
7000838.
đầu dò ngâm:
4mm ø x dài 130 mm.
Đầu nối cáp dài 150 cm.
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