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1 Тағайындалуы бойынша пайдалану 

ROTINA 380 / ROTINA 380 R центрифугасы 2017/746 (ЕО) ln-Vitro диагностикасы регламентіне сәйкес ln-vitro 
диагностикалық құрылғысы болып табылады. 
Құрылғы диагностикалық мақсатта кейіннен өңдеу үшін адамнан алынған сынама материалды 
центрифугалауға және қанықтыруға арналған. Пайдаланушы құрылғыда алдын ала берілген шектеулер 
аясында өзгермелі физикалық параметрлерді орната алады. 
 
Центрифуганы тек білікті персонал жабық зертханаларда пайдалануы тиіс. Центрифуга тек жоғарыда аталған 
пайдалану мақсатына арналған. Мақсаты бойынша пайдалану, сондай-ақ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы 
барлық нұсқаулардың орындалуын және тексеру және техникалық қызмет көрсету жұмыстарының уақтылы 
өткізілуін қамтиды. 
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. 
 
 
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. 
 
 
 

3 Техникалық деректер 
 

Дайындаушы 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Тутлинген 

Моделі ROTINA 380 ROTINA 380 R 

Basic UDI-DI 4050674010014Q9 

Желілік кернеу ( 10%) 200-240 В 1 

Желі жиілігі 50 – 60 Гц 

Жалпы пайдаланылатын қуат 650 ВA 1300 ВA 

Тоқты пайдалану 3.3 A 6.5 A 

Суық агент ---- R452A 

Макс. көлемі 4 x 290 мл 

Шекті тығыздығы 1.2 кг/дм3 

Айналу жиілігі (RPM) 15000 

Үдеу (RCF) 24400 

Кинетикалық энергиясы 18500 Нм 35000 Нм 

Міндетті тексеріс (BGR 500) Ия 

Қоршаған орта жағдайы 
(EN / IEC 61010-1) 

 

− Орнату орны Тек бөлменің ішінде 

− Биіктігі Теңіз деңгейінен 2000 м дейін 

− Қоршаған орта температурасы 2°C бастап 35°C дейін 2°C бастап 35°C дейін 

− Ауаның ылғалдылығы 31°C дейінгі температура үшін ауаның максималды салыстырмалы 
ылғалдылығы 80%, 40°C кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50% 

дейінгі желілік төмендеу. 

− Тоқ кернеуінің ұлғаю категориясы 
(IEC 60364-4-443) 

 

− Ластау дәрежесі 2 

Центрифуганы қорғау санаты  

 Жарылуға қауіпті ортада пайдалану үшін жарамсыз. 

ЭМС  

− Кедергілердің сәуле шығаруы, 
кедергілерден қорғаныс 

EN / IEC 61326-1, класс B 

Шу деңгейі (роторға байланысты)  65 дБ(A)  64 дБ(A) 

Өлшемдері   

− Ені 457 мм 457 мм 

− Тереңдігі 600 мм 750 мм 

− Биіктігі 418 мм 418 мм 

Салмағы шамамен 51 кг шамамен 81 кг 
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4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар 

 

 
Берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың нұсқауларын сақтамау кезінде дайындаушы кез 
келген кепілдік наразылықтарынан бас тартады.. 

 

 
Құрылғыға қатысты ауыр оқиғалар туралы хабарлау 

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

хабарлаңыз. 

 
 

 

• Центрифуга оның тұрақты пайдаланылуы қамтамасыз етілетіндей (аударуға қарсы) 
орнатылуы керек.  

• Центрифуганы қолданар алдында міндетті түрде роторды отырғызу беріктігін тексеріңіз.  

• Центрифугалау уақытында EN / IEC 61010-2-020 сәйкес центрифуганың айналасында 300 мм 
қауіпсіздік аймағында адамдар, қауіпті заттар мен бұйымдар болмауы керек.  

• Қатты коррозия іздері, механикалық зақымдары немесе пайдалану мерзімі өткен 
роторларды, ілмектерді және компоненттерді пайдалануға тыйым салынады. 

• Центрифугада қауіпсіздікке әсер ететін зақымдар болған кезде центрифуганы пайдалануға 
беруге тыйым салынады.  

• Көлденең роторлар үшін ілгіштердің біркелкі ауытқуын қамтамасыз ету үшін тірек мойнын 
тұрақты майлап отыру керек (Hettich №  4051 қоюланған майы). 

• Центрифугаларда температураны реттеусіз бөлменің жоғары температурасы және/немесе 
аспапты жиі қолдану кезінде центрифуганың ішкі көлемінің қызуы мүмкін. Сондықтан 
температураның әсерінен сынама материалы өзгертілуі мүмкін. 

 
 

• Центрифуганы пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі Нұсқаулық мұқият оқу керек. Орнатуға тек 
берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулықты оқыған тұлғаларға ғана жұмыс істеуге рұқсат етіледі.  

• Пайдалану жөніндегі Нұсқаулықпен және орындау үшін міндетті болып келетін жазатайым оқиғаларды 
алдын алу бойынша ережелермен қатар қауіпсіздік техникасы және жұмыстарды білікті орындау бойынша 
жалпылама қабылданған техникалық ережелерді де сақтау керек. Жазатайым оқиғаларды алдын алу 
және қоршаған ортаны қорғау бойынша қолданыстағы жергілікті ұйғарымдарды ескерумен Пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа толықтырулар енгізу керек.  

• Центрифуга технологияның ағымдағы жағдайына сәйкес құрастырылған және пайдалануда қауіпсіз. 
Соған қарамастан, егер оны оқымаған маман тиісінше емес немесе тағайындалуына сәйкес емес 
пайдаланса, оператор немесе үшінші тұлға үшін қауіп көзі болуы мүмкін.  

• Центрифуганы жұмыс уақытында жылжытуға немесе итеруге тыйым салынады.  

• Ешқашан айналып тұрған роторға ақаулық жағдайында немесе авариялық блоктан шығару кезінде қол 
тигізуге болмайды.  

• Центрифуганы суық бөлмеден жылы бөлмеге орнын ауыстыру кезінде конденсаттың пайда болуын алдын 
алу үшін желіге қоспас бұрын жылы бөлмеде кем дегенде 3 сағат күту керек немесе 30 минут суық 
бөлмеде жұмыс істете отырып, оны жылыту керек. 

• Тек дайындаушының осы қондырғы үшін рұқсат еткен роторларын және компоненттерін пайдалануға 
болады («Қосымша. Роторлар және компоненттер» бөлімін қар.). «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімінде көрсетілмеген центрифугалық түтіктерді пайдалану тек дайындаушының 
келісімен ғана рұқсат етіледі.  

• Центрифуганың роторын жүктеу "Роторды жүктеу" бөліміне сәйкес орындалуы керек.  

• Максималды айналу жиілігімен центрифугалау кезінде материалдар және олардың қоспасының 
тығыздығы 1,2 кг/дм3 аспау керек.  

• Рұқсат етілмеген дисбалансы бар центрифугалауға тыйым салынады. 

• Центрифуганы жарылуға қауіпті ортада пайдалануға тыйым салынады.  

• Мынандай материалдарды центрифугалауға тыйым салынады:  

− жанатын немесе жарылуға қауіпті материалдар; 

− көп энергияны бөлумен бір біріне химиялық әсер ететін материалдар.  
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• Қауіпті материалдарды және олардың қоспаларын, улы, радиоактивті немесе патогенді микроағзалар 
жұққан материалдарды центрифугалау кезінде оператор сәйкесінше қорғау шараларын қолдануы керек.  
Қауіпті субстанция үшін арнайы бұранда бекітпесі бар центрифугалау үшін арналған түтіктер 
пайдаланылуы керек. 3 және 4 тәуекел тобының материалдары үшін жабылатын сынамаларға қосымша 
центрифугалау үшін био-саңылаусыздандыруы бар компоненттер қолданылуы керек (Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының «Зертханадағы биологиялық қорғаныс» нұсқаулығын қар.). 

Био-саңылаусызданыруы бар компоненттерде арнайы биологиялық тығыздауыш (тығыздауыш сақина) 
тамшылар мен аэрозольдің шығуын алдын алады.  

Егер био-саңылаусыздануы бар компоненттердің ілгіші қақпақсыз қолданылатын болса, онда 
центрифугалау барысында тығыздауыш сақинаның зақымдалуын алдын алу үшін ілгіштен тығыздауыш 
сақинасын шешіп алу керек.  
Зақымдалған био-саңылаусыздануы бар компоненттер ендігі микробиологиялық саңылаусыз болып 
табылмайды.  
Био-саңылаусыздануы бар компоненттерді пайдаланбаса, центрифуга EN / IEC 61010-2-020 стандартына 
сәйкес микробиологиялық саңылаусыз болып табылмайды.  
Био-саңылаусыздануы бар компоненттерді жабу кезінде "Био-саңылаусыздандыруы бар компоненттерді 
жабу" бөлімінде келтірілген нұсқаулықты орындау керек.  
Жеткізілетін компоненттер және био-саңылаусыздануы бар компоненттер «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімінде келтірілген. Күмән туындаған жағдайда қосымша ақпарат үшін дайындаушыға 
жүгініңіз.  

• Қатты жемірілген материалдары бар центрифуганың жұмыс істеуіне тыйым салынады, бұл материалдар 
роторлардың, ілгіштердің және компоненттерді механикалық беріктігіне жағымсыз әсер етуі мүмкін.  

• Жөндеуді орындауға тек дайындаушы уәкілетті еткен мамандарға ғана рұқсат етіледі.  

• Тек Andreas Hettich GmbH & Co. KG фирмасының рұқсат етілген компоненттері және түпнұсқалы қосымша 
бөлшектерін қолдануға рұқсат етіледі.  

• Келесі қауіпсіздік техникасы ережелері әрекет етеді:  
EN / IEC 61010-1 және EN / IEC 61010-2-020, сонымен қатар олардың ұлттық аналогтары.  

• Центрифуганың қауіпсіздігі және сенімдігі тек келесі жағдайларды орындаған кезде ғана кепілдендіріледі:  

− центрифуга берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылады;  

− электромонтаж центрифуганы орнату орнында EN / IEC стандартының талаптарына сәйкес келеді;  

− мемлекетте тағайындалған құрылғының қауіпсіздігін тексеруді, мысалы Германияда DGUV 3 
Ережесіне сәйкес, білікті маман орындайды.   

 
 

5 Таңбалар мәні 

 

 

Аспаптағы таңба: 

Назар аударыңыз, жалпы қауіптілік орны. 
Центрифуганы қолданар алдында берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулықты міндетті түрде оқу 
керек және Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды сақтау керек. 

 

 

Құралдағы шарты белгі: 

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды сақтау. 
Бұл белгі пайдаланушы осы пайдалану нұсқауларын сақтауы тиіс екенін көрсетеді. 

 

 

Осы құжаттағы таңба: 

Назар аударыңыз, жалпы қауіптілік орны. 
Бұл таңба қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды білдіреді және ықтималды қауіпті 
жағдайларды көрсетеді. 

Берілген нұсқауды сақтамау персоналдың жарақаттануына және мүліктің зақымдалуына алып 
келуі мүмкін. 

 

 

Аспаптағы және осы құжаттағы таңба: 

Биологиялық қауіптілік туралы ескерту. 
 

 

Аспаптағы және осы құжаттағы таңба: 

Ыстық бет туралы ескерту. 
Берілген нұсқауды сақтамау персоналдың жарақаттануына және мүліктің зақымдалуына алып 
келуі мүмкін. 

 

 

Аспаптағы және осы құжаттағы таңба: 

Ойықтары бар пластиктен жасалған ілгіштер тек 40°C (104°F) аспайтын температурада 
пайдаланылуы керек.  
Берілген нұсқауды сақтамау персоналдың жарақаттануына және мүліктің зақымдалуына алып 
келуі мүмкін. 
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Аспаптағы таңба: 

эквипотенциалды: әлеуеттерді теңестіру үшін арналған (тек ПА-жалғағыштары бар центрифугалар 
үшін ғана) жалғағыш (ПА-жалғағыш). 

 
 

IOIOI
RS232  

Аспаптағы таңба: 

RS232 интерфейсі (тек RS232 интерфейсі бар центрифугаға арналған). 
 
 

F2

 

Аспаптағы таңба: 

Қорғаныс автоматы (тек қорғаныс автоматы бар центрифугаға арналған). 
 
 

 
Осы құжаттағы таңба: 

Бұл таңба маңызды жағдайларды көрсетеді. 
 
 

 

Аспаптағы және осы құжаттағы таңба:  

2012/19/EU директивасына сәйкес құрылғыларды бұдан былай тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге 
жаратуға тыйым салынады. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Жоғары. 
 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 
Жөнелтім қаптамасы көрсетілген ылғалдылық диапазонының (10% - 80%) шеңберінде сақталуы, 
тасымалдануы және пайдалануы керек. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Жөнелтім қаптамасы көрсетілген температураның диапазоны (-20°C - +60°C) шеңберінде 
сақталуы, тасымалдануы және пайдалануы керек. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Жөнелтім қаптамасын ылғалдан қорғау және тек құрғақ жерде сақтау керек. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Қаптаманың ішіндегісі сынғыш. Абайлап ұстаңыз! 

 
 

 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 
Қаттау шегі.  
Ең төменгіге қоюға болатын бірдей бумалардың максималды саны, "n" көрсетілген жер - рұқсатты 
саны. Ең төменгі бума  "n"-ге кірмейді. 
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6 Тасымалдау және сақтау 

6.1 Тасымалдау 

 

 
Құрылғыны тасымалдау алдында көліктік бекіткіштерді орнату керек.  

 
Құрылғыны және компоненттерді тасымалдау тек келесі қоршаған орта жағдайында рұқсат етіледі: 

• Қоршаған орта температурасы: -20 °C бастап +60 °C дейін 

• Салыстырмалы ауа ылғалдылығы: 10–80%, конденсат түзілмейді 
 
6.2 Сақтау 

 

 
Құрылғыны және компоненттерді тек жабық құрғақ бөлмелерде сақтауға рұқсат етіледі. 

 
Құрылғыны және компоненттерді сақтау тек келесі қоршаған орта жағдайында рұқсат етіледі: 

• Қоршаған орта температурасы: -20 °C бастап +60 °C дейін 

• Салыстырмалы ауа ылғалдылығы: 10–80%, конденсат түзілмейді 
 
7 Жеткізу көлемі 

Центрифуганың жеткізу жиынтығына келесі компоненттер кіреді: 
 
1. Негізгі блок - 1 дана 
2. Қорек беру кабелі - 1 дана 
3. Алты қырлы штифті кілт 5 мм - 1 дана 
4. Тірек мойнына арналған қоюланған май - 1 дана 
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана 
6. «Тасымалдау кезіндегі қорғаныс» көрсеткіші - 1 дана 
7. Роторлар*: 
- Барабанды ротор, 6 бөліктен тұрады, көлемі 0.4-2 мл шағын сынамаларға арналған. 
- Көлденең ротор, 10-орынды, ілгіштері бар, көлемі 50 мл конустық сынамаларға арналған, ілгіштердің еңіс 
бұрышы 45°.  
- Бұрыштық ротор, 6-орынды, 85 мл максималды көлемі бар түтікке арналған, бұрышы 45°.  
- Дисктік ротор, 8-орынды, адаптерсіз, бұрышы 45°.  
- Көлденең ротор, 6-орынды, Ø210 мм, ілгіштері жоқ, ілгіштердің еңіс бұрышы 90°.  
- Көлденең ротор, 8-орынды, ілгіштері жоқ, цитологиялық ілгіштерге арналған.  
- Көлденең ротор, 4-орынды, Ø233.5 мм, ілгіштері жоқ, ілгіштердің еңіс бұрышы 90°.  
- Көлденең ротор, 2-орынды, Ø 310 мм, ілгіштері жоқ, ілгіштердің еңіс бұрышы 90°.  
- Көлденең ротор, 2-орынды, Ø 240 мм, ілгіштері жоқ, ілгіштердің еңіс бұрышы 90°.  
- Бұрыштық ротор, 30-орынды, аэрозол өткізбейді, көлемі 0.4-2 мл шағын сынамаларға арналған, бұрышы 45°.  
- Бұрыштық ротор, 6-орынды, 94 мл максималды көлемі бар түтікке арналған, бұрышы 45°.  
- Көлденең ротор, 4-орынды, ілгіштері жоқ, әртүрлі түтік түрлеріне және цитологиялық камераларға арналған, 
ілгіштердің еңіс бұрышы 90°.  
8. Ілгіштер*: 
- Бір орынды ілгіш, көлемі 45 мл шыны сынамаларға арналған.  
- 2-орынды ілгіш, көлемі 20 мл шыны сынамаларға арналған.  
- Тік бұрышты пішінді ілгіш, 4 және 6 орынды роторларға арналған.  
- 4-орынды ілгіш, көлемі 15 мл шыны сынамаларға арналған.  
- 4-орынды ілгіш, көлемі 5 мл шыны сынамаларға арналған (тұнбадан бөлу мүмкіндігімен).  
- 4-орынды ілгіш, көлемі 7 мл шыны сынамаларға арналған (тұнбадан бөлу мүмкіндігімен).  
- 5-орынды ілгіш, көлемі 9 мл шыны сынамаларға арналған.  
- 17-орынды ілгіш, көлемі 5 мл шыны сынамаларға арналған.  
- 7-орынды ілгіш, қан / зәр жинау үшін көлемі 4-7 мл түтікке арналған.  
- 10-орынды ілгіш, шыны сынамаларға және қан / зәр жинау үшін көлемі 1.1-9 мл түтікке арналған.  
- 7-орынды ілгіш, шыны сынамаларға және қан / зәр жинау үшін көлемі 1.6-15 мл түтікке арналған.  
- 2-орынды ілгіш, алты бұрышты пішінді, көлемі 25 мл шыны сынамаларға арналған.  
- Бір орынды ілгіш, көлемі 50 мл шыны сынамаларға арналған.  
- 4-орынды роторларға арналған ілгіш, көлемі 1.5-290 мл түтіктерді орналастыру үшін арналған.  
- Бір орынды ілгіш, 2-орынды роторларға арналған, тік бұрышты пішінді, әртүрлі планшет түрлері және ПЦР-
стриптер үшін арналған. 
- Бір орынды ілгіш, 4 және 6-орынды роторларға арналған, тік бұрышты пішінді, көлемі 1.1-100 мл түтіктерді 
орналастыру үшін арналған. 
- Бір орынды ілгіш, домалақ пішінді, ұстап тұратын сақинасы бар, максималды көлемі 250 мл сынамаларға 
арналған. 
- 2-орынды роторларға арналған ілгіш, әртүрлі планшет түрлері және ПЦР-стриптер үшін арналған. 
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- Бір орынды ілгіш, цитологиялық, қақпағы бар, бұрыштық цитологиялық камераларды орналастыру үшін 
арналған. 
9. Адаптерлер*: 
- Адаптер 12-орынды, көлемі 4 мл шыны сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 12-орынды, көлемі 3 мл шыны сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 30-орынды, көлемі 1 мл сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 10-орынды, көлемі 1.5-2 мл шағын сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 32-орынды, көлемі 0.4 мл шағын сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 21-орынды, көлемі 0.5/0.8 мл шағын сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, Ø38 мм, көлемі 50 мл поликарбонаттан жасалған сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, Ø38 мм, көлемі  25/30 мл поликарбонаттан жасалған сынамалар үшін арналған 
- Адаптер 2-орынды, көлемі 10 мл поликарбонаттан жасалған сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 4-орынды, педиатриялық сынамалар және көлемі 0.5-2 мл шағын сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, шыны сынамалар және қан/зәр жинау үшін арналған көлемі 9-15 мл сынамалар үшін 
арналған 
- Бірорынды адаптер, Ø38 мм, көлемі  50 мл конустық сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, көлемі  50 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, Ø38 мм, көлемі15 мл конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 4 орынды, көлемі 12-15 мл шыны және конустық сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, конустық сынамалар (типі Falcon) және OakRidge сынамалар үшін арналған. 
- Бірорынды адаптер, көлемі 5 мл конустық сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 8-орынды, көлемі 5 мл шағын сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 36-орынды, көлемі 1.5-2 мл шағын сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 24-орынды, шыны сынамалар және қан/зәр жинау үшін арналған көлемі 2.7-7 мл сынамалар үшін 
арналған 
- Адаптер 13-орынды, шыны сынамалар және қан/зәр жинау үшін арналған көлемі 4-15 мл сынамалар үшін 
арналған 
- Адаптер 6-орынды, көлемі 25 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 3-орынды, көлемі 50-75 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, көлемі 100 мл шыны сынамаларға арналған.  
- Бірорынды адаптер, Ø79 мм, көлемі 100 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, Ø79 мм, көлемі 250 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, Ø79 мм, көлемі 250/290 мл бөтелкелер үшін арналған. 
- Адаптер 9-орынды, көлемі 15 мл конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 4-орынды, көлемі  50 мл конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 9-орынды, көлемі 12 мл белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 4-орынды, көлемі  50 мл конустық сынамалар және көлемі 30 мл дөңгелек түбі бар цилиндрлік 
сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 6-орынды, көлемі 30 мл сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 2-орынды, көлемі 85/94 мл шыныдан, полипропиленнен және поликарбонаттан жасалған 
сынамалап үшін арналған.  
- Адаптер 5-орынды, көлемі 25-30 мл конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 24-орынды, көлемі 1.1-1.4 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, Ø79 мм, көлемі 175/225 мл конустық бөтелкелер үшін арналған.  
- Адаптер 16-орынды, көлемі 1.6-5 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 19-орынды, көлемі 4-10 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, көлемі 0.5/0.8 мл сынамалар үшін арналған, жиында 6 дана.  
- Бірорынды адаптер, көлемі 0.2/.0.4 мл сынамалар үшін арналған, жиында 6 дана.  
- Бірорынды адаптер, көлемі 1.5 мл конустық бөтелкелер үшін арналған, жиында 6 дана.  
- Адаптер 12-орынды, көлемі 7 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 7-орынды, белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған, сонымен қатар көлемі12 мл қан/зәр 
жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған 
- Адаптер 4-орынды, шыны сынамалар және көлемі 25/30 мл белдемшесі бар конустық сынамалар үшін 
арналған 
- Адаптер 2-орынды, цилиндрлік, көлемі 50 мл конустық сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, Ø65 мм, 50 мл шыны сынамалар үшін арналған  
- Бірорынды адаптер, максималды көлемі 100 мл шыны сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, Ø65 мм, көлемі 100 мл шыны сынамалар үшін арналған 
- Адаптер 12-орынды, көлемі 6 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 7-орынды, көлемі 15 мл конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 3-орынды, көлемі 25 мл белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 2-орынды, көлемі 50 мл белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 8-орынды, көлемі 4-15 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 8-орынды, көлемі 1.1-6 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 12-орынды, көлемі 1.1-6 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 20-орынды, шыны сынамалар және көлемі 2.7-6 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін 
арналған.  
- Адаптер 5-орынды, көлемі 25 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 2-орынды, шыны сынамалар және белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған, жиынтықта 
цилиндрлік ендірмелермен (2дана) 
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- Адаптер 20-орынды, шыны сынамалар және көлемі 4.5-7 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін 
арналған. 
- Адаптер 12-орынды, шыны сынамалар және көлемі 7.5-15 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін 
арналған.  
- Бірорынды адаптер, тікбұрышты пішінді, көлемі 100 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 40-орынды, көлемі  1.5-2 мл шағын сынамалар үшін арналған 
- Адаптер 11-орынды, көлемі 9-10 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған..  
- Адаптер 2-орынды, тік бұрышты, көлемі 50 мл конустық сынамалар үшін арналған.  
- Бірорынды адаптер, көлемі 100 мл шыны сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 12-орынды, көлемі 4-7 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған..  
- Адаптер 5-орынды, көлемі 30 мл белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер 20-орынды, полипропиленнен жасалған сынамалар үшін және көлемі 1.1-3 мл қан/зәр жинау үшін 
арналған сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 12-орынды, көлемі 1.6-5 мл қан/зәр жинау үшін арналған сынамалар үшін арналған..  
- Адаптер 9-орынды, көлемі 1.5-2 мл шағын сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 16-орынды, көлемі 1.5-2 мл шағын сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 7-орынды, көлемі 12/15 мл конустық сынамалар үшін арналған. 
- Бірорынды адаптер, көлемі 250 мл қақпағы бар цилиндрлік бөтелкелер үшін арналған.  
- Адаптер, полипропилен, өлшемі 13х75 мм, көлемі 6 мл сынамалар үшін арналған 
- Бірорынды адаптер, Ø29.4 мм, көлемі 15 мл конустық сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер 20-орынды, көлемі 7 мл шыны сынамалар үшін арналған (деканттау мүмкіндігімен). 
- Адаптер 12-орынды, көлемі 15 мл шыны сынамалар үшін арналған (деканттау мүмкіндігімен). 
- Бірорынды адаптер, көлемі 175/200 мл түтіктер үшін арналған 
- Адаптер 2-орынды, домалақ пішінді, көлемі 50 мл сынамалар үшін арналған 
- Адаптер 4-орынды, көлемі 25 мл белдемшесі бар конустық сынамалар үшін арналған. 
10. Тұғырықтар*: 
- Центрифуганың астына дөңгелекті тұғырық, төмен, тар, 1 жәшікпен. 
- Центрифуганың астына дөңгелекті тұғырық, биік, тар, 2 жәшікпен. 
11. Ішпектер*:  
- Ішпек Ø17 мм, көлемі 15 мл сынамалар үшін арналған 
- Ішпек Ø41 мм, көлемі 100  мл сынамалар үшін арналған.  
- Резина ішпегі, 10-орындық ілгіштер үшін, көлемі 6-9 мл цилиндрлік сынамалар үшін арналған. 
12. Ендірмелер*: 
- Ұстап тұратын ендірме, 96 қуысы бар ПЦР-планшеттер үшін арналған. 
- 4-орынды адаптерлер үшін арналған ендірме, көлемі 15 (мл) конустық сынамаларды (типі Falcon) 
орналастыру үшін арналған  
- Бірорынды адаптерлер үшін арналған ендірме, көлемі 50 (мл) конустық сынамаларды (типі Falcon) 
орналастыру үшін арналған.  
- 2-орынды адаптерлер үшін арналған ендірме тік бұрышты пішінді көлемі 50 мл сынамаларды орналастыру 
үшін арналған  
- Резина ендірмесі, әртүрлі адаптер түрлеріне арналған, көлемі 4-100 мл сынамаларды орналастыру үшін 
арналған  
 
- Резина ендірмесі, қалыңдығы 3 мм, әртүрлі адаптер түрлеріне арналған, көлемі 7-290 мл сынамаларды 
орналастыру үшін арналған  
13. Қақпақтар*: 
- Био-саңылаусыздануы бар қақпақ, ірі пішінді ілгіштер үшін арналған , Ø101.8 мм. 
- Тік бұрышты пішінді ілгіштер үшін арналған, 83.4х67 мм. 
- Био-саңылаусыздануы бар қақпақ, аэрозоль өткізбейді, домалақ пішінді ілгіштер үшін арналған, Ø83 мм. 
- Аэрозоль өткізбейтін қақпақ, тік бұрышты пішінді ілгіштер үшін арналған, 152х124 мм. 
14. Басқа компоненттер*: 
- одноорынды слайдтар ұстаушы. 
- 2-орынды слайдтар ұстаушы. 
- Цитологиялық камералар үшін арналған қыспа, 1 қаптама х 4 дана 
- 0.5мм  ақ фильтр картасы бар цитологиялық карта, 1 қаптама х 50 дана 
- 0.5 мм қоңыр фильтр картасы бар цитологиялық карта, 1 қаптама х 50 дана 
- Тығыздауышы бар цитологиялық карта, көлемі 6 мл, 1 қаптама х 500 дана 
- 0.5 ақ фильтр картасы бар цитологиялық карта, 1 қаптама х 500 дана 
- Тығыздауышы бар цитологиялық карта, көлемі 6 мл, 1 қаптама х 100 дана  
- Көп рет пайдаланылатын цитологиялық карта, көлемі6 мл, көлемі 6 мл, 1 қаптама х 12 дана  
- Көп рет пайдаланылатын цитологиялық карта, көлемі 0.5 мл, 1 қаптама х 12 дана 
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 1 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 2 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 4 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 8 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана   
- Цитологиялық карта, 3-орынды, көлемі 3 х 2 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 4-орынды, көлемі 4 х 1 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 0.5/1.5 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 0.5/1.25 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
- Цитологиялық карта, 1-орынды, көлемі 0.5/0.75 мл, тығыздауышпен, 1 қаптама х 100 дана  
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- Көп рет пайдаланылатын цитологиялық картаға арналған тығыздауыш, 1 қаптама х 100 дана  
- Көлемі 0.5 мл көп рет пайдаланылатын цитологиялық картаға арналған фильтр-карта, 1 қаптама х 200 дана 
- Фильтр-карта 1-орынды, өлшемдері Ø17.5/240 мм2 (қаптамада: 200 дана).  
- Фильтр-карта 1-орынды, өлшемдері Ø22/380 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 3-орынды, өлшемдері Ø13.2/137 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 4-орынды, өлшемдері Ø10.5/87 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 2-орынды, өлшемдері Ø22/380 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 2-орынды, өлшемдері Ø17.5/240 мм2 (қаптамада 200 дана).  
- Фильтр-карта 8-орынды, өлшемдері Ø10.5/87 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 6-орынды, өлшемдері Ø13.2/137 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 1-орынды, өлшемдері Ø7/38.5 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 1-орынды, өлшемдері Ø9.5/71 мм2 (қаптамада 100 дана).  
- Фильтр-карта 1-орынды, өлшемдері Ø13/133 мм2 (қаптамада 100 дана). 
 
* - Қажеттілігі кезінде жеткізіледі. 
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8 Центрифуганы ашу 

• Картонды жоғары қарай шешіңіз және поролон ішпегін алып тастаңыз.  

•  

 

Алдыңғы панелден ұстап көтермеңіз.  

Центрифуганы салмағын ескеріңіз, "Техникалық деректер" бөлімін қар. 

Көмекшілермен бірге центрифуганы шетінен ұстап көтеріңіз және зертханалық үстелге орнатыңыз.  
 
 

9 Пайдалануға беру 

• Центрифуганы лайықты орынға берік орнатыңыз және оның жағдайын тегістеңіз. Орнату кезінде 
EN / IEC 61010-2-020 стандарты талап ететін центрифуганың айналасынан 300 мм қауіпсіздік 
аймағын қамтамасыз ету керек.  

 

Центрифугалау кезінде EN / IEC 61010-2-020 сәйкес центрифуганың айналасындағы 300 
мм қауіпті аймақта адамдар, қауіпті материалдар және заттар болмау керек. 

• Желдеткіш тесіктерін бұғаттау тыйым салынады.  
Центрифуганың желдеткіш ойықтары мен тесіктердің  көрші объектілерге дейінгі қашықтығы 300 мм кем 
болмау керек. 

• ПА-жалғағышы бар центрифугалар: 
Қажет болса ПА-жалғағышты центрифуганың артқы жағынан әлеуеттерді тегістеудің қосымша 
медициналық жүйесімен жалғау  

• RS232 интерфейсі бар центрифуга: 
RS232 центрифуганың жалғағышын RS232 жалғағыш кабелінің (жеткізу жиынтығына кірмейді) көмегімен 
ДК-ге жалғау. 

• Желілік кернеудің зауыттық кестеде көрсетілген номиналды кернеуге сәйкес келуін тексеру.  

• Центрифуганы қорек беру кабелімен стандартты розеткаға жалғау. Пайдаланылатын қуатты - 
"Техникалық деректер" бөлімін қар. 

• Желілік ажыратқышты қосу (ажыратқыш жағдайы ""). Батырмаларда жарық диодтары жыпылықтайды. 
Дисплейде рет-ретімен келесі индикациялар пайда болады: 
1. Центрифуга моделі; 
2. Бағдарламалық жасақтама нұсқасы; 
3. Ротор (Rotor) коды, ротордың максималды айналу жиілігі (Nmax) және ротордың соңғы рет анықтауы 

үшін центрифугалаудың алдын ала орнатылған радиусі (R). 
4.  OPEN  ОТКРЫТЬ 

• Қақпақты ашыңыз. 
Соңғы қолданылған бағдарламаның немесе 1 бағдарламаның центрифугалау параметрлері бейнеленеді. 

• Көліктік бекіткіштерді шешіңіз, "Тасымалдау кезіндегі қорғаныс" ақпараттық парағын қар. 
 

 
10 Интерфейс (тек интерфейсі бар центрифугаға арналған) 

Опционды центрифуга RS232 интерфейсімен жабдықталуы мүмкін. 

RS232 интерфейсі 
IOIOI

RS232 таңбасымен белгіленген. 

Осы интерфейс арқылы центрифуганы басқаруға және деректерді сұратуға болады. 
Батырмадағы  PROG  жарық диоды деректермен алмасу кезінде жанады. 
 
 
11 Қақпақты ашу және жабу 

 
11.1 Қақпақты ашу 

 

 
Қақпақты тек қосылған центрифуга және тоқтап тұрған ротор кезінде ашуға болады.  
Егер ол ашылмаса, "Авариялық блоктан шығару" бөлімін қар. 

 

• OPEN / STOP  батырмасын басыңыз. Қақпақ электр жетегімен блоктан шығарылады. Батырмадағы 
OPEN / STOP  сол жақ жарық диоды өшеді.  
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11.2 Қақпақты жабу 

 

 

Саусақтарыңызбен қақпақ және корпус арасын ұстамаңыз.  
Қақпақты соққымен жабуға болмайды. 

Егер батырмада OPEN / STOP  сол жақ жарық диоды жыпылықтайтын болса, онда  қақпақты блоктан 
шығару электр жетегі бастапқы жағдайына (ашу) келу үшін OPEN / STOP  батырмасын басыңыз. 

 
Қақпақты жабыңыз және қақпақтың алдыңғы шетін кішкене басып қысыңыз. Блоктау автоматты түрде жүзеге 
асырылады. Батырмадағы OPEN / STOP  сол жақ жарық диоды жанады. 
 
 
12 Роторды монтаждау және демонтаждау 

 

A

B

C

D
 

Роторды монтаждау: 

 
Қозғалтқыш білігі және ротор арасындағы лас қалдықтары роторды 
дұрыс отырғызуға кедергі келтіреді және дірілді тудырады. 

• Қозғалтқыш білігін (C) және ротор тесігін (A) тазалаңыз және содан кейін 
қозғалтқыш білігін кішкене майлаңыз.  

• Роторды қозғалтқыш білігіне тігінен орнатыңыз. Қозғалтқыш білігінің дөңес 
жері (D) ротор пазында (B) жатуы керек. Роторда паздың бағыты 
көрсетілген.  

• Ротор сомынын сағат тілі бойынша жиынтықтағы кілтпен айналдыра 
отырып бұрап тартыңыз.  

• Роторды отырғызу беріктігін тексеріңіз. 

 

 

 

Ротордың нық орнатылуын қамтамасыз еті үшін ротор сымын қолмен 
тартып бекітіп қою керек.   
 

 
Роторды демонтаждау: 

• Қысқыш сомында сағат тіліне қарсы айналдыра отырып және содан кейін 
тіркеуді ағыту нүктесіне дейін босатыңыз. Тіркеуді ағыту нүктесіне 
жеткеннен кейін ротор қозғалтқыш білігінің конусымен бірге ажыратылады.  

• Қысқыш сомынды қозғалтқыш білігінен роторды шеше алмағанша 
айналдырыңыз. 

 
13 Асқыштарды роторға енгізу және ротордан шығарып салу: 

 

B

A

C

 

 

Еркін түрде ілініп тұрған асқыштары бар айқастырма 
роторларында ротордың барлық жерлері бірдей 
асқыштармен жабдықталынуы тиіс. 

  

 
Кейбір асқыштарда лайықты ротор орынның нөмірі 
белгіленіп көрсетілген. Осы асқыштарды ротордың лайықты 
орнына ғана енгізуге рұқсат етіледі. 

Set-№ нөмірімен белгіленген асқыштар, мысалы «S001/4», 
тек қана жинақтама құрамында қолданылуы тиіс. 

 

Асқыштарды роторға енгізу: 

• Роторды бітеулігіне тексеріңіз. 

• Негізгі мойындарды (С) майлаңыз (№4051 Hettich қоюланған 
майлары). 

• Асқыштарды (А) роторға енгізіңіз. Енгізу барысында негізгі 
мойындар (С) асқыштардың ойықтарына (В) енгізіліп қойылуына 
назар аударыңыз. 

• Асқыштарды ең соңына дейін төменге қарай қондырыңыз. 
 
Асқыштарды ротордан шығарып алу: 

• Асқыштарды (А) ротордан тік түрде жоғарыға қарай тартып 
шығарыңыз. 
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14 Адаптерлерді асқыштар ішіне енгізу және асқыштардан шығарып салу 

 

Адаптерлерді асқыштарға енгізу: 

• Адаптерлерді (А) асқыштарға (В) көлденеңінен енгізіңіз. 
 
Адаптерлерді асқыштардан шығару:  

• Адаптерлерді (А) асқыштардан (В) шығарып салыңыз. 
 

B

A

 

B

A
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15 Роторды жүктеу 

 

 

Центрифугалау үшін арналған шыныдан жасалған стандартты түтіктердің RZB 4000 (DIN 58970  2 
бөлім) дейінгі жүктемелік қабілеттілігі болады.  

 

• Роторды отырғызу беріктігін тексеріңіз. 

• Көлденең роторлар үшін роторлардың барлық орындары бірдей ілгіштермен қамтылуы керек. Кейбір 
ілгіштер ротордағы орын нөмірімен белгіленеді. Бұл ілгіштер тек сәйкесінше ротор орнында ғана 
орналастырылады.  
Жиынтық нөмірі белгіленген ілгіштер (мысалы, S001/4), тек жиынтықта ғана пайдаланылуы керек. 

• Роторлар және ілгіштер үнемі симметриялы жүктелуі керек. Центрифугалау үшін арналған түтіктер ротор 
орындары бойынша біркелкі орналасуы керек. Рұқсат етілген комбинациялар «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімінде келтірілген.  
Бұрыштық роторларда барлық мүмкін ротор орындары жүктелуі мүмкін, «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімін қар. 

 

 

 

Ротор біркелкі жүктелген 
 

Рұқсат етілмейді! 
Ротор біркелкі жүктелмеген 

• Кейбір ілгіштер үшін толығымен ілгішке толған және толмаған максималды жүктеме салмағы көрсетіледі. 
Осы деректерден асып кетуге тыйым салынады. Ерекше жағдайларда «Тығыздығы 1,2 кг/дм3 жоғары 
материалдардың немесе олардың қоспаларын центрифугалау» бөлімін қар. Максималды жүктеме 
салмағы жалғастырғыш тетіктің, түтіктің және оның ішіндегінің жалрсы салмағын қамтиды.  

• Резина төсемелері бар ыдыстар үшін түтіктер асында центрифугалау үшін әрдайым мөлшері бірдей 
төсемелер жатуы керек.  

• Центрифуганың ыдысын тек центрфугадан тыс толтыру керек.  

• Дайындаушымен көрсетілген центрифугалау үшін арналған түтіктерді толтырудың максималды көлемінен 
асып кетуге тыйым салынады.   

 

Бұрыштық роторы бар центрифуганың 
ыдысын одан центрифугалау барысында 
ортаға тепкіш күш әсерінен сұйықтық ағып 
кетпейтіндей ғана толтыру керек.  
 

  Сұйықтық 
 
 
 
Ортаға тепкіш күш 

 

• Бұрыштық роторды жүктеу кезінде оған судың түсуіне жол бермеу керек; бұл центрифуганың кеңістігіне де 
қатысты.  

• Маятникті роторларды жүктеу кезінде, сонымен қатар центрифугалау барысында ілгіштерді ортаға тепкіш 
шығару кезінде олардың ішіне сонымен қатар центрифугалау кеңістігіне судың түсіп кетуіне жол бермеу 
керек.  

• Центрифугалау үшін түтіктердің салмағындағы минималды айырмашылықтық қамтамасыз ету үшін 
түтіктерді толтыру биіктігінің бірдей болуын қадағалаңыз.  
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16 Био-саңылаусыздануы бар компоненттерді жабу 

 

 

Саңылаусыздықты қамтамасыз ету үшін био-саңылаусыздандыруы бар қақпақ тығыз жабылуы керек.  

Қақпақты ашу және жабу кезінде тығыздауыш сақинаның айналып кетуін алдын алу үшін тығыздауыш 
сақинаға тальк пудрасын немесе резина бөлшектерді күту үшін арналған затты кішкене жағу керек.  

Егер био-саңылаусыздандыруы бар компоненттердің ілгіші қақпақсыз қолданылатын болса, онда 
центрифугалау барысында тығыздауыш сақинаның зақымдалуын алдын алу үшін ілгіштен тығыздауыш 
сақинаны шешу керек. Био-саңылаусыздандыруы бар компоненттерді тығыздау үшін зақымдалған 
тығыздауыш сақиналарды пайдалануға тыйым салынады.  
Жеткізілетін био-саңылаусыздандыруы бар компоненттер «Қосымша. Роторлар және компоненттер» 
бөлімінде келтірілген. Күмән туындаған жағдайда дайындаушыға қосымша ақпарат үшін жүгініңіз.. 

 
 
 

Бұрайтын тұтқасында тесігі бар бұрандамалы қақпақ  

 

• Қақпақты ротордың ортасы бойынша орналастыру. 

• Жеткізу көлеміне кіретін кілтті бұрайтын тұтқадағы тесікке салу және сағат тілі бойынша 
бұрау арқылы қақпақты тығыз жабу.  

 

Бұрандалы бекітпесі бар қақпақ  

 

• Қақпақты ілгіште орнату. 

• Қақпақты сағат тілі бойынша айналдыра отырып қолмен жабу.  
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17 Басқару элементтері және индикациялар 

2 беттегі суретті қар. 
 
Сур. 2: Басқару және индикация панелі. 
 
 
17.1 Айналмалы батырма 

 

 
Жеке параметрлерді баптау үшін арналған. 
Сағат тіліне қарсы бұрау мәнді төмендетеді. Сағат тілі бойынша бұрау мәнді арттырады. 

 
17.2 Батырмалар және баптау мүмкіндіктері 

 

TIME
 
• Жұмыс ұзақтығы, параметрі t/hms. 

h: сағаттар. Баптау диапазоны 1 сағ бастап 99 сағ дейін, 1 сағ қадаммен. 
m: минуттер. Баптау диапазоны 1 мин бастап 59 мин дейін, 1 мин қадаммен. 
s: секундтар. Баптау диапазоны 1 сек бастап 59 сек дейін, 1 сек қадаммен. 

• Үздіксіз жұмыс "" 

• Цикл уақытының санағының басын баптау. Баптау тек егер "Dual time mode" функциясы қосылып 
тұрса аған мүмкін болады, "«Dual time mode» функциясын қосу немесе өшіру» бөлімін қар. Берілген 
функция дайындаушы зауытта іске қосылады.  
Центрифугалау циклін іске қосқаннан кейін немесе бекітілген айналу жиілігіне жеткеннен кейін 
бірден цикл уақыты есептеледі ме екенін орнатуға болады. 

  Timing begins at Start = Жұмыс уақытын санау бірден центрифугалауды іске қосқаннан кейін 
басталады.  

  Timing begins at Speed = Жұмыс уақытын санау  берілген айналу жиілігіне жеткеннен кейін 
басталады.  
Индикаторда сол жағынан уақыттың қасында  таңбасы бейнеленеді. 
 

RPM
 
• Айналу жиілігі, параметрі RPM. 

Баптау диапазоны 50 об/мин бастап ротордың максималды айналу жиілігіне дейін (Nmax), 10 
қадаммен. Ротордың максималды айналу жиілігі "Қосымша. Роторлар және компоненттер" 
бөлімінде көрсетілген. 

 

RCF
 
• Центрифуганың салыстырмалы үдеуі, параметрі RCF. 

RCF  . Жақшамен көрсетіледі. Батырмадағы жарық диоды жанады. 
Баптау диапазоны 50 об/мин бастап ротордың максималды айналу жиілігіне дейін (Nmax). Баптау 
қадамы 1. 

• Центрифугалау радиусі: параметрі RAD. 
Баптау диапазоны 10 мм бастап 330 мм дейін, 1 мм қадаммен. Центрифугалау радиусі "Қосымша. 
Роторлар және компоненттер" бөлімінде келтірілген. 

• Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралына сұратым. 
Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралына сұратым тек егер салыстырмалы ортаға тепкіш 
үдеу интегралының индикациясы қосылып тұрса ғана мүмкін болады, «Салыстырмалы ортаға 
тепкіш үдеу интегралының индикациясын қосу немесе сөндіру» бөлімін қар. 

 

 
Екпін және тежеу параметрлері 

• Екпін профилдері, параметрі . 
9-профиль = екпіннің минималды уақыты, ... 1-профиль = екпіннің максималды уақыты. 

• Екпін уақыты, параметрлері t. Баптау қадамы 1 секунд. Уақытты баптау диапазоны бекітілген 
айналу жиілігіне байланысты. 
Екпін уақытын баптау тек егер қосулы болса ғана мүмкін, "Екпін және тежеу уақытын іске қосу 
немесе іске қоспау" бөлімін қар. 

• Тежеу профилдері, параметрі . 
1-9 = тежеудің желілік сипаттамасы. 
9-профиль = тоқтаудың минималды уақыты, ... 1-профиль = тоқтаудың ұзақ уақыты, 0-профиль = 
тежеусіз тоқтау. 

• Тежеу уақыты, параметрі t. Баптау қадамы 1 секунд. Уақытты баптау диапазоны бекітілген айналу 
жиілігіне байланысты. 
тежеу уақытын баптау тек егер қосулы болса ғана мүмкін, "Екпін және тежеу уақытын іске қосу 
немесе іске қоспау" бөлімін қар . 

• Тежеуді өшірудің  айналу жиілігі, параметрі N Brake. 
Баптау диапазоны 50 об/мин бастап ротордың максималды айналу жиілігіне дейін (Nmax), 10 
қадаммен. 
Осы айналу жиілігіне жеткен соң тежеусіз тоқтау басталады. 
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T/°C
 
• Температура (тек салқындауы бар центрифугалар үшін арналған) 

Цельсий (°C) немесе Фаренгейт (°F) градусында беріледі. Температураны өлшеу бірліктерін 
баптауды «Температураны өлшеу бірліктерін баптау» бөлімінен қар.  

Параметрі T/°C = Цельсий (°C) градустары. 
Баптау диапазоны -20°C бастап +40°C дейін, 1°C қадаммен (-20°C бастап +90°C дейінгі диапазонда 
қыздыру/салқындару опциясымен). 

Параметрі T/°F = Фаренгейт (°F) градустары. 
Баптау диапазоны -4°F бастап +104°F дейін, 1°F қадаммен (-4°F бастап +194°F дейінгі диапазонда 
қыздыру/салқындару опциясымен).  

Минималды шекті температура роторға байланысты ("Қосымша. Роторлар және компоненттер" 
бөлімін қар.). 

• Қыздыру қосу немесе қоспау, параметрі Heater on/off (тек қыздыру/салқындату опциясы болса 
ғана). 

• Мәзірді қайтадан кері парақтап шығу. 
 

PROG
 
• Бағдарламаны және бағдарлама тізбектерін шақыру, параметрі RCL. 

Бағдарламалар: бағдарлама орындары 1-ден бастап 99-ға дейін (салқындауы жоқ центрифугада) 1-
ден бастап 98-ге дейін және PREC (салқындауы бар центрифугада). Бағдарлама тізбектері: 
бағдарлама орындары A-дан бастап Z-ке дейін. 

• Бағдарламаны және бағдарлама тізбектерін сақтау, параметрі STO. 
99 бағдарламаны сақтауға болады (салқындауы жоқ центрифуга үшін: бағдарлама орындары 1-ден 
бастап 99-ға дейін, салқындауы бар центрифуга үшін: 1-ден бастап 98-ге дейін және PREC). PREC 
(PRECOOLING) бағдарлама орны алдын ала салқындату бағдарламасы үшін сақталған. 0 
бағдарлама орны центрифугалаудың соңғы орындалған үдерісінің деректерін сақтау үшін буфер 
ретінде қызмет етеді. Бұл орында бағдарламалар сақтау мүмкін емес.  
25 бағдарлама тізбектерін сақтау мүмкін болады (бағдарлама орындары A-дан бастап Z-ке дейін, J 
орны жоқ).  
Бағдарлама тізбегі 20 бағдарламадан тұруы мүмкін.  

• Бағдарламаларды байланыстыру, параметрі EDIT. 

• Пернені 8 секунд бойы басылған күйде ұстап тұрып, "Machine Menu" ("Машина мәзірі") ашу. 

• Мәзірді алдыға қарай парақтап шығу. 
 

 
• Роторды алдын ала салқындату үшін центрифуганы іске қосу (тек салқындауы бар 

центрифугаларда). Батырмадағы жарық диоды центрифугалау үдерісінде ротор айналғанша жанып 
тұрады. Роторды алдын ала салқындату центрифуганың жұмыс уақытында автоматты түрде PREC 
(PRECOOLING) (Алдын ала салқындату) бағдарламасымен орындалады. 

 

START

 
• Центрифугалауды іске қосу. Батырмадағы жарық диоды центрифугалау үдерісінде ротор 

айналғанша жанып тұрады. 

• Қысқа мерзімді центрифугалау. 
Центрифугалау батырма басылып тұрғанша орындалады. Батырмадағы жарық диоды 
центрифугалау үдерісінде ротор айналғанша жанып тұрады. 

• Енгізілген деректерді және өзгерістерді сақтау. 

• Machine Menu (Машина мәзірі) мәзірінен қосалқы мәзірді ашу. 
 

STOP

OPEN  
• Центрифугалауды аяқтау. 

Ротор алдын ала берілген тоқтату режимінде тоқтайды. Батырмадағы оң жақтағы жарық диоды 
ротор тоқтағанша жанады. Ротор тоқтаған соң батырмадағы сол жақ жарық диоды жыпылықтай 
бастайды.  
Батырманы екі рет басу авариялық тоқтауды тудырады.  

• Қақпақты блоктан шығару. 
Батырмадағы сол жақ жарық диоды өшеді. 

• Параметрлерді енгізу режимінен және «Машина мәзірінен» шығу. 
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18 Центрифугалау параметрлерін енгізу 

 

 
Бағдарламаның бапталған блоктауы кезінде центрифугалау параметрлерін енгізу мүмкін емес. 
Бағдарламаның әртүрлі блоктау функциялары «Бағдарламалық блоктауды баптау» бөлімінде 
сипатталған.  

Егер параметрді таңдаудан кейін немесе оны енгізу барысында 8 секунд аралығында бірді бір перне 
басылмаса, онда индикатор алдыңғы мәндерді көрсету режиміне оралады. Мұндай жағдайда 
параметрлерді енгізуді қайталау керек.  

Бірнеше параметрлерді енгізу кезінде барлық өзгерістерді растау үшін START   батырмасын тек соңғы 
параметрді баптаған соң ғана басу керек.  

Параметрлерді өзгерткен кезде бағдарламалық мәтін нөмірі () жақшада бейнеленеді. Бұл 
индикатордағы центрифугалау параметрлері бағдарламалық мәтіннің центрифугалаудың сақталған 
параметрлеріне тең емес екендігін білдіреді. 

Параметрлерді енгізуді кез келген сәтте OPEN / STOP  батырмасымен тоқтатуға болады. Мұндай 
жағдайда баптау сақталмайды. 

 
 
18.1 Жұмыс ұзақтығы 

 

 
Үздіксіз жұмысты белгілеу үшін минутты, секундті және сағатты нөлге орнату керек. Үздіксіз жұмыс 

режимі индикаторда "" таңбасымен бейнеленеді. 

 

• TIME  батырмасын басыңыз. t/hms параметрі бейнеленеді. Минуттер (m)  жақшада көрсетіледі және 
өзгертілуі мүмкін. 

•  айналмалы батырмамен қажетті мәнді орнатыңыз. 

• TIME  батырмасын басыңыз. Секундтар (s)  жақшада көрсетіледі және өзгертілуі мүмкін. 

•  айналмалы батырмамен қажетті мәнді орнатыңыз. 

• TIME  батырмасын басыңыз. Сағаттар (h)  жақшада көрсетіледі және өзгертілуі мүмкін. 

•  айналмалы батырмамен қажетті мәнді орнатыңыз. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін центрифугалау деректері қайта пайда болмағанша  START  батырмасын 
немесе  TIME батырмасын басу. 

 
 
18.2 Цикл уақытының санағының басы 

 

 
Цикл уақытының санағының басын тек егер "Dual time mode " функциясы қосулы тұрса ғана баптауға 
болады, " «Dual time mode» функциясын қосу немесе өшіру» бөлімін қар. Берілген функция 
дайындаушының зауытында іске қосылған.. 

 

• Дисплейде Timing begins at Start немесе Timing begins at Speed пайда болмағанша TIME  батырмасын 
басу. 

•  айналмалы батырмамен қажетті баптауды таңдаңыз. 

Timing begins at Start = Жұмыс уақытын санау бірден центрифугалауды іске қосқаннан кейін басталады. 
Timing begins at Speed = Жұмыс уақытын санау  берілген айналу жиілігіне жеткеннен кейін басталады.  

Индикаторда сол жағынан уақыттың қасында  таңбасы бейнеленеді. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін  TIME  немесе START  батырмасын басу. 
 
 
18.3 Айналу жиілігі (RPM) 

• RPM батырманы басыңыз. RPM параметрі бейнеленеді. 

•  айналмалы батырмамен қажетті мәнді орнатыңыз. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін  RPM немесе START , батырмасын басу. 
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18.4 Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) және центрифугалау радиусі (RAD) 

 
Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) центрифугалау радиусіне (RAD) байланысты. RCF баптау 
алдында центрифугалау радиусын баптау керек. 

 

• Дисплейде RAD және RCF параметрлері және  жақшадағы RAD  параметрінің мәні пайда болмағанша, 
RCF  батырмасын басыңыз, мысалы, RAD = 146    RCF = 3695. Батырмада жарық диоды жанады. 

• Қол баптаумен  қажетті центрифугалау радиусын орнату. 
Центрифугалау радиусын өзгерту есебінен автоматты түрде центрифуганың салыстырмалы үдеуінің мәні  
(RCF) бапталады. 

• RCF  батырмасын қайтадан басу. RCF параметрінің мәні  жақшада беріледі, мысалы, RAD = 146    RCF 

=  3695. 

• Қол баптаумен  қажетті RCF мәнін орнату  

• PROG  батырмасын қайтадан басу, ауыспалы RCF мәнін сақтау үшін қажет, "Бағдарламаны енгізу және 
өзгерту" бөлімін қар. 

 

 
Тек ауыспалы RCF  бекітілген мәндерін сақтау арқылы (STO) олардан туындайтын RPM параметрі мәні 
қабылданады.   

 
 
18.5 Екпін және тежеу параметрлері 

 
Берілген екпін және тежеу параметрлері бейнеленеді: 

x y 

x: 1-9 = екпін профилі, t = екпін уақыты 

y: 1-9 = тежеу профилі, 0 = тежеусіз тоқтау, t = тежеу уақыты 
 
 
18.5.1 Екпін профилі және уақыты 

 

 
Екпін уақытын баптау тек егер ол іске қосулы болса ғана мүмкін болады, "Екпін және тежеу уақытын 
іске қосу немесе іске қоспау" бөлімін қар. 

 

•  батырмасын басыңыз.  немесе t параметрі бейнеленеді. 
 = екпін профилі, t = екпін уақыты 

Екпін профилі мен уақыты арасында ауыстырып-қосу үшін TIME  пернесін басыңыз. 

•  айналмалы батырмасымен қажетті профильді немесе қажетті уақытты таңдаңыз.  

• Қажет болған жағдайда келесі параметрді баптау үшін   батырмасын басу. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін центрифугалау деректері қайта пайда болмағанша  START  батырмасын 
немесе   батырмасын басу. 

 
 
18.5.2 Тежеу профилі және уақыты 

 
Берілген құрылғыда В профильмен реттеу мүмкін емес. Тежей профилдерін және "Settings" (B-Ramp = 
off параметрі ) мәзірін іске қосу мүмкін емес. В тежеу профилдері экспоненциалды тежеу 
сипаттамаларымен үйлесімді.  

Тежеу уақытын баптау егер ол іске қосулы болса ғана мүмкін болады, "Екпін және тежеу уақытын іске 
қосу немесе іске қоспау" бөлімін қар. 

 

•  пернесін   немесе t параметрі пайда болмағанша басыңыз. 
 = тежеу профилі, t = тежеу уақыты 

Тежеу профилі мен уақыты арасында ауыстырып-қосу үшін TIME  пернесін басыңыз. 

•  айналмалы батырмасымен қажетті профильді немесе қажетті уақытты таңдаңыз. 

• Қажет болған жағдайда келесі параметрді баптау үшін   батырмасын басу. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін центрифугалау деректері қайта пайда болмағанша  START  батырмасын 
немесе   батырмасын басу. 

 
 
18.5.3 Тежеуді өшірудің  айналу жиілігі 

• N Brake параметрі пайда болмағанша  батырмасын басыңыз. 

•  айналмалы батырмасымен қажетті мәнді орнатыңыз.. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін   немесе START  батырмасын басу. 
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18.6 Температура (тек салқындауы бар центрифугалар үшін арналған) 

 

 
Температура Цельсий (°C) немесе Фаренгейт (°F) градустарында берілуі мүмкін. Температураны өлшеу 
бірліктерін баптауды  "Температураны өлшеу бірліктерін баптау" бөлімін қар. 

Егер таңдалған температуралық шкала Фаренгейт (°F) бойынша болатын болса, онда температура 
мәнін білдіретін саннан кейін "F" әрпі бейнеленеді. 

 

• T/°Cбатырмасын басыңыз. T/°C немесе T/°F параметрі бейнеленеді. 

•  айналмалы батырмасымен қажетті мәнді орнатыңыз. 

• Баптауды дисплейге шығару үшін  T/°C немесе START  батырмасын басу  
 
 
19 Бағдарламалау 

 

 
Егер бағдарлама блоктау берілген болса, берілген функцияны ескеру керек. Әртүрлі бағдарлама 
блоктау функциялары «Бағдарламалық блоктау баптау» бөлімінде сипатталған.  

Параметрлердің өзгеруі кезінде бағдарламалық мәтін нөмірі () жақшада бейнеленеді. Бұл 
индикатордағы центрифугалау параметрлері бағдарламалық мәтіннің сақталған центрифугалау 
параметрлеріне тең еместігін білдіреді. 

 
 
19.1 Алдын ала орнатылған бағдарламалар 

(бар болса) 
 

 
 1 - 4 бағдарламалары алдын ала орнатылған және жазбадан қорғалған.  

1 - 4 бағдарламалық мәтінінен деректерді сақтау әрекеті кезінде "Protected !!" (қорғалған) хабарламасы 
пайда болады және деректер сақталмайды. 

1 - 4 бағдарламалық орыннан бағдарламаларды шақыру кезінде "+" таңбасы бұл деректердің жазбадан 
қорғалғанын хабарлайды. 

Жазбадан қорғауды алып тастағаннан кейін 1-4 бағдарламалық орынның деректерін өзгертуге және 
сақтауға болады. Алайда бұл тек уақытша сақтау ғана, себебі центрифуганы сөндіргеннен кейін 
өзгертілген деректер жоғалады.  

 
 
PROG 1  PROG 2  PROG 3  PROG 4  

RAD 155 RAD 155 RAD 155 RAD 155 
RCF 200 RCF 800 RCF 600 RCF 600 
RPM 1074 RPM 2149 RPM 1861 RPM 1861 
Жұмыс 
ұзақтығы 

2:15 Жұмыс 
ұзақтығы 

10:15 Жұмыс 
ұзақтығы 

10:15 Жұмыс 
ұзақтығы 

5:15 

 9  9  9  9 

 0  6  6  6 

 
 
19.2 Бағдарламаны енгізу және өзгерту 

• Қажетті параметрді баптау ("Центрифугалау параметрлерін енгізу" бөлімін қар.). 

• STO параметрі шықпағанша PROG  батырмасын басыңыз. 

•  айналмалы батырмасымен қажетті бағдарламалық орынды орнатыңыз. 

 
Егер бағдарламалық мәтіннен кейін "+" бейнеленсе, онда бұл деректер жазбадан қорғалған 
дегенді білдіреді. Мұндай жағдайда сақтау мүмкіндігін алу үшін алдымен жазбадан қорғанысты 
алып тастау керек, "Бағдарламаларды жазбадан қорғау" бөлімін қар.). 

• Баптауды қажетті бағдарламалық мәтінде сақтау үшін START   батырмасын басыңыз. Растау ретінде қысқа 
мерзімге Program store .. (... бағдарламаны сақтаймын) жазуы бейнеленеді. 

 
Алдыңғы бағдарлама мәтінінің деректері сақтау кезінде өшіріледі.  

Егер "Protected !!" бейнеленсе, онда бағдарламалық мәтін деректері жазбадан қорғалған және 
сақтау мүмкін емес дегенді білдіреді. 
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19.3 Бағдарламаны шақыру 

• PROG  батырманы басыңыз. RCL параметрі бейнеленеді. 

•  айналмалы батырмасымен қажетті бағдарламалық орынды орнатыңыз. 

 
Егер бағдарламалық мәтіннен кейін "+" бейнеленсе, онда бұл деректер жазбадан қорғалған 
дегенді білдіреді. 

• START  батырманы басыңыз. Растау ретінде қысқа мерзімге Program recall . (Бағдарламаны шақыруы ...) ) 
жазуы бейнеленеді. 
Таңдалған бағдарламалық мәтіннің центрифугалау параметрлері бейнеленеді.  

 
 
19.4 Бағдарламаларды жазбадан қорғау 

Бағдарламаларды байқаусыз өзгерістерден қорғауға болады.  

Жазудан қорғау келесідей тоқтатылған ротор кезінде іске қосылған немесе қосылмаған болуы мүмкін:  

• Қажетті бағдарламаны шақырыңыз ("Бағдарламаны шақыру" бөлімін қар.). 

• PROG  батырмасын басыңыз. RCL параметрі бейнеленеді. 

• PROG  батырмасын 8 секунд басып тұрыңыз. STO параметрі бейнеленеді. 
8 секундтан кейін индикаторда жазба пайда болады, мысалы, Set Protection = 1- . 

•  "+" немесе "-" айналмалы батырмамен орнатыңыз 
+ = бағдарлама жазбадан қорғалған, 
- = бағдарлама жазбадан қорғалмаған. 

• Баптауды сақтау үшін  START  батырмасын басыңыз. 
 
 
19.5 Бағдарлама тізбегі 

Бағдарлама тізбегі көмегімен центрифугалаудың бірнеше үдерістерін бір бірімен байланыстыруға болады.  
 

 
Бағдарлама тізбегін егер бұл опция іске қосылған болса ғана құруға болады (Multi programs = on 
параметрі; "Бағдарлама тізбектерін іске қосу немесе іске қоспау" бөлімін қар.). 

 
 
19.5.1 Бағдарлама тізбектерін іске қосу немесе іске қоспау 

Бағдарлама тізбектері келесідей тоқталған ротор кезінде іске қосылған немесе іске қосылмаған болуы мүмкін: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

Бағдарлама тізбектері келесідей тоқталған ротор кезінде іске қосылған немесе іске қосылмаған болуы мүмкін:  

• PROG  батырмасын 8 секунд басып тұрыңыз . 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұрыңыз. 

• START  батырмасын басыңыз. SOUND / BELL = off/on бейнеленеді. 

• Multi programs = off/on шықпағанша PROG  батырмасын басыңыз. 

•  айналмалы батырмамен off немесе on орнатыңыз. 
off = бағдарлама тізбектері іске қосылмаған, 
on = бағдарлама тізбектері іске қосылған. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басыңыз. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. (... бағдарламаны сақтаймын) жазуы бейнеленеді және 
содан кейін -> Settings (баптаулар) шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 
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19.5.2 Бағдарлама тізбектерін құру немесе өзгерту  

 

 
25-ге дейін бағдарлама тізбегін сақтауға болады (бағдарлама орындары A-дан Z-ге дейін, J орны жоқ).  
Бағдарлама тізбегі 20-дан аспайтын бағдарламалардан тұруы мүмкін.  . 

Бағдарлама тізбегінде келесі бағдарламалардың бір бағдарламаның келесі айналу жиілігімен келісу 
әрдайым келесі бағдарламаның жеделдетілу параметрі арқылы жүзеге асырылады. 

Бағдарлама тізбегінде үздіксіз жұмыс істейтін бағдарламалар немесе жеделдету және баяулау уақыты 
( t және tпараметрлері) бар бағдарламалар болмауы керек.   

Барлық бағдарламалық жасақтаманың центрифугалау параметрлерін өзгерте алмайсыз.  
Параметрлерді тек бөлек бағдарламаларда өзгертуге болады. 

Центрифугалау барысында TIME  батырмасымен бүкіл бағдарлама тізбегінің жалпы уақытын (мысалы, 

=00:05:30)  және ағымдағы бағдарламаның жұмыс уақытын (мысалы, t  B.02=00:01:00) индикаторға 
шақыруға болады. 

 

1. EDIT A…Z параметрі шықпағанша PROG , батырмасын басыңыз.  
2.  айналмалы батырмамен бағдарлама тізбегі сақталатын бағдарлама орнын таңдаңыз.  
3. START  батырмасын басыңыз. Бағдарлама тізбегінің бағдарлама орны және бірінші бағдарлама тізбегі 

бейнеленеді, мысалы, EDIT B.01 = 01. 
4.  айналмалы батырмамен бірінші бағдарлама тізбегін таңдаңыз. 
5.  PROG  батырмасын басыңыз. Келесі бағдарлама тізбегінің бағдарламасы бейнеленеді мысалы, EDIT B.02 

= END. 
6.  айналмалы батырмамен келесі бағдарлама тізбегін таңдаңыз. 
7. . PROG  батырмасын басыңыз. Келесі бағдарлама тізбегінің бағдарламасы бейнеленеді мысалы, EDIT 

B.03 = END. 
8. 6 және 7 қадамдарды барлық бағдарлама таңдалмағанша қайталаңыз.  
9.  айналмалы батырмамен  END таңдаңыз  (айналмалы батырманы сағат тіліне қарсы бұраңыз). 

 
20 бағдарламадан тұратын бағдарлама тізбегі үшін 20 бағдарламадан кейін таңдамай қоюға 
болады.. 

10. START  батырмасын басыңыз. Индикаторда, мысалы STO  B бейнеленеді 
11. Бағдарлама тізбегін сақтау үшін START  батырмасын басыңыз. 

Растау ретінде қысқа мерзімге Multi Program store .. (... бағдарлама тізбегін сақтаймын)  бейнеленеді. 
 

 
 

19.5.3 Бағдарламаны шақыру тізбектері 

• RCL A…Z параметрі пайда болмағанша PROG , батырмасын басыңыз  

•  айналмалы батырмамен қажетті бағдарлама орнын орнатыңыз. 

• START  батырмасын басыңыз. Растау ретінде қысқа мерзімге Multi Program recall .. (бағдарлама тізбегін 
шақырамын ...) бейнеленеді. 
Бағдарлама тізбегінен центрифугалаудың бірінші бағдарламасының параметрлері, сонымен қатар барлық 
бағдарлама тізбегінің жалпы жұмыс уақыты бейнеленеді.. 

 
 
19.6 Автоматты буфер 

0 бағдарлама орны центрифугалаудың соңғы орындаған үдерісінің деректерін сақтау үшін буфер ретінде 
қызмет етеді.   

Осы орында бағдарламаларды сақтау мүмкін емес. 

Центрифугалаудың әрбір іске қосу үдерісінен кейін «0» бағдарлама орнында шақыруға болатын осы 
центрифугалау үдерісі үшін қолданылатын деректер жазылады.  
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20 Центрифугалау 

 

 

Центрифугалау кезінде EN / IEC 61010-2-020 сәйкес центрифуганың айналасында 300 мм қауіпсіздік 
аймағында адамдар, қауіпті заттар және бұйымдар болмау керек.  

Жылыту / Салқындату опциясы бар центрифугаларда өте жоғары температурамен (мысалы +90°C) 
центрифугалау циклінен кейін салқындауы бар центрифуга циклын іске қоспас бұрын қақпақтың 
қоршаған орта температурасына дейін суып қалуын күту керек. Егер бұл сақталмаса, қақпақта 
жарықтар пайда болуы мүмкін. 

 

 Егер бағдарлама блоктауы берілген болса, осы функцияны ескеру керек. Әртүрлі бағдарламалық 
блоктау функциялары «Бағдарламалық блоктауды баптау» бөлімінде сипатталған.  

Егер Enter max cycles = 30000 шығатын болса, онда центрифугалау циклын қайтадан іске қоспас 
бұрын алдымен ілгіште көрсетілген максималды шекті жұмыс циклінің санын енгізу керек ("Циклдер 
есептегіші" бөлімін қар.). 

Ротор жүктемесі ішіндегі салмақта шекті айырмашылықтан асатын болса, онда центрифугалау циклі 
екпін уақытында тоқтатылады және IMBALANCE шығарылады.. 

Егер таңдалған бағдарламада берілген айналу жиілігі ротордың максималды айналу жиілігінен (Nmax) 
жоғары болса, онда центрифугалау үдерісі іске қосылмайды. N > ROTOR MAX хабарламасы 
бейнеленеді ("Ақаулар" бөлімін қар.). 

Егер екпіннің берілген уақыты жұмыс уақытынан асатын болса, онда центрифугалау үдерісін іске қосу 
мүмкін болмайды. Acc time > Run time бейнеленеді  ("Ақаулар" бөлімін қар.). 

Бағдарлама тізбектерінде N > ROTOR MAX in Prog : мысалы 5, Runtime 00:00 in Prog : мысалы 5,   
Empty Program немесе Ramp Unit Time in Prog : мысалы 3 бейнеленген кезде, онда центрифугалау 
үдерісін іске қосу мүмкін болмайды ("Ақаулар" бөлімін қар.). 

Центрифугалау үдерісін кез келген уақытта  OPEN / STOP  батырмасымен тоқтатуға болады.  

Центрифугалау циклі уақытында параметрлерді таңдауға және өзгертуге болады  ("Центрифугалау 
циклі уақытында баптауларды өзгерту" бөлімін қар.). 

RPM және RCF  батырмаларымен кез келген уақытта RPM- және RCF-индикация арасында ауыстырып-
қосуға болады. Ауыстырып-қосу бағдарлама тізбегінің жұмысы кезінде мүмкін болмайды. RCF-
индикациясымен жұмыс істеу кезінде  центрифугалау радиусін енгізу керек. 

Егер   OPEN  ОТКРЫТЬ бейнеленетін болса, онда центрифуганы басқару тек бір реттік қақпақты 
ашудан кейін ғана мүмкін болады.  

Роторды ауыстырғаннан кейін центрифугалау іске  қосылмайды және  Rotor 4  Nmax= 4500  R=184 мм 
хабарламасы беріледі ("Роторды айырып тану" бөлімін қар.). 

Басқару қателері және ақаулар бейнеленеді. ("Ақаулар" бөлімін қар.). 

• Желілік ажыратқышты қосыңыз. Ажыратқыш жағдайы . 

• Роторды жүктеңіз және центрифуганың қақпағын жабыңыз. 
 
 
20.1 Берілген уақытпен центрифугалау  

• Центрифуганың жұмыс параметрлерін енгізіңіз немесе бағдарламаны немесе бағдарлама тізбегін 
шақырыңыз ("Центрифугалау параметрлерін енгізу", "Бағдарламаны шақыру" немесе "Бағдарлама 
тізбектері" бөлімдерін қар.). 

• START  батырмасын басыңыз. START  батырмадағы жарық диоды роторды айырып танымағанша 
жыпылықтайды, содан кейін жарық диоды тұрақты жанып тұрады. 

• Уақыт өткеннен кейін немесе центрифугалауды тоқтатқаннан кейін OPEN / STOP  батырмасымен берілген 
тоқтау режимінде тежеу орындалады. Тежеу параметрі бейнеленеді, мысалы,  9. OPEN / STOP  
батырмасында оң жақтағы жарық диоды жанады. Роторды тоқтатқаннан кейін START  батырмадағы жарық 
диоды өшеді және  OPEN  ОТКРЫТЬ бейнеленеді. OPEN / STOP   батырмадағы оң жақ жарық диоды да 
өшеді,  OPEN / STOP  батырмадағы сол жақ жарық диоды қақпақ ашылмағанша жыпылықтай бастайды.  

Центрифугалау кезінде ротордың айналу жиілігі ротора немесе RCF мәні, центрифугадағы температура (тек 
салқындауы бар центрифугалар үшін) және қалған жұмыс уақыты бейнеленеді. 
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20.2 Үздіксіз жұмыс 

• Минуттерді, секундтарды және сағаттарды «0» деп белгілеңіз немесе үздіксіз жұмыс істеу режимі бар 
бағдарламаны шақырыңыз ("Центрифугалау параметрлерін енгізу" немесе "Бағдарламаны шақыру" 
бөлімдерін қар.). 

• START  батырмасын басыңыз. START  батырмадағы жарық диоды роторды айырып танымағанша 
жыпылықтайды, содан кейін жарық диоды тұрақты жанып тұрады. Санау  00:00 басталады. 

• Центрифугалауды аяқтау үшін OPEN / STOP  батырмасын басыңыз.Тежеу  берілген тоқтау режимінде 
орындалады. Тежеу параметрі бейнеленеді, мысалы,  9. OPEN / STOP  батырмасында оң жақтағы жарық 
диоды жанады. Роторды тоқтатқаннан кейін START  батырмадағы жарық диоды өшеді және  OPEN 

 ОТКРЫТЬ бейнеленеді. OPEN / STOP   батырмадағы оң жақ жарық диоды да өшеді,  OPEN / STOP  
батырмадағы сол жақ жарық диоды қақпақ ашылмағанша жыпылықтай бастайды.. 

Центрифугалау кезінде ротордың айналу жиілігі немесе RCF мәні, центрифугадағы температура (тек 
салқындауы бар центрифугалар үшін) және жұмыс істеген уақыты бейнеленеді. 
 

 
20.3 Қысқа мерзімді центрифугалау 

 

 
Қысқа мерзімді центрифугалау бағдарлама тізбегімен жұмыс істеу кезінде мүмкін емес. 

 

• START  батырмасын басып ұстап тұрыңыз. . START  батырмадағы жарық диоды роторды айырып 
танымағанша жыпылықтайды, содан кейін жарық диоды тұрақты жанып тұрады. Санау  00:00 басталады.. 

• Центрифугалауды аяқтау үшін OPEN / STOP  батырмасын қайта босатыңыз.Тежеу  берілген тоқтау 
режиімнде орындалады. Тежеу параметрі бейнеленеді, мысалы,  9. OPEN / STOP  батырмасында оң 
жақтағы жарық диоды жанады. Роторды тоқтатқаннан кейін START  батырмадағы жарық диоды өшеді және 

 OPEN  ОТКРЫТЬ бейнеленеді. OPEN / STOP   батырмадағы оң жақ жарық диоды да өшеді,  OPEN / STOP  
батырмадағы сол жақ жарық диоды қақпақ ашылмағанша жыпылықтай бастайды.. 

Центрифугалау кезінде ротордың айналу жиілігі немесе RCF мәні, центрифугадағы температура (тек 
салқындауы бар центрифугалар үшін) және жұмыс істеген уақыты бейнеленеді. 
 
 
21 Центрифугалау уақытында баптауды өзгерту 

 

 
Центрифуганың жұмыс уақытында центрифуганың параметрлерін өзгерту бағдарлама тізбегімен 
жұмыс істеу кезінде немесе берілген бағдарламалық блоктау кезінде мүмкін емес. Әртүрлі 
бағдарламалық блоктау функциялары "Бағдарламалық блоктауды баптау" бөлімінде сипатталған. 

 
Центрифугалау циклі кезінде цикл уақыты, айналу жиілігі, салыстырмалы ортаға тепкіш үдеуі (RCF/RZB), ісмке 
қосу және тоқтату параметрлері, сонымен қатар температура (тек салқындауы бар центрифугада) өзгертілуі 
мүмкін. 

• Қажетті параметр мәнін өзгерту ("Центрифугалау параметрлерін енгізу" бөлімін қар.). 
Өзгерген баптау "0" бағдарлама орнында сақталады ("Автоматты буфер" бөлімін қар.). Түпнұсқалық 
бағдарлама қайта жазылмайды. Бағдарлама мәтінінің нөмірі  () жақшада бейнеленеді. Бұл индикатордағы 
центрифугалау параметрлері бағдарлама мәтінің центрифугалаудың сақталған параметрлеріне тек 
еместігін білдіреді.  
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22 Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралы 

RCF (∫RCF) интегралы тұндыру әрекетінің шамасы болып табылады (∫ n2 dt).  Бұл сандық мәні центрифугалау 
циклдерін салыстыру үшін қызмет етеді.  

 
22.1 Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралына сұратым: 

 

 
Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралына сұратым тек егер салыстырмалы центрге тепкіш 
үдеудің интегралының индикациясы іске  қосылған болса мүмкін болады, „Салыстырмалы центрге 
тепкіш үдеудің интегралы индикациясын қосу немесе өшіру” бөлімін қар.  

Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралы сақталмайды. Келесі центрифугалау циклін іске 
қосқаннан кейін немесе центрифуганы сөндіргеннен кейін салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің 
интегралы жойылады. 

Егер "Timing begins at Speed" функциясы таңдалса, онда салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің 
интегралының есебі тек бекітілген айналу жиілігіне қол жеткізгеннен кейін ғана басталады. 

 

• Дисплейде салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралы, мысалы=4.8667e+05 пайда болмағанша 
RCF  батырмасын басу 

(=4.8667e+05  =  4,8667  105  = 486670). 

• RCF  батырмасын басу . Центрифугалаудың деректерін қайтадан шығады.  

• Қажет болса об/мин индикациясына ауыстырып-қосу үшін  RPM  батырмасын басу. 
 
 
22.2 Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интеграл индикациясын қосу немесе өшіру 

Ротордың  тыныш күйінде салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралын келесідей қосуға немесе өшіруге 
болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Дисплейде RCF Integral = off/on шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  қол баптауымен off немесе on орнату. 
off = Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралы іске қосылмаған, 
on = Салыстырмалы центрге тепкіш үдеудің интегралы іске қосылған. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. жазуы бейнеленеді және содан кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 

 
 
23 Авариялық тоқтау 

• OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 

Авариялық тоқтау кезінде тежеу 9 профильде орындалады (тежеудің минималды уақыты).  
9 тежеу профилі бейнеленеді. Егер 0 тежеу профилі алдын ала берілген болса, онда тежеу 9d 

профилінде орындалады. Техникалық себептер бойынша 9d профильде тежеу уақыты 9 профильге қарағанда 
көбірек болады. 
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24 Циклдер есептегіші 

 

 
Егер жұмыс бір немесе сол ілгіш жиынтығымен жүзеге асырылса ғана, циклдер есептігішін 
пайдаланудың мәні болады. 

 
Центрифуга циклдер есептегішімен жабдықталған, ол ротордың әртүрлі кодтарының жұмыс циклдерін 
(центрифугалау циклдерін) есептейді.  

Көлденең роторларда циклдер есептегіші ілгіштердің жұмыс циклдерін (центрифугалау циклдерін) есептеу 
үшін қолданылады.  

Егер ротор роторды айырып тану жүйесімен бірінші рет айырып танылса, онда центрифугалау циклі 

тоқтатылады. Кез келген батырмаға басқаннан кейін Enter max cycles = 30000 шығады. Центрифугалау 
циклын қайта іске қоспас бұрын, ілгіште көрсетілген максималды шекті жұмыс циклдерінің санын енгізу керек 
«"Центрифугалаудың бірінші циклін іске қосқаннан кейін жұмыс циклдерінің максималды шекті сандарын 
енгізу немесе циклдер есептегішін өшіру" бөлімін қар.). 

Максималды шекті циклдер саны көрсетілмеген роторлар және ілгіштер үшін циклдер есептегішін өшіріп 
тастауға болады ("Центрифугалаудың бірінші циклін іске қосқаннан кейін жұмыс циклдерінің максималды 
шекті сандарын енгізу немесе циклдер есептегішін өшіру" және "Циклдер есептегіші өшіру және қосу" 
бөлімдерін қар.). 

Қақпақты әр ашқан сайын қысқа мерзімге қолданылатын ротор кодының жұмыс циклдерінің саны 
(центрифугалау циклдері) пайда болады, мысалы  CYCLES  5120 of 30000. 

Егер ілгіштің енгізілген  максималды шекті жұмыс циклдерінің саны асып кететін болса, онда әр 

центрифугалау циклін іске қосуда  MAX CYCLES PASSED  шығады, және центрифугалау циклін қайта іске 
қосу керек болады. 

 

Егер   MAX CYCLES PASSED  шығатын болса, онда ілгіштерді қауіпсіздік үшін тез арада жаңа 
ілгіштерге ауыстыру керек. 

Ротордың тыныш күйінде ілгіштерді ауыстырғаннан кейін циклдер есептегішін қайтадан "0" арылту керек 
("Циклдер есептегішін "0" арылту немесе жұмыс циклдерінің макисмалды шекті санын енгізу» бөлімін қар. ) 
 
 
24.1 Центрифугалаудың бірінші циклін іске қосқаннан кейін жұмыс циклдерінің максималды шекті 

сандарын енгізу немесе циклдер есептегішін өшіру  

• Дисплейде Enter max cycles = 30000 шығады. 
 баптау тұтқасымен ілгіште көрсетілген жұмыс циклдерінің максималды шекті санын баптау. 

Максималды шекті циклдер саны көрсетілмеген роторлар және ілгіштер үшін циклдер есептегішін өшіріп 
тастауға болады.  баптау тұтқасын солға қарай дисплейде  disabled (disabled = циклдер есептегіші 
өшірілген) шықпағанша бұрау.  

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау үшін қысқа мерзімге Store max cycles .... шығады. 
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24.2 Циклдер есептегішін «0» дейін төмендету және жұмыс циклдерінің максималды шекті санын 

енгізу 

Бұны тоқтатылған ротор кезінде келесідей баптауға болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады. 

• -> Operating Time пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. Дисплейде сыртқы жұмыс сағаттары шығады, мысалы OP Time ext = 0h25m 

• Дисплейде жұмыс циклдері, мысалы Cycles = 30001 of 30000 пайда болмағанша PROG  батырмасын басу. 

• RCF  батырмасын басу. Жұмыс циклдерінің саны  жақшада шығарылады, мысалы Cycles = 30001  of 
30000. 

•  баптау тұтқасын жұмыс циклдерінің саны «0» арылту үшін сол жаққа бұрау.  

 
Егер жұмыс циклдері «0” арылтпаса, онда START  батырмасын басқаннан кейін  Max cycles = 
actual cycles шығады және баптау сақталмайды. 

• RCF  батырмасын басу. Жұмыс циклдерінің саны  жақшада шығарылады, мысалы Cycles = 0 of 30000. 

•  баптау тұтқасымен ілгіште көрсетілген жұмыс циклдерінің макисмалды шекті санын баптау  

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store cycles ...  шығады және содан кейін жұмыс циклдері шығады. 

• "Operating Time" (Жұмыс уақыты) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз және 
"Machine Menu" (Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын үш рет басыңыз. 

 
 
24.3 Циклдер есептегішін өшіру және қосу 

Циклдер есептегішін жұмыс істемей тұрған ротор кезінде келесідей іске қосуға немесе әске қоспауға болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады. 

• -> Operating Time пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. Дисплейде сыртқы жұмыс сағаттары шығады, мысалы OP Time ext = 0h25m 

• Қосылған есептегіш кезінде циклдер саны (мысалы: Cycles = 5120 of 30000), ал сөндірілген есептегіш 
кезінде жазба Cycles = disabled) пайда болмағанша у PROG  батырмасын басу. 

• Циклдер есептегішін өшіру: 

− RCF  батырмасын дисплейде  жақшадағы жұмыс циклдерінің максималды шекті саны, мысалы 

Cycles = 5120 of 30000 пайда болмағанша басу.  

−  баптау тұтқасын жұмыс циклдерінің максималды шекті санын «0» арылту үшін сол жаққа бұрау.  

− Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store cycles ...  және содан кейін Cycles = disabled шығады. 

• Циклдар есептегішін өшіру қосу: 

− RCF  батырмасын дисплейде  жақшадағы жұмыс циклдерінің максималды шекті саны, мысалы 

Cycles = 0 of 0 пайда болмағанша басу  

−  баптау тұтқасымен ілгіште көрсетілген жұмыс циклдерінің максималды шекті санын баптау  

− Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу 

− Растау ретінде қысқа мерзімге Store cycles ...  шығады және содан кейін жұмыс циклдері, мысалы 
Cycles = 0 of 30000 шығады. 

"Operating Time" (Жұмыс уақыты) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз және "Machine 
Menu" (Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын үш рет басыңыз. 
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25 «Dual time mode» функциясын қосу немесе өшіру  

Ротордың тыныштық күйінде "Dual time mode" функциясын келесіде қосуға немесе өшіруге болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Дисплейде Dual time mode enabled/disabled шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  баптау тұтқасымен off немесе on орнату. 
off = Функция іске қосылмаған, 
on = Функция іске қосылған. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. жазуы бейнеленеді және содан кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 

•  
 
 
26 Екпін және тежеу уақытын іске қосу немесе іске қоспау 

Екпін және тежеу уақыты тоқтатылған ротор кезінде келесіде іске қосылған немесе іске қосылмаған болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады.. 

• Дисплейде -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Дисплейде Ramp Unit = Steps / Steps / Time шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  баптау тұтқасымен Steps немесе Steps / Time орнату. 
Steps = екпін және тежеу уақыты іске қосылмаған, 
Steps / Time = екпін және тежеу уақыты іске қосылған. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. жазуы бейнеленеді және содан кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 
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27 Дыбыс сигналы 

Дыбыс сигналы мынандай жағдайда шығады: 

• ақау пайда болған кезде 2 секундтық аралықпен. 

• Центрифугалау аяқталғаннан кейін және ротор тоқтағаннан кейін 30 секундтық аралықпен. 

Қақпақты ашқаннан кейін немесе кез келген батырманы басқан соң Дыбыс сигналы тоқтайды. 

Дыбыс сигналын тоқтатылған ротор кезінде келесідей қосуға немесе өшіруге болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады 
SOUND / BELL: центрифугалау аяқталғаннан кейінгі сигнал 

•  айналмалы батырмасымен off (сөнд.) немесе on (қос) таңдаңыз. 

• PROG  батырмасын басыңыз.  SOUND / BELL error = off/on бейнеленеді. 
SOUND / BELL error: ақау пайда болған кездегі сигнал. 

•  айналмалы батырмасымен off (сөнд.) немесе on (қос) таңдаңыз. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings..(баптауды сақтаймын) жазуы бейнеленеді және содан 
кейін -> Settings (баптаулар) шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 

 
 
28 Қосудан кейін бейнеленетін центрифугалау параметрлері 

Қосқаннан кейін соңғы орындалған бағдарманы немесе 1 бағдарламаны центрифугалау параметрлері 
бейнеленеді.  
Мұны тоқтатылған ротор кезінде келесідей  баптауға болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды.. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін дисплейде  Machine Menu  . пайда болады. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Start program = Last/First  шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  баптау тұтқасымен Last немесе First таңдаңыз. 
Last = соңғы орындалған бағдарлама, First = 1 бағдарлама. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. жазуы бейнеленеді және содан кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз  

• PROG  батырмасын Start program = Last/First шыққанша басыңыз. 

• Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings..(баптауды сақтаймын) жазуы бейнеленеді және содан 
кейін -> Settings (баптаулар) шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 
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29 Температураны өлшеу бірліктерін баптау (тек салқындауы бар центрифугалар үшін) 

Температураны Цельсий градуста (°C) немесе Фаренгейтте (°F) енгізуге болады.  
 Ол үшін тоқтатылған ротор кезінде келесідей температураны өлшеу бірліктерін баптауға болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Temp Unit = Celsius/Fahrenheit.шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  баптау тұтқасымен Celsius немесе Fahrenheit таңдаңыз. 
Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. жазуы бейнеленеді және содан кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз  

 
 
30 Бағдарламалық блоктауды баптау 

Келесі бағдарламалық блоктауларды таңдауға болады: 
 
LOCK 1 LOCK 1 жолында " " ретінде бейнеленеді. 

Бағдарламалар шақырылуы мүмкін, бірақ өзгертілмейді. 

LOCK 2 LOCK 2 жолында " " ретінде бейнеленеді. 

Бағдарламаны шақыру және өзгерту мүмкін емес. 

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

LOCK 3 Жағдай туралы индикация жоқ. 

Бағдарламаны блоктау жоқ. Бағдарламаларды шақыруға және өзгертуге болады. 

 

 
Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Change LOCK (блоктауды өзгерту)  пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. Блоктау статусы шығады.  

Егер PIN енгізілмесе, онда мысалы, LOCK = 3  confirm by START (...START батырмасымен растау) 
бейнеленеді. 
Егер PIN енгідісе, оныда мысалы, LOCK = 3 бейнеленеді. 

•  айналмалы батырмамен қажетті блоктау статусын енгізіңіз. 

 
Егер PIN енгізілсе, онда PIN = ----  confirm by START бейнеленеді. Бұл жағдайда блоктау 
статусын бермес бұрын, алдымен  айналмалы батырмасымен нақты PIN енгізіңіз және содан 
кейін  START  батырмасын басыңыз. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басыңыз. 
Растау ретінде қысқа мерзімге мысалы Store LOCK 2 бейнеленеді және содан кейін -> Change LOCK 
шығады. 

• "Change LOCK" (Блоктауды өзгерту) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және 
"Machine Menu" (Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 

 
 
31 PIN (дербес сәйкестендіру нөмірі) 

Бағдарламаны блоктау статусын өзгертуді алдын алу үшін құқығы жоқ тұлғаларға PIN енгізуді сұратуға 
болады. 
 

 
Зауытта PIN енгізілмейді. 
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31.1 PIN енгізу немесе өзгерту 

PIN-ді тоқтатылған ротор кезінде келесідей енгізуге болады: 
 

 
Бұл операцияны кез келген уақытта OPEN / STOP пернесін басумен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Change PIN (PIN өзгерту) пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басыңыз. old PIN = ----   <START> бейнеленеді. 

•  айналмалы батырмасымен нақты PIN-ді енгізіңіз. 

 
Бірінші рет PIN-ді енгізген кезде бұл қадамды өткізіп жіберіңіз немесе "0000" енгізіңіз. 

• Көмек: 

• Сәйкесінше батырманы басып тұру керек. 

 : тек PIN-нің бірінші саны өзгереді. 

RCF  : тек PIN-нің екінші саны өзгереді. 

RPM : тек PIN-нің үшінші саны өзгереді. 

• START  батырмасын басыңыз.  new PIN = ----   <START> бейнеленеді. 

 
Қате PIN енгізген кезде қайтадан old PIN = ----   <START> бейнеленеді. Мұндай жағдайда   
айналмалы батырмамен нақты PIN-ді енгізіңіз және содан кейін  START  батырманы басыңыз. 

•  айналмалы батырмамен жаңа PIN енгізіңіз. 

 
PIN-ді өшіру үшін  "0000" орнату керек. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басыңыз. 
Растау ретінде қысқа мерзімге мысалы Store PIN ... (PIN-ді сақтаймын ...) бейнеленеді және содан кейін -> 
Change PIN (PIN-ді өзгерту). шығады. 

• "Change PIN " (PIN өзгерту) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз және "Machine 
Menu" (Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 

 
 
31.2 PIN жоғалту жағдайындағы әрекеттер реті 

Егер PIN жоғалтылса, онда қосымша сан деп аталатын санды шақыруға болады. Осы санның көмегімен 
өндіруші бұрынғы PIN-ді ауыстыратын PIN есептей алады. Қажет болса өз жеткізушіңізге жүгініңіз. 
 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Change PIN (PIN өзгерту) пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басыңыз. old PIN = ----   <START> бейнеленеді. 

• PROG  батырмасын басыңыз. Get HELP #   no бейнеленеді. 

 
Қосымша санды шақырғаннан кейін бұрынғы PIN жарамсыз болып қалады. 

•  айналмалы батырмасымен yes таңдаңыз. 

• START  батырмасын басыңыз. Are you sure ?    (Сіз сенімдісіз бе?)no. бейнеленеді 

•  айналмалы батырмасымен yes таңдаңыз. 

• START  батырмасын басыңыз. Көмек сан бейнеленеді, мысалы, HELP # = 5487. 

• Осы көмек санын жазып алыңыз және қажетті PIN-ді сұратыңыз. 

• Алынған PIN көмегімен жаңа PIN енгізіңіз ("PIN енгізу немесе өзгерту" бөлімін қар.). 
 
 
 
32 Центрифуга адресі 

 

 
Зауытта орнатылған адрес, = 29. 
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33 Жұмыс сағаттарына, центрифугалау циклдеріне және циклдер есептегішіне сұратым 

Жұмыс сағаттары ішкі және сыртқы жұмыс сағаттарына бөлінген.  
Ішкі жұмыс сағаттары: жалпы уақыт, оның аралығында центрифуга қосулы болады.  
Сыртқы жұмыс сағаттары: центрифугалаудың орындалған үдерістердің жалпы уақыты.  
Сұратымды ротордың тыныштық күйінде келесідей жүзеге асырылады:  
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді.  

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Operating Time (жұмыс уақыты) пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басыңыз. Сыртқы жұмыс сағаттары, мысалы OP Time ext = 0h25m (сыртқы жұмыс 
уақыты  = 0 с 25 мин.) бейнеленеді. 

• PROG  батырмасын басыңыз. Сыртқы жұмыс сағаттары, мысалы OP Time int = 1h36m (ішкі жұмыс уақыты  
= 0 с 36 мин.) бейнеленеді. 

• PROG  батырмасын басыңыз. Центрифугалаудың барлық циклдерінің саны, мысалы Number of Starts = 10 
шығады.  

• PROG  батырмасын басыңыз. Циклдер есептегішін «0» соңғы рет арылтқаннан кейін ротордың 
қолданылатын кодының жұмыс циклдерінің саны (центрифугалау циклдері) және жұмыс циклдерінің шекті 
саны, мысалы CYCLES = 5120 of 30000 шығады. 

• PROG  батырмасын басыңыз.  ротордың қолданылатын кодының жұмыс циклдерінің саны (центрифугалау 
циклдері), мысалы., Rotor cycles total = 37490 шығады. Бұл мән реттелмейді. 

• "Operating Time" (Жұмыс уақыты) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз және 
"Machine Menu" (Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын үш рет басыңыз. 

 
 
34 Жүйелік ақпаратқа сұратым 

Келесі жүйелік ақпаратты сұратуға болады: 

• Центрифуга моделі, 

• Қорек беру желісінің кернеуі, 

• Ротор бойынша деректер, 

• Центрифуганың бағдарламалық жасақтама нұсқасы, 

• Жиілік түрлендіргішінің бағдарламалық жасақтама нұсқасы. 
 
Жүйелік ақпаратты тоқтатылған ротор кезінде келесідей сұратуға болады: 
 

 
T/°C пернесін басу кері бағытта мәзірге көшуге мүмкіндік береді. 

 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Info пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басыңыз. Центрифуга моделі бейнеленеді. 

• PROG  батырмасын басыңыз. Қорек беру желісінің кернеуі, мысалы "Mains Voltage" ("Желілік кернеу"): 
230 V (В). бейнеленеді. 

•  PROG  батырмасын басыңыз. Ротор коды (Rotor), ротордың максималды айналу жиілігі (Nmax) және соңғы 
реет роторды айырып тану үшін центрифугалау радиусі (R) бейнеленеді, мысалы, 

Rotor  4 : Nmax = 4500  R=184. 

Соңғы рет айырып танылған ротор () жұлдызшамен белгіленген.  айналмалы батырмамен енді 
центрифугада қолдану үшін рұқсат етілген ротор туралы ақпаратты қарауға болады.  

 
Қажетті центрифугалау радиусін қолданылатын компоненттерге сәйкес енгізу керек,  
"Центрифугалау параметрлерін енгізу" бөлімін қар. 

• PROG  батырмасын басыңыз. Центрифуганың БЖ нұсқасы бейнеленеді, мысалы, SW-Version = V01.00. 

• PROG  батырмасын басыңыз. Жиілік түрлендіргішінің БЖ нұсқасы бейнеленеді, мысалы, FC-SW-Version = 
4. 

• " Info" (Ақпарат) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз және "Machine Menu" 
(Машина мәзірі) мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын үш рет басыңыз. 

 
 
35 Қосудан кейін центрифугалау параметрлерін дереу көрсету 

• Желілік ажыратқышты қосыңыз. (ажыратқыш жағдайы ). 

• Индикацияның бірінші өзгерісінен кейін (инверс бейнесі) кез келген батырманы басыңыз және басып 
тұрыңыз. Тез арада центрифугалау параметрлері бейнеленеді.  
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36 Салқындату (тек салқындауы бар центрифуга үшін арналған) 

Температура -20°C бастап +40°C дейінгі /  -4°F бастап +104°F дейінгі диапазонда бапталуы мүмкін. 
Жылыту/салқындау опциясы бар центрифугада температура диапазоны -20°C бастап +90°C дейін / -4°F 
бастап +194°F дейін болады. Минималды шекті температура роторға байланысты ("Қосымша. Роторлар және 
компоненттер" бөлімін қар.)..  
 
 
36.1 Күту режимінде салқындату 

Тоқтатылған ротор және жабылған қақпақ кезінде центрифуганың ішкі көлемі егер ол 20°C / 68°F  төмен болса, 
берілген температураға дейін салқындайды.  

Күту режимінде салқындату барысында салқындаудың берілген температурасы бейнеленеді. 
 
 
36.2 Роторды алдын ала салқындату 

 

 
Жүктелмеген ротордың және компоненттердің тез алдын ала салқындауы үшін үздіксіз режим және 
максималдыдан шамамен 20% ротордың айналу жиілігі параметрлерімен центрифугалауды орындау 
ұсынылады.  

Алдын ала салқындау автоматты түрде PREC (PRECOOLING) бағдарламасында орындалады. 

Алдын ала салқында бағдарлама тізбегімен жұмыс істеу кезінде мүмкін болмайды. 

 

•  батырмасын басыңыз.  батырмасындағы жарық диоды роторды айырып танылмағанша 
жыпылықтайды, содан кейін жарық диоды тұрақты жанады. 

• Центрифугалау уақыты өткеннен кейін немесе тоқтағаннан кейін OPEN / STOP батырмасымен берілген 
тоқтау режимінде тежеу орындалады. Тежеу параметрі, мысалы, 9 бейнеленеді. 

OPEN / STOP батырмасында оі жақтағы жарық диоды жанады. Ротор тоқтағаннан кейін  батырмадағы 
жарық диоды өшеді және  OPEN  OEFFNEN (АШУ) бейнеленеді. OPEN / STOP  батырмадағы оң жақ 
жарық диоды да өшеді, OPEN / STOP  батырмадағы сол жақ жарық диоды қақпақ ашылғанша 
жыпылықтайды. 

Центрифугалау кезінде ротордың айналу жиілік немесе туынды RCF-мәні, сынама температурасы және 
жұмыс істеген немесе қалған уақыты бейнеленеді. 
 
 
36.3 Уақыт кідірісімен салқындату 

Қажет болған жағдайда центрифугалау циклін іске қосудан кейін салқындату уақыт бойынша кіріспен жүзеге 
асатындай орнатуға болады.  
Кідіріс уақытын 1 секунд қадаммен 15 бастап 900 секундқа дейін орнатуға болады. Егер уақыт бойынша кідіріс 
керек болмаса, «0» орнатуға болады. Зауытта кідіріс уақыты орнатылмайды.   
Ротордың тыныштық күйінде кідіріс уақытын келесідей орнатуға болады:  

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Дисплейде кідіріс уақыты, мысалы Cool acc time = 0 шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  айналмалы батырмамен қажетті мәнді орнатыңыз. 
0 = кідіріс уақытысыз. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. (баптауды сақтаймын) жазуы бейнеленеді және содан 
кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын 1 рет басыңыз және "Machine Menu"  мәзірінен 
шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын 2 рет басыңыз. 
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36.4 Тоқтау уақытында салқындатуды қосуды алдын алу 

Қажет болған жағдайда тоқтау уақытында центрифугалау циклінің соңында белгіленген айналу жиілігіне 
жеткеннен кейін салқындау қайта қосылмайтындай орнатуға болады.  
Осының есебінен сынамадағы тұнбаның ықтималды иірілуін алдын алуға болады.  
Осы айналу жиілігін 0 об/мин бастап 10 айналым қадаммен ротордың максималды айналу жиілігіне (Nmax) 
дейін  реттеуге болады.  
Айналу жиілігі ротордың тыныштық күйінде келесідей орнатуға болады: 

• PROG  басу және 8 секунд бойы басып тұру. 

8 секундтан кейін индикаторда  Machine Menu  . пайда болады.. 

• -> Settings пайда болмағанша PROG  батырмасын басып тұру. 

• START  батырмасын басу. SOUND / BELL = off/on шығады. 

• Дисплейде Cool dec speed = … rpm шықпағанша PROG  батырмасын басу. 

•  айналмалы батырмамен қажетті мәнді орнатыңыз. 

• Баптауды сақтау үшін START  батырмасын басу. 
Растау ретінде қысқа мерзімге Store Settings.. (баптауды сақтаймын) жазуы бейнеленеді және содан 
кейін -> Settings шығады. 

• "Settings" мәзірінен шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын 1 рет басыңыз және "Machine Menu"  мәзірінен 
шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын 2 рет басыңыз. 

 
 
36.5 Температураны бақылау 

Температураны бақылау функциясы температураға сезімтал болатын үлгілерді қорғау үшін қолданылады. 
Белгіленген температура диапазонына жеткеннен кейін температура бақыланады. 
Белгіленген температура диапазоны белгіленген температураға ± 3°C етіп орнатылады. 
Егер айналдыру камерасындағы температура белгіленген температурадан Error 58 Temp мәнінен 2 минуттан 
астам уақыт асып кетсе, центрифугалау циклі үзіліп, °C/ * -ERROR 58.6 қате туралы хабарлама көрсетіледі. 
Егер айналдыру камерасындағы температура белгіленген температурадан Error 58 Temp мәнінен 2 минуттан 
астам уақыт асып кетсе, центрифугалау циклі үзіліп, °C/ * -ERROR 58.7 қате туралы хабарлама көрсетіледі. 
 

 
Бұл параметрді тек Басқару тақтасы арқылы орнатуға болады (Кілт позициясы "0" немесе " LOCK 2 
(ҚҰЛЫПТАУ 2). Әр түрлі кілт позицияларының функциялары "Кілт қосқыштары" тарауында 
сипатталған. T/°C батырмасын басу арқылы мәзірде артқа жылжуға болады. 

Осы үрдісті кез-келген уақытта OPEN / STOP  батырмасын басу арқылы тоқтатуға болады. Бұл жағдайда 
параметрлер сақталмайды. 

 

• PROG  батырмасын 8 секунд бойы басып тұрыңыз. 

8 секунд уақыттан кейін дисплейде  Machine Menu  («Машина мәзірі») пайда болады. 

• PROG  батырмасын дисплейде -> Settings («Параметрлер») көрсетілгенше дейін баса беріңіз. 

• START  батырмасын басыңыз. Дисплейде SOUND / BELL = off/on («ДЫБЫС / ҚОҢЫРАУ = 
өшірулі/қосулы») көрсетіледі. 

• PROG  батырмасын дисплейде Error 58 Temp  15 °C (Қате 58 Темп 15 °C) көрсетілгенше дейін басып 
тұрыңыз. 

•  айналдырма тұтқасы арқылы өзіңіз қалаған мәнді орнатыңыз.  
Мәндерді 4°C -  25°С мәндер аралығында 1°С-қа арттыру немесе кеміту арқылы, сонымен қатар 
«disabled» («ажыратылған») параметрін баптауға болады. «disabled» («ажыратылған») параметрі арқылы 
температураны бақылау өшіріледі. 

• Параметрді сақтау үшін  START  батырмасын басыңыз. 
Растау ретінде қысқа уақыт Store Settings ... («Параметрлерді сақтау ...»), одан кейін -> Settings 
(«Параметрлер») көрсетіледі.   

• «Параметрлер» мәзірінен шығу үшін  OPEN / STOP  батырмасын бір рет басыңыз, немесе «Машина 
мәзірінен» шығу үшін OPEN / STOP  батырмасын екі рет басыңыз. 
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37 Жылыту (тек жылыту/салқындату опциясы бар центрифуга үшін арналған) 

Центрифугалау барысында центрифуганың ішкі көлемі қажет болған кезде берілген температураға дейін 
жылытылады. Тоқтатылған роторда жылыту сөндірулі болады.  

 

Күйіп қалу қауіптілігі бар!  Центрифуганың ішіндегі жылыту элементінің сыртқы бетінің температурасы 
500°C / 932°F дейін жетуі мүмкін. Жылыту элементіне қол тигізбеңіз. 

 

 

Ойықтары бар пластиктен жасалған ілгіштер тек 40°C / 104°F аспайтын температура кезінде ғана 
қолданылуы мүмкін. 

 
Қажет болған кезде жылытуды іске қоспауға болады. 

Тоқтатылған ротор кезінде жылытуды келесідей іске қосуға немесе іске қоспауға болады: 

• Heater = on/off жазбасы пайда болмағанша, T/°C  пернесін басыңыз. 

•  айналмалы батырмамен off немесе on орнатыңыз, 
off = жылыту іске қосылмаған, 
on = жылыту іске қосылған. 

• Баптауды сақтау үшін  T/°C немесе START  пернесін басыңыз. 
Центрифугалау параметрлері бейнеленеді. 

 
 
38 Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) 

Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) еркін құлау үдеуінің (g) қысқа түрі ретінде беріледі. Ол мөлшерсіз 
шама болып табылады және бөлудің және тұнбаның өнімділігін салыстыру үшін қызмет етеді.  

Есептеу келесі формула бойынша орындалады: 

1,118r

2

1000

RPM
RCF = 








  1000

1,118r

RCF
RPM 


=  

 RCF = Центрифуганың салыстырмалы үдеуі 
 RPM = Айналу жиілігі 
 r = центрифугалау жиілігі мм = центрифугалау үшін түтік ортасынан түтіктің түбіне дейінгі 
қашықтық.  
                                                                           Центрифугалау радиустері "Қосымша. Роторлар және 
компоненттер" бөлімінде келтірілген.  

 
Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) центрифугалаудың айналу жиілігіне және радиусіне 
байланысты.   
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39 Материалдарды және олардың  тығыздығы 1,2 кг/дм3 жоғары қоспаларды центрифугалау 

Максималды айналу жиілігімен центрифугалау кезінде материалдар және олардың қоспаларының тығыздығы 
1,2 кг/дм3 аспау керек.  
Тығыздығы аса жоғары материалдар және олардың қоспалары үшін айналу жиілігін төмендету керек.  

Шекті айналу жиілігін келесі формула бойынша есептеуге болады: 

=
                                                    

1,2
 

мысалы, : максималды айналу жиілігі 4000 об/мин, тығыздығы 1,6 кг/дм3  

об/мин 3464    об/мин 4000
кг/дм³ 1,6

кг/дм³ 1,2
nred ==     

 
Егер ерекше жағдайларда ілгіште көрсетілген максималды жүктеме асып кететін болса, онда айналу жиілігін 
төмендету керек.  

Шекті айналу жиілігін келесі формула бойынша есептеуге болады: 

=
                                             

 

мысалы, : максималды айналу жиілігі 4000 об/мин, максималды жүктеме 300 г, нақты жүктеме 350 г 

об/мин 3703    об/мин 4000
г 350

г 300
nred ==     

 
Ықтималды күмән туындаса, дайындаушыға қосымша ақпарат үшін жүгініңіз.  
 
 
40 Роторды айырып тану 

Центрифугалаудың әрбір циклін іске қосқаннан кейін роторды айырып тану жүзеге асырылады.  

Егер ротор ауыстырылған болса, онда центрифугалау циклі роторды айырып танығаннан кейін тоқтатылады. 
Ротор коды  (Rotor), ротордың максималды айналу жиілігі (Nmax) және соңғы рет роторды айырып тану үшін 
центрифугалау радиусі (R) бейнеленеді, мысалы, Rotor 4  Nmax= 4500  R=184 мм. 

 
Егер қолданылатын ротордың максималды айналу жиілігі бекітілген айналу жиілігінен аз болса, онда 
айналу жиілігі ротордың максималды айналу жиілігімен шектеледі. Мұндай жағдайда дисплейде 
жақшада () жадының бағдарлама ұяшығының нөмірі шығады.. 

• Қақпақты ашу үшін OPEN / STOP  батырмасын немесе центрифугалауды іске қосу үшін  START  батырмасын 
басыңыз. Салқындауы бар центрифугаларда сонымен қатар  батырмасымен ротордың алдын ала 
салқындауын қосуға болады. 

 
Егер циклдер есептегіші қосылып тұрса, онда қақпақты ашқаннан кейін қысқа мерзімде 
қолданылатын ротор кодының жұмыс циклдерінің (центрифугалау циклдерінің) саны пайда 
болады, мысалы, CYCLES  5120 of 30000 ("Циклдер есептегіші" бөлімін қар.) 

 
 
41 Авариялық блоктан шығару 

Кернеуді сөндірген кезде қақпақ электр жетегімен блоктан шығарылмайды. Блоктан шығаруды қолмен 
орындау керек.  

 

Блоктан шығару үшін центрифуганы желілен ажырату керек.  

Қақпақты тоқтатылған ротор кезінде ғана ашу керек.. 

Суретті  2 беттен қар. 

• Желілік ажыратқышты өшіріңіз (ажыратқыш жағдайы "0"). 

• Қақпақтағы терезе арқылы ротордың тоқтағанына көз жеткізіңіз. 

• Алты қырлы штифті кілтті көлденеңнен саңылауға салыңыз (сур. 1, A) және қақпақ ашылмағанша сағат 
тілі бойынша жарты айналымға абайлап бұраңыз.  

• Алты қырлы штифті кілтті қайтадан саңылаудан салып шығыңыз.  

• Егер центрифуганы қосқаннан кейін OPEN / STOP  батырмасында сол жақ жарық диоды жыпылықтайтын 
болса, онда қақпақты блоктан шығару электр жетегі бастапқы қалпына (ашық) оралу үшін OPEN / STOP  
батырмасын басыңыз. 

Максималды айналу жиілігі [RPM] Төмендетілген айналу жиілігі (nred) 
Аса жоғары тығыздық [кг/дм3] 

Максималды айналу жиілігі [RPM] 
Нақты жүктеме [г] 

Максималды жүктеме [г] 
Төмендетілген айналу жиілігі (nred) 
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42 Техникалық қызмет көрсету және күту 

 

 
Центрифуга зақымдалуы мүмкін. 

 

 

Қандай болмасын тазалау алдында розеткадан желілік ашаны шығарыңыз.  

Қауіпсіздік үшін центрифуганы тазалау кезінде қанды өңдеу үшін қолғап және қорғаныс маскасын кию 
керек.  

Дайындаушы ұсынғаннан ажыратылатын тазалау немесе зарарсыздандырудың кез келген әдісін 
қолданар алдында пайдаланушы дайындаушыдан мұндай әдістің центрифугаға әсер етпейді деген 
растауын алуға міндетті.. 

• Жуу машиналарында центрифуганы, роторларды және компоненттерді тазалауға тыйым салынады.  

• Тек қолмен тазалауға және сұйық заттармен дезинфекциялауға рұқсат етіледі.  

• Су температурасы 20 – 25°C болуы керек. 

• Тек келесі тазалау және дезинфекциялау құралдарын пайдалануға рұқсат етіледі: 

− 5 – 8 pH диапазонындағы заттар, 

− Құрамында ащы сілтілер, асқын тотықтар, хлор, қышқыл және сілті қоспалары жоқ заттар.  

• Тазалау және дезинфекциялау заттарынан коррозиялық құбылыстарды алдын алу үшін міндетті түрде 
дайындаушының осы заттарды пайдалану бойынша арнайы нұсқауларын сақтаңыз.  

• Құрамында азидтері жоқ физиологиялық ерітінділердегі белгілі бір консерванттар ұзақ уақыт әсер ету 
кезінде центрифуганың пластмассадан жасалған жерін зақымдауы мүмкін. Тұрақты тазалау тұздардың 
жиналуына кедергі келтіреді және осы бөлшектердің қызмет ету мерзімін ұзартады. 

 
 
42.1 Центрифуга (корпус, қақпақ және ішкі кеңістік) 

 
42.1.1 Сыртқы бетін тазалау және күту  

• Центрифуганың корпусын және ішкі кеңістігін тұрақты тазалап отырыңыз, қажет болса сабын немесе 
жұмсақ жуғыш затты және ылғалды майлықтарды қолданыңыз. Бұл гигиенаны сақтайды және жиналған 
қалдықтардан коррозияның басталуын алдын алады.  

• Лайықты тазалағыш заттардың ингредиенттері:  
сабын, анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ. 

• Тазалағыш заттарды қолданған соң ылғалды майлықпен сүрту арқылы олардың қалдықтарын сүртіп 
тастаңыз.  

• Сыртқы беті бірден тазалаудан кейін құрғақ болуы керек.  

• Центрифуганың ішкі кеңістігінде конденсат түзілген кезде оны сіңіргіш майлық көмегімен жойыңыз.  

• Әрбір тазалаудан кейін центрифуганың ішкі кеңістігіндегі резина тығыздауышын тальк пудрасымен мұқият 
сүрту керек.  

• Центрифуганың ішкі кеңістігін жыл сайын зақымдардың жоқтығына тексеріп отыру керек.  

 

Центрифуганы оның қауіпсіздігіне әсер ететін зақымдары болса пайдалануға беруге тыйым 
салынады. Мұндай жағдайда сервис қызметін хабардар ету керек.. 

 
 
42.1.2 Сыртқы бетін дезинфекциялау 

• Центрифуганың ішкі кеңістігіне инфекциялық материал түскен кезде дереу дезинфекцияны жүргізу керек.  

• Лайықты дезинфекциялау заттарының ингредиенттері:  
этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионды ПАВ, коррозияның ингибиторлары. 

• Дезинфекциялау заттарын қолданғаннан кейін олардың қалдықтарын ылғалды майлықпен сүртіп алып 
тастау керек.  

• Сыртқы беті бірден дезинфекциялаудан кейін құрғақ болуы керек.  
 
 
42.1.3 Радиоактивті қалдықтарды жою 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттардың арнайы құжаттамалық куәлігі болуы керек.  

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған лайықты  заттардың ингредиенттері: 
анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ, полигидрленген этанол. 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттарды қолданғаннан кейін қалдықтарды ылғалды 
майлықпен сүртіп алып тастау керек.  

• Сыртқы беті бірден радиоактивті қалдықтарды жойғаннан кейін құрғақ болуы керек. 
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42.2 Роторлар және компоненттер 

 
42.2.1 Күту және тазалау 

• Коррозия мен материалдардың өзгеруін болдырмау үшін центрифуганың роторлары мен компоненттерін 
сабынмен немесе жұмсақ жуғыш затпен және ылғалды майлықпен үнемі тазалаңыз.  Оны аптасына кем 
дегенде бір рет тазалау ұсынылады.  Лас жерді дереу тазалаңыз. 

• Лайықты тазалағыш заттардың ингредиенттері: 
сабын, анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ. 

• Тазалағыш заттарды пайдаланғаннан кейін қалдықтарды сумен (тек центрифугадан тыс) немесе дымқыл 
майлықпен сүртіңіз.   

• Роторлар мен компоненттер тазаланғаннан кейін дереу кебу керек.   

• Кептіруден кейін, бұрыштық роторлар, алюминийден жасалған ыдыстар мен ілгіштері қышқылсыз маймен, 
мысалы, вазелинмен майлануы керек.   
Био-саңылаусыздануы бар компоненттердің тығыздауыш сақиналарын тазалау апта сайын жүргізіледі.   
Тығыздауыш сақиналар силиконнан жасалған.  Био-саңылаусыздануы бар компоненттердің 
саңылаусыздығын қамтамасыз ету мақсатында тығыздауыш сақиналарын тазалаудан кейін немесе 
автоклавтан кейін тальк көмегімен тазартуға болмайды. 
Био-саңылаусыздануы бар әр компонентті қолданар алдында, оның барлық бөліктерін зақымдану үшін 
визуалдық тексеру қажет.  Бұдан басқа, био-саңылаусыздануы бар компоненттердің бір немесе одан көп 
тығыздауыш сақиналарының дұрыс орнатылуын тексеру қажет, био-саңылаусыздануы бар 
компоненттердің  бүлінген бөліктерін бірден ауыстырған жөн.  Жарықтардың, сызаттардың немесе 
тозудың түзілу белгілері анықталған кезде сәйкесінше тығыздауыш сақиналарын дереу ауыстыру.   
Алмалы-салмалы емес тығыздауыш сақиналары бар қақпақтар толығымен өзгереді. 
Жеткізілген био-саңылаусыздануы бар компоненттер "Қосымша. Роторлар және компоненттер" бөлімінде 
келтірілген. 

• • Ротор мен қозғалтқыш білігінің арасындағы сұйықтықтың жинақталуы салдарынан коррозияны алдын 
алу үшін кем дегенде айына бір рет роторды алыңыз, қозғалтқыш білігін тазалаңыз және жұқалап 
майлаңыз.   

• Роторлар және компоненттерді тозу мен коррозиялық зақымдарға аптасына бір рет тексеріңіз.  Көлденең 
роторларға, ең алдымен, тірек мойындарының, ойықтарының және ілгіштердің түбін сызаттардың 
болмауына тексеру керек. 

• Мысал: Ойық жердегі жарық  
 

 
 

 

Тозу немесе коррозия белгілері пайда болған кезде роторлар мен компоненттерін пайдалануға 
тыйым салынады. 

• Апта сайын роторды отырғызу беріктігін тексеріңіз. 

•  
 
 
42.2.2 Дезинфекция 

• Роторлар және компоненттерге инфекциялық материал түскен кезде сәйкесінше дезинфекцияны жүргізу 
керек.  

• Лайықты дезинфекциялау заттарының ингредиенттері:  
этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионды ПАВ, коррозияның ингибиторлары. 

• Дезинфекциялау заттарын қолданғаннан кейін олардың қалдықтарын сумен (центрифугадан тыс) немесе 
ылғалды майлықпен сүртіп алып тастау керек.  

• Роторлар және компоненттер бірден дезинфекциялаудан кейін құрғақ болуы керек.  
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42.2.3 Радиоактивті қалдықтарды жою 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттардың арнайы құжаттамалық куәлік болуы керек.  

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған лайықты  заттардың ингредиенттері: 
анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ, полигидрленген этанол. 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттарды қолданғаннан кейін қалдықтарды сумен 
(центрифугадан тыс) немесе ылғалды майлықпен сүртіп алып тастау керек.  

• Роторлар және компоненттер бірден радиоактивті қалдықтарды жойғаннан кейін құрғақ болуы керек.  
 
 
42.2.4 Тірек мойындары 

Көлденең роторлар үшін ілгіштердің біркелкі ауытқуын қамтамасыз ету үшін үнемі тірек мойындарын майлау 
керек (Hettich қоюланған майы №4051). 
 
 
42.2.5 Пайдалану уақыты шектелуі роторлар және компоненттер 

Кейбір роторларды, ілгіштерді және компоненттерді пайдалану уақыт бойынша шектеулі.   
Олар рұқсат етілген жұмыс циклдерінің максималды санын немесе жарамдылық мерзімі мен жұмыс 
циклдерінің максималды санын немесе тек жарамдылық мерзімімен белгіленеді, мысалы: 

- 2011 "V-тоқсанының  соңына дейін қолдану  /  usable until end of: V. Quartal 2011" или 
" ай/жыл соңына дейін қолдану: 10/2011  /  usable until end of month/year: 10/2011" 

- "жұмыс циклдерінің макс. саны / max. cycles: 40000"  

 

Қауіпсіздік мақсатында, роторларды, ілгіштерді және компоненттерді максималды рұқсат етілген 
санын немесе қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін одан әрі пайдалануға тыйым салынады. 

Центрифуганың жұмыс циклдерінің санын қарауға болады, «Жұмыс уақытын сұрау және центрифугалау 
процестерінің санын сұрау» бөлімін қараңыз. 
 
 
42.3 Автоклавтау 

Келесі компоненттер 121°C / 250°F (20 мин.) температура кезінде автоклавтауға жіберіледі:  

• Көлденең роторлар; 

• Алюминийден жасалған бұрыштық роторлар; 

• Металлдан жасалған ілгіштер; 

• Био-саңылаусыздануы бар қақпақтар; 

• Жалғастырғыш тетіктер. 

Зарарсыздандыру деңгейі анықталмайды. 

 

Автоклавтау алдында роторлар мен ыдыстардың қақпақтарын алып тастау керек.   

Автоклавтау полимер материалдарының қартаю процесін жеделдетеді.  Бұдан басқа, бұл 
пластмассаның түсінің өзгеруін тудыруы мүмкін.   

Автоклавтаудан кейін роторлар мен компоненттер зақымдалуына көзбен тексеріледі, ал 
зақымдалған бөліктерді бірден ауыстыруға тура келеді.   

Жарықтар, қатпарлану немесе тозу белгілері пайда болса, тиісті тығыздауыш сақинаға дереу   
ауыстырыңыз.  

Алмалы-салмалы тығыздауыш сақиналары бар қақпақтар толығымен ауыстырылады.   

Био-саңылаусыздануы бар компоненттердің саңылаусыздығын қамтамасыз ету үшін, автоклавтаудан 
кейін тығыздауыш сақиналарды талькпен өңдеуге рұқсат етілмейді. 

 
 
42.4 Центрифугалауға арналған түтіктер 

• Егер центрифугалауға арналған түтіктер саңылауды болса немесе бүлінсе, түтіктердің сынықтарын, шыны 
бөліктерін және ағып кеткен материалдарды мұқият алып тастаңыз. 

• Резеңке төсемелер мен роторлардың пластикалық тығындарын  шыны сынғаннан кейін ауыстырыңыз 

 
Шынының қалған бөліктері шынының келесі сынуына алып келеді! 

• Инфекциялық материал түскен кезде дереу дезинфекцияны орындаңыз. 
 



KK  
 

44/74 Rev. 05 / 12.2022 AB1701KK 

 
43 Ақаулар 

Ақаулар кестесі бойынша ақауларды жою мүмкін болмаса сервис қызметіне жүгініңіз. 

Центрифуганың түрін және сериялық нөмірін көрсетіңіз. Екі нөмір де центрифуганың зауыттық кестесіне 
келтірілген.  
 

 
Желілік арылтуды орындаңыз: 

− Желілік ажыратқышты сөндіріңіз (ажыратқыш жағдайы "0"). 

− Кем дегенде  10 секунд күте тұрыңыз және желілік ажыратқышты қайтадан қосыңыз (ажыратқыш 

жағдайы ""). 
 

 

Индикация Себебі  Жою әдісі 

Индикация жоқ  Кернеу жоқ 
Максималды тоқ сақтандырғышы іске 
қосылды. 
Қорғаныс автоматы іске қосылды (бар 
болса). 

− Қорек беру кернеуін тексеріңіз. 

− Қорғаныс автоматын қайтадан 
қосыңыз, "Қорғаныс автоматын 
қосу" (бар болса) бөлімін қар. 

− Желілік ажыратқышты ҚОС. 

TACHO - ERROR 1, 2, 96 Тахометр ақауы. 
Қозғалтқыш, электроника ақауы. 

− Қақпақты ашыңыз. 

− Желілік ажыратқышты сөндіріңіз  
(ажыратқыш жағдайы "0"). 

− Кем дегенде 10 секунд күте 
тұрыңыз. 

− Күш салып роторды қолмен 
бұраңыз. 

− Желілік ажыратқышты қайтадан 
қосыңыз (ажыратқыш жағдайы 

""). Қосқан кезде ротор айналуы 
керек. 

IMBALANCE  Ротор бірқалыпты жүктелмеген. − Қақпақты ашыңыз. 

− Ротордың жүктелуін тексеріңіз, 
"Роторды жүктеу" бөлімін қар. 

−  Центрифугалауды қайталаңыз. 

CONTROL - ERROR 4.1 – 4.5, 
6 

Қақпақты блоктау ақаулығы 

− Желілік арылтуды орындаңыз. 

N > MAX 5.0, 5.1 Айналу жиілігі максималды мәннен 
жоғары 

N < MIN 13 Айналу жиілігі минималды мәннен 
төмен 

ROTORCODE 10.1–10.3 Роторды кодтау ақаулығы 

MAINS INTERRUPT  Центрифугалау кезінде кернеуді беруді 
тоқтату (Центрифугалау аяқталмаған) 

− Қақпақты ашыңыз. 

− START  батырмасын басыңыз 

− Қажет болса центрифугалауды 
қайталаңыз. 

VERSION-ERROR 12 Электронды компоненттермен сәйкес 
келмеуі 
Қате / электроника ақаулығы 

− Желілік арылтуды орындаңыз. 

CONTROL-ERROR 22, 
25.1–25.4 

Қате / электроника ақаулығы 

SER I/O - ERROR 31, 34, 
36 

Қате / электроника ақаулығы 

° C * - ERROR 51, 
53 – 55, 
97, 98 

Қате / электроника ақаулығы 

° C * - ERROR 52.0, 
52.1 

Центрифуганың ішкі камерасында 
температураның асып кетуі. 
Қате / электроника ақаулығы 

° C * - ERROR 58.0, 58.1 Температура ауытқуы тым жоғары. 

° C * - ERROR 58.6, 
58.7 

 

Температура ауытқуы тым жоғары. − ЖЕЛІНІ ӘДЕПКІ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУДІ орындаңыз. 

− «Error 58 Temp» («Қате 58 - 
Температура») мәнін 
арттырыңыз. 

− «Температураны бақылау» 
тарауын қараңыз. 
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Индикация Себебі  Жою әдісі 

FU / CCI - ERROR 60, 
61.2-
61.20, 

61.128 -
61.131 

62 

Қате / электроника ақаулығы / 
қозғалтқыш ақаулығы 

− Желілік арылтуды орындаңыз. 

FU / CCI - ERROR 61.1 Тым төмен желілік кернеу. 
Қате / электроника ақаулығы / 
қозғалтқыш ақаулығы 

− Желілік кернеуі тексеріңіз. 

− Желілік арылтуды орындаңыз. 

SENSOR-ERROR 90 Қате / электроника ақаулығы 
− Желілік арылтуды орындаңыз. 

SENSOR-ERROR 91 - 93 Қате / дисбаланс датчигінің ақаулығы 

NO ROTOR OR 
ROTORCODE 
ERROR 

--- Ротор орнатылмаған. 
Тахометр ақауы 

− Қақпақты ашыңыз. 

− Роторды орнатыңыз. 

N > ROTOR MAX --- Таңдалған бағдарламадағы айналу 
жиілігі ротордың максималды айналу 
жиілігінен жоғары. 

− Айналу жиілігін тексеріңіз және 
түзетіңіз 

 

Ротор ауыстырылған. Орнатылған 
ротордың бұған дейін қолданылған 
роторға қарағанда үлкен максималды 
айналу жиілігі бар, және оны роторды 
айырып тану жүйесі ауырып танымады.  
 

− Айналу жиілігін бұған дейін 
қолданылған ротордың 
максималды айналу жиілігіне 
дейін орнатыңыз.  

− Роторды айырып тануды жүзеге 
асыру үшін START , батырмасын 
басыңыз, "Роторды айырып тану" 
бөлімін қар. 

N > ROTOR MAX 
in Prog : (саны 3) 

--- Таңдалған бағдарлама орнында айналу 
жиілігі ротордың максималды айналу 
жиілігінен жоғары болып келетін 
бағдарлама орналасқан.  

− Айналу жиілігін тексеріңіз және 
айналу жиілігін түзетіңіз.  

 

Ротор ауыстырылған. Орнатылған 
ротордың бұған дейін қолданылған 
роторға қарағанда үлкен максималды 
айналу жиілігі бар, және оны роторды 
айырып тану жүйесі ауырып танымады. 

− Айналу жиілігін бұған дейін 
қолданылған ротордың 
максималды айналу жиілігіне 
дейін орнатыңыз.  

− Роторды айырып тануды жүзеге 
асыру үшін START , батырмасын 
басыңыз, "Роторды айырып тану" 
бөлімін қар. 

Runtime 00:00 
in Prog : (саны 3) 

--- Аталған бағдарлама орнында үздіксіз 
жұмыс режимі бар бағдарлама 
орналасқан.  

− Бағдарлама тізбегіндегі үздіксіз 
жұмыс режимі бар бағдарламаны 
берілген жұмыс уақытына 
ауыстырыңыз.  

Empty Program --- Аталған бағдарлама орнында 
бағдарлама тізбегі жоқ. 

− Бағдарлама тізбегін шақырыңыз. 

Ramp Unit Time in 
Prog: (саны 3) 

--- Бейнеленген позицияда екпініне 
және/немесе тежеу уақыты бар 
бағдарлама орналасқан.  

− Бағдарлама тізбегіндегі 
бағдарламаны екпін және тежеу 
профилі бар бағдарлама 
ауыстырыңыз.  

Acc time > Run time --- Екпіннің берілген уақыты жұмыс 
уақытынан жоғары.  

− Жұмыс уақытынан аспайтын екпін 
уақытын белгілеңіз.  

FC INIT ERROR --- Қате / электроника ақаулығы 

− Желілік арылтуды орындаңыз. 

FC VERSION 
ERROR 

--- Қате / электроника ақаулығы 

FATAL EEPROM 
ERROR 

1 - 5 Қате / электроника ақаулығы 
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44 Қорғаныс автоматын қосу 

(бар болса) 

 

 
Желілік ажыратқышты сөндіріңіз және центрифуганы желіден ажыратыңыз! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 

• Қорғаныс автоматының пластмасса штифтін басу (A). 

• Центрифуганы қайтадан желіге жалғаңыз. 
 
 
45 Жабдықты қайтару 

 

 
Центрифуганы қайтармас бұрын көліктік бекітпелерді орнату керек.  

 
Егер центрифуга немесе оның компоненттері Andreas Hettich GmbH & Co. KG фирмасына қайтарылса, онда 
адамдарды, қоршаған ортаны және материалдарды қорғау мақсатымен оларды жөнелткенге дейін 
дезинфекциялау және ластаудан тазалау керек.   

Ластанған жабдықты немесе компоненттерді қабылдау құқығын өзімізге қалдырамыз.  

 Тазалаумен және дезинфекциялаумен байланысты шығындар клиенттің шотына қосылады.   

Біз сізден мұны түсінуіңізді сұраймыз. 
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46 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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47 Қосымша 

 
47.1 Роторлар мен керек-жарақтар 

47.1.1 ROTINA 380 / 380 R, Түрлері 1701, 1701-01, 1706, 1706-01, 1706-50 

 
1726 1308 1345 1346 1366 

Көлденең ротор, 6 орындық 
 
 
 

 
 

 
 90° 
 

  11)  11)  

   1326 1327 1357 5277 

   

    

0521     Rhesus --- 2078 0536 

         

Қолданылу аясы мл 50 45 20 4 3 1 0,4 1,5  2,0 

Өлшемі   x L мм 34 x 100 31 x 100 21 x 100 12 x 60 10 x 60 6 x 45 6 x 45 11 x 38 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 12 72 72 180 180 54 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2647 2719 2719 2290 2290 2308 2308 2325 

Радиус мм 148 152 152 128 128 129 129 130 

 9 (97%) сек 19 

 9 сек  18 

Температура °C 1) - 6 

Үлгілерді жылыту °C 2) 9 

 
1726 1369 1369-91 1369-92    1370 1372 

Көлденең ротор, 6 орындық 
 
 
 

 
 

 
 90° 
 

      11)   6)  11)        6)  11)      11)  

        

        

0507  0518 0553 0501 0578 0500 0553 

   
    

 

Қолданылу аясы мл 15 8,5 - 10 15 5 6 7 9 5 

Өлшемі   x L мм 17 x 100 16 x 100 17 x 100 12 x 75 12 x 82 12 x 100 14 x 100 12 x 75 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

24 24 24 24 24 24 30 102 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2665 2665 2665 2576 2665 2665 2665 2522 

Радиус мм 149 149 149 144 149 149 149 141 

 9 (97%) сек 19 

 9 сек  18 

Температура °C 1) - 6 

Үлгілерді жылыту °C 2) 9 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
6) ластануға арналған    
11)  40 ° C / 104 ° F жоғары температура үшін пайдаланбаңыз.  
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1726 1741 1742 

Көлденең ротор 6 орындық 
 
 

 
 

 
 90° 
 

 11)  11) 

 0701    0716 

 
 

   
 

 0500  0507 0509 0518   

  
   *)      

Қолданылу аясы мл 4,9 
4,5 -

5 
9 1,1 – 1,4 15 15 15 

2,6 - 
2,9 

4 - 
4,5 

1,6 - 
5 

4-7 

Өлшемі   x L мм 
13 x 
90 

11 x 
92 

14 x 100 8 x 66 17 x 100 17 x 120 17 x 100 
13 x 
65 

15 x 
75 

13 x 
75 

16x 
75 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

60 60 60 42 18 42 42 42 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2808 2773 2773 2808 2808 2808 2683 2683 

Радиус мм 157 155 155 157 157 157 150 150 

 9 (97%) сек 19 

 9 сек  18 

Температура °C 1) - 6 

Үлгілерді жылыту °C 2) 9 

 
1726 1742 1745 1746 1741   

Көлденең ротор, 6 орындық 
 
 

 
 

 
 90° 
 

 11) 
11) 

 
11) 

 
11) 

SK 13.06 
11)  

        

        

   0545 0521  0519  

   *)      

 

Қолданылу аясы мл 
7,5-
8,2 

9-10 10 8,5 - 10 30 50 4 - 7 25  

Өлшемі   x L мм 
15 x 
92 

16 x 
92 

15 x 102 16 x 100 26 x 95 34 x 100 13 x 100 24 x 100  

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

42 18 42 12 6 60 12  

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000  

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2683  

Радиус мм 157 157 157 157 157 157 150  

 9 (97%) сек 19  

 9 сек  18  

Температура °C 1) - 6  

Үлгілерді жылыту °C 2) 9  

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

*) занимать только средний ряд  
3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
11)  40 ° C / 104 ° F жоғары температура үшін пайдаланбаңыз.  
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1754 1752       +       1751 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

биологиялық тығыздағышпен10) 

1761 1762 

   

2078 0536 ---- --- 0553 0501 0578  

         

Қолданылу аясы мл 1,5 2,0 3 4 5 6 7 
2,7 - 

3 
4,5 - 

5 

Өлшемі   x L мм 11 x 38 11 x 38 10 x 60 12 x 60 12 x 75 12 x 82 12 x 100 
11 x 
66 

11 x 
92 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

144 144 72 96 96 96 96 96 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4779/3494 4779/3494 4779 4668 4668 4668 4668 4668 

Радиус мм 171/125 171/125 171 167 167 167 167 167 

 9 (97%) сек 42 

 9 сек  27 

Температура °C 1) 0 

Үлгілерді жылыту °C 2) 13 

 
1754 1752       +       1751 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

биологиялық тығыздағышпен10) 

1763-A 

 

0500 2079 0507      

    
    

Қолданылу аясы мл 9 10 15 10 8 4,5 - 5 7,5 – 8,2 9 - 10 

Өлшемі   x L мм 14 x 100 17 x 70 17 x 100 16 x 80 16 x 81 15 x 75 15 x 92 16 x 92 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

52 52 52 52 52 52 52 52 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4668 4668 4668 4668 4668 4668 4668 4668 

Радиус мм 167 167 167 167 167 167 167 167 

 9 (97%) сек 42 

 9 сек  27 

Температура °C 1) 0 

Үлгілерді жылыту °C 2) 13 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1754 1752       +       1751  

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

 

биологиялық тығыздағышпен10)  

1763-A  

  

 

      0518  

   8)       

 

Қолданылу аясы мл 8 4 -7 8,5 - 10 14 12 10 15  

Өлшемі   x L мм 16 x 125 16 x 75 16 x 100 16.5 x 106 16 x 101 15 x 102 17 x 100  

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12 52 52 52 52 52 52  

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000  

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4668 4668 4668 4668 4668 4668 4668  

Радиус мм 167 167 167 167 167 167 167  

 9 (97%) сек 42  

 9 сек  27  

Температура °C 1) 0  

Үлгілерді жылыту °C 2) 13  

 
1754 1752       +       1751 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

биологиялық тығыздағышпен10) 

1764 1765 1766 1767 1768 

     

 0519  0521 0548 0526 0523 0530 

        

Қолданылу аясы мл 20 25 45 50 75 100 100 250 

Өлшемі   x L мм 21 x 100 24 x 100 31 x 100 34 x 100 35 x 105 44 x 100 40 x 115 65 x 115 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

24 24 12 12 12 4 4 4 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4668 4668 4668 4668 4668 4640 4640 4640 

Радиус мм 167 167 167 167 167 166 166 166 

 9 (97%) сек 42 

 9 сек  27 

Температура °C 1) 0 

Үлгілерді жылыту °C 2) 13 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
8) Тесіктің ішкі шеңберін ғана алады  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1754 1752       +       1751 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

биологиялық тығыздағышпен10) 

1769 1771 1772 1773 1774-A 1775 

      

4) 5127 0509 0513 --- 0546  0545 

 14)  14)       

Қолданылу аясы мл 290 250 15 50 12 50 50 30 

Өлшемі   x L мм 62 x 137 62 x 122 17 x 120 29 x 115 17 x 100 29 x 107 29 x 115 26 x 95  

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

4 4 36 16 36 16 16 24 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4863 4863 4863 4863 4696 4752 4752 4807 

Радиус мм 174 174 174 174 168 170 170 172 

 9 (97%) сек 42 

 9 сек  27 

Температура °C 1) 0 

Үлгілерді жылыту °C 2) 13 

 
1754 1752       +       1751 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

биологиялық тығыздағышпен10) 

1777 1778 1779 

   

0547 0539 / 0538 0549 Nalgene® Nunc®    

 

 
 

   4)   

 

  

Қолданылу аясы мл 85 94 85 175 200 25 30 30 

Өлшемі   x L мм 38 x 106 38 x 106 38 x 106 62 x 144 60 x 130 25 x 90 25 x 110 25 x 110 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8  8 4 4 20 20 20 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4807 4807 4807 4863 4863 4528 4528 4528 

Радиус мм 172 172 172 174 174 162 162 162 

 9 (97%) сек 42 

 9 сек  27 

Температура °C 1) 0 

Үлгілерді жылыту °C 2) 13 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 1752 қақпағы жабық емес 1751   
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
14) +40 ° C жоғары температурада және / немесе толтыру деңгейі 

төмен болған кезде, контейнерлер деформациялануы мүмкін           
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1754 1752       +       1751 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  +    

биологиялық тығыздағышпен10) 

1781 1782 1783 

   

        

         

Қолданылу аясы мл 1,1 – 1,4 225 175 10 2,6 - 2,9 4,9 
1,6 - 

5 
4 -7 5 

Өлшемі   x L мм 8 x 66 61 x 137 61 x 118 13 x 100 13 x 65 13 x 90 
13 x 
75 

13 x 
100 

13 x 75 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

96 4 4 64 64 64 64 64 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 4668 4863 4863 4668 4668 4668 4668 4668 

Радиус мм 167 174 174 167 167 167 167 167 

 9 (97%) сек 42 

 9 сек  27 

Температура °C 1) 0 

Үлгілерді жылыту °C 2) 13 

 
1760 1753 

Көлденең ротор, 2 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

 
      1485 

      
 

MTP MS CP DWP QP 
Микропланш
еты Terasaki 

96- местный 
ПЦР-

планшет 
ПЦР-стрипы 

 

 
 

 
  

 
 

 

Қолданылу аясы мл        0,2 

Өлшемі  ГхШхВ мм 
86x128x17,5/ 
86x128x15 9) 

86x128x46 86x128x22 86x128x44,5 86x128x83 59x84x11 82x124x20  --- 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 / 10  9) 2 6 2 2 4 2 48 x 8 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2397  2397 2397 2397 2397 2397 2397 2397 

Радиус мм 134 134 134 134 134 134 134 134 

 9 (97%) сек 30 

 9 сек  23 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 15 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  

 
MTP  
 Титрлеу Микротитердің 

CP  
 Жасуша 
культураларына 
арналған тақталар 

DWP  
 Тақталар Deep Well 
Plate 

MS Micronic жүйесі 
  

9) Қақпақсыз MTP  
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1798              5051           +            5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 

 90° 
 

     

 

5227 5242 5243   5243 5247 

   
2 x 6316   

0553 0501   0519  0521 0578 

       4)   

Қолданылу аясы мл 5 6 2,7 – 3 4,5 – 5 25 50 50 7 

Өлшемі   x L мм 12 x 75 12 x 82 11 x 66 11 x 92 24 x 100 29 x 115 34 x 100 12 x 100 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

80 80 80 80 20 8 8 80 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2773 2773 2773 2773 2755 2755 2755 2755 

Радиус мм 155 155 155 155 154 154 154 154 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1798 5051              +            5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    

 

5247-91 5248 5248-91 5249 5257 

  6)     6)   

0578 0507 ---- 0518 0507 0518 0523 2078 0536 

         

Қолданылу аясы мл 7 15 8,5 - 10 15 15 15 100 1,5 2,0 

Өлшемі   x L мм 12 x 100 17 x 100 16 x 100 17 x 100 17 x 100 17 x 100 40 x 115 11 x 38 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

80 48 48 48 48 48 4 160 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2755 2755 2755 2755 2755 2755 2755 1950/2826 

Радиус мм 154 154 154 154 154 154 154 109/158 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 5051 не закрывается колпачком 5053   
6) ластануға арналған  
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1798                5051           +            5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

     

 

5281 5258 5258 5259 5262 5264 

          

2078 0536   0513 0526 0500   

     4)    4)     

Қолданылу аясы мл 1,5 2,0 10 9 - 10 50 100 9 4 - 5,5 7,5 - 8,2 

Өлшемі   x L мм 11 x 38 15 x 102 16 x 92 29 x 115 44 x 100 14 x 100 15 x 75 15 x 92 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

64 44 44 8 4 48 48 48 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2826 2755 2755 2826 2755 2773 2773 2773 

Радиус мм 158 154 154 158 154 155 155 155 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1798 5051             +           5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    

 

5264 5266 5267 5268 

     

        

 

 

  4)   4)      

Қолданылу аясы мл 4 - 7 30 30 3 1,1 - 1,4 2,6 -2,9 4,9 1,6 - 5 

Өлшемі   x L мм 16 x 75 25 x 110 25 x 110 10 x 60 8 x 66 13 x 65 13 x 90 13 x 75 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

48 20 20 80 80 48 48 48 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2773 2755 2755 2737 2737 2808 2808 2808 

Радиус мм 155 154 154 153 153 157 157 157 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 5051 қақпағы 5053 қақпағымен жабылмайды   
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1798 5051             +               5053      

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    

     

      

5268 6306 6306      

     

     

 0509 ---      

   4) 

 

 

     

Қолданылу аясы мл 4 - 7 15 12      
Өлшемі   x L мм 13 x 100 17 x 120 17 x 100      
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

48 28 28      

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000      
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2808 2898 

2898 

     

Радиус мм 157 162 162      

 9 (97%) сек 24      

 9 сек  17      

Температура °C 1) - 8      
Үлгілерді жылыту °C 2) 11      

 
1798 5092          +          5093 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                

биологиялық тығыздағышпен10) 

1791 6319 5120 5121 

 
   

0530 5127 5) 0578   0507   

 14) 14) 
      

Қолданылу аясы мл 250 250 290 7 4,5 - 5 4 - 7 15 2,6 – 2,9 9 - 10 

Өлшемі   x L мм 65 x 115 
62 x 
122 

62 x 
137 

12 x 100 11 x 92 13 x 100 17 x 100 13 x 65 16 x 92 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

4 4 48 48 48 28 28 28 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3095 3095 3005 3005 3005 3005 3005 3005 

Радиус мм 173 173 168 168 168 168 168 168 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 5051 қақпағы 5053 қақпағымен жабылмайды 
5) 5092 қақпағы 5053 қақпағымен жабылмайды 
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды 
14) +40 ° C жоғары температурада және / немесе толтыру деңгейі 

төмен болған кезде, контейнерлер деформациялануы мүмкін           
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1798 5092          +          5093 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                

биологиялық тығыздағышпен10) 

5121 5121-93 5122 

      

 5)  --- 0518  0519 --- --- 

   

 

    

 

  

Қолданылу аясы мл 
8,5 - 
10 

8 10 12 15 4 - 7 25 30 30 

Өлшемі   x L мм 
16 x 
100 

16 x 
125 

15 x 102 17 x 100 17 x 100 16 x 75 24 x 100 25 x 110 25 x 110 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

28 28 28 28 28 16 16 16 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3005 3059 3005 3005 3005 3005 2898 2898 2898 

Радиус мм 168 171 168 168 168 168 162 162 162 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1798 5092          +          5093 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                

биологиялық тығыздағышпен10) 

5123 5124 5125 5126 5128 5129  5134 

         

0513 0521 0526 0523 0501 0553 --- 0509  

       
  

Қолданылу аясы мл 50 50 100 100 6 5 4 15 25 

Өлшемі   x L мм 29 x 115 34 x 100 44 x 100 40 x 115 12 x 82 
13 x 
75 

12 x 
60 

17 x 120 25 x 90 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 4 4 4 48 48 28 12 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3095 2952 2952 2952 3005 3005 3095 2826 

Радиус мм 173 165 165 165 168 168 173 158 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
5) 5092 не закрывается колпачком 5053   
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1798 5092          +          5093 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                 

биологиялық тығыздағышпен10) 

5135 5136 

  

--- 2079 0507      

        
Қолданылу аясы мл 50 10 15 10 4 – 4,5 7,5 – 8,2 9 - 10 10 

Өлшемі   x L мм 29 x 115 17 x 70 17 x 100 16 x 80 15 x 75 15 x 92 16 x 92 15 x 102 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 32 32 32 32 32 32 32 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3023 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 

Радиус мм 169 165 165 165 165 165 165 165 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1798 5092          +          5093 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                

биологиялық тығыздағышпен10) 

5136 5137 

  

  0518  0501    

   
  

   
Қолданылу аясы мл 8,5 – 10 4 -7 15 5 6 1,1 – 1,4 2,7 - 3 2,6 – 2,9 

Өлшемі   x L мм 16 x 100 16 x 75 17 x 100 12 x 75 12 x 82 8 x 66 11 x 66 13 x 65 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

32 32 32 32 32 32 32 32 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 

Радиус мм 165 165 165 165 165 165 165 165 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1798 5092          +          5093 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                

биологиялық тығыздағышпен10) 

5137 5138 

  

        

    
     

Қолданылу аясы мл 4,9 4,5 - 5 1,6 - 5 4 - 7 5 
1,1 – 
1,4 

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

Өлшемі   x L мм 13 x 90 11 x 92 13 x 75 13 x 100 13 x 75 
8 x 
66 

11 x 
66 

13 x 65 13 x 75 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

32 32 32 32 32 48 48 48 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2952 2952 2952 2952 2952 2540 2540 2540 

Радиус мм 165 165 165 165 165 142 142 142 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1717  

Көлденең ротор 10 орындық 
 
 
 

 
 
 

 45° 

 

 

--- 1462-A     

 

 

 

    

0513 0509       

  

      

Қолданылу аясы мл 50 15       

Өлшемі   x L мм 29 x 115 17 x 120       
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

10 10       

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000       
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2916 2916       

Радиус мм 163 163       

 9 (97%) сек 19       

 9 сек  14       

Температура °C 1) - 9       
Үлгілерді жылыту  °C 2) 11       

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1711 1377 1378 1379  

 
Барабан роторы 6 орындық 

 
 
 

 
 
 90° 
 
 

 

   

 

 

   

    

2078 0536   

  

 

 
 

 

 

 

  

Қолданылу аясы мл 1,5  2,0 0,4 0,2 0,5 0,8   

Өлшемі   x L мм 11 x 38 6 x 45 6 x 18 8 x 30 8 x 45   
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

60 192 126  

Макс. жылдамдығы RPM 15000 15000 15000  

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 18866 18866 18866  

Радиус мм 75 75 75  

 9 (97%) сек 25  

 9 сек  23  

Температура °C 1) 2  
Үлгілерді жылыту  °C 2) 16  

 
1720  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 
 

 
 
 
 45° 
 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

 

   1454 1446 1447 

--- ---  

  

0547 0549 0539 / 0538 0513 0546 0519 0545 

  

 
 

     

Қолданылу аясы мл 85 94 50 50 25 30 

Өлшемі   x L мм 38 x 106 38 x 106 29 x 115 29 x 107 24 x 100 26 x 95 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 6 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 13528 / 16369 13528 / 16369 13528 / 16369 12745 / 15422 12969 / 15692 12410 / 15016 12410 / 15016 

Радиус мм 121 114 116 111 

 9 (97%) сек 39 /45 

 9 сек 36 / 44 

Температура °C 1) 1 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 10 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

   

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 сағат 
жұмыс уақытын жылыту 
(тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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1720  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 
 

 
 
 
 45° 
 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

 

1466 1451 1403 1448 

     

0509 0507   0518   

        

Қолданылу аясы мл 15 15 8,5 – 10 
7,5 - 8,2; 9 

- 10 
15 4 10 

Өлшемі   x L мм 17 x 120 17 x 100 16 x 100 15 / 16 x 92 17 x 100 12 x 40 16 x 80 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 6 12 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 13081 / 15828 12745 / 15422 12745 / 15422 12745 / 15422 12745 / 15422 12410 / 15016 

Радиус мм 117 114 114 114 111 

 9 (97%) сек 39 /45 

 9 сек 36 / 44 

Температура °C 1) 1 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 10 

 
1720  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 
 

 
 
 
 45° 
 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

 

1449 1463 

  

2078 0536  0521 0548 

  
   

Қолданылу аясы мл 1,5  2,0 3 50 75 

Өлшемі   x L мм 11 x 38 10 x 60 34 x 100 35 x 105 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

24 24 6 6 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 11000 10000 11000 10000 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 12969 / 15692 12969 / 15692 12969 15692 13304 16098 13304 16098 

Радиус мм 116 116 119 119 

 9 (97%) сек 39 /45 

 9 сек 36 / 44 

Температура °C 1) 1 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 10 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

   

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 сағат 
жұмыс уақытын жылыту 
(тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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1720  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 
 

 
 
 
 45° 
 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

 

      

SK 63.98 

 0501   

  

 

  

Қолданылу аясы мл 5 6 1,6 – 5 2,6 – 2,9 

Өлшемі   x L мм 12/13 x 75 12 x 82 13 x 75 13 x 65 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12 12 12 12 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 /11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 11963 / 14475 11963 / 14475 11963 / 14475 11963 / 14475 

Радиус мм 107 107 107 107 

 9 (97%) сек 39 /45 

 9 сек 36 / 44 

Температура °C 1) 1 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 10 

 
1721 1467 1468 

Ротор бұрышы, 8 орындық 

 
 
 

 
 
 45° 

  

 

 

0716 E2109  E2110  

 
 

 
 

 

0507 ---- 0518  0509 --- 0513 0546 

        

Қолданылу аясы мл 15 12 15 9 - 10 15 50 50 50 

Өлшемі   x L мм 17 x 100 17 x 100 17 x 100 16 x 92 17 x 120 29 x 115 29 x 115 29 x 107 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

32 32 32 32 32 8 8 8 

Макс. жылдамдығы RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 3215 3215 3215 3215 3283 3147 3147 3147 

Радиус мм 142 142 142 142 145 139 139 139 

 9 (97%) сек 17 

 9 сек  14 

Температура °C 1) - 11 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 10 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

   

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 сағат 
жұмыс уақытын жылыту 
(тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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1721 1467  

Ротор бұрышы, 8 орындық 

 
 
 

 
 
 45° 

 

 

  

 

1054-A  

 

 

 0701 0553       

 

 

    

 

  

 

Қолданылу аясы мл 4 5 1,1 – 1,4 2,7 - 3 2,6 – 2,9 1,6 - 5 5  
Өлшемі   x L мм 12 x 60 12 x 75 8 x 66  11 x 66 13 x 65 13 x 75 13 x 75  
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

32 32 32 32 32 32 32  

Макс. жылдамдығы RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2694 2762 2762 2762 2762 2762 2762  

Радиус мм 119 122 122 122 122 122 122  

 9 (97%) сек 17  
 9 сек  14  

Температура °C 1) - 11  
Үлгілерді жылыту °C 2) 10  

 
1789-A  

Ротор бұрышы 30 орындық 
 
 

 
 

 45° 
 

биологиялық 
тығыздағышпен 

10) 

 

 

--- 2031  13) 2023 2024   

 

 
  

  

0536 2078 --- --- --- ---   

   
 

 

 
 

  

Қолданылу аясы мл 2,0 1,5 0,8 0,5 0,4 0,2   

Өлшемі   x L мм 11 x 38 11 x 38 8 x 45 8 x 30 6 x 45 6 x 18   
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

30 30 30 30 30 30   

Макс. жылдамдығы RPM 15000 15000 15000 15000 15000 15000   

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 24400 24400 24400 24400 24400 24400   

Радиус мм 97 97 97 97 97 97   

 9 (97%) сек 23   

 9 сек  20   

Температура °C 1) 4   
Үлгілерді жылыту  °C 2) 19   

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

   

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 сағат 
жұмыс уақытын жылыту 
(тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды    
13) Центрифугалау кезінде жоғары жылдамдықта пайдалануға 
ұсынылады 
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1792  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 

 
 

 45° 

 

биологиялық тығыздағышпен 
10) 

 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
 ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

    1454 1446 

--- --- 

  
0539 / 0538 0549 0547 0513 0546 

  0539 
+ 

 0538 
 

 
 

 

  

Қолданылу аясы мл 94 85 85 50 50 

Өлшемі   x L мм 38 x 106 38 x 106 29 x 115 29 x 107 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 6 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 13640 / 16504 12522 / 15151 13640 / 16504 13304 / 16098 13081 / 15828 

Радиус мм 122 122 119 117 

 9 (97%) сек 40 / 48 

 9 сек 37 / 44 

Температура °C 1) 4 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 16 

 
1792  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 

 
 

 45° 

 

биологиялық тығыздағышпен 
10) 

 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
 ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

 

1447 1466 1451 1403 

    

0519 0545 0509 0507   

      
Қолданылу аясы мл 25  30 15 15 7,5 – 8,2 4 

Өлшемі   x L мм 24 x 100  26 x 95 17 x 120 17 x 100 15 x 92 12 x 40 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 24 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 12522 / 15151 12522 / 15151 13081 / 15828 12857 / 15557 12857 / 15557 

Радиус мм 112 117 115 115 

 9 (97%) сек 40 / 48 

 9 сек 37 / 44 

Температура °C 1) 4 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 16 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме 

температурасында ең төмен температура 20 ° C және ең 
көп революция саны 

   

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 
сағат жұмыс уақытын жылыту 
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1792  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 
 

 
 

 45° 

 

биологиялық тығыздағышпен 
10) 

 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
 ROTINA 380R: 11.000 RPM

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
 ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

1451 

 

   0518 

    

Қолданылу аясы мл 9 - 10 10 8,5 - 10 15 

Өлшемі   x L мм 16 x 92 15 x 102 16 x 100 17 x 100 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 6 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 12857 / 15557  12857 / 15557 12857 / 15557 12857 / 15557 

Радиус мм 115 115 115 115 

 9 (97%) сек 40 / 48 

 9 сек 37 / 44 

Температура °C 1) 4 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 16 

 
1792  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 

 
 
 45° 
 

биологиялық тығыздағышпен 
10) 

 

 ROTINA 380: 10.000 RPM 
 ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

1448 1449 1463 

     

 2078 0536 --- 0521 0548 

   
   

Қолданылу аясы мл 10 1,5 2,0 3 50 50 

Өлшемі   x L мм 16 x 80 11 x 38 11 x 38 10 x 60 34 x 100 35 x 105 

Кол-во на адаптер 2 4 1 1 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12 24 6 6 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 12857 / 15557 13081 / 15828 13640 / 16504 13640 / 16504 

Радиус мм 115 117 122 122 

 9 (97%) сек 40 / 48 

 9 сек 37 / 44 

Температура °C 1) 4 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 16 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме 

температурасында ең төмен температура 20 ° C және ең 
көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 
сағат жұмыс уақытын жылыту 
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
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1792  

Ротор бұрышы 6 орындық 
 

 
 
 45° 
 

биологиялық тығыздағышпен 
10) 

 
 ROTINA 380: 10.000 RPM 
 ROTINA 380R: 11.000 RPM 

 

 

      

SK 63.98 

0553 --- 0501   

   

 

  

Қолданылу аясы мл 5 6 1,6 – 5 2,6 – 2,9 

Өлшемі   x L мм 12 x 75 13 x 75 12 x 82 13 x 75 13 x 65 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12 12 12 12 

Макс. жылдамдығы RPM 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 

Макс. RCF 

(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 12186 / 14745 12186 / 14745 12186 / 14745 12186 / 14745 

Радиус мм 109 109 109 109 

 9 (97%) сек 40 / 48 

 9 сек 37 / 44 

Температура °C 1) 4 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 16 

 
1798 5051      +       5280         5053 

Көлденең ротор 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

           

 

1662 1670 

    2 х в 5280   12) 
2 х в 5280 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Қолданылу аясы мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 

Өлшемі   / 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 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8 8 8 8 8 8 8 

Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 

Радиус мм 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме 

температурасында ең төмен температура 20 ° C және ең 
көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 
сағат жұмыс уақытын жылыту 
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
10) TÜV DIN EN 61010, 2 - 020 бөлігіне сәйкес сыналды  
12) 1100-ден аспайтын слайд үшін RCF шектеңіз  
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1798 5051       +       5280           5053   

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

            

  

   

1670 1470   

  12) 
2 х в 5280 

 
  

1665 1666 1667 1668 1471 1475   

      
  

Қолданылу аясы мл 4 8 3 x 2 4 x 1 1 x 8 2 x 8   

Өлшемі   / A мм² 12,4 x 120 17,5 x 240 8,7 / 60 6,2 / 30 17,5 / 240 17,5 / 240   

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8 8 8 8 8   

Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- ---   

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000   

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1664/2665 1664/2665   

Радиус мм 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 93 / 149 93 / 149   

 9 (97%) сек 24   

 9 сек  17   

Температура °C 1) - 8   

Үлгілерді жылыту °C 2) 11   

 
1726 1661     1660 

 
Көлденең ротор, 6 орындық 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 
 

 +       

 

1662 1670 

   12) 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Қолданылу аясы мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 

Өлшемі   / 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 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 

Радиус мм 112 112 112 112 112 112 112 112 

 9 (97%) сек 19 

 9 сек  18 

Температура °C 1) - 6 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 9 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме 

температурасында ең төмен температура 20 ° C және ең 
көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революциялардың максималды санын және 1 
сағат жұмыс уақытын жылыту 
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
12) 1100-ден аспайтын слайд үшін RCF шектеңіз  
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1726 1661     1660 1660 1680 

Көлденең ротор, 6 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

 +        
 

 

1670 1285 1662 

  12)   

1665 1666 1667 1668  1671 1672 1673 

    
 

 

Қолданылу аясы мл 4 8 3 x 2 4 x 1 
Жылжымалы 

әйнектер 
[1] 0,5 [1] 0,5 [1] 0,5 

Өлшемі   / A мм² 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 26 / 76 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6 6 6 36 6 6 6 

Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- [1] 1696    [1] 1696 [1] 1696 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2003 2003 2003 2003 1932 1825 1825 1825 

Радиус мм 112 112 112 112 108 102 102 102 

 9 (97%) сек 19 

 9 сек  18 

Температура °C 1) - 6 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 9 

 
1726 1661     1660       

Көлденең ротор, 6 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 
 

 +       
      

       

1470      

 
      

1471 1475       

  
      

Қолданылу аясы мл 1 x 8  2 x 8       
Өлшемі   / A мм² 17,5 / 240 17,5 / 240       
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 6       

Фильтровальные карточки --- ---       

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000       
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 1914 1914       

Радиус мм 107 107       

 9 (97%) сек 19       

 9 сек  18       

Температура °C 1) - 6       
Үлгілерді жылыту  °C 2) 9       

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында 
ең төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
12) 1100-ден аспайтын слайд үшін RCF шектеңіз  
[1] Бір қадам әдісі    
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1748 1661     1660 

Көлденең ротор, 8 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 
 

 +       

 

1662 1670 

   12) 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Қолданылу аясы мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 

Өлшемі   / 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 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8 8 8 8 8 8 8 

Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 

Радиус мм 135 135 135 135 135 135 135 135 

 9 (97%) сек 18 

 9 сек  14 

Температура °C 1) - 10 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 9 

 
1748 1661     1660 1660 1680 

Көлденең ротор, 8 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

 +        
 

 

1670 1285 1662 

  12)   

1665 1666 1667 1668  1671 1672 1673 

    
 

 

Қолданылу аясы мл 4 8 3 x 2 4 x 1 
Жылжымалы 

әйнектер 
[1] 0,5 [1] 0,5 [1] 0,5 

Өлшемі   / A мм² 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 26 / 76 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8 8 8 48 8 8 8 

Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- [1] 1696    [1] 1696 [1] 1696 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2415 2415 2415 2415 2272 2218 2218 2218 

Радиус мм 135 135 135 135 127 124 124 124 

 9 (97%) сек 18 

 9 сек  14 

Температура °C 1) - 10 

Үлгілерді жылыту  °C 2) 9 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында 
ең төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
12) 1100-ден аспайтын слайд үшін RCF шектеңіз  
[1] Бір қадам әдісі    
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1748 1661     1660       

Көлденең ротор, 8 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 
 

 +       
      

       

1470      

 
      

1471 1475       

  
      

Қолданылу аясы мл 1 x 8  2 x 8       

Өлшемі   / A мм² 17,5 / 240 17,5 / 240       
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8       

Фильтровальные карточки --- ---       

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000       
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2325 2325       

Радиус мм 130 130       

 9 (97%) сек 18       

 9 сек  14       

Температура °C 1) - 10       
Үлгілерді жылыту  °C 2) 9       

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында 
ең төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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47.1.2 ROTINA 380, Тип 1701-30 

 
1798              5051           +            5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 

 90° 
 

     

 

5227 5242 5243   5243 5247 

   
2 x 6316   

0553 0501   0519  0521 0578 

       4)   

Қолданылу аясы мл 5 6 2,7 – 3 4,5 – 5 25 50 50 7 

Өлшемі   x L мм 12 x 75 12 x 82 11 x 66 11 x 92 24 x 100 29 x 115 34 x 100 12 x 100 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

80 80 80 80 20 8 8 80 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2773 2773 2773 2773 2755 2755 2755 2755 

Радиус мм 155 155 155 155 154 154 154 154 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1798 5051              +            5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    

 

5247-91 5248 5248-91 5249 5257 

  6)     6)   

0578 0507 ---- 0518 0507 0518 0523 2078 0536 

         

Қолданылу аясы мл 7 15 8,5 - 10 15 15 15 100 1,5 2,0 

Өлшемі   x L мм 12 x 100 17 x 100 16 x 100 17 x 100 17 x 100 17 x 100 40 x 115 11 x 38 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

80 48 48 48 48 48 4 160 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2755 2755 2755 2755 2755 2755 2755 1950/2826 

Радиус мм 154 154 154 154 154 154 154 109/158 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 5051 қақпағы 5053 қақпағымен жабылмайды  
6) ластануға арналған 
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1798                5051           +            5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

     

 

5281 5258 5258 5259 5262 5264 

          

2078 0536   0513 0526 0500   

     4)    4)     

Қолданылу аясы мл 1,5 2,0 10 9 - 10 50 100 9 4 - 5,5 7,5 - 8,2 

Өлшемі   x L мм 11 x 38 15 x 102 16 x 92 29 x 115 44 x 100 14 x 100 15 x 75 15 x 92 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

64 44 44 8 4 48 48 48 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2826 2755 2755 2826 2755 2773 2773 2773 

Радиус мм 158 154 154 158 154 155 155 155 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1798 5051             +           5053 

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    

 

5264 5266 5267 5268 

     

        

 

 

  4)   4)      

Қолданылу аясы мл 4 - 7 30 30 3 1,1 - 1,4 2,6 -2,9 4,9 1,6 - 5 

Өлшемі   x L мм 16 x 75 25 x 110 25 x 110 10 x 60 8 x 66 13 x 65 13 x 90 13 x 75 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

48 20 20 80 80 48 48 48 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2773 2755 2755 2737 2737 2808 2808 2808 

Радиус мм 155 154 154 153 153 157 157 157 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 5051 қақпағы 5053 қақпағымен жабылмайды   
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1798 5051             +               5053      

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    

     

      

5268 6306 6306      

     

     

 0509 ---      

   4) 

 

 

     

Қолданылу аясы мл 4 - 7 15 12      
Өлшемі   x L мм 16 x 75 17 x 120 17 x 100      
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

48 28 28      

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000      
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 2808 2898 

2898 

     

Радиус мм 157 162 162      

 9 (97%) сек 24      

 9 сек  17      

Температура °C 1) - 8      
Үлгілерді жылыту °C 2) 11      

 
1798 5051      +       5280         5053 

Көлденең ротор 4 орындық 
 
 

 
 
 
 90° 
 

           

 

1662 1670 

    2 х в 5280   12) 
2 х в 5280 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Қолданылу аясы мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 

Өлшемі   / 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 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8 8 8 8 8 8 8 

Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 

Радиус мм 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 

 9 (97%) сек 24 

 9 сек  17 

Температура °C 1) - 8 

Үлгілерді жылыту °C 2) 11 

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында ең 
төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат  
  (тек центрифугада салқындату жоқ) 

 

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
4) 5051 қақпағы 5053 қақпағымен жабылмайды  
12)   1100-ден аспайтын слайд үшін RCF шектеңіз  
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1798 5051       +       5280           5053   

Көлденең ротор, 4 орындық 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

            

  

   

1670 1470   

  12) 
2 х в 5280 

 
  

1665 1666 1667 1668 1471 1475   

      
  

Қолданылу аясы мл 4 8 3 x 2 4 x 1 1 x 8 2 x 8   

Өлшемі   / A мм² 12,4 x 120 17,5 x 240 8,7 / 60 6,2 / 30 17,5 / 240 17,5 / 240   

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 8 8 8 8 8   

Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- ---   

Макс. жылдамдығы RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000   

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1664/2665 1664/2665   

Радиус мм 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 93 / 149 93 / 149   

 9 (97%) сек 24   

 9 сек  17   

Температура °C 1) - 8   

Үлгілерді жылыту °C 2) 11   

 
 
47.1.3 ROTINA 380 R, Тип 1706-50  

 
1795 4692        

Ротор бұрышы 2 орындық 
 

 
 

 
 
 
 30° 

 

       

 

       

        

        

        

Қолданылу аясы мл         

Өлшемі   x L мм         

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

        

Макс. жылдамдығы RPM 2000        

Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

3) 519        

Радиус мм 116        

 9 (97%) сек 22        

 9 сек 22        

 
1) Салқындату центрифугаларында бөлме температурасында 
ең төмен температура 20 ° C және ең көп революция саны 

  

2) Үлгілерді революцияның максималды санына жылыту және 
жұмыс ұзақтығы 1 сағат (тек центрифугада салқындату жоқ) 

  

3) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
12)   1100-ден аспайтын слайд үшін RCF шектеңіз  

 
 
 


