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ZMYWARKI I SUSZARKI 
LABORATORYJNE

ORAZ 
AKCESORIA I PŁYNY DO ZMYWAREK
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Zmywarki laboratoryjne
Zmywarki laboratoryjne szwajcarskiej firmy SalvisLAB są produkowane według najwyższych standardów jakościowych. Do produkcji używane są 
materiały najwyższej jakości co zapewnia wysoką bezawaryjność tych urządzeń. Szeroka gama modeli oraz akcesoriów pozwala na dopasowanie 
odpowiedniego typu urządzenia do każdego laboratorium: chemicznego, mikrobiologicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.

Zmywarka SalvisLAB SC 1160
Zmywarka SalvisLAB SC 1160 - opis

wyświetlacz LCD

20 podstawowych programów oraz 20 programów użytkownika
wbudowany zmiękczacz do zimnej wody

płynna regulacja temperatury procesu, do 93 oC
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000

interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów

silna pompa myjąca gwarantuje równomierne ciśnienie procesu na wszystkich 
poziomach urządzenia

potrójny filtr do wody w celu ochrony pompy myjącej
dwie oddzielne pompy dozujące detergenty

wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: 

SD 1060, SCD 1160, SCD 1190 

model napięcie 
[V]

moc 
[W]

poziom hałasu 
[dB]

waga 
[kg]

wymiary 
szer. x wys.x gł. [mm]

wymiary w komorze 
1 x 2 x 3 [mm] nr kat.

SC 1160 400 5600 53 65 600 x 840 x 630 440 x 170 x 210 DA16A01050

Akcesoria do SalvisLAB SC 1160
asortyment nr kat.

pompa dozująca wodę dejonizowaną DAN0000001
okno w drzwiach DAN0000002

dodatkowa pompa dozująca detergenty DAN0000003

Zmywarka SalvisLAB SCD 1160 z funkcją suszenia

Zmywarka SalvisLAB SCD 1160 - opis
wyświetlacz LCD

20 podstawowych programów oraz 20 programów użytkownika
wbudowany zmiękczacz do zimnej wody

płynna regulacja temperatury procesu, do 93 oC
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000

interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów

silna pompa myjąca gwarantuje równomierne ciśnienie procesu na wszystkich 
poziomach urządzenia

potrójny filtr do wody w celu ochrony pompy myjącej
dwie oddzielne pompy dozujące detergenty

wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: 

SD 1060, SC 1160, SCD 1190 
szybkie suszenie przy pomocy dwóch niezależnych dysz
specjalny filtr zapewnia klasę 5F suszącego powietrza

kondensor pary

model napięcie
 [V]

moc  
[W]

poziom 
hałasu 

[dB]

przepływ 
powietrza 

[m3]

moc generatora 
powietrza 

[W]

waga 
[kg]

wymiary 
szer. x wys. x gł. 

[mm]

wymiary w komorze 
1 x 2 x 3 

[mm]
nr kat.

SCD 1160 400 5600 56 150 1400 65 600 x 840 x 630 440 x 170 x 210 DA16A01051

Akcesoria do SalvisLAB SCD 1160
asortyment nr kat.

pompa dozująca wodę dejonizowaną DAN0000001
okno w drzwiach DAN0000002

dodatkowa pompa dozująca detergenty DAN0000003
filtr HEPA H14 DAN0000004

ZMYWARKI I SUSZARKI LABORATORYJNE
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Zmywarka SalvisLAB SCD 1190 z funkcją suszenia

Zmywarka SalvisLAB SCD 1190 - opis
wyświetlacz LCD

20 podstawowych programów oraz 20 programów użytkownika
wbudowany zmiękczacz do zimnej wody

płynna regulacja temperatury procesu, do 93 oC
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000

interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów

silna pompa myjąca gwarantuje równomierne ciśnienie procesu na wszystkich 
poziomach urządzenia

potrójny filtr do wody w celu ochrony pompy myjącej
dwie oddzielne pompy dozujące detergenty

wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: 

SD 1060, SC 1160, SCD 1160 
szybkie suszenie przy pomocy dwóch niezależnych dysz
specjalny filtr zapewnia klasę 5F suszącego powietrza

kondensor pary
zabudowa na detergenty

model napięcie 
[V]

moc  
[W]

poziom hałasu 
[dB]

przepływ 
powietrza 

[m3]

moc generatora 
powietrza 

[W]

waga 
[kg]

wymiary 
szer. x wys. x gł. 

[mm]

wymiary w komorze 
1 x 2 x 3 

[mm]
nr kat.

SCD 1190 400 5600 56 150 2000 108 900 x 840 x 630 440 x 170 x 210 DA16A01052

Akcesoria do SalvisLAB SCD 1190
asortyment nr kat.

pompa dozująca wodę dejonizowaną DAN0000001
okno w drzwiach DAN0000002

dodatkowa pompa dozująca detergenty DAN0000003
filtr HEPA H14 DAN0000004

Suszarka SalvisLAB SD 1060
Suszarka SalvisLAB SD 1060 - opis

wyświetlacz LCD
edytowalne programy suszenia

wbudowany zmiękczacz do zimnej wody
suszenie silnymi strumieniami powietrza jednocześnie na dwóch poziomach
monitoring temperatury pracy przez dwa niezależne czujniki temp. PT 1000

interfejs RS232
teleskopowe prowadnice do mocowania akcesoriów

dwa niezależne elementy podgrzewania powietrrza, każdy o mocy 750 W
średnica dysz powietrza 60 mm

wszystkie elementy wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej
akcesoria kompatybilne z pozostałymi modelami firmy SalvisLAB: 

SC 1160, SCD 1160, SCD 1190 

model napięcie 
[V]

moc 
[W]

poziom hałasu 
[dB]

waga 
[kg]

wymiary 
szer. x wys. x gł. [mm]

wymiary w komorze 
1 x 2 x 3 [mm] nr kat.

SD 1060 230 200 52 66 600 x 840 x 630 440 x 170 x 210 DA16A01070

ZMYWARKI I SUSZARKI LABORATORYJNE

W 1925 roku Albert Einstein (1879-1955) przebywał 
w Brazylii. Za cicerone w Rio de Janeiro służył mu 
człowiek drobny ale ważny, przewodniczący lokalnej 
Akademii Nauk. Co jakiś czas wyszarpuje z kieszeni 
garnituru notes i coś energicznie notuje. Po kolejnej
powtórce sceny Einstein grzecznie pyta, co też 
gospodarz tak dzielnie zapisuje.
– „Ach, wie pan, gdy mi przychodzi do głowy jakaś 
idea, zapisuję ją, bo obawiam się, że ją zapomnę.”
A na to Einstein:

– „Zazdroszczę panu. Ja miałem tylko jedną ideę w życiu…”
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Akcesoria do zmywarek oraz suszarki SalvisLAB

NOTATKI

l.p. asortyment nr kat.
1 wkładka do kosza 1/2 na 28 kołków DA16F01550
2 kosz druciany 120 x 120 x 120 mm DA16F01551
3 przykrywka druciana do kosza 120 x 120 x 120 mm DA16F01552
4 wkładka do kosza 1/2 na 30 płytek Petriego DA16F01553
5 kosz druciany 1/4 o wysokości 200 mm DA16F01554
6 kosz druciany 1/4 o wysokości 100 mm DA16F01555
7 kosz druciany 1/4 o wysokości 130 mm DA16F01556
8 przykrywka druciana do koszy 1/4 DA16F01557
9 separator do kosza drucianego 1/4 DA16F01558

l.p. asortyment nr kat.
10 podstawowy kosz górny DA16F01530
11 podstawowy kosz dolny DA16F01531

12 górny kosz 36 dysz, wysokość 80 - 110 mm, 
średnica 6 mm DA6F01500

13 górny kosz 25 dysz, wysokość 140 - 170 mm, 
średnica 6 mm DA16F01505

14 dolny kosz 36 dysz, wysokość 75 - 110 mm, 
średnica 6 mm DA16F01506

15 dolny kosz 25 dysz, wysokość 140 - 170 mm, 
średnica 6 mm DA16F01501

16 górny kosz 1/2, 18 dysz, wysokość 80 - 110 mm, 
średnica 6 mm DA16F01502

17
górny kosz mieszany, 121 miejsc na wialki lub 

probówki oraz 18 dysz, wysokość 140 - 170 mm, 
średnica 6 mm

DA16F01503

18 dolny kosz 1/2, 12 dysz, wysokość 140 - 170 mm, 
średnica 6 mm DA16F01504

19 dolny kosz, 120 miejsc na pipety 
o maksymalnej długości 440 mm DA16F01533

20 dolny kosz; 2 pojemniki na pipety 
o maksymalnej długośći 300 mm DA16F01532

1 2 3

4 8 6,7

5

9

10 11

12 14

13 15

16 18

17 11

2019
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NOTATKI

Detergenty myjące do zmywarek laboratoryjnych

produkt opis wielkość opak. [L] nr kat.

Neodisher FLA

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, 
do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki; 

Nie nadaje się do mycia aluminium 
oraz innych stopów metali lekkich

5 HK00004112

Neodisher FLA

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, 
do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki;

nie nadaje się do mycia aluminium 
oraz innych stopów metali lekkich

10 HK00004112

Neodisher Z

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych;
nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, 

dlatego też zalecany jest wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez 

wpływu związków fosforowych, 
azotowych czy związków powierzchniowo czynnych

5 HK00004202

Neodisher Z

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych;
nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, 

dlatego też zalecany jest wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez 

wpływu związków fosforowych, 
azotowych czy związków powierzchniowo czynnych

10 HK00004202

Labopur DES 1000 Forte

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, 
do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki;

nie nadaje się do mycia aluminium 
oraz innych stopów metali lekkich

5  DA27F01070

Labopur DES 1000 Forte

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych, 
do mycia szkła, stali szlachetnej, tworzyw oraz ceramiki;

nie nadaje się do mycia aluminium 
oraz innych stopów metali lekkich

10 DA27F01070

Labopur ASSA

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych. 
nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, 

dlatego też zalecany jest wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez 

wpływu związków fosforowych, 
azotowych czy związków powierzchniowo czynnych

5 DA27F01055

Labopur ASSA

alkaliczny płyn do zmywarek laboratoryjnych;
nie zawiera fosforanów oraz związków powierzchniowo czynnych, 

dlatego też zalecany jest wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest duża dokładność wyników analitycznych bez 

wpływu związków fosforowych, 
azotowych czy związków powierzchniowo czynnych

10 DA27F01055

NOTATKI


