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1 Мақсатты пайдалану 

Бұл құрылғы медициналық қолдану үшін жарамды зертханалық центрифуга болып табылады. 
 

Оның жалғыз терапиялық мақсаты қан қабы жүйелерінде қанды центрифугалау болып табылады. Бөлінген 
қан компоненттері басқа құрылғыдан (бөлгіш) тиісті сателитті контейнерлерге тасымалданады. Осы жолмен 
алынған жеке компоненттер кейін қан құю немесе өз қанын құю үшін пайдаланылады. 
 

Центрифуганы қан құю қызмет орындарында немесе ауруханаларда білікті қызметкерлер ғана пайдалана 
алады. 
 

Центрифуга тек жоғарыда аталған мақсаттарда ғана қолдануға арналған.  
 

Кез келген басқа жолмен немесе осы шеңберден тыс пайдалану мақсатынан тыс болып есептеледі. Пайда 
болатын залал үшін Andreas Hettich GmbH & Co. KG компаниясы жауапты емес.  
 

Мақсаты бойынша пайдалану, сондай-ақ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы барлық нұсқаулардың 
орындалуын және тексеру мен техникалық қызмет көрсету аралықтарының сақталуын қамтиды. 
 
 
 
2 Қалдық тәуекелдер 

Құрылғы дамыған техниканың қазіргі заманғы деңгейіне және жалпылама танылған қауіпсіздік техникасы 
талаптарына сәйкес құрастырылған. Тиісті пайдаланбау және қызмет көрсету кезінде пайдаланушының, үшінші 
тұлғаның өмірі және денсаулығы үшін қауіп, сонымен қатар құрылғыны және басқа мүлікті зақымдау қаупі 
туындауы мүмкін. Құрылғы тек тағайындалуы бойынша және тек техникалық мінсіз жағдайда ғана 
пайдаланылуы керек.  

Қауіпсіздігіне теріс әсер етуі мүмкін болатын ақауларды тез арада жою керек. 
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3 Техникалық сипаттамалар 

 
 

Өндіруші 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Tuttlingen 
Үлгі ROTANTA 460 ROTANTA 460 R 
Basic UDI-DI 4050674010003Q4    

Түрі 5650 5650-01 
5660, 

5660-50  
5660-20, 
5660-70 5660-07 5660-77 

Желілік кернеу ( 10%) 200–240 В 1 100–127 В 1 200–240 В 1 200–240 В 1 
Желі жиілігі 50-60 Гц 50-60 Гц 50 Гц 60 Гц 
Қосылған жүктеме 1000 ВА 1100 ВА 1800 ВА 1900 ВА 
Ағымдағы тұтыну 5,0 A 11,0 A 8,5 A 9,2 A 
Салқындату ортасы ---- R452A 
Макс. сыйымдылығы 4 x 1000 мл 
Рұқсат етілген тығыздық 1,2 кг/дм3 
Жылдамдық (айн./мин) 15000 
Күш (RCF) 24400 
Кинетикалық энергия 41000 Нм 51000 Нм 
Міндетті тексеру 
(DGUV Regel 100 – 500) 

иә 

Қоршаған орта жағдайлары (EN/IEC 
61010-1) 

 

 Орнату орны Тек ғимарат ішінде 

 Биіктік Теңіз деңгейінен 2000 м-ге дейін 

 Қоршаған ортаның 
температурасы 

2°C және 35°C аралығында 5°C және 35°C аралығында 

 Ылғалдылық Максималды салыстырмалы ылғалдылық 31°C шамасына дейінгі 
температуралар үшін 80% болады, ал 40°C кезінде 50% 
салыстырмалы ылғалдылық сызықтық түрде төмендейді. 

 Артық кернеу санаты (IEC 60364-
4-443) 

 

 Ластану дәрежесі 2 
Құрылғыны қорғау класы  
 Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға жарамсыз. 
ЭМҮ   

 Шығарылатын кедергі, кедергіге 
төзімділік 

EN / IEC 
61326-1, 
В класы 

FCC Class B EN / IEC 61326-1, B класы 

Шу деңгейі (роторға байланысты)  68 дБ(А)  66 дБ(А) 
Өлшемдері   

 Ені 554 мм 770 мм 

 Тереңдігі 706 мм 715 мм 706 мм 723 мм 706 мм 723 мм 

 Биіктігі 456 мм 456 мм 481 мм 456 мм 481 мм 
Салмағы шам. 101 кг шам. 111 кг шам. 141 кг 
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Өндіруші 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Tuttlingen 

Үлгі ROTANTA 460 R 
ROTANTA 460 

RC 
ROTANTA 460 

RF 
Basic UDI-DI 4050674010003Q4    
Түрі 5660-01, 5660-51 5670, 5670-50 5675, 5675-50 
Желілік кернеу ( 10%) 100 – 127 В 1 100 В 1 200 – 240 В 1 
Желі жиілігі 60 Гц 50 Гц 50 Гц 
Қосылған жүктеме макс. 2000 ВА 1800 ВА 
Ағымдағы тұтыну ---- 8,5 A 
Салқындату ортасы R452A 
Макс. сыйымдылығы 4 x 1000 мл 
Рұқсат етілген тығыздық 1,2 кг/дм3 
Жылдамдық (айн./мин) 15000 
Күш (RCF) 24400 
Кинетикалық энергия 51000 Нм 
Міндетті тексеру  
(DGUV Regel 100 – 500) 

иә 

Қоршаған орта жағдайлары (EN/IEC 
61010-1) 

 

 Орнату орны Тек ғимарат ішінде 

 Биіктік Теңіз деңгейінен 2000 м-ге дейін 

 Қоршаған ортаның 
температурасы 

5°C және 35°C аралығында 

 Ылғалдылық Максималды салыстырмалы ылғалдылық 31°C шамасына дейінгі 
температуралар үшін 80% болады, ал 40°C кезінде 50% 
салыстырмалы ылғалдылық сызықтық түрде төмендейді. 

 Артық кернеу санаты (IEC 60364-
4-443)  

 Ластану дәрежесі 2 
Құрылғыны қорғау класы  
 Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға жарамсыз. 
ЭМҮ   

 Шығарылатын кедергі, кедергіге 
төзімділік 

FCC Class B EN/IEC 61326-1, B класы 

Шу деңгейі (роторға байланысты)  66 дБ(А)  68 дБ(А) 
Өлшемдері   

 Ені 770 мм 554 мм 

 Тереңдігі 715 мм 697 мм 

 Биіктігі 456 мм 683 мм 961 мм 
Салмағы шам. 151 кг шам. 140 кг шам. 164 кг 
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Өндіруші 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Tuttlingen 
Үлгі ROTANTA 460 RF 
Basic UDI-DI 4050674010003Q4    
Түрі 5675-01, 5675-51 
Желілік кернеу ( 10%) 100 – 127 В 1 100 В 1 
Желі жиілігі 60 Гц 50 Гц 
Қосылған жүктеме макс. 2000 ВА 
Салқындату ортасы R452A 
Макс. сыйымдылығы  4 x 1000 мл  
Рұқсат етілген тығыздық 1,2 кг/дм3 
Жылдамдық (айн./мин) 15000 
Күш (RCF) 24400 
Кинетикалық энергия 51000 Нм 
Міндетті тексеру 
(DGUV Regel 100 – 500) 

иә 

Қоршаған орта жағдайлары (EN/IEC 
61010-1) 

 

 Орнату орны Тек ғимарат ішінде 

 Биіктік Теңіз деңгейінен 2000 м-ге дейін 

 Қоршаған ортаның 
температурасы 

5°C және 35°C аралығында 

 Ылғалдылық Максималды салыстырмалы ылғалдылық 31°C шамасына дейінгі 
температуралар үшін 80% болады, ал 40°C кезінде 50% 
салыстырмалы ылғалдылық сызықтық түрде төмендейді. 

 Артық кернеу санаты (IEC 60364-
4-443)  

 Ластану дәрежесі 2 
Құрылғыны қорғау класы  
 Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға жарамсыз. 
ЭМҮ  

 Шығарылатын кедергі, кедергіге 
төзімділік 

FCC Class B 

Шу деңгейі (роторға байланысты)  68 дБ(А) 
Өлшемдері  

 Ені 554 мм 

 Тереңдігі 697 мм 

 Биіктігі 961 мм 
Салмағы шам. 174 кг 
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4 Қауіпсіздік туралы ескертпелер 

 

 
Осы нұсқаулықта келтірілген барлық нұсқаулар орындалмаса, өндіруші кепілдік талаптарын 
қарастырмайды. 

 

 Құрылғыға қатысты ауыр оқиғалар туралы хабарлау 

Құрылғыға қатысты ауыр оқиға орын алса, өндірушіге немесе қажет болса, құзыретті органға 
хабарлаңыз. 

 
 

 
 Центрифуга жақсы, тұрақты негізге орнатылуы керек. 

 Центрифуганы пайдаланар алдында, ротордың берік орналасқанына міндетті түрде көз 
жеткізіңіз. 

 Центрифуга жұмыс істеп тұрған кезде, EN/IEC 61010-2-020 стандартына сәйкес, 
центрифуганың айналасында 300 мм қашықтықта адамдар, қауіпті заттар немесе нысандар 
болмауы керек. 

 Коррозия немесе механикалық зақымдану іздері бар роторларды, ілгіштерді және керек-
жарақтарды немесе олардың пайдалану мерзімі өтіп кеткен жағдайда пайдалануға болмайды. 

 Центрифугалау камерасында қауіпсіздікке байланысты зақымдар болса, центрифуганы енді 
пайдалануға болмайды. 

 Айналмалы роторларды пайдаланған кезде, ілгіштердің біркелкі тербелуін қамтамасыз ету 
үшін аспаларды үнемі майлау керек (Hettich № 4051 майлағышы). 

 Температурасы реттелмейтін центрифугалар үшін, бөлме температурасы көтерілгенде 
және/немесе құрылғыны жиі пайдаланған кезде, центрифугалау камерасы қызып кетуі 
мүмкін. Сондықтан үлгі материалының температураға байланысты өзгеруі мүмкін екенін 
жоққа шығаруға болмайды. 

 
 

 Центрифуганы пайдалануды бастамас бұрын, пайдалану нұсқаулығын оқып, назар аудару керек. 
Құрылғының пайдалану нұсқауларын оқып, түсінген қызметкерлерге ғана жұмыс істеуге рұқсат 
етіледі. 

 Пайдалану нұсқауларымен және жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша құқықтық ережелермен 
қатар, қауіпсіз және кәсіби түрде жұмыс істеу үшін белгілі кәсіби ережелерді сақтау керек. Бұл пайдалану 
нұсқауларын құрылғыны пайдаланатын елдің мемлекеттік ережелеріне негізделген жазатайым оқиғалардың 
алдын алуға және қоршаған ортаны қорғауға қатысты кез келген басқа нұсқаулықпен бірге оқылуы керек. 

 Бұл центрифуга пайдалану үшін өте қауіпсіз заманауи жабдық болып табылады. Дегенмен, оны 
дайындықтан өтпеген қызметкерлер орынсыз пайдаланса немесе тағайындалғаннан басқа мақсаттар үшін 
пайдаланса, пайдаланушыларға немесе басқаларға қауіп төндіруі мүмкін. 

 Жұмыс кезінде центрифуганы жылжытуға немесе соғуға болмайды. 

 Ақаулық немесе апаттық өшіру жағдайында, роторды айналуын тоқтатқанға дейін ұстауға болмайды. 

 Конденсаттың бүлінуіне жол бермеу үшін салқын бөлмеден жылы бөлмеге ауысқанда, центрифуганы электр 
желісіне қоспас бұрын, жылы бөлмеде кемінде 3 сағат қыздыру керек немесе салқын бөлмеде 30 минут бойы 
ыстық күйде жұмыс істету керек. 

 Бұл құрылғы үшін тек өндіруші мақұлдаған роторлар мен керек-жарақтарды пайдалануға болады 
(«Anhang/Қосымша, Rotoren und Zubehör/Роторлар мен керек-жарақтар» тарауын қараңыз). «Қосымша, 
роторлар және керек-жарақтар» тарауында тізімделмеген центрифуга түтіктерін пайдаланар алдында, 
пайдаланушы оларды өндірушіге хабарласу арқылы пайдалануға болатынына көз жеткізуі керек 

 Центрифуга роторын тек «Роторды жүктеу» тарауына сәйкес жүктеуге болады. 

 Бір минуттағы максималды айналым санымен центрифугалау кезінде материалдардың немесе материал 
қоспаларының тығыздығы 1,2 кг/дм3 шамасынан аспауы керек. 

 Центрифуганы тепе-теңдік рұқсат етілген шекте болғанда ғана пайдалануға болады. 

 Центрифуганы жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға болмайды. 

 Центрифуганы мыналармен пайдалануға болмайды: 
 жанғыш немесе жарылғыш материалдар; 
 бір-бірімен әрекеттесіп, көп энергия өндіретін материалдар. 
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ASTM техникалық сипаттамаларына сәйкес мұнай-химия үлгілерін центрифугалау кезінде пайдаланушы 
тәуекелді бағалауы керек. 

 

 Улы, радиоактивті немесе патогенді микроағзалармен ластанған қауіпті заттарды немесе қоспаларды 
центрифугалау кезінде пайдаланушы тиісті шараларды қабылдауы керек. 
Қауіпті заттар үшін арнайы бұрандалы қақпақтары бар центрифуга контейнерлерін пайдалану өте маңызды. 
3 және 4-ші қауіп тобындағы материалдар үшін тығыздалатын центрифуга контейнерлерінен басқа 
биоқауіпсіздік жүйесі пайдаланылуы керек (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының «Зертханалық 
биоқауіпсіздік нұсқаулығын» қараңыз). 
Биоқауіпсіздік жүйесінде био-тығыздағыш (тығыздағыш сақина) тамшылар мен аэрозольдердің шығуына 
жол бермейді. 
Егер биоқауіпсіздік жүйесінің ілгіші қақпақсыз пайдаланылса, центрифугалау кезінде тығыздағыш 
сақинаның зақымдалуына жол бермеу үшін тығыздағыш сақинаны ілгіштен алып тастау керек. 
Зақымдалған биоқауіпсіздік жүйелері енді микробиологиялық түрде тығыздалмайды. 
Биоқауіпсіздік жүйесі пайдаланылмаса, EN/IEC 61010-2-020 стандартының мақсаттары үшін центрифуга 
микробиологиялық түрде тығыздалмайды. 
Биологиялық қауіпсіздік жүйесін жабу кезінде «Биологиялық қауіпсіздік жүйелерін жабу» тарауындағы 
нұсқауларды орындаңыз. 
Қолжетімді биоқауіпсіздік жүйелерін «Қосымша, роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. 
Күмәндансаңыз, өндірушіден қажетті ақпаратты алуға болады. 

 Центрифуганы роторлардың, ілгіштердің және керек-жарақтардың механикалық тұтастығын бұзуы мүмкін 
жоғары коррозиялық заттармен бірге пайдалануға болмайды. 

 Жөндеу жұмыстарын өндіруші рұқсат берген қызметкерлер ғана жүргізуі керек. 

 Andreas Hettich GmbH & Co. KG компаниясының лицензиясы бар түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен түпнұсқа 
керек-жарақтарды ғана пайдалануға рұқсат етіледі. 

 Келесі қауіпсіздік ережелері қолданылады: 
EN/IEC 61010-1 және EN/ IEC 61010-2-020, сондай-ақ олардың мемлекеттік стандарттар бойынша 
ауытқулары. 

 Центрифуганың қауіпсіз жұмысы мен сенімділігіне келесі жағдайларда ғана кепілдік беруге болады: 
 центрифуга пайдалану нұсқауларына сәйкес жұмыс істейді; 
 центрифуга орнатылатын жердегі электр қондырғысы EN/IEC талаптарына сәйкес келеді. 

 Осы мақсатта пайдаланушы ұсынған жұмыс орындарында зертханалық центрифугаларды пайдалануға 
қатысты еңбек қауіпсіздігіне қатысты белгілі бір елдің талаптарын орындау үшін жауапкершілік 
пайдаланушыға жүктеледі. 

 
 
 
5 Таңбалардың мағынасы 
 

 

Құрылғыдағы таңба: 

Назар аударыңыз, жалпы қауіпті аймақ. 
 
 

 

Құрылғыдағы таңба: 

Пайдалану нұсқауларын орындаңыз. 
Бұл таңба пайдаланушының берілген пайдалану нұсқауларын орындауы керектігін білдіреді. 

 
 

 

Осы құжаттағы таңба: 

Назар аударыңыз, жалпы қауіпті аймақ. 
Бұл белгі қауіпсіздікке қатысты ескертулерді білдіреді және ықтимал қауіпті жағдайларды 
көрсетеді. 

Бұл ескертулерді сақтамау материалдық залалға және дене жарақатын алуға себеп болуы мүмкін. 
 
 

 

Құрылғыдағы және осы құжаттағы таңба: 

Ыстық бетінен сақ болыңыз. 
Бұл ескертуді сақтамау материалдық залалға және дене жарақатын алуға себеп болуы мүмкін. 

 
 

 

Құрылғыдағы және осы құжаттағы таңба: 

Биологиялық қауіптен сақ болыңыз. 
 
  

    

Құрылғыдағы таңба: 

Эквипотенциал: потенциалды теңестіруге арналған қосқыш (PE қосқышы) (тек PE қосқышы бар 
центрифуга үшін). 
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Құрылғыдағы таңба: 

RS232 интерфейсі (тек RS232 интерфейсі бар құрылғы үшін).  
 
 

 

Құрылғыдағы таңба: 

Автоматты ажыратқыш (тек ажыратқышы бар центрифугаларда). 
 
 

 
Осы құжаттағы таңба: 

Бұл таңба маңызды жағдайларды білдіреді. 
 
 

 

Құрылғыдағы және осы құжаттағы таңба: 

2012/19/EU нұсқаулығына сәйкес электрлік және электрондық құрылғыларды бөлек жинауға 
арналған таңба. 

Еуропалық Одақ елдерінде, сондай-ақ Норвегия мен Швейцарияда қолданылады. 
 
 

 

Тасымалдау қорабының жапсырмасындағы таңба: 

Қақпағымен жоғары қарай. 
 
 

 

Тасымалдау қорабының жапсырмасындағы таңба: 

Жеткізу қаптамасы көрсетілген ылғалдылық ауқымында (10%-80%) тасымалдануы және өңделуі 
керек. 

 
 

 

Тасымалдау қорабының жапсырмасындағы таңба: 

Жеткізу қаптамасы көрсетілген температура ауқымында (-20°C және +60°C) сақталуы, 
тасымалдануы және өңделуі керек. 

 
 

 

Тасымалдау қорабының жапсырмасындағы таңба: 

Жеткізу қаптамасы жаңбыр тимейтін құрғақ ортада сақталуы керек. 

 
 

 

Тасымалдау қорабының жапсырмасындағы таңба: 

Сынғыш, абайлап ұстаңыз. 

 
 

 

Тасымалдау қорабының жапсырмасындағы таңба: 

Стек шегі. Төменгі қаптамаға жинауға болатын бірдей қаптамалардың максималды саны, мұндағы 
«n» рұқсат етілген қаптамалар санын білдіреді. Төменгі қаптама «n» ішіне кірмейді. 

 

 
 
 
 
6 Жеткізілімнің тексеру тізімі 

1 қосылу кабелі 
1 бір қарапайым сомын кілті, өлшемі 10 мм (тек ROTANTA 460 RF) 
1 қосарлы қарапайым сомын кілті, өлшемі 17/19 мм (тек ROTANTA 460 RF) 
1 алтықырлы ауыстырылатын істігі бар бұрауыш 2,5 мм 
1 алтықырлы ауыстырылатын істігі бар бұрауыш 5 мм 
1 аспаларға арналған майлағыш 
1 пайдалану нұсқаулығы 
1 жабдықты қауіпсіз жылжыту туралы ескертпелер 
 
Ротор(лар) мен байланысты керек-жарақтар тапсырыс берілген мөлшерде жеткізілімде қамтылады. 
 
 
  

IOIOI
RS232

F2



 
 

14/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

7 Тасымалдау және сақтау 

 
7.1 Тасымалдау 

 

 
Құрылғыны тасымалдау алдында тасымалдауды бекіту құрылғысын орнату керек. 

 
Құрылғы мен керек-жарақтарды тасымалдау кезінде келесі қоршаған орта жағдайлары сақталуы керек: 

 Қоршаған орта температурасы: -20°C және +60°C аралығында 
 Салыстырмалы ылғалдылық: 10%-80%, конденсациясыз 
 
 
7.2 Сақтау 

 

 
Құрылғы мен керек-жарақтарды тек жабық және құрғақ бөлмелерде сақтауға болады. 

 
Құрылғы мен керек-жарақтарды сақтау кезінде келесі қоршаған орта жағдайлары сақталуы керек: 

 Қоршаған орта температурасы: -20°C және +60°C аралығында 
 Салыстырмалы ылғалдылық: 10%-80%, конденсациясыз 
 
 
8 Центрифуганы қаптамадан шығару  

 Картонды жоғары көтеріп, төсемді алыңыз. 

  

 

Алдыңғы панельден ұстап көтермеңіз. 

Центрифуганың салмағын қадағалаңыз, «Техникалық сипаттамалар» тарауын қараңыз. 

ROTANTA 460/460 R: 
Центрифуганы екі жағынан тиісті адамдардың көмегімен көтеріп, зертханалық үстелге қойыңыз. 

ROTANTA 460 RC/ROTANTA 460 RF: 
Берілген AH5670XX немесе AH5675XX нұсқаулық парақтарына сәйкес центрифуганы қаптамадан 
шығарып, орнатыңыз. 
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9 Бастапқы жұмыс 

 Егер құрылғы ғимарат жүйесінде автоматты ажыратқышпен қосымша қорғалған болса, B түріндегі 
автоматты ажыратқыш пайдаланылуы тиіс. Басқа түрі пайдаланылған жағдайда, автоматты ажыратқыш, 
құрылғыда ақау орын алғанда, оны өшірмеуі мүмкін немесе құрылғыда ешқандай ақау орын алмаса да, 
оны өшіруі мүмкін. 

 Центрифуганы қолайлы жерге тұрақты және тегіс етіп орналастырыңыз. Орнату кезінде EN/IEC 
61010-2-020 стандартына сәйкес центрифуганың айналасында қажетті 300 мм қауіпсіздік шегі 
сақталуы керек. 

 

Центрифуга жұмыс істеп тұрған кезде, EN/IEC 61010-2-020 стандартына сәйкес, 
центрифуганың айналасында 300 мм қашықтықта адамдар, қауіпті заттар немесе 
нысандар болмауы керек. 

 Желдету саңылауларын жабуға болмайды. 
Центрифуганың желдету ұялары мен саңылауларынан 300 мм қашықтықты сақтау керек. 

 ROTANTA 460 RC центрифугасында дөңгелектерді блоктау үшін дөңгелектердегі тежегіштер басылады. 
Қосымша AH5670XX ақпарат парағын қараңыз. 

 ROTANTA 460 RF центрифугасында дөңгелектерді босату үшін аппарат тіректері төмен қарай бұрылады. 
Қосымша AH5670XX ақпарат парағын қараңыз. 

 5660-20, 5660-70 түріндегі центрифуга жағдайында азот көзін қоса берілген AH5660-20XX нұсқаулық 
парағына сәйкес қосыңыз. 

 

Центрифуганы қоса берілген нұсқаулық парағына сәйкес қосу міндетті болып табылады.  

Қоса берілген нұсқаулық парағын орындағаныңызға көз жеткізіңіз. 

 PE қосқышы бар центрифуга: 
Қажет болса, құрылғының артындағы PE қосқышын қосымша медициналық потенциалды теңестіру 
жүйесімен қосыңыз. 

 RS232 интерфейсі бар центрифуга: 
RS232 центрифуга интерфейсін RS232 қосылу кабелімен (жеткізілім көлеміне кірмейді) компьютерге 
қосыңыз. 

 Желілік кернеудің үлгі тақтайшасындағы мәлімдемеге сәйкес келетінін тексеріңіз. 
 Центрифуганы қуат сымымен стандартты розеткаға қосыңыз. Қосылым көрсеткіштерін «Техникалық 

сипаттамалар» тарауынан қараңыз. 
 Желілік ауыстырып-қосқышты қосыңыз («» күйі). Пернелердегі жарық диодтары жыпылықтайды. 

Келесі дисплейлер бірінен соң бірі пайда болады: 
1. Центрифуга үлгісі 
2. Бағдарлама нұсқасы 
3. Ротор коды (ротор), ротордың максималды жылдамдығы (Nmax) және роторды тану функциясы арқылы 

танылған соңғы ротордың алдын ала орнатылған центрифугалау радиусы (R). 
4.  OPEN  OEFFNEN 

 Қақпақты ашыңыз. 
Соңғы пайдаланылған бағдарламаның немесе 1-бағдарламаның центрифуга деректері көрсетіледі. 

 Тасымалдау қауіпсіздігі құралын алыңыз («Жабдықты қауіпсіз жылжыту» нұсқаулық парағын қараңыз). 

 
 
10 Интерфейс (тек интерфейсі бар центрифуга үшін) 

Опция ретінде құрылғы RS232 интерфейсімен жабдықталуы мүмкін. 

RS232 интерфейсі  белгісімен белгіленген. 

Осы интерфейс арқылы центрифуганы басқаруға және деректерді сұрауға болады. 
Деректер байланысы кезінде  пернесінің жарық диоды жанады. 
 
  

IOIOI
RS232

PROG
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11 Қақпақты ашу және жабу 

 
11.1 Қақпақты ашу 

 

 
Қақпақты тек центрифуга қосулы және ротор әрекетсіз күйде болғанда ғана ашуға болады. Бұл 
жағдайда оны ашу мүмкін болмаса, «Төтенше жағдайда босату» бөлімін қараңыз. 

 
  түймесін басыңыз. Қақпақ қозғалтқыш арқылы ашылып,  түймесіндегі сол жақ 

жарық диоды сөнеді. 
 
 
11.2 Қақпақты жабу 

 

 

Саусақтарыңызды қақпақ пен корпус арасына қоймаңыз. 
Қақпақты тарс етіп жаппаңыз. 

 түймесіндегі сол жақ жарық диоды жыпылықтаса, қозғалтқышпен басқарылатын қақпақ 
құлпы негізгі күйге (ашылған) өтуі үшін  түймесін басыңыз. 

 
 Қақпақты қойып, қақпақтың алдыңғы жиегін аздап басыңыз. Құлыптау әрекеті қозғалтқыш арқылы жүзеге 

асырылады.  түймесіндегі сол жақ жарық диоды жанады. 
 
 
12 Роторды орнату және алу 

 

 

Роторды орнату: 

 
Қозғалтқыш білігі мен ротор арасындағы кір бөлшектері ротордың мінсіз 
орналасуына кедергі жасайды және оның тұрақсыз жұмыс істеуіне себеп 
болады. 

 Қозғалтқыш білігін (C) және ротор саңылауын (A) тазалаңыз, содан кейін 
қозғалтқыш білігіне жұқа май қабатын жағыңыз. 

 Роторды қозғалтқыш білігіне тігінен орналастырыңыз. Қозғалтқыш білігінің 
жетегі (D) ротор ойығында (B) болуы керек. Ойықтардың туралануы роторда 
белгіленеді. 

 Ротордың қысқыш сомынын жеткізілімге кіретін кілт арқылы сағат тілі 
бағытымен бұраңыз. 

 Ротордың мықтап орнатылғанына көз жеткізу үшін оны тексеріңіз. 

 Ротордың тығыз орналасуын қамтамасыз ету үшін ротордың сомынын 
қолмен бекіту керек. 

 

Роторды алу: 

 Қысқыш сомынды сағат тіліне қарсы бағытта көтеру қысымы нүктесіне дейін 
бұрап босатыңыз. Көтеру қысымының нүктесін игергеннен кейін, ротор 
қозғалтқыш білігінің конусынан босатылады. 

 Ротор қозғалтқыш білігінен жоғары көтерілгенше, қысқыш сомынды бұраңыз. 
 
 
  

OPEN / STOP OPEN / STOP

OPEN / STOP

OPEN / STOP

OPEN / STOP

A

B

C
D
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13 Роторға ілгіштерді салу және одан алу 

 

 

 

Айналмалы роторлар үшін ротордың барлық орындары 
бірдей ілгіштермен толтырылуы керек. 

  

 
Кейбір ілгіштер ротор орнының нөмірімен белгіленеді. Бұл 
ілгіштерді тек тиісті ротор орнына салуға болады. 

Орнатылған нөмірмен белгіленген ілгіштерді (мысалы. 
S001/4) тек жиынтықта пайдалануға болады. 

 

Роторға ілгіштерді салу: 

 Ротордың мықтап орнатылғанына көз жеткізу үшін оны тексеріңіз. 
 Көтергіш көзшені (C) майлаңыз (Hettich майлағышы, № 4051). 
 Роторға ілгіштерді (A) салыңыз. Бұл ретте көтергіш көзшелердің 

(C) ілгіштердің ойықтарында (B) екеніне көз жеткізіңіз. 
 Ілгіштерді мүмкіндігінше төмен қарай итеріңіз. 
 
Ротордан ілгіштерді алу: 

 Ілгіштерді (A) тіке жоғары қарай тартып, ротордан шығарыңыз. 
 
 
14 Адаптерлерді ілгіштерге салу және олардан алу 

 

Адаптерлерді ілгіштерге салу: 
 Адаптерлерді (A) ілгіштерге (B) көлденеңінен салыңыз. 
 
Адаптерлерді ілгіштерден алу: 

 Адаптерлерді (A) жоғары қарай тартып, ілгіштерден (B) шығарыңыз. 
 

  
 
 
  

B
A

C

B

A

B

A
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15 Роторды жүктеу 

 

 

Шыныдан жасалған стандартты центрифуга контейнерлері RCF мәндерін 4000-нан жоғары 
көтермейді (DIN 58970, 2-бет). 

 
 Ротордың берік орналасқанына көз жеткізіңіз. 
 Айналмалы роторларда ротордың барлық орындары бірдей ілгіштермен туралануы керек. Кейбір ілгіштер 

ротор күйінің нөмірімен белгіленеді. Бұл ілгіштерді тек тиісті ротор күйінде пайдалануға болады. 
Орнатылған нөмірмен белгіленген ілгіштерді (мысалы, S001/4,) тек жиынтықта пайдалануға болады. 

 Роторлар мен ілгіштерді тек симметриялы түрде жүктеуге болады. Центрифуга контейнерлері ротордың 
барлық күйлеріне біркелкі бөлінуі керек. Рұқсат етілген тіркесімдерді «Anhang/Қосымша, Rotoren und 
Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. 
Бұрыштық роторлар жағдайында ротордың барлық ықтимал күйлері жүктелуі керек, «Anhang/Қосымша, 
Rotoren und Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауын қараңыз. 

 

 

 

Ротор симметриялы түрде 
жүктелген. 

 
Рұқсат етілмейді! 

Ротор ассимметриялы түрде 
жүктелген. 

 
 

 

 

 

Ротор біркелкі жүктелген 
 

Рұқсат етілмейді! 
Ротор біркелкі жүктелмеген 

 Белгілі бір ілгіштерде тек максималды жүктің салмағы немесе максималды жүктің салмағы мен толық 
жүктелген ілгіштің максималды салмағы көрсетіледі. Бұл салмақтан асып кетуге болмайды. Ерекше 
жағдайда «Тығыздығы 1,2 кг/дм3 шамасынан артық материалдарды немесе материалдар қоспаларын 
центрифугалау» тарауын қараңыз. Максималды жүктеменің салмақ сипаттамасы адаптердің, центрифуга 
контейнерінің және оның ішіндегі заттың жалпы салмағын қамтиды. 

 Резеңке ішпектері бар контейнерлерде центрифуга контейнерлерінің арасында әрқашан бірдей резеңке 
ішпектерінің саны болуы керек. 

 Центрифуга контейнерлерін тек центрифугадан тыс толтыруға болады. 
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 Өндіруші белгілеген центрифуга контейнерлері үшін ең жоғары толтыру мөлшерінен аспауы керек. 
 

Бұрыштық роторлар жағдайында 
центрифуга контейнерлерін центрифуга 
жұмыс істеп тұрған кезде, олардан 
сұйықтықты шығаруға болмайтындай етіп 
қана толтыруға болады. 

  Сұйықтық 
 
 
 
Ортадан тепкіш күш 

 

 Бұрыштық роторларды жүктеген кезде, бұрыштық роторларға немесе центрифугалау камерасына 
сұйықтық түсуі мүмкін емес. 

 Ілгіштер мен айналмалы роторларды жүктеу кезінде, сондай-ақ центрифуга жұмыс істеп тұрған кезде, 
ілгіштерді бұру кезінде сұйықтық ілгіштерге немесе центрифугалау камерасына түспеуі керек. 

 Центрифуга контейнерінің ішіндегі салмақ айырмашылығын мүмкіндігінше аз ұстау үшін контейнерлерді 
толтырудың тұрақты деңгейін бақылау қажет. 
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16 Биоқауіпсіздік жүйелерін жабу 
 

 

Тығыздықты қамтамасыз ету үшін биоқауіпсіздік жүйесінің қақпағы тығыз жабылуы керек. 

Қақпақты ашу және жабу кезінде орауыш сақинаның бұралуына жол бермеу үшін орауыш сақинаны 
резеңкеге күтім жасау құралымен аздап сүрту керек. 

Егер биоқауіпсіздік жүйесінің ілгіші қақпақсыз пайдаланылса, центрифугалау кезінде тығыздағыш 
сақинаның зақымдалуына жол бермеу үшін тығыздағыш сақинаны ілгіштен алу керек. Зақымдалған 
тығыздағыш сақиналарды биоқауіпсіздік жүйесін жабу үшін пайдалануға болмайды. 
Қолжетімді биоқауіпсіздік жүйелері туралы қосымша мәліметтерді «Anhang/Қосымша, Rotoren und 
Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. Күмәндансаңыз, өндірушіден тиісті 
ақпаратты алуыңыз керек. 

 

Бұрандалы қақпағы бар қақпақ және айналмалы тұтқадағы тесік 

 

 Қақпақты ротордың ортасына қойыңыз. 
 Берілген кілтті тұтқадағы тесікке салыңыз және кілтті сағат тілі бағытымен бұрап, 

қақпақты мықтап жабыңыз. 
 

 

Бұрандалы қақпақ 

 

 Қақпақты ілгішке қойыңыз. 
 Қақпақты сағат тілі бағытымен бұрап, қолмен мықтап жабыңыз. 
 

 

Қысқыш құлпы бар қақпақ 

    

 Қақпақты ілгішке қойып, екі қысқышты ілгіштегі ілмектердің астына түскенше 
итеріңіз. 

 Екі қысқышты мүмкіндігінше бүктеңіз. Қысқыштар ілгішке тегіс жатуы керек. 

 

Қысқышы және керіліс құлпы бар қақпақ 
 

  
 

 
 Қысқышты « open» (ашу) (a) күйіне бұраңыз. « open » (ашу) белгісінің көрсеткілері «ашу» деген жазу 

оқуға болатындай төмен қарап тұруы керек. 
 Қақпақты ілгішке қақпақтың екі істік қысқыштың (c) екі саңылауында болатындай етіп қойыңыз. 
 Қысқышты ілгіштің қарама-қарсы жағына « close » (жабу) (b) күйіне бұраңыз. « close » (жабу) белгісінің 

көрсеткілері «жабу» деген жазу оқуға болатындай төмен қарап тұруы керек. 

 

Қысқыш центрифугалау кезінде сыртқа шығып кетуі үшін ілгіште жатуы керек. 

 Қысқыш (d) күйіне бұрылса, биоқауіпсіздік жүйесін қысқыштан ұстап тасымалдауға болады. 

 

Биоқауіпсіздік жүйесінің саңылаусыздығы тасымалдау күйінде де қамтамасыз етіледі. 

Тасымалдау кезінде биоқауіпсіздік жүйесін алға-артқа айналдырмаңыз, әйтпесе ағып кетпеуіне 
кепілдік берілмейді. 

 Ілгішті салу және алу кезінде оңай ұстау үшін қысқышты (d) күйіне бұрып, ілгішті қысқышта ұстаңыз. 
 
  

close

open

open

close

a c b d
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17 HettLiner орау нұсқаулары 

 
17.1 Центрифугалау алдында орау 
 
Ескертпе: ішпектерді жүктеу және алу кезінде пластмасса ішпек аударылып қалмайтынына көз жеткізіңіз (4509 
жүктеу құралын пайдаланыңыз). 
 
 

  
 

 
 Қан құйылған қапшықты (а) ішпекке 

(b) салыңыз. 

  
 

 
 Қан құйылған қапшықты 

қосылымдарда (c) ұстаңыз және 
оның сыртқы жағындағы тіреуіш 
тақтаны (d) ішпекке жоғарыдан 
төмен қарай итеріңіз. 
 

 Тіреуіш тақтаның төменгі жиегі 
мүмкіндігінше толығымен еденге 
тірелетініне көз жеткізіңіз. 

  

 
 Тіреуіш тақтаны сыртқа қарай 

бүктеп, оның бүктелген шеті қан 
құйылған қапшықтың сұйықтық 
деңгейіне тең болғанша төмен қарай 
итеріңіз. 
 

 Центрифугалағаннан кейін, ілмектің 
(e) күйін оған жетуге болатындай 
етіп сақтау керек! 
 

 Ротор тұтқаларымен кептелу қаупіне 
байланысты центрифугалау кезінде 
тіреуіш тақтаның жоғарғы шеті 
ішпектен тым алыс шығып кетпеуі 
керек! 

 
 
 

 Қолжетімді болса, бос қосалқы қапшықты(тарды) бүктеп, қан құйылған қапшықтың тиісті керек-
жарақтары мен толтыру көлеміне байланысты басқаша ораңыз. 
Қосалқы қапшықтарды бүктеп, оларды бүктелген тіреуіш тақта мен ішпектің сыртқы қабырғасының 
арасына сыртқы жағынан орауға кеңес беріледі. 
→ Бұл әрекетті орындау кезінде силикон тақтаның сырғып кетпейтініне көз жеткізіңіз! 
→ Қажет болса, силикон тақта қосалқы қапшықты орау кезінде ілмектен ұстап тұрып, осылайша оған 
қарсы ұстауға болады 
→ Ілмектің күйін кейін тексеру керек! 

 
 Клапандар үзілмеуі үшін қосылымдарды тіреуіш тақтаның үстіне орналастырыңыз. 

Түтіктер ішпектен шықпайтынына көз жеткізіңіз! 
→ Бүктелген тіреуіш тақта мен ішпек қабырғасының арасына ішпектің шетінен шығып тұрған түтік 
бөліктерін орналастырыңыз. 

 

a

b

b

a

c

d

d

c

e
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 Қажет болса, бүктелген тіреуіш тақта мен шелек қабырғасының арасына теңгерім жүктемелерін қою 
керек. 

 
17.2 Центрифугалаудан кейін қаптамадан шығару 
 

 Силикон тақтаны бір қолыңызбен ұстап тұрып, қосалқы қапшықты ішпектен шығарыңыз.  
 

 Тіреуіш тақтаның бүктелген бөлігін берілген ілмектен баяу тартып шығарыңыз!  
→ Абайлаңыз: тіреуіш тақтаны бастапқы пішініне абайлап қайтарыңыз! 
→ Тіреуіш тақтаның бүктелген бөлігі кері серпіп, қан компоненттерін араластыруы мүмкін. 
 

 Қалған қан құйылған қапшықты ішпектен тіреуіш тақтамен бірге немесе тіреуіш тақтаны алғаннан 
кейін алыңыз!  
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18 Басқару және көрсету элементтері 

2-беттегі суретті қараңыз. 
 
2-сур.: Дисплей және басқару тақтасы 
 
 
18.1 Басқару тұтқасы 

 

 
Жеке параметрлерді орнату үшін. 
Сағат тіліне қарсы бағытта бұрсаңыз, мән азаяды. Сағат тілі бағытымен бұрсаңыз, мән артады. 

 
 
18.2 Пернелер және орнату опциялары 

 

 
 Жұмыс уақыты, t/hms параметрлері. 

сағ: сағат. 1 сағаттан 99 сағатқа дейін, 1 сағаттық қадамдармен реттеледі. 
мин: минут. 1 минуттан 59 минутқа дейін, 1 минуттық қадамдармен реттеледі. 
с: секунд. 1 секундтан 59 секундқа дейін, 1 секундтық қадамдармен реттеледі. 

 Үздіксіз жұмыс «» 
 Жұмыс уақытын орнатыңыз. Бұл параметрді «Қос уақыт режимі» функциясы іске қосылғанда ғана 

жасауға болады. «"Қос уақыт режимі" функциясын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. Бұл 
функция бұрыннан іске қосылған. 
Жұмыс уақытының центрифугалау жұмысы басталғаннан кейін немесе белгіленген жылдамдыққа 
жеткеннен кейін бірден белгіленетінін шеше аласыз. 

  Уақыт санағы іске 
қосылғаннан 
басталады 

= Жұмыс уақыты центрифугалау жұмысы басталғаннан кейін бірден 
есептеле бастайды. 

  Уақыт санағы 
белгіленген 
жылдамдықта 
басталады 

= Жұмыс уақыты белгіленген жылдамдыққа жеткеннен кейін ғана есептеле 
бастайды. 
Бұл дисплейде уақыттың сол жағындағы  белгісімен көрсетіледі. 
 

 
 Айналым, rpm параметрлері. 

50 айн./мин шамасынан бастап ротордың максималды ротор жылдамдығына дейін (Nmax), 10 
қадаммен реттеледі. Ротордың максималды жылдамдығын «Anhang/Қосымша, Rotoren und 
Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. 

 

 
 Салыстырмалы ортадан тепкіш күш, RCF параметрі. 

RCF   жақшада көрсетілген. Түймедегі жарық диоды жанады. 
Реттелетін сурет 50 айн./мин және ротордың максималды жылдамдығы (Nmax) арасындағы 
айналым жылдамдығын тудыратын сурет болып табылады. 1 қадаммен реттеледі. 

 Центрифугалау радиусы, RAD параметрлері. 
1 миллиметрлік қадамдармен 10 мм-ден 330 мм-ге дейін реттеледі. Центрифугалау радиусын 
«Anhang/Қосымша, Rotoren und Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. 

 Интегралды RCF мәнінен ақпаратты сұрау. 
Интегралды RCF дисплейі іске қосылғанда ғана интегралды RCF мәнін сұрауға болады. 
«Интегралды RCF дисплейін қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. 

 

 
Іске қосу және инерция бойынша айналу параметрлері 
 Жұмыс істетіп төселту қадамдары,  параметрлері. 

9-қадам = ең қысқа жұмыс істетіп төселту уақыты, ... 1-қадам = ең ұзақ жұмыс істетіп төселту 
уақыты. 

 Іске қосу уақыты,  параметрі. 1 секундтық қадамдармен орнатуға болады. Реттелетін уақыт 
ауқымы орнатылған жылдамдыққа байланысты. 
Іске қосу уақыттары іске қосылған болса ғана орнатуға болады. «Іске қосу және инерция бойынша 
айналу уақыттарын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. 

 Тежеу кезеңдері,  немесе  параметрі. 
1-9 = Сызықтық тежеу қисығы, 1b-9b = экпоненциалды тежеу қисығына ұқсас. 
9-қадам, 9b = ең қысқа тоқтау уақыты, ... 1-қадам, 1b = ұзақ тоқтау уақыты, 0-қадам = тежеусіз 
тоқтау. 
B тежеу кезеңдерін бұл іске қосылғанда ғана орнатуға болады. «B тежеу кезеңдерін қосу немесе 
өшіру» тарауын қараңыз. 

 Инерция бойынша айналу уақыты,  параметрі. 1 секундтық қадамдармен орнатуға болады. 
Реттелетін уақыт ауқымы орнатылған жылдамдыққа байланысты. 
Инерция бойынша айналу уақыттары іске қосылған болса ғана орнатуға болады. «Іске қосу және 
инерция бойынша айналу уақыттарын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. 

 Тежегішті өшіру айналымы, N Brake параметрлері. 
50 айн./мин шамасынан бастап, ротордың максималды жылдамдығына (Nmax) 10 қадаммен 
реттеледі. 
Ротордың жылдамдығына жеткеннен кейін, тежеусіз тоқтау процесі басталады. 

TIME

RPM

RCF

t

t
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 Температура (тек тоңазытқышы бар центрифуга үшін) 

Цельсий градусымен (°C) немесе Фаренгейт градусымен (°F) реттеледі. Температура бірлігін 
орнату үшін «Temperatur-Einheit einstellen/Температура бірлігін орнату» тарауын қараңыз. 

T/°C параметрлері = Цельсий градусы (°C). 
-20°C пен +40°C аралығында, 1°C қадаммен реттеледі (қыздыру/салқындату опциясы үшін, -20°C 
пен +90°C аралығында реттеледі). 

T/°F параметрлері = Фаренгейт градусы (°F). 
4°F пен +104°F аралығында, 1°F қадаммен реттеледі (қыздыру/салқындату опциясы үшін, -4°F пен 
+194°F аралығында реттеледі). 

Қол жеткізуге болатын ең төменгі температура роторға байланысты («Anhang/Қосымша, Rotoren 
und Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауын қараңыз). 

 Қыздырғышты іске қосыңыз немесе өшіріңіз, Heater on/off (Қыздырғышты қосу/өшіру) параметрі (тек 
қыздыру/салқындату опциясымен). 

 Мәзірлерде артқа айналдырыңыз. 
 

 
 Бағдарламаларды және бағдарлама байланыстарын ашу; RCL параметрі. 

Бағдарламалар: 1-ден 99-ға дейінгі бағдарлама орындары (салқындату опциясы жоқ центрифуга 
үшін) және бағдарлама орындары 1-ден 98-ге дейін және PREC (салқындату опциясы бар 
центрифуга үшін). Бағдарлама байланыстары: бағдарлама орындары А-дан Я-ға дейін. 

 Бағдарламалар мен бағдарлама байланыстарын сақтау; STO параметрі. 
99 бағдарламаны сақтауға болады (тоңазытқышы жоқ центрифугалар үшін: бағдарлама орындары 
1-ден 99-ға дейін, тоңазытқышы бар центрифугалар үшін: 1-ден 98-ге дейінгі бағдарлама орны және 
PREC). PREC (АЛДЫН АЛА САЛҚЫНДАТУ) бағдарлама орны алдын ала салқындату бағдарламасы 
үшін сақталған. 0 бағдарлама орны соңғы центрифугалау жұмысындағы центрифуга деректерін 
уақытша сақтау үшін пайдаланылады. Бұл бағдарлама орнында ешбір бағдарламаны сақтау мүмкін 
емес. 
25 бағдарлама байланысын сақтауға болады (бағдарлама орындары A-дан Я-ға дейін; J 
бағдарлама орны жоқ). Бағдарлама байланысы 20 бағдарламадан тұруы мүмкін. 

 Бағдарламаларды байланыстыру; EDIT параметрі. 
 «Аппарат мәзірін» шақырыңыз (пернені 8 секунд бойы басып тұрыңыз). 
 Мәзірлерде алға айналдырыңыз. 
 

 
 Роторды алдын ала салқындату үшін центрифугалау жұмысын бастаңыз (тек салқындатқышы бар 

центрифугалар үшін). Пернедегі жарық диоды ротор айналып тұрғанда, центрифугалау кезінде 
жанады. 
Роторды алдын ала салқындату үшін центрифугалау жұмысы PREC (АЛДЫН САЛҚЫНДАТУ) 
бағдарламасымен автоматты түрде орындалады. 

 

 
 Центрифугалау жұмысын бастау. Пернедегі жарық диоды ротор айналып тұрғанда, центрифугалау 

кезінде жанады. 
 Қысқа мерзімді центрифугалау. 

Центрифугалау жұмысы пернені басып тұрғанда орындалады. Пернедегі жарық диоды ротор 
айналып тұрғанда, центрифугалау кезінде жанады. 

 Жазбалар мен өзгертулерді сақтау. 
 «Аппарат мәзірінде» ішкі мәзірлерді ашыңыз. 
 

 
 Центрифугалау жұмысын аяқтаңыз. 

Ротор алдын ала орнатылған инерция бойынша айналу параметрлерімен баяулайды. Түймедегі оң 
жақтағы жарық диоды ротор қозғалмайынша жанып тұрады. Ротор қозғалмай тұрғанда, түймеде сол 
жақтағы жарық диоды жыпылықтайды. Түймені екі рет басқанда, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА ТОҚТАТУ 
функциясы қосылады. 

 Қақпақты құлыптан босатыңыз. 
Түймедегі сол жақ жарық диоды сөнеді. 

 Параметрді енгізу терезесінен және мәзірлерден шығыңыз. 
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19 Центрифугалау параметрлерін енгізу 

 

 
Бағдарлама құлпы орнатылған болса, центрифугалау параметрлерін енгізу мүмкін емес. Әртүрлі 
бағдарлама құлыптарының функциялары «Бағдарлама құлыптарын орнату» тарауында сипатталған. 

Параметрлерді таңдаудан кейін немесе енгізу кезінде 8 секунд бойы ешбір түйме басылмаса, дисплейде 
алдыңғы мәндер көрсетіледі. Содан кейін параметрді енгізу қайтадан орындалуы керек. 

Бірнеше параметр енгізілсе, барлық өзгерістерді қабылдау үшін соңғы параметрді орнатқаннан кейін 
 пернесін басу керек. 

Параметрлер өзгертілсе, бағдарлама орнының нөмірі жақшада () көрсетіледі. Бұл дисплейдегі 
центрифугалау деректері бұдан былай сақталған бағдарлама орнындағы центрифугалау деректеріне 
сәйкес келмейтінін білдіреді. 

 пернесін басу арқылы параметрлерді енгізуді кез келген уақытта тоқтата алмайсыз. Бұл 
жағдайда реттеулер сақталмайды. 

 
 
19.1 Жұмыс уақыты 

 

 
Үздіксіз жұмысты орнату үшін минуттарды, секундтарды және сағаттарды нөлге қою керек. 
Үздіксіз жұмыс дисплейде келесі таңбамен көрсетіледі: «». 

 
  пернесін басыңыз. t/hms параметрлері көрсетіледі. Минуттар (m)  жақшада көрсетілген және оларды 

өзгертуге болады. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
  пернесін басыңыз. Секундтар (s) жақшада көрсетілген және оларды өзгертуге болады. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
  пернесін басыңыз. Сағаттар (h)  жақшада көрсетілген және оларды өзгертуге болады. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрді дисплейге қолдану үшін центрифугалау деректері көрсетілгенше  пернесін басыңыз 

немесе  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
 
 
19.2 Жұмыс уақытының басталу уақыты 

 

 
Жұмыс уақытының басталу уақытын «Қос уақыт режимі» функциясы белсендірілген жағдайда ғана 
орнатуға болады. «"Қос уақыт режимі" функциясын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. Бұл функция 
бұрыннан іске қосылған. 

 
  пернесін Timing begins at start (Уақыт санағы іске қосылғаннан басталады) немесе Timing begins at 

speed (Уақыт санағы белгіленген жылдамдықта басталады) көрсетілгенге дейін қажетінше басыңыз. 
  бұрылу тұтқасы арқылы қажетті параметрді таңдаңыз. 

Уақыт санағы іске 
қосылғаннан 
басталады 

= Жұмыс уақыты центрифугалау жұмысы басталғаннан кейін бірден есептеле 
бастайды. 

Уақыт санағы 
белгіленген 
жылдамдықта 
басталады 

= Жұмыс уақыты белгіленген жылдамдыққа жеткеннен кейін ғана есептеле 
бастайды. 
Бұл дисплейде уақыттың сол жағындағы  белгісімен көрсетіледі. 

 Параметрді дисплейге қолдану үшін  немесе  пернелерін басыңыз. 
 
 
19.3 Жылдамдық (айн./мин) 

  пернесін басыңыз. RPM параметрлері көрсетіледі. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрді дисплейге қолдану үшін  немесе  пернелерін басыңыз 
 
 
19.4 Салыстырмалы ортадан тепкіш күш (RCF) және центрифугалау радиусы (RAD) 

 
Салыстырмалы ортадан тепкіш күш (RCF) ортадан тепкіш радиусқа (RAD) тәуелді. RCF мәнін орнатпас 
бұрын, ортадан тепкіш радиусты орнату керек. 

 
 RAD және RCF параметрлері және параметр мәні көрсетілгенше  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 

RAD жақшада көрсетіледі,  мысалы, RAD = 146 RCF = 3695. Пернеде жарық диоды жанады. 
 Қажет центрифугалау радиусын орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
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Центрифугалау радиусын өзгерту арқылы мән RCF мәніне автоматты түрде реттеледі. 
  пернесін қайтадан басыңыз. RCF параметрінің мәні  жақшада көрсетіледі, мысалы, RAD = 146 

RCF = 3695. 
 Қажет RCF мәнін орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Орнатылған RCF мәнін сақтау үшін  пернесін басыңыз. «Бағдарламаларды енгізу немесе өзгерту» 

тарауын қараңыз. 
 

 
Орнатылған RCF мәнін сақтау (STO) арқылы ғана осыдан туындайтын RPM мәні қабылданады. 

 
 
19.5 Іске қосу және инерция бойынша айналу параметрлері 

 
Орнатылған іске қосу және инерция бойынша айналу параметрлері көрсетіледі. 

 

x: 1-9 = іске қосу кезеңі, t = іске қосу уақыты 

y: 1-9, 1b-9b = тежеу кезеңі, 0 = тежеусіз инерция бойынша айналу, t = Инерция бойынша 
айналу уақыты 

 
 
19.5.1 Іске қосу кезеңі және іске қосу уақыты 

 

 
Іске қосу уақыттары іске қосылған болса ғана орнатуға болады. «Іске қосу және инерция бойынша 
айналу уақыттарын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. 

 
  пернесін басыңыз.  немесе  параметрі көрсетіледі. 

 = іске қосу кезеңі,  = іске қосу уақыты 
Іске қосу кезеңі мен іске қосу уақыты арасында ауысу үшін  пернесін басыңыз.  

 Қажетті кезеңді немесе уақытты  айналмалы тұтқамен орнатыңыз. 
 Қажет болса, келесі параметрді орнату үшін  пернесін басыңыз. 
 Параметрді дисплейге қолдану үшін центрифугалау деректері көрсетілгенше  пернесін басыңыз 

немесе  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
 
 
19.5.2 Тежеу кезеңі және инерция бойынша айналу уақыты 

 

 
B тежеу кезеңдерін тек қан құйылған қапшықтарды пайдалануға жарамды роторлар үшін орнатуға 
болады. 

B тежеу кезеңдерін бұл іске қосылғанда ғана орнатуға болады. «B тежеу кезеңдерін қосу немесе өшіру» 
тарауын қараңыз. 

Инерция бойынша айналу уақыттары іске қосылған болса ғана орнатуға болады. «Іске қосу және 
инерция бойынша айналу уақыттарын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. 

 
  не  немесе  параметрі көрсетілгенше,  пернесін басыңыз. 

 = тежеу кезеңі,  = B тежеу кезеңі,  = инерция бойынша айналу уақыты 
Тежеу кезеңі мен инерция бойынша айналу уақыты арасында ауысу үшін  пернесін басыңыз. 
B тежеу кезеңдері 9-шы тежеу кезеңінен кейін көрсетіледі. 

 Қажетті кезеңді немесе уақытты  айналмалы тұтқамен орнатыңыз. 
B тежеу кезеңдері 9-шы тежеу кезеңінен кейін көрсетіледі. 

 Қажет болса, келесі параметрді орнату үшін  пернесін басыңыз. 
 Параметрді дисплейге қолдану үшін центрифугалау деректері көрсетілгенше  пернесін басыңыз 

немесе  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
 
 
19.5.3 Тежегішті өшіру жылдамдығы 

 N Brake параметрі көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрді дисплейге қолдану үшін  немесе  пернелерін басыңыз. 
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19.6 Температура (тек тоңазытқышы бар центрифуга үшін)  

 

 
Температураны Цельсий градусымен (°C) немесе Фаренгейт градусымен (°F) енгізуге болады. 
Температура бірлігін орнату үшін «Температура бірлігін орнату» тарауын қараңыз. 

Егер температура бірлігі ретінде Фаренгейт (°F) градустары орнатылса, дисплейдегі температура 
мәнінен кейін «F» әрпі пайда болады. 

 
  пернесін басыңыз. Келесі параметрлер көрсетіледі: T/°C немесе T/°F. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрлерді дисплейге қолдану үшін  пернесін басыңыз. 
 Параметрді дисплейге қолдану үшін  немесе  пернелерін басыңыз 
 
 
20 Бағдарламалау 

 

 
Бағдарлама құлпы орнатылған болса, оның функциясын қадағалау керек. Әртүрлі бағдарлама 
құлыптарының функциялары «Бағдарлама құлыптарын орнату» тарауында сипатталған. 

Параметрлер өзгертілсе, бағдарлама орнының нөмірі жақшада () көрсетіледі. Бұл дисплейдегі 
центрифугалау деректері бұдан былай сақталған бағдарлама орнындағы центрифугалау деректеріне 
сәйкес келмейтінін білдіреді. 

 
 

20.1 Бағдарламаларды енгізу немесе өзгерту 

 Қажетті параметрлерді орнатыңыз («Центрифугалау параметрлерін енгізу» тарауын қараңыз). 
 STO параметрі көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
 Қажетті бағдарлама орнын орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

 

 
Бағдарлама орнынан кейін "+" көрсетілсе, бұл деректер жазудан қорғалған. Бұл жағдайда сақтау 
алдында алдымен жазудан қорғау жойылады («Бағдарламаларды жазудан қорғау» тарауын 
қараңыз). 

 Параметрлерді қалаған бағдарлама орнына сақтау үшін  пернесін басыңыз. Қысқаша Program 
store ... (Бағдарламаны сақтау...) растау ретінде көрсетіледі. 

 
Жаңа деректер сақталған кезде, алдыңғы бағдарлама орны деректері қайта жазылады. 

«Protected !!» (Қорғалған!!) хабары көрсетілсе, бағдарлама орнындағы деректер жазудан 
қорғалған және олар сақталмайды. 

 
 
20.2 Бағдарламаларды ашу 

  пернесін басыңыз. RCL параметрлері көрсетіледі. 
 Қажетті бағдарлама орнын орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

 
Бағдарлама орнынан кейін "+" көрсетілсе, бұл деректер жазудан қорғалған.  

  пернесін басыңыз. Қысқаша Program recall ... (Бағдарламаны қайта ашу...) растау ретінде 
көрсетіледі. 
Таңдалған бағдарлама орнының центрифугалау деректері көрсетіледі. 

 
 
20.3 Бағдарламаларды жазудан қорғау 

Бағдарламаларды әдейі емес өзгертулерден қорғауға болады. 

Ротор тоқтап тұрғанда жазудан қорғау функциясын келесідей қосуға/өшіруге болады: 
 Қажетті бағдарламаны ашыңыз («Бағдарламаларды ашу» тарауын қараңыз). 
  пернесін басыңыз. RCL параметрі көрсетіледі. 
  түймесін сегіз секунд басып тұрыңыз. STO параметрі көрсетіледі. 

Сегіз секундтан кейін дисплейде Set Protection = 1- (мысалы) хабары пайда болады. 
 Реттеу тұтқасымен  «+» немесе «-» орнатыңыз. 

+ = бағдарлама жазудан қорғалған, 
- = бағдарлама жазудан қорғалмаған. 

 Параметрді сақтау үшін  түймесін басыңыз. 
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20.4 Бағдарлама байланысы 

«Бағдарлама байланысы» бірнеше центрифуга операцияларын біріктіру үшін пайдаланылуы мүмкін. 
 

 
Бағдарлама байланысы бұл белсендірілген жағдайда ғана мүмкін болады (Multi programs = on (Көп 
бағдарламалар = қосулы) параметрі; «Бағдарлама байланысын қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз). 

 
 
20.4.1 Бағдарлама байланысын қосу немесе өшіру 

Ротор тоқтап тұрғанда бағдарлама сілтемесін келесідей қосуға/өшіруге болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  түймесін сегіз секунд басып тұрыңыз. 
Сегіз секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
 Multi programs = off/on (Көп бағдарламалар = өшіру/қосу) көрсетілгенше  пернесін қажетінше жиі 

басыңыз. 
 Реттеу тұтқасымен  off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйін орнатыңыз. 

өшірулі = бағдарлама байланысы өшірілді,  
қосулы = бағдарлама байланысы іске қосылды. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
20.4.2 Бағдарламаларды байланыстыру немесе бағдарлама байланысын өзгерту 

 

 
25 бағдарлама байланысын сақтауға болады (бағдарлама орындары A-дан Я-ға дейін; J бағдарлама 
орны жоқ). Бағдарлама байланысы 20-дан аспайтын бағдарламадан тұруы мүмкін. 

Бір бағдарламадан келесіге жылдамдықты реттеу әрқашан келесі бағдарламаның іске қосу параметрімен 
бағдарлама байланысында орындалады. 

Үздіксіз орындалатын бағдарламаларды немесе іске қосу және инерция бойынша айналу уақыттары бар 
бағдарламаларды (  және  параметрлері) байланыстыруға болмайды. 

Бағдарлама байланысында центрифуга параметрлерін өзгертуге болмайды. Параметрлерді өзгерту 
жеке бағдарламаларда ғана мүмкін болады. 

 түймесін центрифугалау жұмысы кезінде бағдарлама байланысының жалпы орындалу уақытын ашу 
үшін пайдалануға болады 
(мысалы: = 00:05:30) және ағымдағы іске қосылған бағдарламаның орындалу уақыты (мысалы: t 
B.02=00:01:00). 

 
1.  түймесін EDIT A…Z (A…Z ӨҢДЕУ) параметрі көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз. 
2. Бағдарлама байланысы сақталатын қажетті бағдарлама орнын орнату үшін  реттеу тұтқасын 

пайдаланыңыз. 
3.  түймесін басыңыз. Бағдарлама байланысының бағдарлама орны және бағдарлама байланысының 

бірінші бағдарламасы көрсетіледі (мысалы, EDIT B.01 = 01). 
4. Бағдарлама байланысының бірінші бағдарламасын орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
5.  түймесін басыңыз. Бағдарлама байланысының келесі бағдарламасы көрсетіледі (мысалы, EDIT 

B.02 = END). 
6. Бағдарлама байланысының келесі бағдарламасын орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
7.  түймесін басыңыз. Бағдарлама байланысының келесі бағдарламасы көрсетіледі (мысалы, EDIT 

B.03 = END). 
8. Барлық бағдарламалар орнатылғанша 6 және 7-қадамдарды қайталаңыз. 
9. END параметрін  реттеу тұтқасымен орнатыңыз (реттеу тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз). 

 
20 бағдарламадан тұратын бағдарлама байланыстары үшін END параметрін 20-бағдарламадан 
кейін орнату мүмкін емес. 

10.  түймесін басыңыз. Мысалы, STO B көрсетіледі. 
11. Бағдарлама байланысын сақтау үшін  түймесін басыңыз. 

Растау ретінде Multi program store .. (Көп бағдарлама сақтау...) хабары қысқаша көрсетіледі. 
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20.4.3 Бағдарлама байланысын ашу 

  түймесін RCL A…Z параметрі көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз. 
 Қажетті бағдарлама орнын орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
  пернесін басыңыз. Қысқаша Multi program recall ... (Көп бағдарламаны қайта ашу...) растау 

ретінде көрсетіледі. 
Бағдарлама байланысының бірінші бағдарламасының центрифугалау деректері, сондай-ақ бағдарлама 
байланысының жалпы орындалу уақыты көрсетіледі. 

 
 
20.5 Автоматты уақытша сақтау 

Бағдарлама орны 0 соңғы орын алған центрифугалау жұмысының центрифугалау деректері үшін уақытша 
сақтау орны ретінде қызмет етеді. 

Бұл бағдарлама орнында ешбір бағдарламаны сақтау мүмкін емес. 

Әрбір центрифугалау жұмысын іске қосқаннан кейін, іске қосу үшін пайдаланылатын центрифугалау деректері 
автоматты түрде «0» бағдарлама орнында сақталады және оларға сол жерден қол жеткізуге болады. 
 
 
21 Центрифугалау 

 

 

Центрифуга жұмыс істеп тұрған кезде, EN/IEC 61010-2-020 стандартына сәйкес, центрифуганың 
айналасында 300 мм қашықтықта адамдар, қауіпті заттар немесе нысандар болмауы керек. 

Өте жоғары температурада (мысалы, +90°C) центрифугалаудан кейін қыздыру/салқындату мүмкіндігі 
бар центрифугалар үшін салқындату арқылы центрифугалау процедурасын орындамас бұрын, 
центрифуга қақпағы қоршаған орта температурасына дейін салқындағанша күту керек. Бұл ережені 
сақтамау нәтижесінде қақпақта жарықтар пайда болуы мүмкін. 

 

 
Бағдарлама құлпы орнатылған болса, оның функциясын қадағалау керек. Әртүрлі бағдарлама 
құлыптарының функциялары «Бағдарлама құлыптарын орнату» тарауында сипатталған. 

Enter max cycles = 30000 (Макс. циклдер енгізу =) хабары көрсетілсе, алдымен центрифугалау 
жұмысын қайта бастамас бұрын, ілгіште көрсетілген ротордың айналу циклдерінің рұқсат етілген ең көп 
саны енгізіледі («Цикл есептегіші» тарауын қараңыз). 

Ротор жүктемесінің салмағының рұқсат етілген айырмашылығы асып кетсе, іске қосу кезінде 
центрифугалау жұмысы тоқтатылады және IMBALANCE хабары көрсетіледі. 

Таңдалған бағдарламадағы жылдамдық ротордың максималды жылдамдығынан (Nmax) жоғары болса, 
центрифугалау жұмысын іске қосу мүмкін болмайды. N > ROTOR MAX хабары көрсетіледі («Ақаулар» 
тарауын қараңыз). 

Іске қосу уақыты жұмыс уақытынан ұзағырақ орнатылса, центрифуганы іске қосу мүмкін емес.Acc time > 
Run time (Есептеу уақыты > Орындалу уақыты) хабары көрсетіледі («Ақаулар» тарауын қараңыз). 

N > ROTOR MAX in Prog : e.g. 5, Runtime 00:00 in Prog : e.g. 5, Empty Program немесе Ramp Unit Time 
in Prog : e.g. 3 хабары бағдарлама байланыстары кезінде көрсетілсе, ешбір центрифуга жұмысын бастау 
мүмкін емес («Ақаулар» тарауын қараңыз). 

Центрифугалау жұмысын кез келген уақытта  пернесін басу арқылы тоқтатуға болады.  

Центрифугалау кезінде параметрлерді таңдауға және өзгертуге болады («Центрифугалау кезінде 
параметрлерді өзгерту» тарауын қараңыз). 

RPM және RCF дисплейі арасында кез келген уақытта  және  пернелері арқылы ауысуға 
болады. Бағдарлама байланыстары пайдаланылып жатса, ауысу мүмкін емес. RCF дисплейімен жұмыс 
істегенде, центрифугалау радиусын енгізу қажет. 

 OPEN  OEFFNEN хабары көрсетілсе, центрифуганы қақпақты бір рет ашқаннан кейін ғана 
пайдалануға болады. 

Ротор өзгертілсе, центрифугалау жұмысы орындалмайды және бұл дисплей көрсетіледі, мысалы, 
Rotor 4  Nmax= 4500  R=184 mm («Роторды анықтау» тарауын қараңыз). 

Жұмыс қателері мен ақаулар көрсетіледі («Ақаулар» тарауын қараңыз). 

 Желілік қуат ауыстырып-қосқышын қосыңыз.  күйіне ауыстырыңыз. 
 Роторды жүктеп, центрифуга қақпағын жабыңыз. 
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21.1 Алдын ала таңдалған уақытпен центрифугалау 

 Центрифугалау параметрлерін орнатыңыз немесе бағдарламаны немесе бағдарлама байланысын 
шақырыңыз («Центрифугалау параметрлерін енгізу», «Бағдарламаларды ашу» немесе «Бағдарлама 
байланыстары» тарауларын қараңыз). 

  пернесін басыңыз.  пернесіндегі жарық диод ротор импортталғанша жыпылықтайды, кейін 
жанып тұрады. 

 Уақыт аяқталғаннан кейін немесе центрифугалау жұмысы  пернесін басу арқылы тоқтатылса, 
инерция бойынша айналу таңдалған инерция бойынша айналу параметрімен орындалады. Инерция 
бойынша айналу параметрі көрсетіледі, мысалы: 9.  пернесіндегі оң жақ жарық диод жанады. 
Ротор тоқтаған соң,  пернесіндегі жарық диод өшеді және OPEN OEFFNEN хабары көрсетіледі. 

 пернесіндегі оң жақ жарық диод да өшеді,  пернесіндегі сол жақ жарық диод 
жыпылықтай бастайды да, қақпақ ашылғанша жыпылықтап тұрады. 

Центрифугалау кезінде ротордың жылдамдығы немесе RCF мәні, центрифугалау камерасындағы температура 
(тек салқындату функциясы бар центрифуга үшін) және қалған уақыт көрсетіледі. 
 
 
21.2 Үздіксіз жұмыс 

 Минуттарды, секундтарды және сағаттарды «0» мәніне қойыңыз немесе үздіксіз орындалатын 
бағдарламаны бастаңыз («Центрифугалау параметрін енгізу» немесе «Бағдарламаларды ашу» тарауын 
қараңыз). 

  пернесін басыңыз.  пернесіндегі жарық диод ротор импортталғанша жыпылықтайды, кейін 
жанып тұрады. Уақыт санағы 00:00-ден басталады. 

 Центрифугалау жұмысын аяқтау үшін  пернесін басыңыз. Инерция бойынша айналу таңдалған 
инерция бойынша айналу параметрлерімен орындалады. Инерция бойынша айналу параметрі 
көрсетіледі, мысалы: 9.  пернесіндегі оң жақ жарық диод жанады. Ротор тоқтаған соң,  

пернесіндегі жарық диод өшеді және OPEN OEFFNEN хабары көрсетіледі.  пернесіндегі оң жақ 
жарық диод да өшеді,  пернесіндегі сол жақ жарық диод жыпылықтай бастайды да, қақпақ 
ашылғанша жыпылықтап тұрады. 

Центрифугалау кезінде ротордың жылдамдығы немесе RCF мәні, центрифугалау камерасындағы температура 
(тек салқындату функциясы бар центрифуга үшін) және өткен уақыт көрсетіледі. 
 
 
21.3 Қысқа мерзімді центрифугалау 

Бағдарлама байланыстары пайдаланылса, қысқа мерзімді центрифугалау мүмкін емес. 

  пернесін басып тұрыңыз.  пернесіндегі жарық диод ротор импортталғанша жыпылықтайды, 
кейін жанып тұрады. Уақыт санағы 00:00-ден басталады. 

 Центрифугалау жұмысын аяқтау үшін  пернесін қайта босатыңыз. Инерция бойынша айналу 
таңдалған инерция бойынша айналу параметрлерімен орындалады. Инерция бойынша айналу параметрі 
көрсетіледі, мысалы: 9.  пернесіндегі оң жақ жарық диод жанады. Ротор тоқтаған соң,  
пернесіндегі жарық диод өшеді және OPEN OEFFNEN хабары көрсетіледі.  пернесіндегі оң жақ 
жарық диод да өшеді,  пернесіндегі сол жақ жарық диод жыпылықтай бастайды да, қақпақ 
ашылғанша жыпылықтап тұрады. 

Центрифугалау кезінде ротордың жылдамдығы немесе RCF мәні, центрифугалау камерасындағы температура 
(тек салқындату функциясы бар центрифуга үшін) және өткен уақыт көрсетіледі. 
 
 
22 Центрифугалау кезінде параметрлерді өзгерту 

 
Бағдарлама байланыстары пайдаланылса немесе бағдарлама құлпы орнатылса, центрифугалауды 
орындау кезінде центрифугалау параметрлерін өзгерту мүмкін емес. Әртүрлі бағдарлама құлыптарының 
функциялары «Бағдарлама құлыптарын орнату» тарауында сипатталған. 

Центрифугалау жұмысы кезінде жұмыс уақыты, жылдамдық, салыстырмалы ортадан тепкіш күш (RCF), іске 
қосу және тоқтау параметрлері, сондай-ақ температура (тек салқындату опциясы бар центрифугаларда) 
өзгеруі мүмкін. 

 Қажетті параметрдің мәнін өзгертіңіз («Центрифугалау параметрін енгізу» тарауын қараңыз). 
Өзгертілген параметр «0» бағдарлама орнында сақталады («Автоматты уақытша сақтау» тарауын 
қараңыз). Бастапқы бағдарлама қайта жазылмайды. Бағдарлама орнының нөмірі жақшада () көрсетіледі. 
Бұл дисплейдегі центрифугалау деректері бұдан былай сақталған бағдарлама орнындағы центрифугалау 
деректеріне сәйкес келмейтінін білдіреді.  
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23 Интегралды RCF 

Интегралды RCF – тұндыру әсерінің өлшемі (∫ n2 dt). Бұл сандық мән центрифугалау жұмыстарын салыстыру 
үшін пайдаланылады. 

 
23.1 Интегралды RCF мәнін сұрау 

 

 
Интегралды RCF дисплейі іске қосылғанда ғана интегралды RCF мәнін сұрауға болады. «Интегралды 
RCF дисплейін қосу немесе өшіру» тарауын қараңыз. 

Интегралды RCF сақталмайды. Келесі центрифугалауды бастағаннан кейін немесе құрылғыны 
өшіргеннен кейін, интегралды RCF жойылады. 

«Timing begins at speed» (Уақыт санағы белгіленген жылдамдықта басталады) функциясы таңдалса, 
интегралды RCF есептеу белгіленген жылдамдыққа жеткеннен кейін басталады. 

 
  пернесін интегралды RCF көрсетілгенше қажетінше басыңыз, мысалы, =4.8667e+05 

(=4.8667e+05  =  4,8667  105  = 486670). 
  пернесін басыңыз. Центрифугалау деректері қайтадан көрсетіледі. 
 Қажет болса, RPM дисплейіне ауысу үшін  пернесін басыңыз. 
 
 
23.2 Интегралды RCF дисплейін іске қосу немесе өшіру 

Интегралды RCF дисплейі ротор әрекетсіз күйде болғанда келесідей іске қосылады немесе өшіріледі: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады.  

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
 RCF Integral = off/on көрсетілгенше  пернесін қажетінше басыңыз. 
  off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйін орнату үшін реттеу тұтқасын пайдаланыңыз.  

өшірулі = интегралды RCF өшірілген, 
қосулы = интегралды RCF іске қосылады. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
24 Төтенше жағдайда тоқтату 

  пернесін екі рет басыңыз. 

Тоқтаусыз жұмыс кезінде тоқтау 9-шы тежеу деңгейі (ең қысқа тоқтау) арқылы жүзеге асырылады. 9-шы тежеу 
деңгейі  көрсетіледі. 0 тежеу деңгейі алдын ала таңдалған болса, 9d тоқтау тежеу деңгейі  кезінде 
орындалады. 9d тежеу деңгейі болғанда, тоқтау уақыты 9-шы тежеу деңгейінен техникалық тұрғыдан ұзағырақ 
болады. 
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25 Цикл есептегіші 

 

 Цикл есептегішін пайдалану әрқашан бірдей ілгіш жинағын пайдалансаңыз ғана ақылға қонымды болады. 

 
Центрифуга әртүрлі ротор кодтарының ротор циклдерін (центрифугалау жұмыстарын) санайтын цикл 
есептегішімен жабдықталған («Роторды тану» тарауын да қараңыз). 

Айналмалы роторларда ілгіштердің ротор циклдерін (центрифугалау жұмыстарын) анықтау үшін цикл 
есептегіші пайдаланылады. 

Ротор бірінші рет танылса, центрифугалау жұмысы тоқтатылады. Кез келген пернені басқаннан кейін, Enter 
max cycles = 30000 (Макс. циклдер енгізу =) хабары көрсетіледі. Центрифугалау жұмысын қайта бастау 
алдында ілгіште көрсетілген ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын енгізу керек («Бірінші центрифугалау 
жұмысын бастағаннан кейін, ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын енгізу немесе цикл есептегішін 
өшіру» тарауын қараңыз). 

Жұмыс циклдерінің рұқсат етілген ең көп санымен белгіленбеген роторлар мен ілгіштер үшін цикл есептігішін 
өшіруге болады («Бірінші центрифугалау жұмысын бастағаннан кейін, ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген 
санын енгізу немесе цикл есептегішін өшіру» және «Цикл есептегішін қосу немесе өшіру» тарауларын қараңыз.). 

Қақпақ ашылған сайын, ағымдағы ротор кодының ротор циклдерінің саны (центрифугалау жұмыстары) 
көрсетіледі, мысалы, CYCLES  5120 of 30000. 

Ілгіштің ротор циклдерінің енгізілген максималды рұқсат етілген санынан асып кетсе, центрифугалау іске 
қосылған сайын  MAX CYCLES PASSED  хабары көрсетіледі және центрифугалауды қайта бастау керек. 

 
 MAX CYCLES PASSED  хабары көрсетілсе, қауіпсіздік мақсатында ілгішті жаңа ілгішке ауыстыру керек. 

Ілгішті ауыстырғаннан кейін, ротор әрекетсіз күйде болған кезде, цикл есептігішін «0» күйіне қайтару керек 
(«Цикл есептегішін «0» күйіне қайтару және ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын енгізу» тарауын 
қараңыз). 
 
 
25.1 Бірінші центрифугалау жұмысын бастағаннан кейін, ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген 

санын енгізіңіз немесе цикл есептігішін өшіріңіз. 

 Enter max cycles = 30000 (Макс. циклдер енгізу =) хабары көрсетіледі. 
Ілгіште көрсетілген ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын орнату үшін  тұтқасын пайдаланыңыз. 
Жүйе циклдерінің ең көп рұқсат етілген санымен белгіленбеген роторлар мен ілгіштер үшін цикл 
есептегішін өшіруге болады.  тұтқасын disabled көрсетілгенше солға бұраңыз (disabled = цикл 
есептегіші өшірілген). 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша айтқанда, растау ретінде Store max cycles ... (Макс. циклдерді сақтау...) хабары көрсетіледі. 
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25.2 Цикл есептегішін «0» күйіне келтіріп, ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын енгізіңіз 

Ротор тоқтап тұрса, оны келесідей орнатуға болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Operating Time (->Жұмыс уақыты) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. Сыртқы жұмыс сағаттары көрсетіледі, мысалы, OP Time ext = 0h25m. 
  пернесін ротор циклдері көрсетілгенше қажет болғанша басыңыз, мысалы, Cycles = 30001 of 

30000. 
  пернесін басыңыз. Ротор циклдерінің саны жақшада áñ көрсетіледі, мысалы, Cycles = 30001  of 

30000.  
 Ротор циклдерінің санын «0» күйіне келтіру үшін  тұтқасын солға бұраңыз. 

 
Ротор циклдері «0» мәніне келтірілмесе,  пернесін басыңыз, бұл Max cycles = actual cycles 
хабарының көрсетілуіне әкеліп, параметр сақталмайды. 

  пернесін басыңыз. Ротор циклдерінің максималды рұқсат етілген саны жақшада  көрсетіледі, 
мысалы, Cycles = 0 of 30000.  

 Ілгіште көрсетілген ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын орнату үшін  тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрлерді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Растау кезінде Store cycles ... (Циклдерді сақтау...) хабары қысқаша көрсетіледі. Одан кейін ротор 
циклдері көрсетіледі, мысалы, Cycles = 0 of 30000. 

 «Жұмыс уақыты» мәзірінен шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін үш рет басыңыз. 

 
 
25.3 Цикл есептегішін қосу немесе өшіру 

Ротор тоқтап тұрғанда, цикл есептегішін келесідей қосуға/өшіруге болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Operating Time (->Жұмыс уақыты) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз.  
  пернесін басыңыз. Сыртқы жұмыс сағаттары көрсетіледі, мысалы, OP Time ext = 0h25m. 
  пернесін ротор циклдері көрсетілгенше (цикл есептегіші қосылған кезде), мысалы, Cycles = 5120 of 

30000, және Cycles = disabled көрсетілгенше (цикл есептегіші өшірілген), қажетінше басыңыз. 
 Цикл есептегішін өшіру: 

  пернесін ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген саны жақша ішінде  көрсетілгенше, қажетінше 
басыңыз, мысалы, Cycles = 5120 of 30000.  

 Ротор циклдерінің максималды рұқсат етілген санын «0» күйіне келтіру үшін  тұтқасын солға 
бұраңыз. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Растау кезінде Store cycles ... (Циклдерді сақтау ...) және Cycles = disabled (Циклдер = өшірілген) 
хабарлары қысқаша көрсетіледі. 

 Цикл есептегішін қосу: 
  пернесін ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген саны жақша ішінде  көрсетілгенше, қажетінше 

басыңыз, мысалы, Cycles = 0 of 0. 
 Ілгіште көрсетілген ротор циклдерінің ең көп рұқсат етілген санын орнату үшін  тұтқасын 

пайдаланыңыз. 
 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Растау кезінде Store cycles ... (Циклдерді сақтау...) хабары қысқаша көрсетіледі. Одан кейін ротор 
циклдері көрсетіледі, мысалы, Cycles = 0 of 30000. 

 «Жұмыс уақыты» мәзірінен шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін үш рет басыңыз. 
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26 «Қос уақыт режимі» функциясын қосу/өшіру 

«Қос уақыт режимі» функциясын ротор тоқтаған кезде келесідей қосуға және өшіруге болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
  пернесін Dual time mode enabled/disabled (Қос уақыт режимі қосылды/өшірілді) хабары 

көрсетілгенше басыңыз. 
 enabled (қосулы) немесе disabled (өшірулі) күйін орнату үшін  тұтқасын пайдаланыңыз. 

disabled = Функция өшірілген, 
enabled = Функция іске қосылған. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
27 B тежеу кезеңдерін қосу немесе өшіру 

Ротор тоқтап тұрғанда, В тежеу кезеңдерін келесідей қосуға немесе өшіруге болады. 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
 B-Ramp = off/on хабары көрсетілгенше  пернесін қажетінше басыңыз. 
  off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйін орнату үшін реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

off = B тежеу кезеңдері өшірілген, 
on = В тежеу кезеңдері іске қосылған. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
28 Іске қосу және инерция бойынша айналу уақыттарын қосу немесе өшіру 

Іске қосу және тоқтау уақыттарын ротор тоқтап тұрған кезде келесідей қосуға немесе өшіруге болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 
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  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
 Ramp Unit = Steps / Steps / Time хабары көрсетілгенше  пернесін қажетінше басыңыз. 
  Steps немесе Steps / Time параметрін орнату үшін реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

Steps = іске қосу және тоқтау уақыттары өшірілген, 
Steps / Time = іске қосу және тоқтау уақыты іске қосылған. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
29 Дыбыстық сигнал 

Дыбыстық сигнал мына жағдайларда естіледі: 
 Мәселе пайда болғаннан кейін, 2 секунд аралықта. 
 Центрифугалау жұмысын аяқтағаннан және ротор тоқтағаннан кейін 30 секундтық аралықпен. 

Дыбыстық сигнал қақпақты ашу немесе кез келген пернені басу арқылы тоқтатылады. 

Ротор тоқтап тұрғанда, дыбыстық сигналды келесідей қосуға немесе өшіруге болады. 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 

SOUND / BELL : центрифугалау жұмысы аяқталғаннан кейінгі сигнал. 
 off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйін орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL error = off/on хабары көрсетіледі. 

SOUND / BELL error : мәселе пайда болғаннан кейінгі сигнал. 
 off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйін орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
30 Қосылғаннан кейін центрифугалау деректері көрсетіледі. 

Қосқаннан кейін 1-бағдарламадан немесе соңғы пайдаланылған бағдарламадан алынған центрифугалау 
деректері көрсетіледі. 
Ротор тоқтап тұрса, оны келесідей орнатуға болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
  пернесін Start program = Last/First хабары көрсетілгенше қажетінше жиі басыңыз. 
 Last (Соңғы) немесе First (Алғашқы) күйін орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

Last = соңғы пайдаланылған бағдарлама, First = 1-бағдарлама. 
 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 
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31 Температура бірлігін орнату (тек тоңазытқышы бар центрифуга үшін) 

Температураны Цельсий градусымен (°C) немесе Фаренгейт градусымен (°F) енгізуге болады. 
Ротор тоқтаған кезде, температура бірлігін келесідей орнату керек: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
  пернесін Temp Unit = Celsius/Fahrenheit хабары көрсетілгенше қажетінше басыңыз. 
 Celsius (Цельсий) немесе Fahrenheit (Фаренгейт) күйін орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
32 Дисплейдің фондық жарығы 

(бағдарламаның V 01.18 нұсқасынан бастап қана мүмкін)  
Қуатты үнемдеу үшін центрифугалау жұмысынан кейін дисплейдің артқы жарығы 2 минуттан кейін өшетіндей 
етіп орнатуға болады. 

Ротор тоқтап тұрғанда, оны келесідей орнатуға болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
 Power save = off/on (Қуатты үнемдеу = өшіру/қосу) хабары көрсетілгенше  пернесін қажетінше 

басыңыз. 
Power save : фондық жарықты автоматты түрде өшіру. 

  off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйін орнату үшін реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
off = автоматты өшіру ажыратылды, 
on = автоматты өшіру іске қосылды. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 
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33 Бағдарлама құлыптарын орнату 

Ротор тоқтап тұрғанда, келесі бағдарлама құлыптарын орнатуға болады: 
 
LOCK 1 
(1-құлып) 

LOCK 1 « » өрісінде көрсетіледі. 

Бағдарламаларды тек ашуға болады, бірақ өзгертуге болмайды. 

LOCK 2 
(2-құлып) 

LOCK 2 « » өрісінде көрсетіледі. 

Ешбір бағдарламаны ашуға және өзгертуге болмайды. 

Центрифуганы интерфейс арқылы басқаруға болады (тек интерфейсі бар центрифуга үшін). 

LOCK 3 
(3-құлып) 

Күй дисплейі жоқ. 

Бағдарлама құлпы жоқ. Бағдарламаларды ашуға және өзгертуге болмайды. 

 
 

 
Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

 
  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 
 ->Change LOCK (->ҚҰЛЫПТЫ өзгерту) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз.Құлыптау күйі көрсетіледі. 

PIN коды енгізілмеген болса, мысалы, LOCK = 3 confirm by START хабары көрсетіледі. 
PIN коды енгізілген болса, мысалы, LOCK = 3 хабары көрсетіледі. 

 Қажетті құлып күйін орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

 
PIN коды енгізілген болса, PIN = ----  confirm by START хабары көрсетіледі. Бұл жағдайда  
реттеу тұтқасы арқылы жарамды PIN кодын енгізу керек, содан кейін құлыптау күйін орнату 
алдында  түймесін басу керек. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Change LOCK (-> ҚҰЛЫПТЫ өзгерту) хабарынан кейін Store LOCK 2 ... (2-ҚҰЛЫПТЫ 
сақтау...) растау ретінде көрсетіледі. 

 «Change LOCK» (ҚҰЛЫПТЫ өзгерту) мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе 
«Аппарат мәзірінен» шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 
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34 PIN (жеке сәйкестендіру нөмірі) 

Бағдарлама құлпын рұқсат етілмеген адамдардың өзгертуіне жол бермеу үшін PIN кодын орнатуға болады. 
 

 Зауытта PIN коды орнатылмаған. 

 
 
34.1 PIN кодын орнату немесе өзгерту 

Ротор тоқтаған кезде PIN кодын келесідей орнатуға болады: 
 

 
Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Change PIN (->PIN кодты өзгерту)хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. old PIN = ----   <START> көрсетіледі. 
  реттеу тұтқасының көмегімен жарамды PIN кодын орнатыңыз. 

 
PIN коды бірінші рет орнатылса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз немесе «0000» мәнін орнатыңыз. 

Енгізу кезінде көмек: 
Тиісті түймені басып тұрыңыз. 

 : PIN кодының 1000-шы орны ғана өзгертіледі. 

 : PIN кодының 100-ші орны ғана өзгертіледі. 

 : PIN кодының 10-шы орны ғана өзгертіледі. 

  пернесін басыңыз. new PIN = ----   <START> көрсетіледі. 

 
Қате PIN коды орнатылған болса, old PIN = ----   <START> қайтадан көрсетіледі. Бұл жағдайда  
реттеу тұтқасымен жарамды PIN кодын орнатып,  түймесін басыңыз. 

  реттеу тұтқасының көмегімен жаңа PIN кодын орнатыңыз. 

 
PIN кодын өшіру үшін «0000» орнату керек. 

 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 
Қысқаша, -> Change PIN (-> PIN кодын өзгерту) хабарынан кейін Store PIN ... (PIN кодын сақтау...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Change LOCK» (ҚҰЛЫПТЫ өзгерту) мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе 
«Аппарат мәзірінен» шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
34.2 PIN коды жоғалған жағдайда орындалатын процедура 

PIN коды жоғалса, Анықтама нөмірін сұрауға болады. Осы нөмірдің көмегімен өндіруші бұрын жарамды PIN 
кодын ауыстыру үшін PIN кодын есептей алады. Бұл қажет болған жағдайда, жеткізушіңізге хабарласыңыз. 
 
  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 
 ->Change PIN (->PIN кодты өзгерту)хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. old PIN = ----   <START> көрсетіледі. 
  пернесін басыңыз. Get HELP #   no көрсетіледі. 

 
Анықтама нөмірін сұрағаннан кейін, алдыңғы PIN код жарамсыз болады. 

  реттеу тұтқасымен yes (иә) күйін орнатыңыз. 
  пернесін басыңыз. Are you sure ?   no көрсетіледі 
  реттеу тұтқасымен yes (иә) күйін орнатыңыз. 
  пернесін басыңыз. Анықтама нөмірі көрсетіледі, мысалы, HELP # = 5487. 
 Осы анықтама нөміріне назар аударыңыз және оны қажетті PIN кодын сұрау үшін пайдаланыңыз. 
 Жаңа PIN кодын алған PIN кодымен орнатыңыз («PIN кодын орнату немесе өзгерту» тарауын қараңыз). 
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35 Центрифуга мекенжайы 

 

 
Бұрынғы жұмыстар, мекенжай ] = 29. Мекенжай орнатылған.  

 
 
36 Жұмыс уақытын, центрифугалау жұмыстарын және цикл есептегішін сұрау 

Жұмыс уақыты ішкі және сыртқы жұмыс уақытына бөлінеді. 
Ішкі жұмыс уақыты: құрылғы қосулы болған жалпы уақыт. 
Сыртқы жұмыс уақыты: алдыңғы центрифугалау жұмыстарының жалпы уақыты. 

Ротор тоқтап тұрғанда, сұрау келесідей орындалады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Operating Time (->Жұмыс уақыты) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. Сыртқы жұмыс сағаттары көрсетіледі, мысалы, OP Time ext = 0h25m. 
  пернесін басыңыз. Ішкі жұмыс сағаттары көрсетіледі, мысалы, OP Time int = 1h36m. 
  пернесін басыңыз. Барлық центрифугалау жұмыстарының саны көрсетіледі, мысалы. Number of 

Starts = 10. 
  пернесін басыңыз. Цикл есептегіші соңғы рет «0» күйіне қойылғаннан бері ағымдағы ротор кодының 

ротор циклдерінің саны (центрифугалау жұмыстары) және ротор циклдерінің рұқсат етілген саны 
көрсетіледі, мысалы. CYCLES = 5120/30000. 

  пернесін басыңыз. Ағымдағы ротор кодының барлық ротор циклдерініңң (центрифугалау 
жұмыстары) саны көрсетіледі, мысалы. otor cycles total = 37490. Бұл мәнді орнату мүмкін емес. 

 «Жұмыс уақыты» мәзірінен шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін үш рет басыңыз. 

 
 
37 Жүйе ақпаратын сұрау 

Келесі жүйе ақпаратын сұрауға болады: 
 Центрифуга үлгісі 
 Желілік кернеу 
 Ротор туралы ақпарат 
 Центрифуганың бағдарлама нұсқасы 
 Жиілік түрлендіргішінің бағдарлама нұсқасы 
 
Ротор тоқтап тұрғанда, жүйе ақпаратын келесідей сұрауға болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

 

  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 
8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 

 ->Info көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. Центрифуга үлгісі көрсетіледі. 
  пернесін басыңыз. Желілік кернеу көрсетіледі, мысалы. Mains Voltage : 230 V. 
  пернесін басыңыз. Ротор коды (Ротор), ротордың максималды жылдамдығы (Nmax) және ротор 

детекторы анықтаған соңғы ротордың центрифугалау радиусы (R) көрсетіледі. мысалы, 

Rotor  4 : Nmax = 4500  R=184. 
 Соңғы танылған ротор жұлдызшамен () белгіленеді. Центрифугада рұқсат етілген роторлар туралы 
ақпаратты көрсету үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 

 
Қажетті центрифугалау радиусы пайдаланылған керек-жарақтарға сәйкес орнатылуы керек; 
«Центрифугалау параметрлерін енгізу» тарауын қараңыз. 

  пернесін басыңыз. Центрифуганың бағдарлама нұсқасы көрсетіледі, мысалы, SW version = 01.00. 
  пернесін басыңыз. Жиілік түрлендіргішінің бағдарлама нұсқасы көрсетіледі, мысалы: FC-SW-

Version = 4. 
 «Ақпарат» мәзірінен шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» шығу 

үшін  пернесін үш рет басыңыз. 
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38 Қосылғаннан кейін центрифугалау деректерін дереу көрсету. 

 Қуат көзін қосыңыз. ( параметріне ауыстыру). 
 Дисплей бірінші рет оптикалық түрде өзгергенде (кері дисплей) кез келген пернені басып тұрыңыз. 

Центрифугалау деректері бірден көрсетіледі. 
 
 
39 Салқындату (тек салқындату функциясы бар центрифугаларда) 

 

 
Дәл температура мәніне қол жеткізу үшін центрифугалау процессінің алдында 60 минутқа дейін алдын 
ала температураны реттеу процессі жүргізілуі тиіс. 

 
Температураның орнату нүктесін -20°C пен +40°C/-4°F және +104°F аралығында реттеуге болады. 
Қыздыру/салқындату опциясы бар центрифугаларда температураның орнатылған нүктесі -20°C пен +90°C/-
4°F және +194°F аралығында орнатылады. Ең төмен қол жеткізуге болатын температура роторға байланысты 
(«Anhang/Қосымша, Rotoren und Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауын қараңыз). 
 
 
39.1 Күту режимінде салқындату  

Ротор тоқтап тұрғанда және қақпақ жабылған кезде, ортадан тепкіш камера 20°C/68°F шамасынан төмен 
болса, алдын ала таңдалған температураға дейін салқындатылады. 

Күту режиміндегі салқындату кезінде алдын ала орнатылған температура көрсетіледі. 
 
 
39.2 Роторды алдын ала салқындату 

 

 
Жүктеме түсірілмеген роторды және керек-жарақтарды алдын ала тез суытып алу үшін үздіксіз жұмыс 
баптауларымен және төмендегідей айналымдармен центрифуганы жұмыс істетуге кеңес беріледі: 

стақандары еркін ілулі тұрған ротор:  қолданылатын ротордың максималды айналу жиілігінің 
шамамен 20%-ы; 

бұрышы бекітілген ротор:  қолданылатын ротордың максималды айналу жиілігінің шамамен 40%-ы. 

 
 

 
Роторды алдын ала салқындату үшін центрифугалау жұмысы PREC (АЛДЫН САЛҚЫНДАТУ) 
бағдарламасымен автоматты түрде орындалады. 

Бағдарлама байланыстары пайдаланылса, роторды алдын ала салқындату үшін центрифугалау 
жұмысын орындау мүмкін емес. 

 
  пернесін басыңыз.  пернесіндегі жарық диод ротор импортталғанша жыпылықтайды, кейін жанып 

тұрады. 
 Центрифугалау жұмысын аяқтау үшін  пернесін басыңыз. Инерция бойынша айналу таңдалған 

инерция бойынша айналу параметрлерімен орындалады. Инерция бойынша айналу параметрі 
көрсетіледі, мысалы: 9.  пернесіндегі оң жақ жарық диод жанады. Ротор тоқтаған соң,  
пернесіндегі жарық диод өшеді және  OPEN  OEFFNEN хабары көрсетіледі.  пернесіндегі оң 
жақ жарық диод да өшеді,  пернесіндегі сол жақ жарық диод жыпылықтай бастайды да, қақпақ 
ашылғанша жыпылықтап тұрады. 

Центрифугалау кезінде ротордың жылдамдығы немесе RCF мәні, центрифугалау камерасындағы 
температура және қалған немесе өткен уақыт көрсетіледі. 
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39.3 Уақытпен басқарылатын салқындату 

Қажет болса, оны центрифугалау жұмысы басталғаннан кейін белгілі бір уақыттан соң салқындату процесі 
басталатындай етіп орнатуға болады. 
Кідіріс уақытын 1 секундтық қадамдармен 15-тен 900 секундқа дейін орнатуға болады. Уақытты кідірту қажет 
болмаса, «0» мәніне қойыңыз. Жұмыс орнында кідіріс уақыты белгіленбейді.  
Ротор тоқтап тұрғанда, кідіріс уақытын келесідей орнатуға болады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 
  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 
 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
  пернесін кідіріс уақыты көрсетілгенше қажетінше басыңыз, мысалы, Cool acc time = 0. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 0 = кідіріс уақыты жоқ 
 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
39.4 Тоқтау кезінде салқындату функциясының қосылуына жол бермеу 

Қажет болса, оны центрифугалау жұмысының соңында, белгіленген жылдамдыққа жеткеннен кейін, тоқтау 
кезінде, салқындату функциясы қосылмайтындай етіп орнатуға болады. 
Бұл сынамадағы тұнбаның араласуына жол бермейді. 
Жылдамдықты 0 айн./мин және ротордың максималды жылдамдығы (Nmax) арасында 10 қадаммен орнатуға 
болады. 
Ротор тоқтап тұрғанда, жылдамдық келесідей орнатылады: 
 

 
 пернесін басу арқылы мәзір арқылы артқа жылжуға болады. 

Операциядан кез келген уақытта  пернесін басу арқылы бас тартуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 
  пернесін 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu   (Аппарат мәзірі) пайда болады. 
 ->Settings (Параметрлер) хабары көрсетілгенше,  пернесін қажетінше жиі басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
  пернесін Cool dec speed = … rpm хабары көрсетілгенше қажетінше басыңыз. 
 Қажет мәнді орнату үшін  реттеу тұтқасын пайдаланыңыз. 
 Параметрді сақтау үшін  пернесін басыңыз. 

Қысқаша, -> Settings (-> Параметрлер) хабарынан кейін Store Settings ... (Сақтау параметрлері...) растау 
ретінде көрсетіледі. 

 «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Аппарат мәзірінен» 
шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 
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39.5 Температураны бақылау 

Температураны бақылау функциясы температураға сезімтал сынамаларды қорғау үшін қызмет етеді. 
Температура номиналды температура ауқымына жеткеннен кейін бақыланады. 
Номиналды температура ауқымы ± 3°C номиналды температурада анықталады. 
Егер центрифуга камерасындағы температура номиналды температурадан Error 58 Temp мәніне 2 минуттан 
артық асып кетсе, центрифугалау жұмысы тоқтатылады және °C/ * -ERROR 58.6 қате туралы хабары 
көрсетіледі. 
Егер центрифуга камерасындағы температура номиналды температурадан Error 58 Temp мәніне 2 минуттан 
артық түсіп кетсе, центрифугалау жұмысы тоқтатылады және °C/ * -ERROR 58.7 қате туралы хабары 
көрсетіледі. 
  

 
Бұл параметрді тек жұмыс басқару арқылы жасауға болады («0» немесе «LOCK 2» (2-құлып) перне 
күйі). Түрлі перне күйлерінің функциялары «Пернемен басқарылатын ауыстырып-қосқыш» тарауында 
сипатталған. 

 пернесін басу арқылы мәзірде кері айналдыруға болады. 

Процедураны кез келген уақытта  пернесін басу арқылы тоқтатуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

  
  түймесін сегіз секунд басып тұрыңыз. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  (Аппарат мәзірі) пайда болады. 
  пернесін -> Settings (-> Параметрлер) хабары көрсетілгенше басыңыз. 
  пернесін басыңыз. SOUND / BELL = off/on хабары көрсетіледі. 
  пернесін Error 58 Temp 15 °C хабары көрсетілгенше басыңыз. 
  айналмалы тұтқасы арқылы қажетті мәнді орнатыңыз. 

4°C-тан 25°C-қа дейінгі параметрлерді 1°C қадамдармен, сондай-ақ «disabled» (өшірулі) параметрімен 
орнатуға болады. Температураны бақылау «disabled» (өшірулі) параметрімен өшіріледі. 

 Параметрді сақтау үшін  түймесін басыңыз. 
Растау ретінде Store Settings ... (Параметрлерді сақтау...) хабары, содан кейін -> Settings (-> 
Параметрлер) хабары қысқаша пайда болады. 

 «Settings» (Параметрлер) мәзірінен шығу үшін  пернесін бір рет басыңыз немесе «Machine 
Menu» (Аппарат мәзірі) мәзірінен шығу үшін  пернесін екі рет басыңыз. 

 
 
40 Қыздыру (тек қыздыру/салқындату опциясы бар центрифугаларда) 

 

 
Дәл температура мәніне қол жеткізу үшін центрифугалау процессінің алдында 60 минутқа дейін алдын 
ала температураны реттеу процессі жүргізілуі тиіс. 

 

 Стақандары еркін ілулі тұрған роторлар мен бұрышы бекітілген роторлар максималды айналу жиілігімен 
жұмыс істеуі тиіс. 

 
Центрифуганың жұмысы кезінде центрифуга камерасын қажетінше алдын ала таңдалған температураға дейін 
қыздыруға болады. 
Ротор қозғалмай тұрғанда, қыздыру функциясы өшіріледі. 

 

Күйіп қалу қаупі бар! Центрифуганың камерасындағы қыздыру элементінің беттік температурасы 
500°C/932°F шамасына жетуі мүмкін. Қыздыру элементіне қол тигізбеңіз. 

 
Қажет болса, қыздырғышты да өшіруге болады. 

Ротор тоқтап тұрғанда, қыздырғышты келесідей қосуға немесе өшіруге болады: 
  пернесін Heater = on/off (Қыздырғыш = қосу/өшіру) хабары көрсетілгенше басыңыз. 
  Айналмалы тұтқамен  off (өшірулі) немесе on (қосулы) күйлері арасында ауысыңыз. 

off = қыздырғыш өшірілді, 
on = қыздырғыш іске қосылды. 

 Параметрді сақтау үшін  немесе  пернесін басыңыз. 
Центрифуга деректері көрсетіледі. 

 
  

T/°C

OPEN / STOP

PROG

PROG

START

PROG

START

OPEN / STOP
OPEN / STOP

T/°C

T/°C START



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 43/81 

KK

 
41 Салыстырмалы ортадан тепкіш күш (RCF) 

Салыстырмалы ортадан тепкіш күш (RCF) ауырлық күшінің (g) үдеуіне еселік ретінде берілген. Бұл бірліксіз 
мән және бөлу мен тұндыру өнімділігін салыстыруға арналған. 

Бұл мәндер төмендегі формула бойынша есептеледі: 

1,118r

2

1000

RPM
RCF  








  1000
1,118r

RCF
RPM 


  

RCF = салыстырмалы ортадан тепкіш күш 
RPM = айналу жылдамдығы (бір минуттағы айналымдар саны) 

r = мм-мен берілген центрифуга радиусы = бұрылу осінің орталығынан центрифуга контейнерінің түбіне 
дейінгі  қашықтық. Ортадан тепкіш радиус туралы қосымша ақпаратты 
«Anhang/Қосымша, Rotoren und Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. 

 
Салыстырмалы ортадан тепкіш күш (RCF) бір минуттағы айналымдар саны мен ортадан тепкіш 
радиусқа қатысты. 

 
 
42 Тығыздығы 1,2 кг/дм3 шамасынан жоғары материалдарды немесе материалдар қоспаларын 

центрифугалау 

Бір минуттағы максималды айналым санымен центрифугалау кезінде материалдардың немесе материал 
қоспаларының тығыздығы 1,2 кг/дм3 шамасынан аспауы керек. 
Тығыздығы жоғары материалдар немесе материал қоспалары үшін жылдамдықты азайту керек. 

Рұқсат етілген жылдамдықты келесі формула бойынша есептеуге болады: 

Азайтылған жылдамдық nred
1.2

Үлкенірек тығыздық кг/дм
максималды жылдамдық RPM  

мысалы: максималды жылдамдық RPM 4000, тығыздығы 1,6 кг/дм3  

RPM 3464 = RPM 4000 x 
kg/dm³ 1.6

kg/dm³ 1.2
 = n  red  

 
Ерекше жағдайда ілгіште көрсетілген максималды жүктеме асып кетсе, жылдамдықты да азайту керек. 

Рұқсат етілген жылдамдықты келесі формула бойынша есептеуге болады: 

Пайдаланылған жылдамдық nred
максималды жүктеме g

нақты жүктеме g
максималды жылдамдық RPM  

мысалы: максималды жылдамдық RPM 4000, максималды жүктеме 300 г, нақты жүктеме 350 г 

RPM 3703 = RPM 4000 x 
g 350

g 300
 = n  red  

 
Күмәндансаңыз, өндірушіден тиісті түсініктеме алуыңыз керек. 
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43 Роторды тану 

Роторды тану центрифугалау жұмысын әрбір бастағаннан кейін жүзеге асырылады. 

Ротор ауыстырылса, ротор танылғаннан кейін центрифугалау жұмысы тоқтатылады. Ротор коды (Ротор), 
ротордың максималды жылдамдығы (Nmax) және жаңадан анықталған ротордың центрифугалау радиусы (R) 
көрсетіледі, мысалы, Rotor 4 Nmax= 4500 R=184 mm. 

 
Пайдаланылатын ротордың максималды жылдамдығы белгіленген жылдамдықтан аз болса, жылдамдық 
ротордың максималды жылдамдығымен шектеледі. Бұл жағдайда, бағдарлама орнының нөмірі жақшада 
() көрсетіледі. 

 Қақпақты ашу үшін  пернесін басыңыз немесе центрифугалау жұмысын бастау үшін  
пернесін басыңыз. Тоңазытқышы бар центрифугалар үшін роторды алдын ала салқындату процесін  
пернесін басу арқылы да бастауға болады. 

 
Цикл есептегіші іске қосылса, қақпақ ашылған кезде ағымдағы ротор кодының ротор циклдерінің 
саны (центрифугалау жұмыстары) қысқаша көрсетіледі, мысалы, CYCLES 5120 of 30000 («Цикл 
есептегіші» тарауын қараңыз). 

 
 
44 Төтенше жағдайда босату 

Электр қуаты өшіп қалған кезде, қақпақты қозғалтқыш арқылы ашу мүмкін емес. Төтенше жағдайда босату 
қолмен орындалуы керек. 

 

Төтенше жағдайда босату үшін центрифуганы электр желісінен ажыратыңыз.  
Қақпақты тек ротор тоқтаған кезде ашыңыз.  

2-беттегі суретті қараңыз. 

 Желілік ауыстырып-қосқышты өшіріңіз («0» күйі). 
 Ротордың тоқтағанына көз жеткізу үшін қақпақтағы терезе арқылы қараңыз. 
 Алты қырлы сомын кілтін ойық саңылауына (1-сур., A) енгізіп, қақпақ ашылғанша сағат тілі бағытымен жарты 

айналымға абайлап бұраңыз. 
 Алты қырлы сомын кілтін бұрғыланған жерден қайтадан тартып шығарыңыз. 
 Центрифуга қайта қосылғаннан кейін,  түймесіндегі сол жақ жарық диоды жыпылықтаса, 

қозғалтқышпен басқарылатын қақпақ құлпы негізгі күйге (ашылған) қайта өтуі үшін  түймесін 
басыңыз. 

 
 
45 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

 

 
Құрылғы ластанған болуы мүмкін. 

 

 

Тазалау алдында штепсельді розеткадан алыңыз. 

Өндіруші ұсынғаннан басқа кез келген басқа тазалау немесе залалсыздандыру үрдісін қолданбас 
бұрын, пайдаланушы өндірушіден жоспарланған процестің құрылғыны зақымдамайтынын сұрап, 
тексеруі керек. 

 Центрифугаларды, роторларды және керек-жарақтарды шаю машиналарында тазалауға болмайды. 
 Оларды тек қолмен тазалауға және сұйықтықтармен дезинфекциялауға болады.  
 Судың температурасы 20 – 25°C аралығында болуы керек. 
 Тек мынадай жуғыш заттарды/дезинфекциялау құралдарын қолдануға болады: 

 рН 5-8 арасында болуы керек;  
 құрамында күйдіргіш сілтілер, пероксидтер, хлор қосылыстары, қышқылдар және сілтілі ерітінділер жоқ. 

 Тазалау құралдары немесе дезинфекциялау құралдары арқылы коррозияның пайда болуына жол бермеу 
үшін тазалау құралын немесе дезинфекциялау құралының өндірушіснің пайдалану нұсқаулығындағы 
нұсқауларды міндетті түрде орындау керек. 
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45.1 Центрифуга (корпус, қақпақ және центрифугалау камерасы) 

 
45.1.1 Бетті тазалау және күту  

 Центрифуга корпусын және центрифугалау камерасын сабын немесе жұмсақ жуғыш затты және қажет 
болса дымқыл шүберекпен жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Бір жағынан, бұл қызмет гигиенаны 
қамтамасыз етеді, сонымен қатар жабысқақ қоспалар арқылы коррозияның алдын алады. 

 Тиісті жуғыш заттардың ингредиенттері: 
сабын, анионды тензидтер, иондық емес тензидтер. 

 Жуғыш заттарды қолданғаннан кейін, дымқыл шүберекпен сүрту арқылы жуғыш заттың қалдықтарын 
кетіріңіз.  

 Тазалаудан кейін беттерді дереу кептіру керек.  
 Конденсация суы пайда болған жағдайда, ортадан тепкіш камераны сіңіргіш шүберекпен сүртіп құрғатыңыз. 
 Әрбір тазалаудан кейін, центрифуга камерасының резеңке тығыздағышын резеңкеге күтім көрсету 

құралымен аздап сүртіңіз. 
 Жылына бір рет центрифугалау камерасының зақымдалмағанына көз жеткізу қажет.  

 

Қауіпсіздікке қатысты зақымдар анықталса, центрифуга бұдан былай іске қосылмауы мүмкін. Бұл 
жағдайда тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз.  

 
 
45.1.2 Бетті дезинфекциялау 

 Егер инфекциялы материалдар центрифуга камерасына енсе, оны дереу дезинфекциялау керек. 
 Тиісті дезинфекциялау құралдарының ингредиенттері: 

этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионды тензидтер, коррозия ингибиторлары. 
 Дезинфекциялау құралдарын қолданғаннан кейін, дымқыл шүберекпен сүрту арқылы дезинфекциялау 

құралының қалдықтарын кетіріңіз. 
 Дезинфекциялаудан кейін беттерді дереу кептіру керек. 
 
 
45.1.3 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіру  

 Құрал радиоактивті ластаушы заттарды кетіретін құрал ретінде арнайы таңбалануы керек. 
 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіру үшін қолайлы құралдардың ингредиенттері: 

анионды тензидтер, иондық емес тензидтер, полигидратталған этанол. 
 Радиоактивті ластаушы заттарды алып тастағаннан кейін, дымқыл шүберекпен сүрту арқылы құрал 

қалдықтарын кетіріңіз. 
 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіргеннен кейін беттерді тікелей кептіру керек. 
 
 
45.2 Роторлар мен тіркемелер  

 
45.2.1 Тазалау және күтім жасау  

 Коррозияны және материалдардың өзгеруіне жол бермеу үшін роторлар мен керек-жарақтарды сабынмен 
немесе жұмсақ тазалағыш затпен және дымқыл шүберекпен жүйелі түрде тазалап тұру керек. Аптасына 
кемінде бір рет тазалап тұруға кеңес беріледі. Ластаушы заттар дереу кетірілуі керек. 

 Тиісті жуғыш заттардың ингредиенттері: 
сабын, анионды тензидтер, иондық емес тензидтер. 

 Жуғыш заттарды қолданғаннан кейін, жуғыш заттың қалдықтарын сумен шаю арқылы (тек центрифуга 
сыртында) тазалаңыз немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. 

 Роторлар мен керек-жарақтарды тазалаудан кейін тікелей кептіру керек. 
 Алюминийден жасалған бұрыштық роторларды, контейнерді және ілгішті кептіруден кейін қышқылсыз 

маймен (мысалы, вазелин) майлау керек. 
 Биологиялық қауіпсіздік жүйелерінің тығыздағыш сақиналарын апта сайын тазалау керек. 

Тығыздағыш сақиналар силиконнан жасалған. Биоқауіпсіздік жүйелерінің саңылаусыздығына кепілдік беру 
үшін тазалау немесе автоклавтаудан кейін тығыздағыш сақиналарды талькпен өңдеуге болмайды. 
Биологиялық қауіпсіздік жүйесін пайдаланбас бұрын, биоқауіпсіздік жүйесінің барлық бөліктерінің 
зақымдалмаған жерлерінің бар-жоғын көзбен шолу керек. Сонымен қатар, биоқауіпсіздік жүйесінің 
тығыздағыш сақиналары дұрыс орнату күйінде екеніне көз жеткізу үшін тексерілуі керек. 
Биологиялық қауіпсіздік жүйесінің зақымдалған бөліктері дереу ауыстырылуы керек. 
Жарықтардың пайда болу, сынғыштық немесе тозу белгілері болса, қарастырылып отырған тығыздағыш 
сақинаны дереу ауыстырыңыз. Ауыстыруға болмайтын тығыздағыш сақиналары бар қақпақтарда қақпақты 
толығымен ауыстыру қажет. 
Қолжетімді биоқауіпсіздік жүйелерін «Қосымша, роторлар және керек-жарақтар» тарауынан қараңыз. 

 Ротор мен қозғалтқыш білігінің арасындағы ылғалдың нәтижесінде туындайтын коррозияның алдын алу 
үшін роторды айына кемінде бір рет бөлшектеп, тазалау керек, қозғалтқыш білігін аздап майлау керек. 
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 Роторлар мен керек-жарақтарда тозу және коррозия белгілерінің бар-жоғын апта сайын тексеріп тұру керек. 
Айналмалы роторлар үшін көтергіш көзшелердің ауданын тексеру маңызды, ілгіштер үшін ойықтар мен 
негізде жарықтардың бар-жоғын тексеру керек. 
Мысал: ойық аймағындағы жарықтар: 

 
 

 

Роторлар мен тіркемелерді тозу немесе тоттану белгілеріне байланысты бұдан былай пайдалануға 
болмайды. 

 Ротордың берік орналасқанына апта сайын көз жеткізіп тұрыңыз. 
 
 
45.2.2 Дезинфекция 

 Инфекциялы материал роторларға немесе керек-жарақтарға түссе, олар тиісті түрде дезинфекциялануы 
керек.  

 Тиісті дезинфекциялау құралдарының ингредиенттері: 
этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионды тензидтер, коррозия ингибиторлары. 

 Дезинфекциялау құралдарын қолданғаннан кейін, дезинфекциялау құралының қалдықтарын сумен шаю 
арқылы (тек центрифуга сыртында) тазалаңыз немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. 

 Роторлар мен керек-жарақтарды дезинфекциялаудан кейін тікелей кептіру керек. 
 
 
45.2.3 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіру 

 Құрал радиоактивті ластаушы заттарды кетіретін құрал ретінде арнайы таңбалануы керек. 
 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіру үшін қолайлы құралдардың ингредиенттері: 

анионды тензидтер, иондық емес тензидтер, полигидратталған этанол. 
 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіргеннен кейін, құрал қалдықтарын сумен шаю арқылы (тек 

центрифуга сыртында) тазалаңыз немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. 
 Радиоактивті ластаушы заттарды кетіргеннен кейін, роторлар мен керек-жарақтарды тікелей кептіру керек. 
 
 
45.2.4 Аспалар 

Айналмалы роторларды пайдаланған кезде, ілгіштердің біркелкі тербелуін қамтамасыз ету үшін аспаларды 
үнемі майлау керек (Hettich № 4051 майлағышы). 
 
 
45.2.5 Қызмет ету мерзімі шектеулі роторлар мен керек-жарақтар 

Белгілі бір роторларды, ілгіштерді және керек-жарақтарды пайдалану уақытпен шектеледі. 
Олар жұмыс циклдерінің ең көп рұқсат етілген санымен немесе жарамдылық мерзімімен және жұмыс 
циклдерінің ең көп рұқсат етілген санымен немесе тек жарамдылық мерзімімен белгіленген; мысалы: 
- "einsetzbar bis Ende: V. Quartal 2011  /  жарамдылық мерзімі: 2011 жылдың 4-ширегі" немесе 

"einsetzbar bis Ende Monat/Jahr: 10/2011  /  жарамдылық мерзімі: 10.2011" 
- "Max. Lauf Zyklen / макс. циклдер саны: 40000". 

 

Қауіпсіздік мақсатында роторларды, ілгіштерді және қосалқы бөлшектерді жұмыс циклдерінің 
көрсетілген ең көп санына немесе көрсетілген жарамдылық мерзіміне жеткенде, бұдан былай 
пайдалануға болмайды. 

Центрифуга операцияларының санын сұрауға болады; «Жұмыс уақытын және центрифуга операцияларының 
санын сұрау» тарауын қараңыз. 
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45.3 Автоклавтау 

Келесі керек-жарақтарды 121°C/250°F (20 мин) температурада автоклавтауға болады: 

 Айналмалы роторлар 
 Алюминийден жасалған бұрыштық роторлар 
 Металлдан жасалған ілгіштер 
 Биологиялық тығыздағышы бар қақпақ 
 Адаптер 

Стерильділік дәрежесі туралы нақты бірнәрсе айту мүмкін емес. 

 

Автоклавтау алдында роторлар мен контейнерлердің қақпақтарын алып тастау керек. 

Автоклавтау пластмассаның тозу процесін тездетеді. Бұған қоса, бұл пластмасса түсінің өзгеруіне 
әкелуі мүмкін. 

Автоклавтаудан кейін роторлар мен керек-жарақтардың зақымдалмағанына көз жеткізіп, зақымдалған 
бөлшектерді дереу ауыстыру керек. 
Жарықтардың пайда болу, сынғыштық немесе тозу белгілері болса, қарастырылып отырған 
тығыздағыш сақинаны дереу ауыстырыңыз. 
Ауыстыруға болмайтын тығыздағыш сақиналары бар қақпақтарда қақпақты толығымен ауыстыру 
қажет. 

Биоқауіпсіздік жүйелерінің саңылаусыздығына кепілдік беру үшін автоклавтаудан кейін тығыздағыш 
сақиналарды талькпен өңдеуге болмайды. 

 
 
45.4 Центрифуга контейнерлері 

 Ағып кету кезінде немесе центрифугалау контейнерлері сынғаннан кейін, контейнердің сынған бөліктерін, 
шыны сынықтарын және ағып кеткен центрифугалау материалын толығымен алып тастау керек. 

 Шыны сынғаннан кейін резеңке ішпектерді, сондай-ақ роторлардың пластик гильзаларын ауыстыру қажет. 

 
Қалған шыны сынықтары шынының одан әрі сынуына әкеледі! 

 Егер бұл инфекциялы материалға қатысты болса, дереу дезинфекциялау процесі жүргізілуі керек. 
 
  



 
 

48/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

46 Ақаулар 

Ақауды ақаулар кестесінің көмегімен жою мүмкін болмаса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына 
хабарлаңыз. 

Центрифуга түрін және сериялық нөмірін көрсетіңіз. Екі нөмірді де центрифуганың ақпараттық тақтайшасынан 
табуға болады. 
 

 
ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ процедурасын орындаңыз: 
 Желілік ауыстырып-қосқышты өшіріңіз («0» күйі). 
 Кемінде 10 секунд күтіңіз, содан кейін желілік ауыстырып-қосқышты қайта қосыңыз (ауыстырып-

қосқыштың күйі «»). 
 

 

Хабар/ақау Себебі Шешімі 

Дисплей жоқ --- Кернеу жоқ. 
Асқын кернеуден қорғау жүйесі өшіп 
қалды. 
Автоматты ажыратқышты іске қосу (тек 
5650-01, 5660-01 және 5660-51 түрлері 
үшін). 

 Қуат көзінің кернеуін тексеріңіз. 
 Автоматты ажыратқышты қайта 

қосу; «Автоматты 
ажыратқышты қосу» тарауын 
қараңыз (тек 5650-01, 5660-01 
және 5660-51 түрлері үшін). 

 Желілік қуатты ҚОСЫҢЫЗ. 
TACHO - ERROR 1, 2, 96 Ақаулы спидометр. 

Мотор, электроника ақаулы. 
 Қақпақты ашыңыз. 
 Желілік ауыстырып-қосқышты 

өшіріңіз («0» күйі). 
 Кем дегенде 10 секунд күтіңіз. 
 Роторды қолмен қатты 

бұраңыз. 
 Желілік ауыстырып-қосқышты 

қайта қосыңыз (ауыстырып-
қосқыштың күйі «»). Ротор қосу 
кезінде айналуы керек. 

IMBALANCE --- Ротор біркелкі жүктелмеген.  Қақпақты ашыңыз. 
 Ротордың жүктелуін тексеріңіз, 

«Роторды жүктеу» тарауын 
қараңыз. 

 Центрифугалау жұмысын 
қайталаңыз. 

CONTROL - ERROR 4.1 - 4.5, 
6 

Қақпақты құлыптау немесе жабу қатесі. 
 ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 

КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

N > MAX 5.0, 5.1 Айналуы тым жылдам 
N < MIN 13 Айналуы тым баяу 
ROTORCODE 10.1, 10.3 Роторды дұрыс кодтамау 
MAINS INTERRUPT --- Центрифугалау кезінде электр қуатының 

үзілуі. (Центрифугалау жұмысы 
аяқталмады.) 

 Қақпақты ашыңыз. 
  түймесін басыңыз. 
 Қажет болса, центрифугалау 

жұмысын қайталаңыз. 
VERSION-ERROR 12 Электрондық құрамдастар арасындағы 

сәйкессіздік 
Электроника қатесі/ақауы 

 ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

CONTROL-ERROR 22, 25.1-
25.4 

Электроника қатесі/ақауы 

SER I/O - ERROR 31, 34, 36 Электроника қатесі/ақауы 
° C * - ERROR 51, 53 - 

55 97,98 
Электроника қатесі/ақауы 

° C * - ERROR 52.0, 52.1 Жылдамдығы жоғары бөлмеде 
температура тым жоғары. 
Электроника қатесі/ақауы 

° C * - ERROR 58.0, 58.1 Температураның ауытқуы тым үлкен. 
° C * - ERROR 58.6, 58.7 Температураның ауытқуы тым үлкен.  ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 

КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

 «Error 58 Temp» мәнін 
арттырыңыз. «Температураны 
бақылау» тарауын қараңыз. 

 
  

START
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Хабар/ақау Себебі Шешімі 

FU / CCI - ERROR 60, 61.2-
61.20, 

61.128-
61,131, 

62  

Электроника/қозғалтқыш қатесі/ақауы  
 ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 

КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

FU / CCI - ERROR 61.1 Қуат көзінің кернеуі тым төмен 
Электроника/қозғалтқыш қатесі/ақауы 

 Қуат көзінің кернеуін тексеріңіз. 
 ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 

КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

SENSOR-ERROR 90 Электроника қатесі/ақауы  ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

SENSOR-ERROR 91 - 93 Теңгерімсіздік датчигінің қатесі/ақауы 

NO ROTOR OR 
ROTORCODE 
ERROR 

--- Ротор орнатылмаған. 
Ақаулы спидометр. 

 Қақпақты ашыңыз. 
 Роторды орнатыңыз. 

N  ROTOR MAX --- Таңдалған бағдарламадағы жылдамдық 
ротордың максималды жылдамдығынан 
жоғары.  

 Орнатылған жылдамдықты 
тексеріңіз. 
Орнатылған жылдамдықты 
азайтыңыз 

Ротор ауыстырылды. Орнатылған 
ротордың максималды жылдамдығы 
бұрын пайдаланылған ротордың 
жылдамдығынан жоғары және бұл 
роторды тану функциясы арқылы әлі 
анықталмаған. 

 Бұрын пайдаланылған 
ротордың максималды 
жылдамдығына дейін 
жылдамдықты орнатыңыз. 
Роторды тану функциясын іске 
қосу үшін  пернесін 
басыңыз. «Роторды тану» 
тарауын қараңыз. 

N > ROTOR MAX in 
Prog : e.g. 3 

--- Көрсетілген бағдарлама орнында 
жылдамдығы ротордың максималды 
жылдамдығынан жоғары бағдарлама 
бар. 

 Орнатылған жылдамдықты 
тексеріңіз. 
Орнатылған жылдамдықты 
азайтыңыз 
 

Ротор ауыстырылды. Орнатылған 
ротордың максималды жылдамдығы 
бұрын пайдаланылған ротордың 
жылдамдығынан жоғары және бұл 
роторды тану функциясы арқылы әлі 
анықталмаған. 

 Бұрын пайдаланылған 
ротордың максималды 
жылдамдығына дейін 
жылдамдықты орнатыңыз. 
Роторды тану функциясын іске 
қосу үшін  пернесін 
басыңыз. «Роторды тану» 
тарауын қараңыз. 

Runtime 00:00 
in Prog : e.g. 3 

--- Көрсетілген бағдарлама орнында 
үздіксіз жұмыс істейтін бағдарлама бар. 

 Бағдарлама байланысындағы 
үздіксіз жұмыс бағдарламасын 
алдын ала белгіленген уақыты 
бар бағдарламамен 
ауыстырыңыз. 

Бос бағдарлама --- Көрсетілген бағдарлама орнында 
ешқандай бағдарлама байланысы 
сақталмаған. 

 Бағдарлама байланысын 
ашыңыз. 

Ramp Unit Time in 
Prog : e.g. 3 

--- Іске қосу және/немесе инерция бойынша 
айналу уақыты бар бағдарлама 
көрсетілген бағдарлама орнында 
орналасқан. 

 Бағдарлама сілтемесіндегі 
бағдарламаны іске қосу және 
тежеу кезеңі бар 
бағдарламамен ауыстырыңыз. 

Acc time > Run time --- Орнатылған іске қосу уақыты жұмыс 
уақытынан ұзағырақ. 

 Жұмыс уақытынан қысқарақ 
іске қосу уақытын орнатыңыз. 

Ramp Unit Time in 
Prog : e.g. 3 

--- Іске қосу және/немесе инерция бойынша 
айналу уақыты бар бағдарлама 
көрсетілген бағдарлама орнында 
орналасқан. 

 Бағдарлама сілтемесіндегі 
бағдарламаны іске қосу және 
тежеу кезеңі бар 
бағдарламамен ауыстырыңыз. 

Acc time > Run time --- Орнатылған іске қосу уақыты жұмыс 
уақытынан ұзағырақ. 

 Жұмыс уақытынан қысқарақ 
іске қосу уақытын орнатыңыз. 

FC INIT ERROR --- Электроника қатесі/ақауы 
 ЖЕЛІЛІК ҚУАТТЫ ҚАЛПЫНА 

КЕЛТІРУ процедурасын 
орындаңыз. 

FC VERSION ERROR --- Электроника қатесі/ақауы 
FATAL EEPROM 
ERROR 

1 - 5 Электроника қатесі/ақауы 
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47 Автоматты ажыратқышты қосу 

(тек 5650-01, 5660-01 және 5660-51 түрлері үшін) 

 

 
Желілік ауыстырып-қосқышты өшіріп, центрифуганы электр желісінен ажыратыңыз! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 

Автоматты ажыратқыш алдыңғы панельдің төменгі оң жағында орналасқан. 

 Автоматты ажыратқыштың пластикалық істікшесін (A) жоғары қарай итеріңіз. 
 Центрифуганы электр желісіне қайта қосыңыз. 
 
 
48 Құрылғыларды қайтару 

 

 
Құрылғыны қайтармас бұрын, тасымалдау кезінде қорғайтын құрылғыны орнату керек. 

 
Адамдарды, қоршаған ортаны және материалдарды қорғау үшін құрылғы немесе оның керек-жарақтары 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG компаниясына қайтарылса, оны жөнелту алдында залалсыздандыру және 
тазалау қажет. 

Ластанған құрылғылардан немесе керек-жарақтардан бас тарту құқығын сақтаймыз. 

Тазалау және дезинфекциялау шығындарын тұтынушы төлейді. 

Осы мәселеге түсіністікпен қарауыңызды сұраймыз. 
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49 Кәдеге жарату 

 

 

Құрылғыны өндіруші арқылы кәдеге жаратуға болады. 

Қайтару үшін әрдайым қайтару формулярын (ҚФ) сұрау қажет. 

Қажет болса, өндірушінің техникалық сервисіне хабарласыңыз: 

Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

Föhrenstraße 12 

78532 Tuttlingen, Germany 

Телефон: +49 7461 705 1400 

Эл. пошта: service@hettichlab.com 

Кәдеге жарату үшін ақы алынуы мүмкін. 

 

 

ЕСКЕРТУ 

Адамдар мен қоршаған орта үшін ластану және зарарлану қаупі бар 

Центрифуганы кәдеге жарату кезінде адамдар мен қоршаған орта қате немесе нұсқауларға сай 
емес кәдеге жарату нәтижесінде ластануы немесе зарарлануы мүмкін. 

 Бөлшектеу және кәдеге жарату жұмыстарын тек оқытылған және өкілетті серистік техник 
мамандар өткізуі тиіс. 

 
Құрылғы коммерциялық секторға ("Business to Business" - B2B) арналған. 
2012/19/EU директивасына сәйкес құрылғыларды бұдан былай тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратуға 
тыйым салынады. 
Құрылғылар ескі электрлік құрылғылар тіркелімі (EAR) қоры бойынша төмендегі топтарға бөлінген. 
 

 1-топ (жылу алмастырғыш) 

 4-топ (үлкен құрылғылар)  

 

 

Үстінен сызылған қоқыс себетінің белгісі құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратуға 
болмайтындығын білдіреді. 

Белгілі бір елдердің кәдеге жарату ережелері өзгешеленуі мүмкін. Қажет болса, жеткізушілерге 
хабарласыңыз. 
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50 Anhang/Қосымша 

50.1 Rotoren und Zubehör/Роторлар және керек-жарақтар 

 
5699-R 5625-A       +      5627 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +     

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 80 000 

макс. жүктеме: 750 г 
4730 4732 

  

        

        
сыйымдылығы мл 1,5 2,0 3 4 4  5    6 7 
өлшемдері  x л мм 11 x 38 11 x 38 10 x 60 10 x 88 12 x 60 12 x 75 12 x 82 12 x 100 
болжамды ротор нөмірі 224 224 120 120 80 80 80 80 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3572/4637 3572/4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 

радиус мм 151/196 151/196 196 196 196 196 196 196 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16   

 
5699-R 5625-A      +      5627   

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +  

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 80 000 

макс. жүктеме: 750 г 
4733 4734 4735 4737 4738 

     

        

 
       

сыйымдылығы мл 10 15 15 25 75 75 100 250 
өлшемдері  x л мм 17 x 70 17 x 100 17 x 100 24 x 100 35 x 105 34 x 100 44 x 100 65 x 115 
болжамды ротор нөмірі 68 68 68 24 12 12 8 4 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4495 4495 4637 4495 

радиус мм 196 196 196 196 190 190 196 190 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88     

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 

биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
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5699-R 5625-A       +      5627 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 80 000 

макс. жүктеме: 750 г 
4739 4740 4739  11) 4734 4740  11) 4736 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        

         
сыйымдылығы мл 15 50 12 25 30 50 85 100 
өлшемдері  x л мм 17 x 120 30 x 115 17 x 100 25 x 90 25 x 110 30 x 115 38 x 102 40 x 115 
болжамды ротор нөмірі 48 20 48 24 24 20 12 12 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4495 4495 

радиус мм 196 196 196 196 196 196 190 190 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

  

 

5699-R 5625-A       +      5627 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 80 000 

макс. жүктеме: 750 г 
4730 4732 4733 

   
        

        
сыйымдылығы мл 1,1; 1,2; 1,4 2,7 - 3 2,6; 2,9 4,5 - 5 4,9 4 - 5,5 7,5 - 8,2 9 - 10 
өлшемдері  x л мм 8 x 66 11 x 66 13 x 65 11 x 92 13 x 90 15 x 75 15 x 92 16 x 92 
болжамды ротор нөмірі 120 80 80 80 80 68 68 68 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 

радиус мм 196 196 196 196 196 196 196 196 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 
температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. 
11) Ішпектерді жақтаудан/адаптерден алыңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 

биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
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5699-R 5625-A       +      5627 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 80 000 

макс. жүктеме: 750 г 

4733 4732 4733    

   

   

        

     

   

сыйымдылығы мл 10 1,6 - 5 4 - 7 4 - 7 8,5 – 10    
өлшемдері  x л мм 15 x 102 13 x 75 13 x 100 16 x 75 16 x 100    
болжамды ротор нөмірі 68 80 80 68 68    

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600    

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637    

радиус мм 196 196 196 196 196    
 9 (97%) сек 79    

 9 сек 88    
температурасы °C 1) 10    
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16    

 

5699-R 5625-A      +      5627 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 80 000 

макс. жүктеме: 750 г 

4733 4734 4740  11) 4736 4736 4739  11)   

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 

 
 

 

  

        

    

 
 

 20)   

  

сыйымдылығы мл 10 30 50 85 94 14   
өлшемдері  x л мм 16 x 80 26 x 95 29 x 107 38 x 106 38 x 110  16,5 x 106   
болжамды ротор нөмірі 68 24 20 12 12 48   

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600   

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4495 4495 4637   

радиус мм 196 196 196 190 190 196   
 9 (97%) сек 79   

 9 сек 88   
температурасы °C 1) 10   
Сынама 
температурасының 
көтерілуі  

K 2) 16   

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. 
11) Ішпектерді жақтаудан/адаптерден алыңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 

биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
20) Қақпақты қоса алғандағы өлшемдері 
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5699-R    5628     +        5629  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 50 000 

макс. жүктеме: 800 г 
4626 

 

СТ ТШП МЖ ӨП MTП Терасаки 
планшеті  

   
  

 
 

 

өлшемдері   
TxBxH/ТхЕхБ 

мм 86x128x 83 86x128x44,5 86x128x46 86x128x22 86x128x17,5 86x128x15 59x84x11  

болжамды ротор нөмірі 4 4 4 16 20 24 8  

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық жеделдету) 

3) 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211  

радиус мм 178 178 178 178 178 178 178  

 9 (97%) сек 79  

 9 сек 88  

температурасы °C 1) 10  
Сынама 
температурасының 
көтерілуі 

K 2) 16  

 

5699-R    5628     +        5629  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны: 50 000 

макс. жүктеме: 800 г 
4626   +   1485 

 +  

96-PCR-
Platte/план

шет 
PCR 

жолақтары 
     

 
 

      

өлшемдері   
TxBxH/ТхЕхБ 

мм 82x124x20        

болжамды ротор нөмірі 4 48 x 8       

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600       

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық жеделдету) 

3) 4211 4211       

радиус мм 178 178       

 9 (97%) сек 79       

 9 сек 88       

температурасы °C 1) 10       
Сынама 
температурасының 
көтерілуі 

K 2) 16       

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 

тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
 

MTП  Микротитрациялық 
планшет 

ӨП  Өсінділер планшеті ТШП Терең шұңқыршалы 
планшет  

MS Микрондық жүйе СТ Сүзгі 
тақтасы 
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5699-R 5628         +           5220-A  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

4)      +      
макс. циклдер саны: 50 000 

макс. жүктеме: 800 г 
5267 5268 5264 5258 5227 

      

        

        
ыйымдылығы мл 1,1; 1,2; 1,4 2,6; 2,9 4,9 4 - 5,5 7,5-8,2 9 - 10 2,7 - 3 4,5 - 5 
өлшемдері  x л мм 8 x 66 13 x 65 13 x 90 15 x 75 15 x 92 16 x 92 11 x 66 11 x 92 
болжамды ротор нөмірі 160 96 96 96 96 88 160 160 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4069 4164 4164 4116 4116 4093 4116 4116 

радиус мм 172 176 176 174 174 173 174 174 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 
5699-R 5628         +           5220-A  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

4)      +      
макс. циклдер саны: 50 000 

макс. жүктеме: 800 г 
5268 5259 5266 5267 5281 5264 

      
          

           

ыйымдылығы мл 1,6 - 5 4 - 7 50 30 3 4 1,5 2,0 4 - 7 9 

өлшемдері  x л мм 13 x 75 13 x 100 30 x 115 25 x 110 
10 x 
60 

10 x 
88 

11 x 38 16 x 75 14 x 100 

болжамды ротор нөмірі 96 96 16 40 160 128 96 96 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4164 4164 4187 4187 4069 4164 4116 4116 

радиус мм 176 176 177 177 172 176 174 174 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 5629 қақпағымен жабылмайды 
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5699-R 5628         +           5220-A 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

4)      +     
макс. циклдер саны: 50 000 

макс. жүктеме: 800 г 

5242 5243 5249 5262 
5263-A + 
6319  11) 

5263-A 5268 

       

    5127     

     15)     
ыйымдылығы мл 25 50 100 100 250 250 7 5 6 

өлшемдері  x л мм 24 x 100 34 x 100 40 x 115 44 x 100 62 x 122 65 x 115 12 x 100 12 x 
75 

12 x 
82 

болжамды ротор нөмірі 40 16 8 8 4 4 96 96 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4093 4093 4069 4069 4187 4045 4164 4164 

радиус мм 173 173 172 172 177 171 176 176 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 
5699-R 5628 5636 5630-B 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

4)    
макс. циклдер саны: 50 000 макс. циклдер саны: 80 000 

жүктеме:  800 g жүктеме: 450 g жүктеме: 500 g 
6338-B 6339-B 6337-B 5648 5671 

     

    Falcon Greiner Nunc 

       16)  

ыйымдылығы мл 50 50 15  200 / 260 
өлшемдері  x л мм 29 x 115 29 x 115 17 x 120 152,5 x 85,5 x 12 - - - 
болжамды ротор нөмірі 24 24 56 12 4 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4258 4187 4258 4921 3785 

радиус мм 180 177 180 208 160 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 5629 қақпағымен жабылмайды 
11) Ішпектерді жақтаудан/адаптерден алыңыз 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
16) макс. 1200 айн./мин 

 
  



 
 

58/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

5699-R 5630-B  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

 

 

макс. циклдер саны: 80 000 
макс. жүктеме: 500 г 

5672 5673 4626   +   1485  

   +  

 

  96-PCR планшет PCR- жолақтары  

   
 

 

сыйымдылығы мл 40 160    
өлшемдері   
TxBxH/ТхЕхБ 

мм   82x124x20   

болжамды ротор нөмірі 4 4 4 48 x 8  

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3785 3785 3832  

радиус мм 180 160 162  

 9 (97%) сек 79  

 9 сек 88  

температурасы °C 1) 10  
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16  

 
 

5699-R 5630-B 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

 

макс. циклдер саны: 80 000 
макс. жүктеме: 500 г 

4626 

 

СТ ТШП МЖ ӨП MTП Терасаки 
планшеті  

   
  

 
 

 

өлшемдері   
TxBxH/ТхЕхБ 

мм 86x128x 83 86x128x44,5 86x128x46 86x128x22 86x128x17,5 86x128x15 59x84x11  

болжамды ротор нөмірі 4 4 4 16 20 24 8  

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық жеделдету)  3832 3832 3832 3832 3832 3832 3832  

радиус мм 162 162 162 162 162 162 162  

 9 (97%) сек 79  

 9 сек 88  

температурасы °C 1) 10  
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16  

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. 

 
MTП  Микротитрациялық 
планшет 

ӨП  Өсінділер планшеті ТШП Терең шұңқыршалы 
планшет  

MS Микрондық жүйе СТ Сүзгі 
тақтасы 

 
  



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 59/81 

KK

5699-R     5628      +             5220-A       +           5280 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

4)     +       +    

макс. циклдер саны: 50 000 
макс. жүктеме: 800 г 

1662 1670 

    2 x in 5280   6) 
2 x in 5280 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

сыйымдылығы мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 
өлшемдері  / A мм2 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 6,2 / 30 8,7 x 60 
болжамды ротор нөмірі 8 8 8 8 8 8 16 16 
сүзгі тақталары 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 2744/4069 2744/4069 2744/4069 2744/4069 2744/4069 2744/4069 2744/4069 2744/4069 

радиус мм 116 / 172 116 / 172 116 / 172 116 / 172 116 / 172 116 / 172 116 / 172 116 / 172 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16 

 

5699-R           5628      +        5220-A      +    5280   

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

4)     + +     

  

макс. циклдер саны: 50 000 
макс. жүктеме: 800 г 

1670    

  6) 
2 x in 5280 

   

1665 1666 1667 1668     

    

    

сыйымдылығы мл 4 8 3 x 2 4 x 1     
өлшемдері  / A мм2 12,4 x 120 17,5 x 240 8,7 / 60 6,2 / 30     
болжамды ротор нөмірі 16 16 16 16     
сүзгі тақталары 1692 1691 1694 1693     

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600     

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 2744/4069 2744/4069 2744/4069 2744/4069     

радиус мм 116 / 172 116 / 172 116 / 172 116 / 172     

 9 (97%) сек 79   

 9 сек 88   

температурасы °C 1) 10   

Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 16   

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 5629 қақпағымен жабылмайды 
6) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

 
  



 
 

60/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық  

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 
4830 4832 

  
        

        
сыйымдылығы мл 1,5  2,0 3 4 4 5 6 7 
өлшемдері  x л мм 11 x 38 11 x 38 10 x 60 10 x 88 12 x 60 12 x 75 12 x 82 12 x 100 
болжамды ротор нөмірі 192 192 96 96 76 76 76 76 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3572/4637 3572/4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 

радиус мм 151/196 151/196 196 196 196 196 196 196 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 
 

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 
4833 4834 4835  

   

 

 Nalgene®       

       

 

сыйымдылығы мл 10 10 15 15 25 45 50  
өлшемдері  x л мм 17 x 70 16 x 80 17 x 100 17 x 100 24 x 100 31 x 100 34 x 100  
болжамды ротор нөмірі 76 76 76 76 28 16 16  

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4495 4495  

радиус мм 196 196 196 196 196 190 190  

 9 (97%) сек 79  

 9 сек 88     

температурасы °C 1) 7  

Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18  

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

 
  



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 61/81 

KK

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 

4835 4837 4836 4838 4839  11)  

      

 

        

       

 

сыйымдылығы мл 75 100 85 100 250 10 14  
өлшемдері  x л мм 35 x 105 44 x 100 38 x 102 40 x 115 65 x 115 15 x 102 16,5 x 106  
болжамды ротор нөмірі 16 8 12 12 4 56 56  

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4495 4637 4495 4495 4495 4637 4637  

радиус мм 190 196 190 190 190 196 196  
 9 (97%) сек 79  

 9 сек 88  
температурасы °C 1) 7  
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18  

 
 

5699-R 4880     +       4883     /     4885 4880   /    4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /      /   
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- --- 

циклдер саны: 75 000 
Жүктеме: 1000 г 

4839 4840  11) 4839  11) 4834 4840 5647 5647  11) 

  

 

)  

 

 

 
  

         

         
сыйымдылығы мл 15 50 12 25 30 50 50 50 

өлшемдері  x л мм 17 x 120 30 x 115 17 x 100 25 x 90 25 x 110 29 x 115 30 x 115 30 x 
115 

29 x 
107 

болжамды ротор нөмірі 56 20 56 28 28 20 28 28 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4708 4708 

радиус мм 196 196 196 196 196 196 199 199 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

 
  



 
 

62/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 
4830 4832 4833 

   
        

        
сыйымдылығы мл 1,1; 1,2; 1,4 2,7 - 3 2,6; 2,9 4,5 - 5 4,9 4 - 5,5 7,5 - 8,2 9 - 10 
өлшемдері  x л мм 8 x 66 11 x 66 13 x 65 11 x 92 13 x 90 15 x 75 15 x 92 16 x 92 
болжамды ротор нөмірі 96 76 76 76 76 76 76 76 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 

радиус мм 196 196 196 196 196 196 196 196 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 
 

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 

4832 4833  

  

 

        

      

  

сыйымдылығы мл 1,6 - 5 10 4 - 7 4 - 7 8 8,5 - 10   
өлшемдері  x л мм 13 x 75 15 x 102 13 x 100 16 x 75 16 x 125 16 x 100   
болжамды ротор нөмірі 76 76 76 76 76 76   

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600   

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4637   

радиус мм 196 196 196 196 196 196   
 9 (97%) сек 79  

 9 сек 88  
температурасы °C 1) 7  
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18  

 
 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

  



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 63/81 

KK

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 
4834 4840  11) 4836 4847 4848 

      

     11)  11)   

   

 
 

 20)         

сыйымдылығы мл 30 50 85 94 2,6 – 
2,9 

4,9 
1,6 – 

5 4 - 7 10 
9 - 
10 

4 - 7 
8,5 - 
10 

өлшемдері  x л мм 26 x 95 29 x 107 38 x 106 38 x 110 13 x 
65 

13 x 
90 

13 x 
75 

13 x 
100 

16 x 
80 

16 x 
92 

16 x 
75 

16 x 
100 

болжамды ротор нөмірі 28 20 12 12 108 108 88 88 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4495 4495 4116 4684 4116 4684 4684 4684 

радиус мм 196 196 190 190 174 198 174 198 198 198 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88  

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 

5699-R 4880     +       4883     /     4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 
4845 4849 4852 

 

 

  

4447 4234-A 
Falcon / 
Corning 

BD Nunc Greiner Nunc / Sarstedt 

 

  
  

сыйымдылығы мл 450 750 30 / 40 / 50 160 
өлшемдері  x л мм 97 x 110 96 x 135 --- --- 
болжамды ротор нөмірі 4 8 4 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

19) 4779 4613 

радиус мм 202 195 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
11) Ішпектерді жақтаудан/адаптерден алыңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
19) Орналастырылған жасуша өсіру колбалары үшін максималды RCF 2300 шамасын құрайды 
20) Қақпақты қоса алғандағы өлшемдері 
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KK

 
 

5699-R 4880     +           4885 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +     

 
циклдер саны: 75 000 

Жүктеме: 1000 г 
4831 4851   

  

  

BD Falcon  Greiner Nunc Nunc Sarstedt   

  

  

сыйымдылығы мл 200 40   
өлшемдері  x л мм ---- ---   
болжамды ротор нөмірі 4 8   

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600   

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

19) 4613   

радиус мм 195   

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18    

 
 

5699-R 4880     +       4883     /     4885 4890      +     4883     /      4895 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

    +      /       +       /  

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- биоқауіпсіздік жүйесімен 
12) 

--- 

циклдер саны: 75 000 циклдер саны: 38 000 
Жүктеме: 1000 г 

4841 4845 4845 4449 4846 4438 

   +    

5127 0512   4) Corning 0551    

 15)  15)   15) 

 

 

 

  
сыйымдылығы мл 250 750 500 600 25 30 30 
өлшемдері  x л мм 62 x 122 97 x 152 96 x 147 93 x 134 25 x 90 25 x 110 25 x 110 
болжамды ротор нөмірі 4 4 4 4 28 28 28 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4779 4779 4779 4779 4566 4566 4566 

радиус мм 202 202 202 202 193 193 193 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1)  7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 4883 қақпағымен жабылмайды 
11) Ішпектерді жақтаудан/адаптерден алыңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
19) Орналастырылған жасуша өсіру колбалары үшін максималды RCF 2300 шамасын құрайды 
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5699-R 4890      +     4883     /      4895 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +       /  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 

циклдер саны: 38 000 
Жүктеме: 1000 г 

4451  4)  4430 4430 4432 4433 

 
 

   4)    

0512 Corning Nunc® Nalgene®      

 15)    
  

   

сыйымдылығы мл 750 250 200 175 1,5 2,0 5 7 2,7 - 3 
өлшемдері  x л мм 97 x 152 60 x 172 60 x 130 62 x 144 11 x 38  12 x 75 12 x 100 11 x 66 
болжамды ротор нөмірі 4 4 4 4 168 120 120 120 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4873 5063 5063 5063 3407/4542 4471 4471 4471 

радиус мм 206 214 214 214 144/192 189 189 189 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 
5699-R 4890      +     4883     /      4895 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +       /  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 

циклдер саны: 38 000 
Жүктеме: 1000 г 

4433 4434 4435 

   
   Nalgene®     

        

сыйымдылығы мл 4,5 - 5 4 – 5,5 9 - 10 10 2,6 – 2,9 4,9 1,6 - 5 4 - 7 
өлшемдері  x л мм 11 x 92 15 x 75 16 x 92 16 x 80 13 x 65 13 x 90 13 x 75 13 x 100 
болжамды ротор нөмірі 120 76 76 76 84 84 84 84 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4471 4637 4637 4637 4471 4471 4471 4471 

радиус мм 189 196 196 196 189 189 189 189 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 4883 қақпағымен жабылмайды 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
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5699-R 4890      +     4883     /      4895 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +       /  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 

циклдер саны: 38 000 
Жүктеме: 1000 г 

4434 

 

        

        

сыйымдылығы мл 4 -7 8,5 - 10 10 15 10 9 15 8 
өлшемдері  x л мм 16 x 75 16 x 100 15 x 102 17 x 100 17 x 70 14 x 100 17 x 100 16 x 81 
болжамды ротор нөмірі 76 76 76 76 76 76 76 76 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 

радиус мм 196 196 196 196 196 196 196 196 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 
5699-R 4890      +     4883     /      4895 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +       /  
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) --- 

циклдер саны: 38 000 
Жүктеме: 1000 г 

4437 4438 +  
0726-14 4439 4440 

4466+ 
4451-4 

4441 4468 

    
 
   

   Falcon® 0551   11) 11) 

      15)     
сыйымдылығы мл 15 25 50 225 175 600 50 50 50 50 

өлшемдері  x л мм 17 x 120 24 x 100 34 x 100  
61 x 
137 

61 x 
118 

93 x 134 29 x 115 29 x 115 
29 x 
107 

29 x 
115 

болжамды ротор нөмірі 48 28 16 4 4 20 28 28 28 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4755 4353 4424 5063 4873 4755 4613 4613 

радиус мм 201 184 187 214 206 201 195 195 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
11) Ішпектерді жақтаудан/адаптерден алыңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
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5699-R 4890      +     4883     /      4895 5691-A 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +       /   
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) ---  

циклдер саны: 38 000 циклдер саны: 38 000 
Жүктеме: 1000 г Жүктеме: 1000 г 

4442 4443 4449  4469 5693  +  5692 5695  +  5692 

   
--- 

 
  +     +   

 5127 Corning 3-/ 4 рет  3 рет 4 рет 

  15)   5)    5)  5) 
сыйымдылығы мл 100 250 500 450 15 450 450 
өлшемдері  x л мм 44 x 100 62 x 122 96 x 147 --- 17 x 120 --- --- 
болжамды ротор нөмірі 8 4 4 4 56 4 4 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4400 4873 5063 5063 4755 4637 4637 

радиус мм 186 206 214 214 201 196 196 

 9 (97%) сек 79 

 9 сек 88 

температурасы °C 1) 7 10 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 18 16 

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
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5654 5651-A       +      5652 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +    
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 60 000 

макс. жүктеме 1520 г 
5681 5687 + 4449 5669 

 

 +  
 

5127 4) 
Nalgene®  + 

5676 
Falcon®  + 5677 

Nunc®  + 
5676 

Corning - - - 4) 

 

 15)  
+  +  +  +  

  

сыйымдылығы мл 250 290 175 175 225 200 500 1000 

өлшемдері  x л мм 62 x 122 62 x 137 62 x 144 61 x 118 61 x 137 60 x 130 96 x 147  
99/126 x 

140 
болжамды ротор нөмірі 8 8 8 8 8 8 4 4 

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3196 3196 3196 3196 3196 3196 3196 3196 

радиус мм 198 198 198 198 198 198 198 198 

 9 (97%) сек 62 

 9 сек 58 

температурасы °C 1) 3 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 9 

 
5654 5651-A       +      5652 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +    
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 60 000 

макс. жүктеме 1520 г 
5687 5682 

  

0551 4447 0512   4)      

15)  15)   
   

сыйымдылығы мл 600 450 750 4- 7 8,5 - 10 10 15 4 – 5,5 
өлшемдері  x л мм 93 x 134 97 x 113 97 x 152 16 x 75 16 x 100 17 x 70 17 x 100 15 x 75 
болжамды ротор нөмірі 4 4 4 148 148 148 148 148 

жылдамдығы 
айн.
/мин 

3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3196 3196 3196 2970 2970 2970 2970 2970 

радиус мм 198 198 198 184 184 184 184 184 

 9 (97%) сек 62 

 9 сек 58 

температурасы °C 1) 3 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 9 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 5652 қақпағымен жабылмайды 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне 
арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін.   
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5654 5651-A       +      5652 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +    
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 60 000 

макс. жүктеме 1520 г 
5682 5683 5684 

   

        

        

жылдамдығы 
айн./
мин 

7,5 - 8,2 9 - 10 10 10 15 4 5 6 

өлшемдері  x л мм 15 x 92 16 x 92 15 x 102 16 x 80 17 x 120 12 x 60 12 x 75 12 x 82 
болжамды ротор нөмірі 148 148 148 148 96 292 292 292 

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2970 2970 2970 2970 3196 2874 2874 2874 

радиус мм 184 184 184 184 198 178 178 178 

 9 (97%) сек 62 

 9 сек 58 

температурасы °C 1) 3 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 9 

 
5654 5651-A       +      5652 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +    
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 60 000 

макс. жүктеме 1520 г 
5684 5685 

  

        

  
      

жылдамдығы 
айн./
мин 

7 1,1 - 1,4 3 4 4,5 - 5 2,7 - 3 4,9 2,6 – 3,4 

өлшемдері  x л мм 12 x 100 8 x 66 10 x 60 10 x 88 11 x 92 11 x 66 13 x 90 13 x 65 
болжамды ротор нөмірі 292 292 292 292 292 292 188 188 

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2906 2906 

радиус мм 178 178 178 178 178 178 180 180 

 9 (97%) сек 62 

 9 сек 58 

температурасы °C 1) 3 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 9 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

  



 
 

70/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

5654 5651-A       +      5652 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +    
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 60 000 

макс. жүктеме 1520 г 
5685 5674 

  

        

        

сыйымдылығы мл 4 - 7 1,6 - 5 5 10 4,9 2,6 – 3,4 4- 7 1,6 - 5 
өлшемдері  x л мм 13 x 100 13 x 75 13 x 75 13 x 100 13 x 90 13 x 65 13 x 100 13 x 75 
болжамды ротор нөмірі 188 188 188 188 196 196 196 196 

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 

радиус мм 180 180 180 180 180 180 180 180 

 9 (97%) сек 62 

 9 сек 58 

температурасы °C 1) 3 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 9 

 
5654 5651-A       +      5652 

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

   +    
биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 60 000 

макс. жүктеме 1520 г 
5674 5686     

  

    

 4) 0513  4)      

   

     

сыйымдылығы мл 5 10 50      
өлшемдері  x л мм 13 x 75 13 x 100 29 x 115      
болжамды ротор нөмірі 196 196 40      

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800 3800      

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2906 2906 3196      

радиус мм 180 180 198      

 9 (97%) сек 62 

 9 сек 58 

температурасы °C 1) 3 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 9 

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз 
4) 5652 қақпағымен жабылмайды 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

  



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 71/81 

KK

5654    5653     +        5629  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 80 000 

макс. жүктеме 500 г 
4626 

 

СТ ТШП МЖ ӨП MTП Терасаки 
планшеті  

   
  

 
 

 

өлшемдері   
TxBxH/ТхЕхБ 

мм 86x128x 83 86x128x44,5 86x128x46 86x128x22 86x128x17,5 86x128x15 59x84x11  

болжамды ротор нөмірі 4 4 4 16 20 24 8  

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық жеделдету) 

3) 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890  

радиус мм 179 179 179 179 179 179 179  

 9 (97%) сек 62  

 9 сек 58  

температурасы °C 1) -4  
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 12  

 

5654    5653   +        5629  

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

  +    

биоқауіпсіздік жүйесімен 12) 
макс. циклдер саны 80 000 

макс. жүктеме 500 г 
4626   +   1485 

 +  

96-PCR-
планшет 

PCR- 
жолақтары 

     

 
 

      

өлшемдері   
TxBxH/ТхЕхБ 

мм 82x124x20        

болжамды ротор нөмірі 4 48 x 8       

жылдамдығы 
айн./
мин 

3800 3800       

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық жеделдету) 

3) 2890 2890       

радиус мм 179 179       

 9 (97%) сек 62       

 9 сек 58       

температурасы °C 1) -4       
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 12       

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз. 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

 
MTП  Микротитрациялық 
планшет 

ӨП  Өсінділер планшеті ТШП Терең шұңқыршалы 
планшет  

MS Микрондық жүйе СТ Сүзгі 
тақтасы 

 
  



 
 

72/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

4446 5051             +            5053 

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 

 
 
 
 90° 
 

    

макс. циклдер саны 50 000 
макс. жүктеме 500 г 

5262 5249 5243 5242 
5248 

5248-91  9) 
5247 

5247-91  9) 
5227 5257 

        

          

        
  

сыйымдылығы мл 100 100 50 25 15 7 5 6 1,5 2,0 

өлшемдері  x л мм 44 x 100 40 x 115 34 x 100 24 x 100 17 x 100 12 x 100 
12 x 
75  

12 x 
82 

11 x38 

болжамды ротор нөмірі 6 6 12 30 72 120 120 240 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3291 3291 3291 3291 3291 3291 3309 2486/3363 

радиус мм 184 184 184 184 184 184 185 139/188 

 9 (97%) сек 38  

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
4446 5051           +            5053 

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 

   

макс. циклдер саны 50 000 
макс. жүктеме 500 г 

5281 6306 
6306

4) 5258  4) 5243  4) 5264 5227 
5248 

5248-91  9) 

 
  

     

           

  

 

         
сыйымдылығы мл 1,5 2,0 12 15 9-10 10 50 9 2,7 - 3 4,5 - 5 15 

өлшемдері  x л мм 11 x 38 17 x 
100 

17 x 
120 

16x 
92 

15x 
102 29 x 115 14 x 100 11 x66 11 x 92 17 x 100 

болжамды ротор нөмірі 96 42 66 12 72 120 120 72 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3363 3434 3291 3291 3309 3309 3309 3291 

радиус мм 188 192 184 184 185 185 185 184 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
4) 5053 қақпағымен жабылмайды 
9) тұнбадан бөлу құралымен 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

  



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 73/81 

KK

4446 5051              +            5053 

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
90° 
 

    

макс. циклдер саны 50 000 
макс. жүктеме 500 г 

5268 5259  4) 5264 5248 5264 5267 5268 

       

         

            

сыйымдылығы мл 2,6 ; 
2,9 

4,9 50 4 - 5, 
5 

7,5 x 
8,2 8,5 - 10 4 - 7 3 1,1 – 

1,4 
1,6 – 

5 
4-7 5 

өлшемдері  x л мм 13 x 
65 

13 x 
90 30 x 115 15 x 

75 
15 x 
92 16 x 100 16 x 75 

10 x 
60 

8 x 
66 

13 x 
75 

13 x 
100 13 x 75 

болжамды ротор нөмірі 72 12 72 72 72 120 72 72 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3345 3363 3309 3291 3309 3274 3345 3345 

радиус мм 187 188 185 184 185 183 187 187 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
4) 5053 қақпағымен жабылмайды 

 
 
  



 
 

74/81 Rev. 00 / 04.2023 AB5650KK 

KK

4446  5051       +       5280           5053 

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

             

макс. циклдер саны 50 000 
макс. жүктеме 500 г 

1662 1670 

    2 x in 5280 ішінде   6) 
2 x in 5280 ішінде 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

сыйымдылығы мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 
өлшемдері  / A мм² 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 6,2 / 30 8,7 / 60 
болжамды ротор нөмірі 12 12 12 12 12 12 24 24 
сүзгі тақталары 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 2290/3291 2290/3291 2290/3291 2290/3291 2290/3291 2290/3291 2290/3291 2290/3291 

радиус мм 128 / 184 128 / 184 128 / 184 128 / 184 128 / 184 128 / 184 128 / 184 128 / 184 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 

4446 5051       +       5280           5053      5092  +   5093    

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

                      

аэрозольге төзімді 12) 

макс. циклдер саны: 50 000 
макс. циклдер саны:  

30 000 
макс. жүктеме: 500 г макс. жүктеме: 500 г 

1670  5121 5120 

  6) 
2 x in 5280 ішінде 

 

  
1665 1666 1667 1668     

    

  

  

сыйымдылығы мл 4 8 3 x 2 4 x 1   8 4,5 - 5 
өлшемдері  / A мм² 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30   16 x 125 11 x 92 
болжамды ротор нөмірі 24 24 24 24   42 72 
сүзгі тақталары 1692 1691 1694 1693   --- --- 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000   4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 2290/3291 2290/3291 2290/3291 2290/3291   3542 3542 

радиус мм 128 / 184 128 / 184 128 / 184 128 / 184   198 198 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек салқындатқыш 
центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
4) 5053 қақпағымен жабылмайды 
6) Нысан шынысы 1100-ден асатын RCF мәндеріне төтеп бере алмайды 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы биоқауіпсіздік 
жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 

  



  
 

AB5650KK Rev. 00 / 04.2023 75/81 

KK

4446        5092          +          5093  

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

                

аэрозольге төзімді 12) 
макс. циклдер саны: 30 000 

макс. жүктеме: 500 г 
5126 5125 5123 5129   5124 5122 5120 

       

        

        

сыйымдылығы мл 100 100 50 15 50 25 4 - 7 7 
өлшемдері  x л мм 40 x 115 44 x 100 30 x 115 17 x 120 34 x 100 24 x 100 13 x 100 12 x 100 
болжамды ротор нөмірі 6 6 12 42 6 24 72 72 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3488 3488 3631 3631 3631 3434 3542 3542 

радиус мм 195 195 203 203 195 192 198 198 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
4446        5092          +          5093  

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

                

аэрозольге төзімді 12) 
макс. циклдер саны: 30 000 

макс. жүктеме: 500 г 
5128 6319  4) 1791-6 5121 5134 5122 5135 5136 

    
 

     

 5127        

 
 15)  

 

      
сыйымдылығы мл 5 250 250 12 25 30 50 8,5 - 10 
өлшемдері  x л мм 13 x 75 62 x 122 65 x 115 17 x 100 25 x 90 25 x 110 29 x 115 16 x 100 
болжамды ротор нөмірі 72 6 6 42 18 24 12 48 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3542 3631 3631 3542 3363 3327 3560 3488 

радиус мм 198 203 203 198 188 192 199 195 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
4) 5053 қақпағымен жабылмайды 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін. 
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KK

4446        5092          +          5093  

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

                

аэрозольге төзімді 12) 
макс. циклдер саны: 30 000 

макс. жүктеме: 500 г 
5121 6319 5136 

   

    4)  - - -  

       4/15)  

сыйымдылығы мл 15 2,6 – 2,9 9 - 10 10 15 15 290 15 
өлшемдері  x л мм 17 x 100 13 x 65 16 x 92 15 x 102 17 x 120 17 x 100 62 x 137 17 x 100 
болжамды ротор нөмірі 42 42 42 42 42 42 6 48 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3542 3542 3542 3542 3542 3542 3631 3488 

радиус мм 198  198  198  198  198  198 203 195 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
4446                  5092          +          5093  

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

                

аэрозольге төзімді 12) 
макс. циклдер саны: 30 000 

макс. жүктеме: 500 г 
5136 

 

        

        

сыйымдылығы мл 10 15 10 4 – 4,5 7,5 - 8,2 9 - 10 10 4 - 7 
өлшемдері  x л мм 16 x 80 17 x 100 17 x 70 15 x 75 15 x 92 16 x 92 15 x 102 16 x 75 
болжамды ротор нөмірі 48 48 48 48 48 48 48 48 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 

радиус мм 195 195 195 195 195 195 195 195 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек 
салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
4) 5053 қақпағымен жабылмайды 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 
биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
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KK

4446        5092          +          5093  

Көлденең ротор, 
6 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

                

аэрозольге төзімді 12) 
макс. циклдер саны: 30 000 

макс. жүктеме: 500 г 
5137 5138 

  

         

              

сыйымдылығы мл 1,6 - 
5 

4 – 7 5 6 1,1 - 
1,4 

2,6 -
2,9 

2,7 - 
3 

4,5 - 
5 4,9 1,1 - 

1,4 
2,7 -

3 
2,6 - 
2,9 

1,6 - 
5 

өлшемдері  x л мм 13 x 
75 

13 x 
100 

12 x 
75 

13 x 
75 12 x 82 8 x 

66 
13 x 
65 

11 x 
66 

11 x 
92 13 x 90 

8 x 
66 

11 x 
66 

13 x 
65 

13 x 
75 

болжамды ротор нөмірі 48 48 48 48 48 48 72 72 

жылдамдығы 
айн./
мин 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3077 3077 

радиус мм 195 195 195 195 195 195 172 172 

 9 (97%) сек 38 

 9 сек 46 

температурасы °C 1) 0 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10 

 
5622        5631          +            4627                  

Көлденең ротор, 
2 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

        

 

 
аэрозольге төзімді 12) 

макс. циклдер саны: 50 000 
макс. жүктеме: 500 г 

4626 

 

СТ ТШП МЖ ӨП MTП   

   
 

 

 
 

  

сыйымдылығы мл --- --- --- --- --- ---   
өлшемдері  TxBxH/ТхЕхБ мм 86x128x83 86x128x44,5 86x128x46 86x128x22 86x128x17,5 86x128x15   

болжамды ротор нөмірі 2 2 2 8 10 12   

жылдамдығы 
айн./
мин 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

  

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
  

радиус мм макс. 150 макс. 150 макс. 150 макс. 150 макс. 150 макс. 150   

 9 (97%) сек 50 / (52) * 50 / (52) * 50 / (52) * 50 / (52) * 50 / (52) * 50 / (52) *   

 9 сек 32 / (39) * 32 / (39) * 32 / (39) * 32 / (39) * 32 / (39) * 32 / (39) *   

температурасы °C 1) 10   
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 12   

 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура (тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.  
*  (тек салқындату функциясы бар центрифугалармен) 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне 

арналған ескертпелерді орындаңыз. 
MTП  Микротитрациялық планшет ӨП  Өсінділер планшеті ТШП Терең шұңқыршалы планшет  MS Микрондық жүйе СТ Сүзгі тақтасы 
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KK

5622        5631           +            4627                  

Көлденең ротор, 
2 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  400 000 

        

 

 
аэрозольге төзімді 12) 

макс. циклдер саны: 50 000 
макс. жүктеме: 500 г 

4626  4626      +     1485     

 +  

 

Терасаки 
планшеті  

96-PCR планшет PCR жолақтары     

 
 

 

    

сыйымдылығы мл --- --- 
0,2 
--- 

    

өлшемдері  TxBxH/ТхЕхБ мм 59x84x11 82x124x20 ---     

болжамды ротор нөмірі 4 2 24     

жылдамдығы 
айн./
мин 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

5900 / 
 (6200) * 

    

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
5838/ 

 (6446) * 
    

радиус мм макс. 150 макс. 150 макс. 150     

 9 (97%) сек 50 / (52) * 50 / (52) * 50 / (52) *     

 9 сек 32 / (39) * 32 / (39) * 32 / (39) *     

температурасы °C 1) 10     
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 10     

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.  
*  (тек салқындату функциясы бар центрифугалармен) 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 

биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
 
 

MTП  Микротитрациялық 
планшет 

ӨП  Өсінділер планшеті ТШП Терең шұңқыршалы 
планшет  

MS Микрондық жүйе СТ Сүзгі 
тақтасы 
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4474 4275     

Көлденең ротор, 
4 орындық 

 
 

 
 
 
 90° 
 

макс. циклдер саны  40 000 
 

 

    

макс. циклдер саны: 50 000  

макс. жүктеме: 370 g  

4276-B 4277 0771 0703     

  

  
    

0531 --- 0528 ---     

  8)
 

  8)
   8)  

    

сыйымдылығы мл 100 100 100 50     
өлшемдері  x л мм 37 x 200 44 x 168 58 x 161 36,5 x 185     
болжамды ротор нөмірі 4 4 4 4     

жылдамдығы 
айн./
мин 

2000 2000 2000 2000     

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 961 961 984 912     

радиус мм 215 215 220 204     
 9 (97%) сек 14     

 9 сек 17     
температурасы °C 1) - 8     
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 4     

 

4489-A 
 

 

Бұрыштық ротор, 30-орынды 

 
 
 45° 

биоқауіпсіздік жүйесімен  12) 

--- 2031   2023 2024   

 
  13) 

  

  

       0788 

    
 

    +    

сыйымдылығы мл 2,0 1,5 0,8 0,5 0,4 0,2 0,5 
өлшемдері  x л мм 11 x 38 11 x 38 8 x 45 8 x 30 6 x 45 6 x 18 10,7 x 46 
болжамды ротор нөмірі 30 30 30 30 30 30 15 

жылдамдығы 
айн./
мин 

15000 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) макс. 24400 23394 

радиус мм макс. 97 93 

 9 (97%) сек 65 

 9 сек 63 

температурасы °C 1) 4 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 19 

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.  
8) түтік 700-ден асатын RCF мәндеріне төтеп бере алмайды.  
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» тарауларындағы 

биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
13) жоғары жылдамдықпен центрифугалау үшін ұсынылады 
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5615  

Бұрыштық ротор, 6-орынды 
 

 
 
 45° 

биоқауіпсіздік жүйесімен  12) 

--- 1454 1446 1447 1466 1451 1448 

 

      

          

 
+ 
 

 
 

          

қызмет ету мерзімі жыл 5 
макс. циклдер саны  15 000 
сыйымдылығы мл 94 85 50 50 25 30 15 15 7,5 - 8,2 9 - 10 10 

өлшемдері  x л мм 38 x 
110  

38 x 
106 29 x 115 29 x 107 24 x 

100  
26 x 
95 17 x 120 17x100 15 x 

92 
16 x 
92 16 x 80 

болжамды ротор нөмірі 6 6 6 6 6 6 6 12 

жылдамдығы 
айн./
мин 

11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 18038 17595 17299 16560 17299 17003 17003 17003 

радиус мм 122 119  117 112 117 115 115 115 

 9 (97%) сек 58 

 9 сек 64 

температурасы °C 1) 6 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 22 

 
5615  

Бұрыштық ротор, 6-орынды 
 

 
 
 45° 

биоқауіпсіздік жүйесімен  12) 

1451 1463 --- 1476 1403 

 
 

 

 
 

        

        

қызмет ету мерзімі жыл 5 

макс. циклдер саны  15 000 

сыйымдылығы мл 8,5 - 10 10 15 50 75 85 5 4 

өлшемдері  x л мм 16 x 100 15 x 102 17 x 100 34 x 100 35 x 105 38 x 102 17 x 51 12 x 40 
болжамды ротор нөмірі 6 24 

жылдамдығы 
айн./
мин 

11 500 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 17003 17003 17003 17743 17743 18038 16856 17003 

радиус мм 115 115 115 120 120 122 114 115 

 9 (97%) сек 58 

 9 сек 64 
температурасы °C 1) 6 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 22 

 
1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.  
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 

тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
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5615  5645  

Бұрыштық ротор, 6-орынды 

 
 

 45° 
биоқауіпсіздік жүйесімен  12) 

1449 Бұрыштық ротор, 6-орынды 

 
 
 45° 

биоқауіпсіздік жүйесімен  12) 

 

5637 5638 

 

 

  
2078 0536  ---   

      

қызмет ету мерзімі жыл 5 қызмет ету мерзімі жыл 5 
макс. циклдер саны  15 000 макс. циклдер саны  15000 
сыйымдылығы мл 1,5 2,0 0,5 3 сыйымдылығы мл 15 50 
өлшемдері  x л мм 11 x 38  10,7 x 46  10 x 60 өлшемдері  x л мм 17 x 120 29 x 115 
болжамды ротор нөмірі 24 болжамды ротор нөмірі 30 6 

жылдамдығы 
айн./
мин 

11500 жылдамдығы 
айн./м
ин 

8500 
(9500)* 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 17299 
Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық жеделдету) 

3) 
10824 

(13521)* 
9532 

(11906)* 

радиус мм 117 радиус мм 134 118 

 9 (97%) 
сек 58  9 (97%) 

сек 98 / 
(115)* 

 9 
сек 64  9 

сек 105 
(120)* 

температурасы °C 1) 6 температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 22 
Сынама температурасының 
көтерілуі   K 2) 21 

 
5645  

Бұрыштық ротор, 6-орынды 

 
 
 25° 

биоқауіпсіздік жүйесімен  12) 

--- 5641 5642 5643 5644 5646 5649 

 

      
5127           

 

 15)     

 
+ 
 

      

қызмет ету мерзімі жыл 5 

макс. циклдер саны 
 

15 000 
 

сыйымдылығы мл 250 10 30  25 50 94 85 85 15 5 

өлшемдері  x л мм 61,5 x 122 16 x 80 
26 x 
95 

24 x 
100 29 x 107 38 x 

110  
38 x 
106 38 x 102 17 x 100 12 x 75 

болжамды ротор нөмірі 6 48 18 6 6 6 42 72 

жылдамдығы 
айн./
мин 

 8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

8500 
(9500)* 

Макс. RCF (салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 11228 
(14025)* 

10743 
(13420)* 

10339 
(12915)* 

9693 
(12108)* 

9855 
(12310)* 

9855 
(12310)* 

10662 
(13319)* 

10420 
(13016)* 

радиус мм 139 133 128 120 122 122 132 129 

 9 (97%) 
сек 98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 
98 / 

(115)* 

 9 
сек 105 

(120)* 
105 

(120)* 
105 

(120)* 
105 

(120)* 
105 

(120)* 
105 

(120)* 
105 

(120)* 
105 

(120)* 
температурасы °C 1) 7 
Сынама 
температурасының 
көтерілуі   

K 2) 21 

 
 

1) Ең жоғары жылдамдық, 1 сағ. жұмыс уақыты және 20°C қоршаған орта температурасы кезінде мүмкін болатын ең төменгі температура 
(тек салқындатқыш центрифугаларда) 
2) Максималды жылдамдық пен 1 сағат жұмыс уақытында үлгі температурасының көтерілуі (тек салқындату опциясы жоқ 
центрифугалармен)   
3) Түтік өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.  
* (тек салқындату функциясы бар центрифугалармен) 
12) DIN EN 61010, 2 – 020 бөліміне сәйкес. «Қауіпсіздік туралы ескертпелер» және «Техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 

тарауларындағы биоқауіпсіздік жүйелеріне арналған ескертпелерді орындаңыз. 
15) 40 °C шамасынан жоғары температурада және/немесе түтіктерді нашар толтырғанда, олар пішінін жоғалтуы мүмкін.. 

 

 


