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Manipulação de Amostras de Laboratório

Termocicladores

l Perfeitos para treinamentos 
l Tempos de rampa rápidos
l Formato flexível de bloco
l Econômicos

TCY20, TCY25,  
TCY30 e TCY48

 
GARANTIA

1 ANODE

Os termocicladores TCY20, TCY25, TCY30 e TCY48 
são projetados levando em consideração os laboratórios 
atuais. Por ocupar pouco espaço e ser fácil de programar, 
o modelo é a escolha perfeita para qualquer laboratório. 
A programação fácil possibilita a execução de praticamente 
qualquer protocolo; além disso, por ser leve e ocupar pouco 
espaço, fornece alto desempenho ao laboratório em uma 
unidade compacta. 

Dois formatos de blocos principais podem ser escolhidos 
para máxima flexibilidade:

1. Bloco de pequeno porte: 25 x 0,2 ml e 20 x 0,5 ml 
2. Bloco de tamanho padrão: 48 x 0,2 ml e 30 x 0,5 ml 

EspEcificaçõEs
intervalo de temperatura: 4 a 99 °C (39,2 a 210 °F)
Uniformidade de blocos: ± 0,5 °C (32,9 °F)
Exatidão de temperatura: ± 0,5 °C (32,9 °F)
fim do resfriamento do programa abaixo da taxa de rampa 
máxima em temperatura ambiente: 2,3 °C/segundo
Temperatura da tampa aquecida: 100 a 115 °C (212 a 239 °F)
ativação/desativação da tampa aquecida
capacidade de nomear programas com uso de teclas  
alfanuméricas
programa com proteção por senha
Número de programas: 37 (3 etapas)
Dimensões: 185 mm A x 185 mm L x 330 mm C (7,2 x 7,2 x 13")
peso: 6,8 kg (15 lb)
Entrada da alimentação ca: 120 V ou 230 V com chave

Nº do Modelo Descrição
TcY20-MTB Bloco para microtubos, 20 x 0,5 ml
TcY25-MTB Bloco para microtubos, 25 x 0,2 ml
TcY30-MTB Bloco para microtubos, 30 x 0,5 ml
TcY48-MTB Bloco para microtubos, 48 x 0,2 ml

Fornecido completo com manual do operador (tubos vendidos separadamente).
Exemplo de Pedido: TCY25, termociclador com porta-blocos TCY25-MTB para 25 microtubos.

TcY25 mostrado  
em escala menor que a real.

TcY25 com 
parte superior 

aberta.

acessórios

Para fazer seu pedido:
Nº do Modelo Descrição
TcY20 Termociclador para microtubos, 20 x 0,5 ml, 120 V/230 V
TcY25 Termociclador para microtubos, 25 x 0,2 ml, 120 V/230 V
TcY30 Termociclador para microtubos, 30 x 0,5 ml, 120 V/230 V
TcY48 Termociclador para microtubos, 48 x 0,2 ml, 120 V/230 V


