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Sikkerhedsbænke – ninoSAFE

Home of true innovators 

Nino Labinteriør tilbyder:

Ninolabs datterselskab Nino Labinteriør fremstiller sikkerheds- og sterilbænke,  
luftsluser, burbyttestationer (stationær-mobil), kemisluser og isotopbænke. 

Nino Labinteriør tilbyder med ninoSAFE renluftløsninger til alt fra rutine arbejde  
med potentielt farlige prøver, til håndtering af cytostatiske prøver.

ninoSAFE giver operatør, produkt og miljø den maksimale beskyttelse.

•    LAF-tag med laminar steril luft for      
     produktbeskyttelse 

•    Burbyttestation med produkt og 
     operatør beskyttelse* 

•    Gennemrækningsskabe m/u kemi-
     slusefunktion 

•    Indbyggede gennemrækningsskabe 
     med ”slusefunktion i barriere væg” 

•    Airshower til ”ud og indgang af personale” 

•    Kundetilpassede sterilbænke med 
     specialmål 

•    Kundetilpassede Klasse I, II og III bænke 
     med fx lydisolering 

•    Mikroskop tilpassede bænke 

•    Isotopbænke

*optioner: anæstesifunktion, elevator 
 på  begge sider mm.
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Superior 
Product 

Protection
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Safas spektrofotometre

Easy spec det lille handy instrument
•    Monochromator
•    Lampe med lang levetid
•    Båndvidde på 5 nm (+/- 2,5 nm)
•    Indbygget holmium filter til validering af båndlængde
•    Brugervenlig let at bruge software

UVmc² – Prisvindende spektrofotometer
•    100% styret va PC via USB, Bluetooth eller kompatibel med 
     touchscreen tablet
•    Lavt strømforbrug, ingen varme, stabil uden opvarmning
•    Stærk flad overflade uden skærm, Pc kan placeres på toppen
•    Prøver ind via fronten let tilgængeligt for alle typer kuvetter
•    Mange optioner, lineær ultra hurtig 10/12- kuvetter eller kun 
     1µl volumen
•    10 års garanti

•    Ergonomisk design
•    Brugervenligt software
•    Automatisk optimering af billeder af software
•    Automatisk justering af areal og sensitivitet
•    Automatisk separering af adskilte kolonier ens i størrelse og farve 
•    Manual udvælgelse og fjernelse af kolonier

Nyhed!

•    Hurtig kold og transport af kostbare celler fra A til B 
•    Kan tilsluttes hunstik til cigartænder i bil 
•    -86°C til -20°C  
•    Plads til 18 fryseæsker 2” 
•    Kan aflåses
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Kontakt
Steffen Petersen
92445262
spe@ninolab.dk
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dkTransportabel -86°C fryser

Stirling Ultracold ULT-25NE

Ny kolonitæller fra Bioavlee – Quantica 500
Automatisk kolonitæller til mikrobiologiske kvantitative analyser 
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Isothermal Dry Storage Fryser serien 

Krydskontaminering
Studier har vist at virus, bakterie, svampe og  
patogener kan overleve, efter at være kommet  
ud i den flydende kvælstof. Inficerede prøver  
kan krysdskontaminere andre prøver.  
Tør opbevaring reducerer krydskontaminering. 

Patenteret
Flydende kvælstof i kappen (der er intet flydende 
kvælstof i opbevaringsrummet).
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Custom
BioGenic
Systems

Flydende kvælstofgenerator  

LN10 – Triton

•    Enkelt design
•    Sikkert dispenseringssystem
•    Luftkølet alternativ - ingen grund til vandkøling
•    På hjul for nem flytning
•    Oliefri luftkompressor
•    Indbygget PSA nitrogengasgenerator
•    Indbygget iltanalysator med alarm
•    Vakuumforebyggende system for flydende 
     LN2 tank

Kontakt os for yderligere informationer, krav og behov!

•    Optimal temperatur -190⁰C til -196⁰C
•    Ekstra sikkerhed for brugeren, da der ikke er  
     kontakt med flydende nitrogen
•    Liquid Nitrogen opbevaring uden flydende 
     kvælstof kontakt
•    Tør opbevaring reducerer krydskontaminering
•    Stor låge åbning for nem og hurtig adgang til  
     prøverne
•    Kontrolleret Auto-Fyldning

 

5 forskellige størrelse med kapacitet fra 9,100 til 46,500 2ml rør

Hvorfor er tør opbevaring så vigtigt?

Noblegene Cryogenics
Ønsker du at producere dit flydende kvælstof til dine tanke selv?
A/S Ninolab er nu også forhandler af dette.

På messen medbringer vi:
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

•    Steri-Cycle sterilations cyklus ved 180°C med et enkelt tryk 
•    Kontinuerligt HEPA filtrering af luft i kammer. Giver samme  
     luftkvalitet som i vores LAF bænke 
•    Ny udviklet TC-CO2 sensor, som har næsten samme egen- 
     skaber som den dyrere IR-CO2 sensor 
•    Indbygget alarm for lav vandstand 
•    Luftstrømme cirkuleres via HEPA filter og opvarmet vand-
     bakke så optimal CO2, temperatur og fugt sikres 
•    Fås i 2 størrelser: i160 på 165 liter og i250 på 255 liter 
•    Mulighed for at logge data via USB
 

•    Patenteret system – ideelt hvis der er flere brugere, og døren  
     ofte åbnes. Sikrer miljøet opretholdes når en nabo cell locker  
     tages ud eller betjenes – forstyrrer ikke de andre cell lockere i 
     inkubatoren
•    Sikrer mod krydskontamination. Hver cell locker har 0,2µm 
     membran filtre der lader luft cirkulere men hindrer mikro-
     organismer i at trænge ind
•    Kan autoklaveres
•    Model i160 har plads til 6 cell lockere

Nyhed!
Nyt Cell Locker system

Forma CO2 inkubator model i160 
med TC eller IR sensor
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Carbolite AAF-serien – Foraskningsovne

•    Op til +1200°C
•    Indbyggede beskyttede varmelegmer giver lang holdbarhed
•    Forvarmning af luften i kammeret giver god ensartet proces
•    Kammerstørrelser fra 3 til 18 liter
•    Kvalitetskonstruktion som giver AAF-serien lang levetid

•    Bordmodeller fra 16 – 40 liter
•    Gulvmodeller fra 50 – 110 liter
•    Stort udvalg af programmer
•    Stort udvalg af options afhængig af behov

Lille køleskab f.eks til placering under bord 

•   125 liter 
•   Stort udvalg af hylder, skuffer, kurve mm. 
•   Med hvid, rust-fri eller glas dør
•   Fås med hjul, faste ben eller til vægmontering

Gram BioLine har et stort sortiment af køleskabe, 
frysere og køle-fryse skabe fra 104 liter til 2275 liter.
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Carbolite-Gero ovne op til 3000°C
Med Carbolites 80 års erfaring tilbydes her er bredt sortiment af ovne,  
fra 30°C til 3000°C, f.eks:

Lille køleskabe fra GRAM

Autoklaver fra HMC
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk
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spe@ninolab.dk
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Racks til frysere, køleskabe, eller der hvor du mangler orden…

Til skabsfrysere:

Forma -80°C frysere serie FDE

Model Series Energy Com-
sumption* 

(kW-hr/day)

Peak Variation 
from -80°C 

Setpoint (°C)**

60 Secon Door 
Opening Recovery 

Time (minutes)

Warm-Up Time 
(-80°C to -50°C)

(minutes)***

Noise 
Level 
(dBA)

FDE30086 11.2 +5.9/-3.7 14 248 52

FDE40086 12.3 +5.7/-2.9 17 257 51

FDE50086 12.7 +4.2/-2.9 21 260 50

FDE60086 14.2 +3.4/-2.9 24 297 50

Til kummefrysere:

Gram BioLine har et stort sortiment af køleskabe, 
frysere og køle-fryse skabe fra 104 liter til 2275 liter.

Fås i 4 størrelser:

422 liter med plads til 300 stk. 5cm æsker
549 liter med plads til 400 stk. 5cm æsker
682 liter med plads til 500 stk. 5cm æsker
816 liter med plads til 600 stk. 5cm æsker

Leveres standard med: 

•    4 indvendige døre
•    2 gennemføringer
•    Udgang til ekstern alarm
•    Naturlige kølemidler
•    5 års garanti
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Nyhed!

Ny serie frysere fra Thermo Forma – FDE•    
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Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk
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Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Omega
Pipettehjælperen til dine stangpipetter
Fås i farverene: blå, lilla, grøn, rød eller gennemsigtig
Bestillingsnr. 01-AGP50xx

Model LF8.03.000
Labflame model RF med wireless radio 
footswits stainless steel

E-Vac
Sikkert og stabilt affaldssystem
Lydsvag pumpe i stål
Autoklaverbar flaske
Visuel kontrol af væskestanden – LED lys

Produkter fra Biotool

Precisa tilbyder vægte  med høje standarder, inden for 
forskning og investerer løbende i udviklingen af ny 
teknologi og design og har kunderorienterede løsninger 
og komplet service, hvilket resulterer i hurtig support.

• Precisa vægtene er udviklet som præcisions 
instrumenter til de mest krævende opgaver

• Precisa overholder høj standard og investerer 
kontinuerligt i udvikling af ny teknologi og design

• Precisa har kunderorienterede løsninger indenfor vægte

Vægt tilbud fra Precisa
Precisa - præcisions instrumenter til de mest krævende applikationer.
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Nyhed!

•    Kan producere 85 kg brud is pr. 24 timer 
•    Magasin kapacitet på 26 kg
•    Dimensioner : 64 x 60 x 90 cm (bxdxh)
•    Kræver forbehandlet vand eller forfilter kit

•    Med køling og UV lys, option for CO2, fugtstyring, justerbart 
     LED lys og adgang med fingeraftryk
•    Inkubatoren kan programmeres og har et selv diagnosti-
     cerende alarm system
•    Temperatur, hastighed og timer ses tydeligt i display
•    Temperatur fra 4°C til 35°C (alt efter hvilke optioner der er 
     tilvalgt) 
•    Rysteinterval fra 30 til 300 rpm – orbital 1-50mm
•    Op til 3 units kan stakkes

Kapacitet:

Erlenmeyer kolbe Antal kolber

50 ml 98
100 ml 72
500 ml 32
1000 ml 18
5000 ml 6

•    Temperatur område fra -60°C til -86°C
•    Med udgang til ekstern alarm og en Ø12mm 
     gennemføring
•    Plads til 40 stk. 5cm æsker
•    Fås også 4 størrelser: 71, 189, 284 og 368 liter
•    Frysere til -60°C fås i størrelserne 71, 133, 189,  
     284, 368 og 476 liter
•    Frysere til -45°C fås i størrelserne 133, 189, 284,  
     368 og 476 liter
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Brudismaskine fra Hoshizaki

Labwit rysteinkubator

Lille kummefryser på 71 liter
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Ninolab har fået ny leverandør – 
Barnstead ultrarent vand fra Thermo Scientific
Thermo Scientific har producereret laboratorie vandanlæg til forskning og industri 
i mere end 130 år. Thermo Scientific Barnstead udmærker sig ved at producere inno-
vative, fleksible og intuitive løsninger. 

Termaks mikrobiologisk inkubator – varmeskab

• Komplet system med seperat forbehandlings anlæg
• Producerer fra råvand til både RO vand og ultrarent vand
• Skal tilkobles 30L eller 60 L tank til RO vand
• Re-cirkulation i tanken -  level detektion angiver 

volumen disponibelt - aflæses i displayet
• Aquastop lukker for vandforsyning ved lækage
• Kapacitet 16L/time (af ) RO vand, flow rate 1 L/min for 

ultrarent vand

•    
•    Temperatur op til 99°C. 
•    Fås i 4 størrelser fra 25 til 420 liter
•    Timer funktion der starter når set punkt er nået. 
     Kan også sættes til kontinuerlig drift. 
•    Med justerbar blæser.
•    Vælg mellem rustfri trådhylder eller rustfri hylder 
     med perforeringer.
•    Med glasinderdør der gør det muligt at se ind 
     uden at forstyrre.
•    Med mulighed for at køre RealTime program fx dag-/
     nat temperatur, indbygget sikkerheds termostat

Andre produkt serier fra Termaks :
Tørreskabe - sterilisatorer, temperatur på til 250°C
Køleinkubatorer, temperatur fra -9,9°C til 70°C
Klimaskabe, temperatur -2°C til 70°C og fugtstyring

Nyhed!
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Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

De moderne kabinetter fra Termaks giver dig en jævn temperatur, 
mindre energiforbrug og høj pålidelighed. 

Nyhed – Barnstead Smart2Pure Pro UV/UF
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•    For nøjagtig og pålidelig pH, mV, ORP og temperaturmåling  
•    Ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH 
     analyser i laboratoriet 
•    Log op til 2000 datapunkter tid/dato stempel nemt at over-
     føre via USB 
•    Brug det medfølgende elektrodestativ, nemt at placere

Nyhed!

•    100% vedligeholdelsesfri – Ren magnetisme/induktion
•    30% mere power end andre systemer
•    Super-fladt design, sparer plads og kan integreres med 
     f.eks. en robot
•    Konstrueret til at blive brugt – kan køre non-stop
•    Kan nedsænkes i vand og udsættes for temperatur op 
     til +200°C
•    Synkron hastighed i alle positioner
•    ”EasyLift” design til lettere håndtering
•    3 års garanti
•    Mere end 40 års erfaring med omrøring og induktion Fo
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Nyhed – Barnstead Smart2Pure Pro UV/UF

2Mag Magnetomrøring – til næsten alt

Orion Star™ A211 pH Meter

Eksperterne i ultralydsbade til dit laboratorie

•    Stort produktsortiment med masser af tilbehør
•    Fås i størrelser fra 0,8 l til 90 l med og uden varme
•    ALTID bedste priser – Spørg os om den størrelse 
     du ønsker dig!

Elma er et tysk selskab grundlagt i 1948 og har produceret ultralydsbade siden 
1965. Ultralydsmetoden er effektiv og blid, og kan nå ind i de mindste huller og 
kroge, derfor er den velegnet til rengøring af laboratorieudstyr.
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Steffen Petersen
92445262
spe@ninolab.dk
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Sorvall ST 40/40R
Universal centrifuge med og uden køl

Sorvall ST 16/16R
Universal centrifuge med og uden køl

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Uden køl

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Temperatur:  -10°C til +40°C
Med køl

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Uden køl

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 
Temperatur  -10°C til +40°C
Med køl

Sorvall Legend Micro 17/17R og 21/21R
Mikrocentrifuger med og uden køl.  

Gør det rigtige valg i 2019 – vælg Sorvall!

Sorvall ST8/8R
Lille bordcentrifuge med og uden køl.

Hurtige og sikre bordcentrifuger fra Thermo Scientific. 
Store, små, hurtige, køl og uden køl – alle af højeste kvalitet!  Auto-Lock  rotor

Din centrifuge er vigtig for dit arbejde, vælger du en centrifuge fra Sorvall giver den dig hurtigt og sikkert 
de prøvesvar du behøver. Med Auto-Lock rotor, bytter du rotoren på et øjeblik, uden brug af værktøj.

Har du brug for at måle PH eller vandkvalitet?

•    Bluetooth opkobling til din mobil
•    Til daglig brug
•    Vandtæt IP67
•    6 forskellige PH/Temp, konduktivitet/salt mfl.
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Så har vi nu denne lille smarte sag! Hurtigt brug, Bluetooth app downloades
til din mobiltelefon, og du kan aflæse resultatet samt gemme til senere brug.
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Kontakt
Steffen Petersen
92445262
spe@ninolab.dk



Heidolph – Tysk kvalitet til dit laboratorie, 
det køber man da hos Ninolab!

Auto-Lock  rotor

•     Stort sortiment - altid en model der passer dig
•     Unik tysk kvalitet med 3 års garanti 
•     Brugerens sikkerhed i fokus 
•     Bedste performance – Kan spare din værdifulde tid
•     Bedste know how, service & applikations support 
•     Altid bedste pris og demo modeller til test hos Ninolab

Har du brug for at måle PH eller vandkvalitet?

Nyhed!
Hei-Vap.

Ultimate

Læs mere om vores produkter på www.ninolab.dk!

Alt hvad du behøver til dit laboratorie:
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92445262
spe@ninolab.dk
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Nem prøveudtagning – 
hvis du arbejder med celler!

Nyhed!

Hypoxia kammer fra Biospherix

Seg-Flow fra Flownamics er et system 
til automatisk prøveudtagning.

•    Op til 8 bioreaktorer 
•    Automatisk overførsel af cellefrie eller celleholdige  
     prøver til op til 4 forskellige analyseværktøjer
•    Integrer Seg-Flow med de mest almindeligt fore-
     kommende celletællere og biokemiske analysatorer
•    Kan integreres med flere forskellige SCADA systemer
•    Seg-Flow tilbyder et automatiseret, integreret system 
     til procesudvikling.

•    Op til 13 analysekombinationer muligt i et instrument
•    Kombination af bright field og fluorescence analyser
•    Kompakt bordmodel med ultrasensitivsensitiv 10.9 ‘’
      touch screen
•    Fuldt automatiseret analyse af fem prøver i en enkelt 
      sekvens 
•    Kun 20 µl prøve nødvendig

•    Sparer på dine gasser
•    Hurtigt og let opgraderet
•    Atmosfæren hurtigt genoprettet efter døråbning
•    Minimerer forstyrrelsen af den optimale atmosfære
•    Mobile enheder, som kan transporteres til Laf bænk  
     eller handskeboks, hvor man hurtigt håndterer cellerne  
     og returnerer dem til CO2 inkubatoren
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Automatisk online-prøvetagning fra Flownamics

Celletæller Countstar Rigel

Vil du forkæle dine celler og dyrke dem som i den menneskelige krop?
Så tag og sæt dette Hypoxia kammer ind i din CO2 inkubator.
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Nem prøveudtagning – 
hvis du arbejder med celler!

Thermo Savant
Nyt design ny speedvac til RNA og DNA

CondenSyn – Luftkølet kondenser 
•    Effektiv Reflux-kondensering uden vandkøling
•    Enkel montering og let at gøre ren
•    Glasdesignet giver god visuel kontrol
•    Ingen risiko for vandlækage

DrySyn:
•    Sikker opvarmning til over 300°C
•    Sikkert og nemt at fjerne Kolbe fra varmen
•    Resistent for  kemiske og andre oplæsningsvæsker
•    Kan bruges på alle standard rundbundede kolber fra 5ml til 5000ml
•    Kan bruges på alle magnetomrørere med varme
•    Fylder ikke meget på bordet

fReactor:
•    Fremragende forberedelse til  Flow Chemistry
•    Lille størrelse på reaktor, total volumen 10ml
•    5 separate reaktorzoner
•    Ideel til laboratoriebrug

•    Kompakt og integreret bordmodel
•    Rumtemperatur eller lav varme for at sikre beskyttelse 
     af  DNA / RNA prøverne
•    3 bruger definerede programmer
•    Led lys i låget der indikerer når den er lukket og låst
•    36 rørs rotor  til1,5 ml inkluderet
•    USB til download af data

Nyhed!

Asynt – A fresh outlook in chemistry technologies

DNA130-230 – Ny DNA/ RNA vakuumkoncentrator udviklet  
med mere end 50 års erfaring!
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atr@ninolab.dk
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•    Effektiv Power-drive sikrer hurtig formaling  
     med høj ensartethed
•    Kraftig frekvensstyret 3 fase motor, sikrer 
     en betydelig højere formalings kapacitet 
     sammenlignet med andre centrifugal møller
•    Alsidig mølle, med stort tilbehørs program 
•    Robust design, enkel ergonomisk betjening 
     og rengøring gør hverdagen lettere

•    Effektiv formaling med både slag og friktion påvirkning      
     – op til 35 Hz
•    Formaling af to prøver samtidig ned til nano område 
     <0,1 μm
•    Formalingsbægre i tre størrelser: 50, 80 og 125 ml
•    Bægrene leveres i fire slags materialer: 
     Hærdet stål,  rustfri stål, wolfram karbid 
     og circonia oxid

•    Hurtig og kraftfuld reduktion med 3 kW motor
•    Nøje defineret slutfinhed ved valg af bundsigte
•    3 tragtvarianter alle med tilbageslagssikring til for-
     skellige materialer
•    Motor med variabel hastighed 700 - 3000 rpm. sikrer
     tilpasning til alle materialer
•    Kan leveres i tungmetal fri version
•    Robust ergonomisk design, med enkel 
     betjening og rengøring gør hverdagen
     lettere

Nyhed!

Centrifugalmølle ZM 200

NYHED
Miksermølle MM 500  

Snittemølle SM 300
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Birte Asmussen
20111514
bas@ninolab.dk
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•    Meget høj neddelings nøjagtighed på grund af roterende  
     fordelerkrone med decentraliseret materialefremføring
•    Fordelerkrone med forskellig antal/størrelse rør sikrer stor 
     fleksibilitet
•    Automatisk materialefremføring via DR 100 
     som er fast tilsluttet til prøvedeleren
•    Enkel og hurtig betjening med hurtig-
     koblingssystem til prøveflaskerne 
     og fordelerkrone

•    Ensartethed af det formalede materiale sikrer repræsen-
     tative, individuelle prøver
•    3 forskellige beholder typer, plast, glas eller rustfrit stål 
     kan leveres
•    Standardafvigelse for analyseresultaterne er 10 gange 
     mindre end for prøver formalet i en husholdningsblender
•    Alle dele som kommer i kontakt med prøven kan auto-
     klaveres
•    Reproducerbare analyseresultater med 3 hukommelser 
     med tids- og hastighedsindstilling

•    Sigtning med 3D effekt
•    Kan bruges til sigtestørrelserne 100, 200 mm og 8”
•    Præcise, reproducerbare resultater i henhold til DIN 66165
•    Analog justering af sigtehøjde og digital justering af tid 
     med intervaldrift
•    Kan anvendes til både våd og tør sigtning
•    Simpel betjening, ergonomisk design
•    Lavt støjniveau og vedligeholdelsesfri

Prøvedeler PT 100

Knivmølle GRINDOMIX GM 200

Sigteapparat AS 200 control
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CAMSIZER P4

•    Ny kraftigere LED lyskilde
•    Nye kameraer med højere opløsning og HD optiker
•    Nyt hurtigere interface mellem PC og CAMSIZER
•    Ny Partikel Database med billede og karakteristik af alle målte partikler
•    Ny partikelform parameter for rundhed og kugleform (ISO13503-2 and API RP 56/58/60)
•    Ny 3D Sky som repræsenterer størrelse og morfologi parametre i 3 dimensioner
•    Ny brugervenlig software, tilgængelig på mange sprog også dansk
•    Robust selv rensende design, ikke følsom over for støv og vibrationer
•    CAMSIZER kan kalibreres på under 1 min. med det medfølgende kalibrerings objekt
•    Væsentligt mindre tids og arbejdskrævende end tilsvarende sigteanalyse
•    Samtidig analyse af partikel størrelse, form, antal, densitet og gennem-
     sigtighed
•    Udarbejdelse af tendensanalyser, middelværdier, osv.
•    Detaljeret partikelstørrelse analyse resultaterne bliver gemt i mere end 
     1.000 størrelseskategorier

CAMSIZER P4 - Den Fjerde Generation: 
Et kompakt laboratorie instrument til samtidig måling af partikelstørrelse, distribution og partikel-
form af alle former for tørre pulver og granulater mellem 20 µm til 30 mm. 
Den digitale billede processering sker ved hjælp af, det unikke patenterede 2 kamera system.
Måleresultatet er fuldt kompatibelt med traditionel sigte analyse. 
Dette gør CAMSIZER til det mest ideelle tids og omkostnings besparende analyseapparat i den 
daglige kvalitetskontrol.

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Birte Asmussen
20111514
bas@ninolab.dk

Aqualine 25



19

• Temperatur område -25 - + 100 grader C
• Temperatur stabilitet +/- 0,05 grader C
• Bad volumen 9 -14 L

Alpha RA 12
Kølevandbad

• Øger kapaciteten med op til 384 
rør i et batch

• Giver op til 65 % tidsbesparelse.
• Forbedrer ergonomien ved at 

fjerne mange af de slidsomme 
gentagene bevægelser.

• Optimerer processkonsistens via 
mindre difference i tidsforbrug 
mellem små og store batches

• Temperatur område +25 - +95 grader C
• Temperatur stabilitet +/- 0,2 grader C
• Bad volumen 3-25 L

• Temperaturområde -10 - +40 grader C
• Temperatur stabilitet +/- 0.5 grader C
• Pumpe flow 16 L/min.

Nyt produkt:

Microcool MC 350

Aqualine 25

Udviklet og produceret i Danmark, høj kvalitet, 
yderst støjsvag og kan håndteres med én hånd.

Cirkulationskøler

Universal vandbad

Nyhed!
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Laboratorievirksomheden SkanLab Aps  
overtages af A/S Ninolab!
 
Den danske virksomhed SkanLab Aps har siden 2003 re-
præsenteret produkterne fra Retsch GmbH, (og senere også 
Retsch Technology GmbH) i Danmark, Island, Grønland og 
Færøerne (se mere på retsch.dk). Virksomheden har siden 
2003 været drevet af Birte Asmussen.
 
Overtagelsen af SkanLab sker per 31. august 2019. Birte 
kommer til at fortsætte som produktspecialist i A/S Ninolab, 
og har fortsat ansvaret for salget af produkterne.

Alle fra A/S Ninolab er klar til at hjælpe dig.

A/S Ninolab  * Cordozasvinget 6  *  2680 Solrød Strand

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 30/11-2019 eller så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter.  
A/S Ninolab · Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand, Tel. 44911007, email: info@ninolab.dk, www.ninolab.dk

Birte Asmussen
Produktspecialst


