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biovac 106 
System zasysający i filtrujący

n

n

n

precyzyjne zasysanie, przemywanie, usuwanie próbek 

elastyczny i prosty w obsłudze HandVac 

odbieralnik szklany, autoklawowalny



biovac 106

Model Ciśnienie końcowe 
mbar

Szybkość zasysania 
cieczy ml/s

Wymiary
szer/gł/wys mm 

Waga
kg

System zasysający i filtrujący
Biovac 106, 115/230 V, 50/60 Hz 100 25 355/145/277 14,2

Zakres dostawy: kabel z wtyczką Schuko, UK, pojemnik autoklawowalny, filtr hydrofobowy, jednokanałowy ręczny pipetor 
HandVac na jednorazowe końcówki, wąż podłączeniowym do HandVac, instrukcja obsługi

Akcesoria:

2 litrowe szklane naczynie 
odbieralnikowe do biovac 106
Numer katalogowy: 112523-1

Pedał nożny
do biovac 106 

Numer katalogowy: 112529

Mikrofiltr do szklanego naczynia 
odbieralnikowego

Numer katalogowy: 828840-20

Zastosowanie

n  Odsysanie cieczy, płynów  
      biologicznych i medycznych

n  Odsysanie kultur komórek

n  Usuwanie cieczy, płynów
      biologicznych i medycznych

n  Przepłukiwanie próbek
      kultur

Certyfikat: oznaczenie CE
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System zasysający i filtrujący
Kompaktowy system do precyzyjnej i wygodnej pracy

Kompaktowy i przenośny system zasysający biovac 106 ze zintegrowaną membranową 
pompą próżniową, używany do łatwego i precyzyjnego odsysania cieczy niepalnych, 
chemicznych, biologicznych i medycznych. Ciecz może być odsysana ze szkła 
laboratoryjnego, szalek Petriego, szkiełek mikroskopowych itp., przez użycie różnych 
adapterów, które można w łatwy sposób podłączyć do przyrządu HandVac.

Cechy konstrukcyjne

n ulepszona odporność chemiczna głowicy pompy - 
      wydłużająca jej żywotność

n funkcja Flow-Stop, zabezpieczająca przed przepełnieniem zbiornika

n    filtr hydrofobowy dla bakterii, wirusów d=55mm, 
      do wielkości porów min. 0,22 µm

n   podłączenia przy pomocy szybkozłączek z obustronnym zaworem izolującym

Wbudowana wysokiej 
jakości pompa 
membranowa

Załączony HandVacdo 
optymalnego i elastycznego 

odsysania płynów lub 
przepłukiwania próbek 

kultur komórkowych

2 litrowe szklane naczynie 
odbieralnikowe, 
łatwe do czyszczenia, 
zabezpieczone przed przepełnieniem, 
wylaniem cieczy i zniszczeniem pompy.

Przemyślana konstrukcja 
zapewnia elastyczność pracy 
w laboratorium i oszczędność 
miejsca 

Właściwości techniczne/dane do zamówienia:



WELCH-ILMVAC
APPLIED VACUUM TECHNOLOGY

Am Vogelherd 20, 98693 Ilmenau • Phone: +49 3677 604 0 • Email: welch-ilmvac@gardnerdenver.com

HandVac

Łatwa wymiana 
adapterów i 
akcesoriów

System HandVac – kompletne narzędzie do odsysania
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Zoptymalizowana kontrola i elastyczny uchwyt
Kompaktowy system do precyzyjnej i wygodnej pracy

Ergonomiczny i elastyczny HandVac może współpracować z pipetami Pasteura, 
plastikowymi pipetami i różnymi adapterami potrzebnymi do pracy. Bardzo precyzyjna 
kontrola i czuły na nacisk przycisk regulujący umiejscowiony na górze, pozwala na 
kontrolę poziomu próżni. Zabezpieczenia przed przypadkowym zassaniem próbek.

Cechy konstrukcyjne:

n zoptymalizowana kontrola poziomu podciśnienia

n HandVac - całkowicie autoklawowalny

n wysokiej jakości elementy do bezproblemowej pracy

n regulacja odsysania przez przycisk na górze HandVac

n komfortowe połączenia dzięki szybkozłączką

n szeroki zakres akcesoriów

Akcesoria:

Gumowy adapter do 
pipet Pasteura

1-kanałowy adapter
do jednorazowych

końcówek
Numer katalogowy

828852-05

8-kanałowy adapter
ze stali nierdzewnej
Numer katalogowy

828852-03

Stojak do 
akcesoriów 
HandVac

8-kanałowy adapter
do jednorazowych

końcówek
Numer katalogowy

828852-04

PrzepłukiwanieZasysanie Filtracja Usuwanie

Regulacja odsysania przez 
przycisk na górze HandVac

Komfortowe podłączenie do 
węża próżniowego

Naturalny kształt 
perfekcyjnie dopasowany 
do dłoni. 

Obszary pracy:



Dane do zamówień / numery pakietów
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System zasysający
BIOVAC 106 
Numer katalogowy: 112037-02

HandVac proffesional 
Numer katalogowy: 112580 

HandVac double
Numer katalogowy: 112580-02

HandVac basic
Numer katalogowy: 112580-01

• BIOVAC 106
• 2 litrowy odbieralnik

szklany, autoklawowalny
• HandVac professional
• Wąż próżniowy

• BIOVAC 106
• 2 litrowy odbieralnik

szklany, autoklawowalny
• Zapasowy pojemnik

szklany 2 litrowy
• HandVac professional
• Pedał nożny do

sterowania
• Wąż próżniowy

• Komplet ręcznego
pipetora HandVac

• 1-kanałowy adapter do
końcówek jednorazowych

• 8-kanałowy adapter do
końcówek jednorazowych

• 8-kanałowy adapter ze
stali nierdzewnej

• Gumowy adapter do pipet
Pasteura

• Statyw
• Wąż próżniowy

• Ręczny pipetor HandVac
• 1-kanałowy adapter do

końcówek jednorazowych
• Gumowy adapter do pipet

Pasteura
• Wąż próżniowy

• Ręczny pipetor HandVac
• Trójnik Y
• Wąż próżniowy

Nazwa

System zasysający
BIOVAC 106
Numer katalogowy: 112037

Zawiera




