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Bloki grzewcze

Bloki grzewcze
Bloki grzewcze 2-blokowe z pokrywą
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Wielozadaniowe bloki grzewcze doskonale nadają się do zastosowań wymagających 
stabilnej temperatury. Bliski kontakt probówki z blokiem zapewnia maksymalne 
zatrzymywanie ciepła, co przekłada się na skuteczne podgrzewanie. Modele analogowe 
o wysokiej mocy i stałej temperaturze stanowią opcję ekonomiczną, natomiast modele 
cyfrowe zapewniają wyjątkową jednolitość i stabilność temperatury, w których wymagana 
jest powtarzalności wyników. Urządzenia mieszczą opcjonalne wymienne bloki modułowe 
z ponad 40 opcjami.

• Wyjątkowo stabilne i wyrównane temperatury
• Dokładne i szybkie podgrzewanie próbek dzięki mikroprocesorowej 

regulacji temperatury PID (modele cyfrowe)
• Modele cyfrowe mogą być kalibrowane wg zewnętrznych  

mierników temperatury

Bloki grzewcze
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Rozmiar Zakres temperatury Stabilność temperatury
37°C

Stabilność w ramach 
bloku przy 37°C

Stabilność temperatury 
pomiędzy podobnymi 

blokami przy 37°C

Czas nagrzewania  
do 100°C

1 blok

Od +5°C powyżej temperatury 
otoczenia do 120°C

Urządzenia o napięciu 
230 V: ± 0,2°C

Urządzenia o napięciu 
230 V: ± 0,2°C

nie dot. 45 minut

2 bloki ± 0,1°C 50 minut

4 bloki ± 0,2°C 60 minut

6 bloków ± 0,3°C 65 minut 

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w temperaturze od 18 do 33°C i przy 
maksymalnej wilgotności względnej od 20% do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Denaturacja białek, badania DNA, ELISA i inne badania immunologiczne.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Bloki 
modułowe są sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Bloki grzewcze
• Wyjątkowo wyrównane i stabilne temperatury
• Opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej
• Wymienne bloki modułowe
Przeznaczone do zastosowań wymagających powtarzalnych wyników  
i bardzo wysokiej stabilności temperatur. Te wielofunkcyjne urządzenia są 
idealne do prowadzenia inkubacji, aktywacji hodowli, reakcji enzymatycznych, 
testów immunologicznych, pomiaru punktu topnienia i wrzenia oraz szeregu 
innych procedur laboratoryjnych. Zintegrowany uchwyt podpierający  
z pokrętłem blokującym umożliwia zastosowanie zestawu zewnętrznego 
czujnika temperatury. Opcjonalny zestaw zewnętrznego czujnika temperatury 
monitoruje rzeczywistą temperaturę bloku i próbki. Każdy z pięciu modeli jest 
przystosowany do oddzielnych bloków modułowych mieszczących probówki 
różnych rozmiarów od mikroprobówek 0,2 ml do probówek wirówkowych 
50 ml. Każdy blok jest wyposażony w studzienkę na termometr służącą do 
pomiaru temperatury bloku. Wydajne podgrzewanie spowodowane bliskim 
kontaktem pomiędzy probówką a blokiem przekłada się na maksymalny stopień 
zatrzymania ciepła. Do działania podgrzewaczy wymagane są modułowe bloki 
grzewcze OHAUS. Bloki modułowe są sprzedawane osobno (patrz strony 75–77).

Funkcje operacyjne:
Sterowanie mikroprocesorowe: regulator temperatury PID z opcjonalnym 
termometrem zewnętrznym RTD zapewnia stabilność temperatury  
z dokładnością do ± 0,1°C przy zachowaniu stabilności temperatury w zakresie 
± 0,1°C. Próbki są podgrzewane do określonej temperatury szybko i dokładnie. 
Temperaturę można regulować z dokładnością do ± 0,1°C.
Wyświetlacz LED: sterowanie za pomocą touchpada oraz czytelne, niezależne 
wyświetlacze LED wyświetlające temperaturę i czas. Wyświetlacz zapewnia 
powtarzalność i dokładność wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze 
widoczny z większej odległości. Pokazuje temperaturę zdefiniowaną  
i rzeczywistą.   Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po 
ponownym włączeniu.
Zestaw do kalibracji temperatury: umożliwia użytkownikowi kalibrację 
urządzenia według zewnętrznego miernika temperatury.

Funkcje bezpieczeństwa:
Wskaźnik wysokiej temperatury: symbol ostrzeżenia o wysokiej temperaturze 
zapala się, kiedy temperatura wynosi powyżej 40°C.
Ochrona przed przegrzaniem: jeśli wartość zdefiniowanej temperatury zostanie 
przekroczona o 10°C, podgrzewanie wyłączy się automatycznie.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas się 
skończy lub kiedy urządzenie osiągnie zdefiniowaną temperaturę.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych 
z porażeniem prądem, nie należy napełniać studzienki ani otworu bloku  
wodą lub innymi płynami. Urządzenie zostało zaprojektowane jako sucha 
łaźnia/inkubator.

Bloki grzewcze
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Opis Numer produktu

Zewnętrzny zestaw do pomiaru temperatury 30400246

Zewnętrzny zestaw do pomiaru  
temperatury
Umożliwia urządzeniu odczytanie rzeczywistej temperatury bloku i próbki oraz 
wyświetlenie tej temperatury na panelu sterowania. Opcjonalny zewnętrzny 
zestaw czujnika temperatury zawiera czujnik RTD PT100 ze stali nierdzewnej, 
pręt wspierający o dług. 45,7 cm, zacisk do termometru / czujnika temperatury 
i haczyk łączący. Czujnik PT100 RTD pasuje idealnie do studzienki termometru 
każdego bloku modułowego.

Pojemność bloku Wymiary (dł. x szer. x wys.) Model Numer produktu

1 31,5 × 20,3 × 8,9 cm HB1DG 30392061

2 39,1 × 20,3 × 8,9 cm HB2DG 30392082

4 42,9 × 20,3 × 8,9 cm HB4DG 30392089

6 53,1 × 20,3 × 8,9 cm HB6DG 30392096

Cyfrowe bloki grzewcze
Bloki grzewcze
Bloki grzewcze
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Rozmiar Zakres
temperatury

Stabilność w ramach 
bloku przy 37°C Stabilność temperatury przy 37°C

Stabilność temperatury 
pomiędzy podobnymi 
blokami w temp. 37°C

Czas nagrzewania 
do 100°C

1 blok
Niski zakres:

Temperatura otoczenia 
+5°C do 100°C
Wysoki zakres:

od 75°C do 150°C

Urządzenia o napięciu 
230 V:

± 0,2°C

Urządzenia o napięciu 230 V: ± 1,5°C nie dot. 45 minut

2 bloki Urządzenia o napięciu 230 V: ± 2,0°C ± 0,1°C 50 minut

4 bloki
Urządzenia o napięciu 230 V: ± 2,5°C

± 0,2°C 70 minut

6 bloków ± 0,3°C 75 minut 

Bloki grzewcze
• Zastosowanie wielozadaniowe
• Wymienne bloki modułowe
• Sterowanie analogowe
Bloki grzewcze o wysokiej mocy i stałej temperaturze są ekonomiczne, 
wszechstronne i kompaktowe. Te wielofunkcyjne urządzenia są idealne do 
prowadzenia inkubacji, aktywacji hodowli, reakcji enzymatycznych, testów 
immunologicznych, pomiaru punktu topnienia i wrzenia oraz szeregu innych 
procedur laboratoryjnych. Każdy z pięciu modeli jest przystosowany do 
oddzielnych wymiennych bloków modułowych mieszczących różne pojemniki 
na próbki, takie jak mikroprobówki, probówki wirówkowe, fiolki, mikropłytki, 
probówki i paski PCR. Każdy blok jest wyposażony w studzienkę na termometr 
służącą do pomiaru temperatury bloku. Bloki modułowe z anodyzowanego 
aluminium zapewniają znakomitą stabilność temperatury i przenoszenie ciepła. 
Do działania podgrzewaczy wymagane są modułowe bloki grzewcze OHAUS. 
Bloki modułowe są sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Funkcje operacyjne:
Bloki grzewcze o wysokiej mocy i stałej temperaturze są ekonomiczne, 
wszechstronne i kompaktowe.
Sterowanie mikroprocesorowe: Sterownik temperatury PID odpowiada 
za precyzyjną kontrolę temperatury. Próbki są podgrzewane do określonej 
temperatury szybko i dokładnie.
Pokrętła regulacji: Pokrętła podwójnego sterowania temperaturą z podziałką 
od 1 do 10 zapewniają regulację w  dwóch zakresach temperatury. Pokrętło 
niskiego zakresu odpowiada za regulację od temperatury otoczenia do 100°C,  
a pokrętło wysokiego zakresu od 75°C do 150°C.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych  
z porażeniem prądem, nie należy napełniać studzienki ani otworu bloku wodą 
lub innymi płynami. Urządzenie zostało zaprojektowane jako sucha łaźnia/
inkubator.

Warunki pracy:
Urządzenie może pracować w temperaturze od 18 do 33°C i przy maksymalnej 
wilgotności względnej od 20% do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Koagulacja, badania krzepnięcia krwi i badania RH.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. Bloki modułowe  
są sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Bloki grzewcze
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Bloki grzewcze
Analogowe bloki grzewcze

Pojemność bloku Wymiary (dł. x szer. x wys.) Model Numer produktu

1 31,5 × 20,3 × 8,9 cm HB1AL 30392047

2 39,1 × 20,3 × 8,9 cm HB2AL 30392054

4 42,9 × 20,3 × 8,9 cm HB4AL 30392068

6 53,1 × 20,3 × 8,9 cm HB6AL 30392075

Bloki grzewcze
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Wielozadaniowe bloki grzewcze doskonale nadają się do zastosowań wymagających 
stabilnej temperatury. Bliski kontakt probówki z blokiem zapewnia maksymalne 
zatrzymywanie ciepła, co przekłada się na skuteczne podgrzewanie. Modele cyfrowe  
o wysokiej mocy i stałej temp. zapewniają wyjątkowo wyrównane i stabilne temperatury, 
które są wskazane w zastosowaniach wymagających powtarzalności wyników. Urządzenia 
mieszczą opcjonalne wymienne bloki modułowe z ponad 40 opcjami.

• Wyjątkowo stabilne i wyrównane temperatury
• Model z podgrzewaną pokrywą zmniejsza kondensację na pokrywach, 

zachowując integralność próbki
• Kalibracja względem zewnętrznego miernika temperatury dzięki trybowi 

kalibracji temperatury

Bloki grzewcze 2-blokowe  
z pokrywą
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Pojemność bloku Wymiary (dł. x szer. x wys.) Model Numer produktu

2 39,1 × 20,3 × 17,8 cm HB2DGHL 30392103

Rozmiar Zakres
temperatury

Stabilność temperatury 
przy 37°C

Stabilność w ramach 
bloku przy 37°C

Stabilność temperatury 
pomiędzy podobnymi 
blokami w temp. 37°C

Czas nagrzewania 
do 100°C

2 bloki Temperatura otoczenia 
+5°C do 100°C

Urządzenia o napięciu 
230 V: ± 0,2°C

Urządzenia o napięciu 
230 V: ± 0,2°C

± 0,2°C 50 minut

Boki grzewcze 2-blokowe  
z pokrywą
• Wyjątkowa stabilność i regulacja temperatury
• Podgrzewana pokrywa zmniejsza kondensację  

na pokrywach próbki
• Opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej
Cyfrowe bloki grzewcze OHAUS z podgrzewaną pokrywą są przeznaczone 
do zastosowań wymagających powtarzalnych wyników i bardzo wysokiej 
stabilności temperatur. Te wielofunkcyjne urządzenia są idealne do prowadzenia 
inkubacji izotermicznej, reakcji enzymatycznych, testów immunologicznych, 
denaturowania kwasu nukleinowego oraz szeregu innych procedur 
laboratoryjnych. Zintegrowany uchwyt podpierający z pokrętłem blokującym 
umożliwia zastosowanie zestawu zewnętrznego czujnika temperatury. 
Opcjonalny zestaw zewnętrznego czujnika temperatury monitoruje rzeczywistą 
temperaturę bloku i próbki. Blok grzewczy jest dostosowany do przyjęcia 
jednego bloku mikropłytek lub dwóch wymiennych bloków modułowych  
z możliwością stosowania różnych rozmiarów mikroprobówek o pojemności 0,2 
ml do probówek i fiolek o wysokości do 85 mm. Każdy blok jest wyposażony 
w studzienkę na termometr służącą do pomiaru temperatury bloku. Wydajne 
podgrzewanie spowodowane bliskim kontaktem pomiędzy probówką  
a blokiem przy niskiej gęstości konstrukcji gwarantuje wyjątkową stabilność 
temperatury. Podgrzewana pokrywa ułatwia regulację temperatury i zmniejsza 
ilość kondensatu na pokrywach próbek. Do działania podgrzewaczy wymagane 
są modułowe bloki grzewcze OHAUS. Bloki modułowe są sprzedawane osobno 
(patrz strony 75-77).

Funkcje operacyjne:
Sterowanie mikroprocesorowe: regulator temperatury PID z opcjonalnym 
termometrem zewnętrznym RTD zapewnia stabilność temperatury  
z dokładnością do ± 0,1°C przy zachowaniu stabilności temperatury w zakresie 
± 0,1°C. Próbki są podgrzewane do określonej temperatury szybko i dokładnie. 
Temperaturę można regulować z dokładnością do ± 0,1°C.
Wyświetlacz LED: sterowanie za pomocą touchpada oraz czytelne, niezależne 
wyświetlacze LED wyświetlające temperaturę i czas. Wyświetlacz zapewnia 
powtarzalność i dokładność wyników przy każdym pomiarze i jest dobrze 
widoczny z większej odległości. Pokazuje temperaturę zdefiniowaną  
i rzeczywistą.   Wyświetlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po 
ponownym włączeniu.
Zestaw do kalibracji temperatury: umożliwia użytkownikowi kalibrację 
urządzenia według zewnętrznego miernika temperatury.

Funkcje bezpieczeństwa:
Wskaźnik wysokiej temperatury: symbol ostrzeżenia o wysokiej temperaturze 
zapala się, kiedy temperatura wynosi powyżej 40°C.
Ochrona przed przegrzaniem: jeśli wartość zdefiniowanej temperatury zostanie 
przekroczona o 10°C, podgrzewanie wyłączy się automatycznie.
Alarm dźwiękowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm włącza się, kiedy czas się 
skończy lub kiedy urządzenie osiągnie zdefiniowaną temperaturę.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z 
porażeniem prądem, nie należy napełniać studzienki ani otworu bloku wodą lub 
innymi płynami. Urządzenie zostało zaprojektowane jako sucha łaźnia/inkubator.

Warunki pracy:
Urządzenia mogą pracować w temperaturze od 18 do 33°C  
(od 64 do 91°F) i wilgotności względnej wynoszącej od 20% do 80%, 
bez skraplania.

Zastosowanie:
Inkubacja izotermiczna, reakcje enzymatyczne, testy immunologiczne, 
denaturowanie kwasu nukleinowego oraz szereg innych procedur 
laboratoryjnych.

Informacje dotyczące zamawiania:
W zestawie znajduje się odłączany kabel zasilający z wtyczką. 
Opcjonalne zestawy termometrów opisano na stronie 68. Bloki 
modułowe są sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Bloki grzewcze
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* Kolor bloku modułowego może ulec zmianie

Akcesoria do bloków grzewczych
Bloki modułowe są wykonane z litego bloku z anodyzowanego aluminium*. Bliski kontakt probówek ze 
ściankami bloku pozwala na maksymalne zatrzymanie ciepła. Każdy blok jest wyposażony w studzienkę 
na termometr służącą do pomiaru temperatury bloku.

OSTROŻNIE! Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z porażeniem prądem, nie należy 
napełniać studzienki ani bloku wodą lub innymi płynami. Urządzenia zostały zaprojektowane jako 
sucha łaźnia/inkubator.

Wymiary pojedynczego bloku (dł. x szer. x wys.): 9,5 × 7,6 × 5,1 cm 
Wymiary podwójnego bloku (dł. x szer. x wys.): 15,2 × 9,5 × 5,7 cm

Akcesoria

Bloki modułowe na standardowe probówki

Typ probówki Liczba  
studzienek

Średn.  
studzienki

Głębokość  
studzienki

Numer  
produktu

Probówka 6 mm 30 8,3 mm 48,4 mm 30400158

Probówka 10 mm 24 10,7 mm 48,4 mm 30400151

Probówka 12/13 mm 20 13,9 mm 48,4 mm 30400152

Probówka 12/13 mm 16 13,9 mm 48,4 mm 30400165

Probówka 15/16 mm 12 17,5 mm 48,4 mm 30400153

Probówka 17/18 mm 12 19,1 mm 48,4 mm 30400195

Probówka 20 mm 8 21,0 mm 48,4 mm 30400154

Probówka 25 mm 6 26,2 mm 48,4 mm 30400155

Probówka 35 mm 4 35,0 mm 47,6 mm 30400167

Bloki modułowe na probówki wirówkowe ze stożkowym dnem

Typ probówki Liczba  
studzienek

Średn.  
studzienki

Głębokość  
studzienki

Numer  
produktu

Probówka 15 ml 12 17,1 mm 44,5 mm 30400172

Probówka 50 ml 5 29,0 mm 47,6 mm 30400168

Blok modułowy na płytki titracyjne
Blok podwójny
Pasuje do bloków grzewczych z 2/4/6 blokami. Idealny do 96-studzienkowych i 384-studzienkowych 
płytek titracyjnych. Wgłębiona studzienka zapewnia lepszą stabilność, płaska powierzchnia jest  
odpowiednia dla płytek płaskich i z okrągłym dnem.

Typ probówki Głębokość  
studzienki

Numer  
produktu

Płytka titracyjna 13,5 mm 30400164

Bloki modułowe na probówki mikrowirówkowe
Pojedynczy blok modułowy

Marka/Typ próbki Liczba  
studzienek

Średn.  
studzienki

Głębokość  
studzienki

Numer  
produktu

Probówka 0,5 ml 30 7,9 mm 27,6 mm 30400157

Probówka 1,5 ml 20 11,1 mm 39,1 mm 30400159

Probówka Eppendorf™ 1,5 ml 20 11,5 mm 36,9 mm 30400162

Probówka Eppendorf™ 2 ml 20 11,5 mm 38,1 mm 30400191

Probówka Corning™ 2 ml 20 10,9 mm 38,1 mm 30400192
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* Kolor bloku modułowego może ulec zmianie

Typ probówki Rozmiar 
bloku

Liczba  
studzienek

Średn.  
studzienki

Głębokość 
studzienki

Numer  
produktu

Płytka PCR 96- 
studzienkowa Podwójna 96 6,4 mm 15,5 mm 30400171

Paski probówek 
10 × 8 Pojedyncza 80 6,4 mm 15,5 mm 30400169

Pojedyncze  
probówki Pojedyncza 64 6,4 mm 20,2 mm 30400170

Płytka, probówka, paski bloków PCR
Blok modułowy pojedynczy i podwójny
Studzienki na probówki 0,2 ml. Odstępy pozwalające na łatwy dostęp i wyjmowanie.

Typ probówki Liczba  
studzienek Głębokość studzienki Numer  

produktu

Kuwety (12) 12,5 mm 2 25,4 mm 30400161

Blok modułowy na kuwety
Pojedynczy blok modułowy
Dwie równoległe szczeliny mieszczą po 6 kuwet, jedna obok drugiej.

Typ probówki Liczba  
studzienek

Średn.  
studzienki

Głębokość 
studzienki

Numer  
produktu

Fiolka 12 mm 20 12,7 mm 30 mm 30400182

Fiolka 15 mm 20 15,8 mm 35 mm 30400183

Fiolka 16 mm 15 16,4 mm 45 mm 30400190

Fiolka 17 mm 12 17,8 mm 45 mm 30400184

Fiolka 19 mm 12 19,7 mm 45 mm 30400185

Fiolka 21 mm 9 21,7 mm 45 mm 30400186

Fiolka 23 mm 8 23,8 mm 45 mm 30400187

Fiolka 25 mm 8 25,8 mm 45 mm 30400188

Fiolka 28 mm 6 28,8 mm 45 mm 30400189

Bloki modułowe na fiolki
Pojedynczy blok modułowy
Przeznaczony do fiolek z próbkami/surowicą i fiolek scyntylacyjnych.

Typ probówki Liczba  
studzienek

Średn.  
studzienki

Głębokość 
studzienki

Numer  
produktu

Kombinacja próbek  
w zestawie

6 mm 6 8,3 mm 48,4 mm

3040015612/13 mm 5 13,8 mm 48,4 mm

25 mm 3 26,2 mm 48,4 mm

Kombinacja próbek  
wirówkowych w zestawie

1,5 ml 4 11,1 mm 39,1 mm

3040019315 ml 3 17,1 mm 44,5 mm

50 ml 2 29,0 mm 47,6 mm

Kombinacja mikroprobówek 
w zestawie

  0,5 ml 6 7,9 mm 27,6 mm

304001941,5 ml 10 11,1 mm 39,1 mm

2 ml 5 11,5 mm 38,1 mm

Bloki modułowe kombinowane
Pojedynczy blok modułowy
Te bloki zostały zaprojektowane do próbek o różnej wielkości.

Akcesoria i bloki modułowe*
Akcesoria
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* Kolor bloku modułowego może ulec zmianie

Rozmiar bloku Wymiary (dł. x szer. x wys.) Numer  
produktu

Pokrywa na 2 bloki 16,5 × 16,5 × 4,1 cm 30400179

Pokrywa na 4 bloki 21,6 × 21,6 × 4,1 cm 30400180

Pokrywa na 6 bloków 31,8 × 21,6 × 4,1 cm 30400181

Pokrywy
Pokrywa z pleksiglasu zmniejsza przepływ powietrza, stabilizując dodatkowo 
temperaturę w zastosowaniach niskotemperaturowych. Otwierana z dwóch stron  
na 6,4 mm.

Do urządzenia Wymiary (dł. x szer. x wys.) Numer  
produktu

Blok grzewczy z 1 blokiem 9,5 × 7,6 × 6,4 cm 30400173 

Blok grzewczy z 2 blokami 9,5 × 14,9 × 6,4 cm 30400174

Blok grzewczy z 4 blokami 14,7 × 19,1 × 6,4 cm 30400175

Blok grzewczy z 6 blokami 14,7 × 28,7 × 6,4 cm 30400176

Akcesoria Numer produktu

Piasek, 0,45 kg 30400177

Śrut ze stali nierdzewnej, 0,45 kg 30400178

Łaźnie piaskowe ze stali nierdzewnej
Nadają się idealnie do naczyń o nieregularnym kształcie. Konstrukcja ze stali 
nierdzewnej zapewnia znakomitą ochronę antykorozyjną. Przeznaczone do piasku, 
śrutu ze stali nierdzewnej i płynów nielotnych.

Rozmiar 
bloku Wymiary (dł. x szer. x wys.) Numer  

produktu

Pojedyncza 9,5 × 7,6 × 5,1 cm 30400160

Podwójna 15,2 × 9,5 × 5,7 cm 30400166

Bloki modułowe lite
Blok modułowy pojedynczy i podwójny
Stosowany jak płyta grzewcza o niskiej temperaturze, do suszenia szkiełek lub do 
nawiercenia otworów wg indywidualnych potrzeb.

Akcesoria i bloki modułowe*
Akcesoria


