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Dynamica Velocity 15HR mikrosentrifugi  
 
 

Jäähdyttävä (-20 °C … +40 °C ) ja kuiskaavan hiljainen  
 

 

 
Hitachi-Koki (Japan) valmistaman sentrifugin käynnistymisen haluavat 
kuulla kaikki, sillä laitteen käynnistyessä huoneeseen tulee hiljaisuus. 
Tämä sentrifugi on kuiskaavan hiljainen, ääni on vain 50db(A). Siksi ajon 
päättymisestäkin ilmoittaminenkin on valittavissa - Kung Fu- filosofian 
mukaisesti – sävel tai äänetön!  
 
Dynamica 15HR-sentrifugi on erittäin kompakti ja elegantti kokonaisuus. 
Laite on varustettu tehokkaalla jäähdytyskoneistolla. Kansi sulkeutuu 
pehmeästi servomoottorin kiinni vetämänä, avautuu samalla tavalla 
tyylikkäästi, ”Open”-painiketta kevyesti koskettamalla.   
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Velocity 15HR-käyttö on hienostunutta ja helppoa… 
kiitos selkeän ohjauspaneelin, ohjausnäppäimet ovat selkeästi esillä. 
Nopeuden (g-arvon), pyörimisajan sekä kammiolämpötilan asetus valitaan 
loogisesti suoraan kyseisten numeronäyttöjen alta. Kiihdytys (Accel) ja 
jarrutus (Decel) sijaitsevat vasemmalla ja huomiovärikoodatut Start ja 
Stop taas ohjaustaulun keskellä.  
Fuugissa on muistipaikat kolmelle ajoasetukselle (Prog 1, 2, 3) joihin 
tallennus ja haku tapahtuvat kätevästi Prog-näppäimillä (+ Call/Save).  
  

 
 

Sentrifugin suorituskyky ja ominaisuudet ovat myös omaa luokkaansa.  

Roottori kiihtyy maksimiinsa 
(15.000 rpm / 20000 g) - 
kiitos erittäin tehokkaan, hiili 
harjattoman invertteri-
ohjatun tasavirta-moottorin, 
vain 15 sekunnissa … ja 
pysähtyy vastaavasti yhtä nopeasti.  

Roottori voidaan kiihdyttää ja pysäyttää kahdella asetusarvolla tai antaa 
roottorin pysähtyä itsekseen!   
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Roottorivalikoima  

 
 
Velocity 15HR toimitetaan 24-paikkaisella FAS15E-kulmaroottorilla (1,5 -2 
ml eppendorf putkille) 
 
Lisävarusteena ovat lisäksi kulmaroottorit: 
- FAS 15F  (24 x 0,5ml)  
- FAS15G (32 x 0,2ml PCR). 
 
 
Kaikissa roottoreissa on hermeetisesti tiivis kansi ja  
kaikki rootorit ovat autoklavoitavissa (121 °C 20 min). 
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Dynamica 15HR tekniset tiedot 
Kompakti rakenne:   vie vähän pöytätilaa 
Nopeus säädettävissä:  300 … 15 000 rpm / 100 rpm 
G-arvo:    Max 21 500 
Lämpötilan säätö:   – 20 (Lo) … + 40 oC 
Näyttö:    LED 
Ajastin:    1…99 min / jatkuva ajo 
Kiihdytys/jarrutus:   2 / 2 ajalla optimoitavaa vaihtoehtoa, inertia  
Muistipohjainen ajo-ohjelma:  rpm, aika, lämpötila, kiihdytys, jarrutus,  
   ajon päättymisen merkkiääni / ei ääntä 
Merkkiääni:   5 melodia-vaihtoehtoa / ei ääntä 
Kansi:    turvalukittu, lukitus / avaus servomoottorilla 
Turvallisuus:   Kansilukko, 2 kierrosnopeusanturia,  
   epätasapaino-anturi, moottorin lämpösuoja, jne. 
Merkinnät:   CE, (EN61326, 61010-1, 61010-2-020) 
Roottorit:    3 korroosion kestävää, steriloitavaa mallia. 
Vakiovarusteena:   24 paikkainen roottori 1.5 / 2 ml putkille. 
Lisävarusteena:  24 paikkainen 0,5/1,5/2,0 ml putkille ja / tai  
   32 paikkainen 0.2 ml PCR-putkille 
Moottori:    Hiiletön, invertteri-ohjattu tasavirtamoottori 
Melupäästö:   50 dB(A)   
Lämpötilapäästö:   500 W 
Ulkomitat:   290 x 520 x 300 mm (l x s x k) 
Käyttöjännite:   220/230 VAC, 50/60 Hz, (15A) 
Paino:    40 kg 
Takuu:    5 vuotta aine- ja valmistusvirheille 
Valmistaja:  Hitachi-Koki, Japani 
 


