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Thermotubes® - het  waterbad zonder water                                                          SCIENCÉTHIC 

Zeer compact en gebruiksvriendelijk toestel waarmee een 6-tal reageerbuizen van 16 mm diameter 
tegelijkertijd kunnen opgewarmd worden. De maximum temperatuur bedraagt 70°C ; deze         
temperatuur is bewust gekozen enerzijds om de klassieke enzymreacties te kunnen uitvoeren en 
anderzijds om het risico op verbranding te vermijden. De korte opwarmtijd is eveneens een van de 
voordelen van de Thermotubes®: wanneer het toestel is ingesteld op 65°C kan een Fehling reactie 
reeds na 5 minuten waargenomen worden. Bij langdurige experimenten (> 24 uur) zoals bij de  
alcoholische gisting van fruitsap kan dit toestel zonder enig toezicht achtergelaten worden terwijl het 
bij waterbaden steeds noodzakelijk is het waterniveau in de gaten te houden. De Thermotubes® kan 
ook worden gebruikt voor het opwarmen van micro- en hemolysebuisjes. 
• temperatuurbereik: 15...70°C   
• nauwkeurigheid: ± 1°C 
• display: LED 9 mm 
• afmetingen: 175 x 105 x 110 mm 
• geleverd met netadapter 

Art. nr.  210-010              118,00 €                                                                                     

Toebehoren  Art. nr.  

Adapters voor microbuisjes 1,5 ml, 6 stuks 210-009    20,15 €                        

Adapters voor hemolysebuisjes Ø 12 mm, 6 stuks 210-008 20,15 € 

Waterbad BS-01                                                                                                          SCIENCÉTHIC 

Eenvoudig waterbad voor het opwarmen van reageerbuizen. Bestaande uit een thermostaat met 
elektronische temperatuurregeling, een verwarmingselement, een bad uit polycarbonaat en een 
reageerbuizenrek uit roestvrij staal. Uitgerust met een beveiliging voor laag waterpeil. 
• temperatuurbereik: KT...100°C   
• nauwkeurigheid: ± 1°C 
• bad afmetingen: 200 x 155 x 166 mm 
• bad inhoud: 3 liter 
• rek voor 16 reageerbuizen Ø 16 mm 
• display: LED 9 mm 
• voeding:  230 V~ 

Art. nr.  210-007              357,00 €                                                                                     

Waterbad ED-539                                                                                                                     EDVOTEK 

Waterbad uit roestvrij staal. Bijzonder geschikt voor DNA-experimenten. Geleverd met een kunststof 
deksel en een drijvende houder voor 24 microbuisjes van 1,5 ml. Uitgerust met een beveiliging voor 
laag waterpeil. 
• temperatuurbereik: KT...95°C (met deksel) 
• nauwkeurigheid: ± 0,5°C 
• bad afmetingen: 150 x 140 x 100 mm 
• bad inhoud: 1,8 liter 
• display: LED 9 mm 
• voeding:  230 V~ 

Art. nr.  ED-539-1              505,00 €                                                                                     

Waterbad ED-544                                                                                                                     EDVOTEK 

Waterbad met 3 afzonderlijk regelbare compartimenten uit roestvrij staal. Bijzonder geschikt voor 
PCR-experimenten. Geleverd met 3 kunststof deksels en 3 drijvende houders voor 24 microbuisjes 
van 1,5 ml. Uitgerust met een beveiliging voor laag waterpeil. 
• temperatuurbereik in linker compartiment: KT...95°C (met deksel) 
• temperatuurbereik in de 2 andere compartimenten: KT...72°C (met deksel) 
• nauwkeurigheid: ± 0,5°C 
• compartiment afmetingen: 150 x 140 x 100 mm 
• compartiment inhoud: 1,8 liter 
• displays: LED 9 mm 
• voeding:  230 V~ 

Art. nr.  ED-544-3              989,00 €                                                                                     


