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Touch the Future

VisioNize® – O sistema de laboratório conectado

 

O sistema VisioNize prepara o seu laboratório para o futuro. Os dispositivos VisioNize 
integrados estão equipados com uma interface de ponta sensível ao toque, para uma 
utilização intuitiva e pronta a integrar a rede VisioNize. 

Prezado cliente,
através dos nossos produtos, sistemas e serviços de ponta, possibilitamos, 
melhoramos e agilizamos o seu trabalho de rotina e investigação no 
laboratório e em todo o mundo. O catálogo da Eppendorf 2019 permite 
uma visão geral do nosso portfólio de produtos.

Para a Eppendorf, a inovação é um aspeto central. Nós investimos continuamente na inovação de nossos produtos, serviços e soluções de 
negócio. Incluimos os nossos parceiros e clientes no desenvolvimento para que experienciem segurança na utilização dos nossos produtos. 
Nas páginas seis até nove, demonstramos os nossos produtos inovadores nos três campos de competência: Liquid Handling, Sample Handling 
e Cell Handling.   

Vivemos em um mundo mais rápido e em que o dia a dia tem de ser estruturado mais efi cientemente. Isso é válido para você mas também 
para nós como empresa global das ciências da vida. A Eppendorf vive ativamente as mudanças: Para que possamos prestar os nossos serviços 
rapidamente e com a qualidade superior que você espera de nós, temos de estar atentos ao mercado. Com a infraestrutura e processos 
adequados bem como através dos nossos colaboradores internos altamente qualifi cados caminhamos em direção ao futuro. Focamos sempre 
nas necessidades dos nossos clientes e temos o prazer de servir você com os nossos produtos de alta qualidade.

Obtenha uma visão geral do nosso portfólio atual nas páginas seguintes. Deixe-se inspirar! Agradecemos de modo igual o seu feedback acerca 
do nosso catálogo: Você tem ideias ou sugestões para o catálogo ou deseja obter uma versão imprimida? Contate-nos em catalog@eppendorf.com.

Desfrute e divirta-se,

A sua equipe da Eppendorf

eppendorf.com
Encontra mais informações acerca do nosso portfólio, serviços e promoções atuais em 
www.eppendorf.com

Eppendorf-App
Descubra as nossas informações de produtos no seu dispositivo móvel! Para além de 
várias ferramentas úteis para a sua rotina de trabalho no laboratório, a aplicação permite 
rastrear os pontos epPoints® e efetuar o beam do produto através da "Augmented 
Reality" na sua mesa do laboratório:
www.eppendorf.com/app

Soluções para manipulação
Para tornar o seu trabalho de laboratório mais fácil e efi ciente, nós desenvolvemos 
produtos e soluções em áreas como Liquid Handling, Cell Handling e Sample 
Handling. Visite a plataforma online de soluções de manipulação Eppendorf e informe-
se, aprenda coisas e novas e divirta-se: 
www.eppendorf.com/handling-solutions
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Está em busca de mais detalhes?

Precisa de mais informações ou simplesmente lhe faltam mais 
detalhes?

Nas páginas do nosso catálogo, você encontra ícones assinalados 
com códigos QR que lhe mostram quais materiais de publicidade 
(brochuras, páginas de internet, visão de 360 graus e muito mais) 
disponibilizamos para visualização ou download.

Basta escanear o código QR na página correspondente para poder 
desfrutar da nossa oferta disponível online.

Application Notes GráficoWhite Papers

Visão de  
360 graus

Páginas  
de internet

Brochuras Videos
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Novidades 2019

Eppendorf Research® plus e Eppendorf Xplorer® plus 
Novo: pipetas de 16 e 24 canais - consulte as páginas 32 e 43

Você quer encher manualmente placas de 384 poços de modo rápido e seguro? 
Então facilite a sua vida e trabalhe com mais precisão com a Research plus leve 
ou com a pipeta eletrônica Xplorer plus de 16 ou 24 canais. Obtenha também 
amostras extremamente consistentes em todos os canais devido aos cones 
de ponteiras com mola que também são conhecidos por reduzir o esforço de 
acoplamento.  Obtenha resultados reproduzíveis e uma acomodação da ponteira 
em perfeita harmonia com a nova epT.I.P.S.® 384 e ep Dualfilter T.I.P.S.® 384.

epMotion® 5075 NGS - consulte a página 90

O novo epMotion 5075 NGS inclui tudo para iniciar a preparação da biblioteca. O 
sistema básico é um epMotion 5075t com Eppendorf ThermoMixer® para agitar, 
aquecer ou refrigerar amostras e reagentes e um módulo térmico na posição C2 
para controle adicional da temperatura. Uma garra para transporte de material 
de laboratório e ferramentas de pipetagem de de 8 canais para volumes de 
1 a 300 µL. Disponíveis arquivos verificados para kits NGS. Estão incluídos 
acessórios NGS e consumíveis NGS específicos. O epMotion 5075 NGS está 
disponível com e sem opção CleanCap para todas as voltagens.

SmartExtender para Eppendorf ThermoMixer® - consulte página 105

Precisa de uma segunda temperatura para incubação a 37°C ou 95°C no seu 
Eppendorf ThermoMixer?
O Eppendorf SmartExtender oferece uma ferramenta de incubação que pode ser 
facilmente usada adicionalmente ao seu Eppendorf SmartBlockTM e Eppendorf 
ThermoMixer C/ Fx bem como ThermoStat C.
Até 12 recipientes (1.5 mL) podem ser aquecidos para maior fluxo e flexibilidade 
em seu laboratório. A função de aquecimento independente para a segunda 
temperatura permite a utilização paralela do SmartBlock e SmartExtender. O 
Eppendorf SmartBlockTM central pode ser usado para aquecimento, refrigeração 
e agitação.

Centrífuga Eppendorf 5420 - consulte a página 140

A nova centrífuga não refrigerada de 24 posições 5420 foi projetada para 
aplicações padrão no campo da biologia molecular incluíndo purificação DNA/
RNA bem como extração de DNA de gel agarose.

Tem pegada pequena para projetos onde precisa espaço. O rotor padrão pode 
centrifugar até 24 tubos de 1.5 a 2.0 mL. Adaptadores opcionais extendem o 
volume a tubos de 0.4 e 0.5 mL bem como de 0.6 mL BD Microtainer®. Um rotor 
para 32 tubos PCR (0.2 mL) ou quatro tiras PCR está disponível.

epT.I.P.S.® 384 e ep Dualfilter T.I.P.S.® 384 
Novas ponteiras para pipetas de 16 e 24 canais - consulte as páginas 62 e 63

A nova epT.I.P.S.® 384 e ep Dualfilter T.I.P.S.® 384 são otimizados para a 
utilização de pipetas de 16 e 24 canais e com volumes de 20 µL e 100 µL. Desse 
modo, o processamento manual de placas com 384 poços é fácil como nunca. 
Pela primeira vez é possível encher simultaneamente 24 poços de uma placa 
de 384 poços de uma só vez, permitindo condições de iniciação iguais em cada 
poço da fila, aumentando a reprodutibilidade máxima.O novo sistema distingue-
se devido à força de acoplamento e ejeção reduzida para uma pipetagem sem 
esforço e correspondendo à alta demanda do Eppendorf PhysioCare Concept®. 
Ao mesmo tempo garante uma confiabilidade máxima no acoplamento e 
estanquidade da ponteira, contribuindo assim para uma maior segurança das 
amostras.

CycleManager X50 - consulte a página 241

Eppendorf extende a sua gama de produtos PCR com uma nova aplicação de 
software para controlar até cinquenta Mastercycler X50 eco remotamente.O 
CycleManager X50 suporta o fluxo de trabalho com funções como manutenção 
e gerenciamento dos cyclers conectados. Obtenha um email quando o ciclo PCR 
está completo. Protocolos, arquivos, direitos de usuários podem ser gerenciados 
centralmente e os intrumentos podem ser agrupados para trabalhar em paralelo. 
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Sistema de Verifi cação de Temperatura Multicanal - consulte a página 243

O novo Sistema de Verifi cação de Temperatura permite a usuários acessar ou 
verifi car no Mastercycler a precisão da temperatura e criar os seus próprios 
certifi cados de verifi cação. Se forem necessários ajustes, esses podem ser 
efetuados com um toque. Os sensores estão disponíveis para instrumentos de 
96 ou 384 poços. Os sistemas são fornecidos completamente calibrados (ISO 
9001 ou ISO 17025). É disponibilizado um painel de controle touchscreen (não é 
necessário computador).

CryoCube® F740h - consulte a página 264

Melhorando a sustentabilidade do espaço em seu laboratório? O novo CryoCube 
F740h é o equipamento verde da Eppendorf para a classe de 700 L ULT freezer. 
Os líquidos baseados em hidrocarbonetos correspondem aos requisitos de 
sustentabilidade. A série CryoCube F740 contém agora três subgrupos, o F740h, 
F740hi, e F740hiw com versões diferentes.
Sendo um dos primeiros usuários de líquidos de refrigeração verdes a -86°C, 
a Eppendorf tem agora mais de 10 anos de experiência em R&D, produção, 
logística e assistência.

CCCadvanced® FN1 motifs cultureware – consulte a página 309

Trabalha com células estaminais?Cansado de revestir recipientes para as 
suas culturas iPSC- ou MSC, por vez com resultados impredizíveis?Você quer 
trabalhar sem xeno ou mesmo sintético para condições totalmente defi nidas? 
Melhore as suas experimentações com a nova superfície pronta a usar e sintética 
CCCadvanced® FN1.

CO2 Incubator CellXpert® C170i – consulte a página 318

Procura uma incubadora de 170L CO2 que disponibiliza total fl exibilidade no 
futuro, torna o monitoramento e a documentação fácil e proporciona condições 
de crescimento otimizados, mesmo para as células sensíveis?Uma incubadora 
que economiza dinheiro e que é feita com a mais alta qualidade? Deixe-nos 
introduzir a CellXpert C170i.
CellXpert – a nova família de incubadoras da Eppendorf CO2

Eppendorf Fast PCR Tube Strips - consulte a página 253

As Eppendorf Fast PCR Tube Strips tem uma condutividade térmica maior que 
polipropileno, permitindo que o calor de bloco PCR seja transferido mais rápido 
para a reação. Isso permite um melhor controle dos parâmetros de reação e 
obtém melhores resultados. As novas Fast PCR Tube Strips são particularmente 
adaptadas para usuários dos PCR cyclers com altas taxas de rampa ou para 
usuários de enzimas rápidas ou kits de reagentes.

CO₂ Incubator CellXpert® C170 – consulte a página 322

Procura uma incubadora de 170L CO2 com uma atmosfera uniforme, recuperação 
rápida e uma proteção efi caz contra contaminações? Um equipamento fácil de 
limpar e utilizar, que tem um volume grande mas ocupa pouco espaço? Deixe-
nos introduzir a CellXpert C170.
CellXpert – a nova família de incubadoras da Eppendorf CO2
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Notebook eletrónico de laboratório e gerenciamento de amostras
As aplicações de gerenciamento de dados VisioNize® funcionam otimamente com as soluções de software eLABJournal® (notebook eletrónico 
de laboratório/ ELN) e eLABInventory® (aplicação de gerenciamento de amostras) disponibilizadas pela Eppendorf. As diferentes aplicações 
consideram todos os aspectos do fl uxo de trabalho em laboratórios. A combinação de diferentes produtos (ELN, LIMS, e gerenciamento 
de amostras) oferecem uma plataforma que gerencia ambos os fl uxos de trabalho (SOPs, resultados, amostras, stocks, etc.) e melhora a 
produtividade.

O notebool eletrónico de laboratório eLABJournal oferece uma solução intuitiva e fl exível para documentar pesquisas e seguir dados de 
pesquisa. Melhora a efi cácia da documentação, organização, pesquisa e arquivo de dados colecionados. O software é apropriado para 
qualquer laboratório, desde laboratórios académicos pequenos e empresas start-up até grandes instituições académicas e empresas 
multinacionais. eLABJournal é uma solução abrangente para integrar protocolos, amostras, arquivos de dados,imagens e mais arquivos 
dentro do notebook eletrónico de laboratório para centralizar dados experimentais de modo compatível com GLP. eLABJournal 
mantém uma pista de auditoria completa de todos os dados de experimentação, amostras e protocolos. As experimentações podem ser 
assignadas e contra-assignadas com assinaturas eletrónicas para alteração posterior de acordo com as diretivas FDA 21 CFR parte 11.

Trabalho de laboratório encontra 
trabalho de rede

Figura 4: Gerencie o seu laboratório, a sua equipe, as suas amostras e processos com as soluções digitais disponibilizadas pela Eppendorf

Equipamentos de bordo VisioNize

Figura 1: Conecte diretamente equipamentos de bordo VisioNize ao sistema VisioNize. Os equipamentos de bordo VisioNize estão equipados 
com componentes do sistema VisioNize, incluíndo o novo interface de toque que tem funcionalidades adicionais. Essas funcionalidades 
oferecem mais valor e estão disponíveis mesmo sem conexão de ethernet.

eLABInventory é um sistema fl exível e simples de amostra e inventário que permite seguir qualquer item, incluíndo amostas 
biológicas, materiais, amostras e químicas, p. ex., em qualquer freezer do laboratório. O sistema disponibiliza uma solução central e 
compatível com GLP que mantém uma pista de auditoria automática dos itens armazenados. Armazene qualquer tipo de amostras, 
incluíndo linhas celulares, oligos, sangue, DNA, RNA, proteínas, sementes, roedores, tecidos, estirpes, plasmídeos, químicos ou 
consumíveis e adicione informações importantes. Aumente a funcionalidade do eLABInventory com a eLABInventory Mobile App para 
rastrear código de barras de amostras ou use um código de barras 2D para rastrear informações de amostras.

Mantenha-se informado
Como o sistema VisioNize e suas aplicações de software estão em contínua mudança, uma brochura imprimida ou catálogo 
não consegue acompanhar cada atualização. Para informações atuais sobre o VisioNize e todos os equipamentos conectáveis, 
leia o código QR e visite a nossa página de internet continuamente atualizada: www.eppendorf.com/visionize 

VisioNize® – O sistema de laboratório conectado
O sistema VisioNize permite que você ligue o seu equipamento de laboratório a um software de monitoramento central de gerenciamento de 
dados. O novo modelo da interface com diferentes componentes do sistema VisioNize providencia uma excelente experiência para o usuário e 
simplifi ca o funcionamento. 

A iOS app VisioNize go móvel, 
permite verifi car o status atual do 
seu equipamento remotamente. 
Os parâmetros relevantes como 
temperatura e tempo restante são 
indicados para que você possa 
organizar efi cazmente a sua rotina 
diária no laboratório, mesmo se não 
estiver no laboratório.

A aplicação central de software do 
VisioNize system permite a conexão 
de instrumentos proporcionais. 
Isso permite organizar centralmente 
as informações importantes dos 
equipamentos bem como monitorar 
remotamente instrumentos e o seu 
desempenho.

Figura 3: Monitorize remotamente os seus 
equipamentos de laboratório com o VisoNize

Figura 2: Reveja parâmetros importantes 
diretamente na interface do equipamento

Conecte o seu equipamento de laboratório 
ao VisioNize e monitorize remotamente 
o desempenho a partir do seu PC ou com 
a app VisioNize go portátil. Monitorize 
remotamente o desempenho do seu 
equipamento e informações como o status 
e tempo de funcionamento restante. 
Tenha todas as informações importantes 
disponíveis para organizar a sua rotina do 
laboratório, sempre onde estiver. Construa 
uma rede inteligente para aumentar o 
desempenho e a efi cácia no laboratório.

O VisioNize box funciona como 
sistema de descodifi cação de dados 
e tradução, permitindo colecionar os 
dados do equipamento. Muitos dos 
equipamentos da Eppendorf que você 
já instalou podem ser transformados 
em instrumentos conectados e depois 
monitorados remotamente.

VisioNize®
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Padrões de pureza Eppendorf para consumíveis
Os consumíveis Eppendorf representam a mais alta qualidade e 
pureza obtidas através de:

 > uso das mais puras matérias-primas
 > produção automática em condições de sala limpa
 > verificações de qualidade e de funcionamento de todos os lotes
 > garantia de qualidade contínua ao longo todo o processo de 
produção 

Com os critérios de controle mais rigorosos, monitorados 
internamente e externamente, nós garantimos alta qualidade 
consistente de nossos produtos – de lote para lote. Nossos 
consumíveis estão disponíveis em diferentes graus de pureza 
para demandas de aplicação individuais: “Eppendorf Quality™”, 
assim como graus de pureza avançados como “sterile”, “protein-
free”, “PCR clean”, Forensic DNA Grade (de acordo com a norma 
ISO 18385)“ e “Biopur®”. Além de nossos controles de processo 
internos e certificados de qualidade gerais, são fornecidos 

O grau  de pureza Eppendorf “Eppendorf 
Quality” atende todos os requisitos 
esperados de consumíveis confiáveis 
e de fácil manipulação. Com o auxílio 
de material de base de alta qualidade 
e verificações permanentes durante a 
produção, os consumíveis Eppendorf em 
Eppendorf Quality são ideais para muitas 
tarefas no laboratório. 

Qualidade Eppendorf:  
Os produtos com o grau de pureza 
"Eppendorf Quality" são ideais para 
muitas tarefas no laboratório. Para atender 
consistentemente as elevadas exigências 
de nossos clientes relativas a qualidade 
são realizadas medições adicionais 
especificamente para grupos individuais de 
produtos:
 > A moldagem precisa garante alta precisão 
e exatidão. Cada lote de ponteiras é 
sujeito a medição gravimétrica durante a 
verificação final. A baixa molhabilidade 
assegura uma leitura confiável dos 
resultados e adesão mínima.

 > Os Eppendorf Tubes® podem ser abertos 
e fechados apenas com uma mão; sem a 
contaminação do material de amostra. São 
altamente estáveis, mesmo quando expostos 
a tensões mecânicas e térmicas extremas. 
Por esse motivo, verificamos diariamente a 
estanquidade ao vapor, a força de abertura 
da tampa, a resistência da parede, a força 
necessária para perfurar a tampa, assim 
como a resistência à centrifugação.

 > Verificamos a alta resistência à 
centrifugação e capacidade de vedação de 
placas deepwell e microplacas.

 > Todas as ferramentas de produção são 
submetidas a inspeções frequentes em 
intervalos regulares para garantir a 
qualidade consistente ao longo de todo o 
período de produção.

Os consumíveis Eppendorf com este grau 
de pureza são livres de proteínas e, assim, 
livres de sinais ou reações inespecíficas 
devido a contaminação com proteínas.

Eppendorf Protein-free:
Os consumíveis Eppendorf com este grau de 
pureza são livres de proteínas e, assim, livres 
de sinais ou reações inespecíficas devido a 
contaminação com proteínas.
Para a realização de testes e detecção de 
contaminação com proteínas é usado um 
ensaio colorimétrico que consegue detectar 
até 1ng/ µL. Os certificados específicos de 
lote fornecidos por um laboratório acreditado 
externo estão disponíveis a pedido e em 
nossa página na internet.
Além disso, todos os produtos Eppendorf 
protein-free atendem os padrões de 
qualidade definidos para nossos graus de 
pureza “Eppendorf Quality“.

 

Pura qualidade

Os consumíveis Eppendorf com o grau 
de pureza “Sterile” são esterilizados de 
acordo com a norma ISO 11137 ou ISO 
11135 com um Sterility Assurance Level 
(SAL) (Nível de garantia de esterilidade) 
de 10-6. Certificados específicos de lote 
documentam a esterilidade e a ausência de 
endotoxinas de acordo com a Farmacopeia 
Europeia. 2.6.14 (livre de pirogênios).

Eppendorf Sterile:  
Além de atender os critérios de qualidade 
da “Eppendorf Quality”, os consumíveis 
Eppendorf com o grau de pureza “sterile” 
são esterilizados e livres de pirogênios. 
Cada lote é certificado por um laboratório 
acreditado externo. Os consumíveis 
Eppendorf sterile são esterilizados de acordo 
com a norma ISO 11137 ou ISO 11135. Um 
selo de qualidade que garante aos clientes 
a adequabilidade de seus consumíveis 
Eppendorf para uso direto em experimentos 
e análises sem necessidade de mais 
tratamento. Os certificados específicos de 
lote estão disponíveis a pedido e em nossa 
página da internet. 

Todos os consumíveis Eppendorf com o 
grau de pureza “PCR clean” são livres 
de DNase e RNase e livres de inibidores 
da PCR. Também é garantido que os 
consumíveis estão livres de DNA humano 
contaminante.

Eppendorf PCR clean:  
Todos os consumíveis Eppendorf com o 
grau de pureza “PCR clean” garantem a não 
interferência com a reação PCR. Além disso, 
todos os produtos Eppendorf PCR clean 
atendem os critérios de qualidade definidos 
para os nossos consumíveis padrão (grau de 
pureza “Eppendorf Quality“).
O grau de pureza "PCR clean" é basicamente 
atingido em não deixar sequer desenvolver 
a contaminação. Por isso, os produtos de 
plástico correspondentes são fabricados em 
condições comparáveis as de sala limpa. 
As áreas de fabricação estão espacialmente 
separadas e apenas pessoal em vestimentas 
de proteção tem autorização de acesso. 
Os certificados específicos de lote por um 
laboratório acreditado externo confirmam 
a conformidade com os critérios inibidor 
de DNase, RNase, PCR e livre de DNA 
humano. Os certificados estão disponíveis a 
pedido e em nossa página da internet. “PCR 
clean” – Um selo de qualidade que garante 
aos clientes a adequabilidade de seus 
consumíveis Eppendorf para uso direto em 
experimentos e análises.

Os consumíveis “Eppendorf Forensic DNA 
Grade“ atendem os exigentes requisitos da 
norma ISO 18385. Esses produtos ajudam a 
reduzir ainda mais o risco de contaminação 
com DNA humano em análises forenses de 
DNA. Embalagens individuais em blísteres 
ou em “micro lotes” em sacos resseláveis 
também ajudam a proteger contra 
contaminação.

Eppendorf Forensic DNA Grade (de acordo 
com a norma ISO 18385):
A contaminação com DNA humano é uma 
das principais preocupações na análise 
forense de DNA. A norma ISO 18385 foi 
implementada para reduzir ainda mais o 
risco de contaminação com DNA. Esta norma 
especifica os requisitos para a fabricação de 
produtos usados na coleta, armazenamento 
e análise de material biológico para efeitos 
forenses. Linhas de produção altamente 
automáticas e controles de acesso rigorosos 
são somente duas condições de produção 
para consumíveis “Eppendorf Forensic DNA 
Grade“ que contribuem para o cumprimento 
da norma ISO 18385.
Embalagens individuais em blísteres ou 
em “micro lotes” em sacos resseláveis 
proporcionam proteção eficaz contra 
contaminação.
Os certificados específicos de lote por um 
laboratório acreditado externo confirmam a 
conformidade com os critérios inibidor de 
DNase, RNase, PCR e livre de DNA humano. 
Os certificados estão disponíveis a pedido e 
em nossa página da internet. 
 

Os consumíveis disponíveis neste padrão 
máximo possível de graus de pureza 
Eppendorf são garantidamente estéreis 
e livres de pirogênios, RNases, DNases, 
DNA e ATP, assim como inibidores da PCR. 
Embalados individualmente ou em “mini 
lotes” em caixas resseláveis proporcionam 
proteção eficaz contra impurezas e 
contaminação. 

Eppendorf Biopur:  
Para atender as mais elevadas exigências das 
indústrias médica, farmacêutica, cosmética 
e alimentar e outras, foram definidos a 
qualidade e o grau de pureza “Eppendorf 
Biopur”. Esta pureza é assegurada por um 
elaborado processo de fabricação automático 
que protege o produto contra contaminação 
com substâncias biológicas. Além disso, 
todos os produtos “Biopur” atendem os 
padrões de qualidade definidos para os 
nossos consumíveis padrão (Grau de pureza 
“Eppendorf Quality“).
Os certificados específicos de lote por um 
laboratório acreditado externo confirmam 
a conformidade com os critérios sterile, 
inibidor de DNase, RNase, PCR e livre de 
ATP, pirogênios e DNA humano e bacteriano. 
Os certificados estão disponíveis a pedido e 
em nossa página da internet. “Biopur” – Um 
selo de qualidade que garante aos clientes 
a adequabilidade de seus consumíveis 
Eppendorf para uso direto em experimentos 
e análises.

certificados específicos de lote por um laboratório de teste externo 
para os graus de pureza avançados. Isso nos permite garantir que 
atendamos consistentemente as elevadas exigências de nosso 
cliente no que se refere à alta qualidade e pureza de nossos 
produtos. Como um serviço especial, disponibilizamos nossos 
certificados específicos de lote a pedido ou em nossa página da 
internet (www.eppendorf.com/certificates).

A base: material de elevadíssima qualidade
 > Todos os plásticos usados pela Eppendorf para produzir 
consumíveis estão em conformidade com critérios internacionais 
de pureza.

 > Os corantes usados para dar cor aos consumíveis são livres 
de substâncias orgânicas e de substâncias contendo metais 
pesados.

 > Os plásticos, como polipropileno, possuem uma alta resistência 
química a ácidos/bases orgânicos e inorgânicos e solventes 
orgânicos habitualmente usados em laboratórios.
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www.eppendorf.com/oem-video

www.eppendorf.com/oem
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OEM/Customized Solutions

 i   Para mais informações acesse www.eppendorf.com/OEM

Produtos OEM
 > Tecnologia inovadora
 > Desenvolvimento de ponta
 > Padrão da mais alta qualidade
 > Fabricado pela Eppendorf

O seu fornecedor global para produtos e soluções 
customizadas

Descrição
Soluções de produtos customizados são produtos Eppendorf feitos de acordo com 
suas demandas.  
As ponteiras automáticas da Eppendorf oferecem soluções para requisitos como:
 > Condutividade
 > Não condutividade
 > Cores de bandeja especiais
 > Dimensões
 > Materiais
 > Embalagens
 > Rotulação alternativa

Para maior conveniência na impressão do nome da sua empresa e identificação de produtos 
em placas.
O nosso portfólio OEM oferece opções como: 
 > Graus de pureza especiais
 > Certificados de pureza especiais

A flexibilidade das soluções Eppendorf OEM customizadas são projetadas para 
responderem às suas mais altas demandas. Exemplos de produtos customizados:
 > Embalagem modificada
 > Logotipo ou design customizados

Descrição
Uma ampla seleção de instrumentos 
Eppendorf, como o epMotion®, está 
disponível como solução OEM de acordo 
com as suas demandas. 

Do logotipo a adaptações de cor até software 
ou hardware específico - diga-nos o que 
precisa!
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www.eppendorf.com/sample-integrity 

www

www.eppendorf.com/dna-lobind-tubes

www

https://www.eppendorf.com/knowledge-base

Se perder ou comprometer uma amostra, ela desaparece para sempre. Frequentemente, não é possível obter amostras adicionais ou apenas 
com custos altos e atrasos. Desse modo, a integridade das amostras é imprescindível. Deve ser estabelecida e mantida durante todo o fluxo de 
trabalho. Comprometer, mesmo em etapas individuais do fluxo de trabalho, pode prejudicar a sua amostra bem como todo o processo. 

A integridade de amostras depende de três fatores principais: 

2. Rendimento de molécula alvo
Algumas amostras não existem em quantidade abundante. Especificamente nesses casos é 
importante manter o maior número de moléculas ou células alvo no seu fluxo de trabalho. 
Frascos com baixa retenção podem reduzir bastante a perda de amostras. 

Leia mais acerca de consumíveis de baixa adesão

Integridade de amostras

4°C na centrífuga são mesmo 4°C? 
Se não, os seus resultados podem alterar-
se se utilizar outra centrífuga na próxima 
semana. A Eppendorf mantém os dados 
do desempenho de produtos de modo a 
acelerar os seus processos mas mantendo-os 
reproduzíveis. 

Os 5 µL que pipetou são mesmo 5 µL?  
A precisão e exatidão das ferramentas de 
pipetagem são cruciais para qualquer fluxo 
de trabalho. A Eppendorf tem as ferramentas 
corretas para qualquer viscosidade, 
densidade, temperatura, etc. dos líquidos. 

Você obtém uma seleção imparcial de 
moléculas alvo?
Os processos de retenção em frascos ou 
ponteiras de pipetas não diminuem apenas 
o seu rendimento. A probabilidade de 
adesão de moléculas depende muito da 
polaridade, características estéricas, etc.
Desse modo, você não perderá apenas uma 
parte razoável de moléculas durante o fluxo 
de trabalho, você poderá perder também 
todas as cópias de determinadas moléculas 
enquanto que outras permanecem em 
abundância. Os consumíveis inteligentes, 
p. ex., com características LoBind, podem 
minimizar esse efeito e ajudar na obtenção 
de resultados otimizados.

1. Evitar contaminações
Existe uma grande diversidade de contaminantes indesejadas:
 > Moléculas alvos que provocam resultados falso positivos
 > Moléculas com características semelhantes, p. ex., na fotometria, provocando resultados falso positivos. 
 > Determinados consumíveis podem liberar essas substâncias em sua amostra!
 > Inibidores de reação, provocando resultados falso negativos
 > Químicos que estragam as moléculas ou células alvo, provocando resultados falso negativos
 > Inibidores de crescimento de células
 > Células e bactérias que ultrapassam as suas células alvo

A boa prática no laboratório 
é importante para evitar contaminações. Adicionalmente, os produtos corretos podem ajudar nesse esforço. Tampas de tubos bem apertadas, 
bordas altas em poços de placas, consumíveis embalados separadamente, rotores estanques a aerossóis, lâmpadas UV fortes, etc., ajudam a 
evitar contaminações.

Leia mais acerca de lixiviáveis
https://www.eppendorf.com/leachables-notes/

OEM/Customized Solutions

3. Reprodutibilidade de processos
A transformação do material base de suas amostras até atingir resultados reprodutíveis é um desafio diário em qualquer laboratório. Assim 
que conseguir deve ter a certeza que os processos foram corretos. 

A Eppendorf oferece uma ampla gama de notas de aplicação e assistência. Experimente!  

Você deseja mais ajuda acerca das soluções OEM? Por favor, contacte-nos em 
customizedsolutions@eppendorf.com
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 Na página 372 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 

Modelo epT.I.P.S. epT.I.P.S.® Long ep Dualfi lter T.I.P.S. ep Dualfi lter T.I.P.S. 
SealMax

epT.I.P.S.® LoRetention ep Dualfi lter T.I.P.S.® LoRetention GELoader® Microloader™

Página(s) 48 51 52 53 54 54 61 61

Aplicações  > Pipetagem de líquidos

 > Dispensação de líquidos

 > Mistura de líquidos

 > Enchimento de placas e tubos de reação

 > Para aplicações em formato placa de teste micro 384, 

recomendamos usar pipetas de canal 16 ou 24 

juntamente com epT.I.P.S.® 384

 > Aplicações de DNA (por ex. PCR)

 > Aplicações RNA (p.ex. Análise de expressão gênica)

 > Aplicações proteômicas (p.ex. pesquisa de 

Anticorpos)

 > Aplicações de Cultura Celular (p.ex. meio) 

 > Aplicações com radiativos

 > Todas as aplicações que usam líquidos aglutinantes 

de aerossóis1)

 > Cultura celular (meio)

 > Genômica: PCR, RT-PCR, qPCRe todos os outros tipos de PCR

 > Reações enzimáticas (enzimas de restrição, ligase)

 > Isolamento e purificação de ácido nucleico

 > Detergentes típicos de eletroforese em gel (por ex. pesos 

moleculares de DNA pré-fabricadas): SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, 

Tween® 20, CHAPS

 > Proteômica (todos os tipos de estudos de proteínas)

 > Isolamento e purificação de proteínas

 > Preparação biblioteca NGS

 > Eletroforese em gel

 > Enchimento de amostras em géis de 

poliacrilamida

 > Manipulação dos volumes mais 

reduzidos

 > Ponteiras de pipeta para enchimento de 

Femtotips e outros microcapilares

1) Um aerossol é uma dispersão coloidal de partículas sólidas fi nas ou gotículas de líquido em ar ou outro gás.

Modelo Eppendorf Research® plus Eppendorf Reference® 2 Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus Varipette® Multipette® M4 Multipette® E3/E3x

Página(s) 27 34 37 76 68 70

Tipo do produto Pipeta Pipeta Pipeta Pipeta Dispensador Dispensador

Modod e operação Manual Manual Eletrônica Manual Manual Eletrônica

Tipo de pipetagem Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento positivo Deslocamento positivo Deslocamento positivo

Posicionamento Peso ultraleve e força de pipetagem 

para uma ergonomia avançada

Confi abilidade em robustez e em 

resultados

Pipetagem rápida e intuitiva Pipetagem tolerante a falhas de grandes volumes, 

independente de efeitos externos

Economia de tempo acelerando longas séries de 

pipetagem com baixos efeitos de erro externo

Economia de tempo acelerando longas séries de 

pipetagem, com a maior fl exibilidade de volumes e 

os mais baixos efeitos de erro externo

Aplicação Pipetagem de líquidos aquosos, 

operação com dois botões

Pipetagem de líquidos aquosos, 

operação com um botão

Pipetagem de líquidos aquosos Pipetagem sem contaminação de líquidos 

aquosos, viscosos e voláteis

Dispensação sem contaminação (até 100 passos 

por enchimento Combitip) de líquidos aquosos e 

líquidos problemáticos (por ex. viscosos, voláteis 

e densos...)

Dispensação sem contaminação (até 100 passos 

por enchimento Combitips Tip) de líquidos aquosos 

e líquidos problemáticos (por ex. viscosos, voláteis 

e densos...)

Intervalo de volumes 0,1 µL – 10 mL 0,1 µL – 10 mL 0,5 µL – 10 mL 1 – 10 mL 1 µL – 10 mL 1 µL – 50 mL

Opções disponíveis 1 canal               16 canals

8 canais              24 canals

12 canais

1 canal

8 canais

12 canais

1 canal               16 canals

8 canais              24 canals

12 canais

1 canal 1 canal 1 canal

Rastreamento RFID Sim (opção de leitura) Sim (opção de leitura e escrita) Sim (opção de leitura e escrita) Não Sim (opção de leitura) Sim (opção de leitura e escrita)

Autoclavável Sim Sim Sim (parte inferior) Não Não Não

Consumíveis epT.I.P.S.® e outras ponteiras de 

pipeta

epT.I.P.S.® e outras ponteiras de 

pipeta

epT.I.P.S.® e outras ponteiras de 

pipeta

Varitips Combitips advanced® Combitips advanced®

Graus de pureza de consumíveis  > Eppendorf Quality™

 > PCR clean e estéril

 > Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™

 > PCR clean e estéril

 > Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™

 > PCR clean e estéril

 > Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™  > Eppendorf Quality™

 > PCR clean

 > Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™

 > PCR clean

 > Biopur®

 > Forensic DNA Grade
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Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Modelo Varispenser® 2/Varispenser® 2x Eppendorf Top Buret™ Easypet® 3 Pipet Helper® epMotion® 96/epMotion® 96xl com 2-position 
slider

Página(s) 80 82 77 79 84

Tipo do produto Dispensador de frasco Bureta de frasco Controlador de pipeta Controlador de pipeta Pipeta semi automática

Modod e operação Manual Manual Eletrônica Manual Eletrônica

Tipo de pipetagem Deslocamento positivo Deslocamento positivo Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento de ar

Posicionamento Os dispensadores de frasco Varispenser 2 e 2x 

combinam uma tecnologia de confi ança com benefícios 

aprimorados, para uma dispensação segura e fácil de 

líquidos, sem problemas

Titulação manual contínua e livre de pulsos Conceito totalmente ergonômico com novo 

controle de velocidade para pipetagem livre de 

estresse

Um instrumento perfeito para usuários 

inexperientes graças a seu design robusto e 

intuitivo

Pipetagem rápida e intuitiva em formato 96 e 384

Aplicação Dispensação de curso único de lixívias, ácidos, bases, 

líquidos aquosos ou solventes

Titulação de líquidos aquosos Pipetagem de líquidos aquosos com pipetas 

sorológicas e volumétricas

Pipetagem de líquidos aquosos com pipetas 

sorológicas e volumétricas

Pipetagem de líquidos aquosos

Intervalo de volumes 0,2 – 100 mL 0,1 – 999,9 mL 0,1 – 100 mL 0,1 – 100 mL 0,5 – 300 µL/5 – 1.000 µL

Opções disponíveis 1 canal 1 canal 1 canal 1 canal 96 canais

Rastreamento RFID Nº Não Sim (opção de leitura) Não Nº

Autoclavável Sim Não Não (sim: adaptador de pipeta e cone de aspiração) Sim Não

Consumíveis  –  – Pipetas sorológicas Eppendorf e outras pipetas 

volumétricas e sorológicas

Eppendorf Serological Pipettes e outras pipetas 

volumétricas e sorológicas

Sistema de recarga epT.I.P.S.® motion

Graus de pureza de consumíveis  –  –  > estéril, livre de pirogênicos, RNase e DNase, 

DNA humano e bacteriano. Não citotóxico.

 > estéril, livre de pirogênicos, RNase e DNase, 

DNA humano e bacteriano. Não citotóxico.

Eppendorf Quality™

PCR clean

PCR clean e estéril

 Na página 372 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 

Modelo Combitips advanced® ViscoTip® Eppendorf Varitips®

Página(s) 73 72 76

Aplicações  > Princípio de deslocamento positivo (comparável a uma seringa)

 > Dispensação de alta precisão independentemente das propriedades físicas do líquido (por ex., 

viscosidade, volatilidade, densidade, temperatura...)

 > Evita a contaminação por aerossóis com pistão selado hermeticamente para dispensação segura

 > Proporciona proteção contra substâncias radioativas e tóxicas

 > Dispensação rápida de longas séries com uma dispensação precisa e repetida de volumes idênticos (com 

dispensadores manuais )Multipette

 > Princípio de deslocamento positivo (comparável a uma seringa)

 > Para líquidos de alta viscosidade

 > Dispensação rápida de longas séries com uma dispensação precisa 

e repetida de volumes idênticos (com dispensadores manuais 

Multipette)

 > Pipetagem de soluções aquosas

 > Extração de líquidos de recipientes fundos

 > Transferência de líquidos orgânicos (álcool, ácidos org., etc.)

 > Transferência de solventes com alta pressão de vapor (p. ex., .éter dietílico)

 > Transferência de líquidos com alta densidade

 > Transferência de líquidos viscosos
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Modelo epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® 5073l epMotion® 5073m

Página(s) 85 85 86 86

Dimensões (L × P × A) 65 × 48 × 63 cm / 26 × 19 × 25 in 65 × 48 × 63 cm / 26 × 19 × 25 in 65 × 61 × 67 cm / 26 × 24 × 27 in 65 × 61 × 67 cm / 26 × 24 × 27 in

Peso sem acessórios 45 kg 33 kg 50 kg 57 kg

Consumo de energia máx. 150 W 150 W 600 W 600 W

Fonte de alimentação 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

Detector infravermelho confocal óptico Identifi cação sem contato do nível de 

preenchimento, ferramentas inseridas, material 

de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Identifi cação sem contato do nível de 

preenchimento, ferramentas inseridas, material 

de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Identifi cação sem contato do nível de preenchimento, ferramentas inseridas, 

material de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Identifi cação sem contato do nível de preenchimento, ferramentas inseridas, 

material de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Posições do SLAS/ANSI 4 4 6 6

Intervalo de volumes 0,2 µL – 1 mL 0,2 µL – 1 mL 0,2 µL – 1 mL 0,2 µL – 1 mL

Erro aleatório de medição ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm

Erro sistemético de mediação ±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm

Ferramenta1)2)

Erro de medição aleatória (1 µL) ≤3 % ≤3 % ≤3 % ≤3 %

Erro de medição sistemática (1 µL) ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

Erro de medição aleatória (50 µL) ≤0,4 % ≤0,4 % ≤0,4 % ≤0,4 %

Erro de medição sistemática (50 µL) ±1,2 % ±1,2 % ±1,2 % ±1,2 %

Erro de medição aleatória (1.000 µL) ≤0,15 % ≤0,15 % ≤0,15 % ≤0,15 %

Erro de medição sistemática (1.000 µL) ±0,7 % ±0,7 % ±0,7 % ±0,7 %

Tipo de pipetagem Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento de ar

Opção de garra não não sim sim

Módulo térmico (opcional) não não 1 não

Taxa de refrigeração – – 4 °C/min –

Taxa de aquecimento – – 9 °C/min –

Opção de atualização ThermoMixer não não não incluído

Eppendorf ThermoMixer®

Carga máx. – – – 1.000 g (2,2 lb)

Período de mistura – – – 5 s – 120 min

Velocidade – – – 300 rpm – 2.000 rpm

Faixa de temperatura – – – 15 °C abaixo RT a 95 °C

Unidade de vácuo

Saída máx. de vácuo – – – –

Área subterrânea – – – –

Tempo de sucção – – – –

Separação magnética não não com adaptador de pinça de outra marca sim

Separação a vácuo não não não não

Troca automática de ferramenta 2 ferramentas 2 ferramentas 2 ferramentas e pinça 2 ferramentas e pinça

Opção UV/HEPA não não sim sim

Reagentes MagSep para purifi cação de DNA/RNA – – – sim

Para uso em armário de biossegurança – sim – –
1) de dispensação no modo de pipetagem, jato livre, sem pré-umedecimento, com água destilada, a 20 °C2) Consulte a Nota de Aplicação Eppendorf 168 para obter um desempenho típico de pipetagem

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
 Na página 376 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
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 Only for epMotion 5073m, 5073mc and 5075m: Limited Use Label License

Notice to purchaser; limited license for research use only

This product and its use may be covered by one or more patents owned by Gen-Probe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights under certain claims of 
certain patents owned by Gen-Probe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents of Gen-Probe Incorporated to 
use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of Gen-Probe Incorporated to use this product for any other purposes, including, without limitation, for 
commercial use, may be obtained by contacting Gen-Probe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 92121-4362, U.S.A. 

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 Na página 376 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 

Modelo epMotion® 5075l epMotion® 5075v epMotion® 5075t epMotion® 5075m

Página(s) 87 89 88 88

Dimensões (L × P × A) 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in 107 × 61 × 67 cm / 43 × 24 × 27 in

Peso sem acessórios 85 kg 86 kg 87 kg 88 kg

Consumo de energia máx. 700 W 700 W 700 W 700 W

Fonte de alimentação 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 %

Detector infravermelho confocal óptico Identifi cação sem contato do nível de 

preenchimento, ferramentas inseridas, material 

de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Identifi cação sem contato do nível de 

preenchimento, ferramentas inseridas, material 

de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Identifi cação sem contato do nível de preenchimento, ferramentas inseridas, 

material de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Identifi cação sem contato do nível de preenchimento, ferramentas inseridas, 

material de laboratório, tipos de ponteiras e quantidades

Posições do SLAS/ANSI 15 12 14.5 14.5

Intervalo de volumes 0,2 µL – 1 mL 0,2 µL – 1 mL 0,2 µL – 1 mL 0,2 µL – 1 mL

Erro aleatório de medição ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm

Erro sistemético de mediação ±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm ±0,3 mm

Ferramenta1)2)

Erro de medição aleatória (1 µL) ≤3 % ≤3 % ≤3 % ≤3 %

Erro de medição sistemática (1 µL) ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

Erro de medição aleatória (50 µL) ≤0,4 % ≤0,4 % ≤0,4 % ≤0,4 %

Erro de medição sistemática (50 µL) ±1,2 % ±1,2 % ±1,2 % ±1,2 %

Erro de medição aleatória (1.000 µL) ≤0,15 % ≤0,15 % ≤0,15 % ≤0,15 %

Erro de medição sistemática (1.000 µL) ±0,7 % ±0,7 % ±0,7 % ±0,7 %

Tipo de pipetagem Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento de ar Deslocamento de ar

Opção de garra sim incluído sim sim

Módulo térmico (opcional) 3 3 2 2

Taxa de refrigeração – – – –

Taxa de aquecimento – – – –

Opção de atualização ThermoMixer sim sim incluído incluído

Eppendorf ThermoMixer®

Carga máx. – – – –

Período de mistura – – – –

Velocidade – – – –

Faixa de temperatura – – – –

Unidade de vácuo

Saída máx. de vácuo – 35 NL/min – –

Área subterrânea – – – –

Tempo de sucção – – – –

Separação magnética com adaptador de pinça de outra marca com adaptador de pinça de outra marca com adaptador de pinça de outra marca sim

Separação a vácuo não sim não não

Troca automática de ferramenta 4 ferramentas e pinça 4 ferramentas e pinça 4 ferramentas e pinça 4 ferramentas e pinça

Opção UV/HEPA sim sim sim sim

Reagentes MagSep para purifi cação de DNA/RNA – – – sim

Para uso em armário de biossegurança – – – –
1) de dispensação no modo de pipetagem, jato livre, sem pré-umedecimento, com água destilada, a 20 °C2) Consulte a Nota de Aplicação Eppendorf 168 para obter um desempenho típico de pipetagem
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Obtenha melhor resultados com a pipeta correta!

Hoje, os sistema flexíveis da Eppendorf oferecem uma ampla gama de opções para os diferentes requisitos dos laboratórios e demandas 
aplicacionais. De acordo com as suas necessidades, você pode selecionar entre sistemas de pipetagem e dispensação manual ou automática 
(veja as páginas de vista gerla 18-21).As pipetas de almofada de ar e deslocamento direto estão disponíveis em versões mecânicas ou 
eletrônicas com modelos individuais ou multicanal.

As pipetas padrão trabalham com uma almofada de ar que separa o pistão do líquido. O ar é 
deslocado pelo pistão. O volume do ar deslocado é equivalente ao volume do líquido aspirado. 

Aplicações
Esse sistema é ótimo para a pipetagem exata de soluções aquosas.

Pipetas mecências da Eppendorf 
A força de trabalho para cada laboratório, 
disponível com volume fixo ou variável
 > Eppendorf Research® plus, páginas 27
 > Eppendorf Reference® 2, páginas 34
 > Easypet® 3, páginas 75

O líquido da amostra é aspirado para a ponteira em contato direto com o pistão integrado. 
Esse sistema é independente da almofada de ar. Isso permite a dispensação exata mesmo de 
líquidos com alta viscosidade. Adicionalmente, esse sistema reduz o esforço de dispensações 
longas e você economiza tempo valioso.

Aplicações
Esse sistema é a sua escolha quando deseja resultados exatos mesmo quando trabalho com 
líquidos exigentes e independente da densidade, viscosidade e volatilidade.

Dispensador mecânico da Eppendorf 
Para pipetagem exata e rápida mesmo com 
líquidos difíceis

 > Multipette® M4 

Eppendorf Research® plus

Pipetagem de avanço e inversa

Transferência Pipetagem direta Pipetagem reversa

Captação de líquido 1. Pressione o botão de operação até ao 1º estágio

2. Deixe o botão de operação subir completamente

1. Pressione o botão de operação até ao 2º estágio

2. Deixe o botão de operação subir completamente

Descarga de líquido 3. Pressione o botão de operação através do 1º 

estágio para o 2º estágio

3. Pressione o botão de operação até ao 1º estágio

Observação 4. Nenhum líquido restante na ponteira depois da 

ação

4. Líquido permanece na ponteira depois da ação (volume do blow-out)

  Para mais informações visite:https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/pipetting-facts/pipetting-of-challenging-liquids/

Eppendorf alterou para sempre o modo de pipetagem

Há mais de 70 anos que a Eppendorf revoluciona a pesquisa científica através da introdução contínua de tecnologia que tornou a pesquisa 
mais rápida, segura e mais exata. Eppendorf projetou a primeira pipeta industrial de pistão. A »Pipeta Marburg«, projetada em 1961, tinha os 
mesmos elementos que encontramos hoje em laboratórios: Um pistão de mola e uma ponteira de plástico removível.
Essa alternativa à pipetagem serolôgica alterou para sempre o modo de pipetagem e distinguiu a Eppendorf como a pioneira na manipulação 
de líquidos. 

Princípio de deslocamento direto

Princípio da almofada de ar

Pipetas eletrônicas da Eppendorf
Para pipetagem rápida, consistente e exata 
reduzindo o esforço físico e eliminando a 
variabilidade de usuário para usuário.
 > Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, 
páginas 37

DescriçãoA pipeta ultraleve que faz bem a sua mão
A Eppendorf Research plus combina mais de 50 anos de inovação na manipulação de líquidos e é uma das pipetas mais utilizadas em todo o 
mundo. É uma das pipetas mais seguras e ergonômicas atualmente. A Research plus protege a saúde de nossos clientes durante seu trabalho 
diário. Ela foi pioneira no renomado PhysioCare Concept® e, assim, reduziu essencialmente a tensão na mão e no braço durante a pipetagem. 
A Research plus é a família de pipetas com o menor peso e menor forças de utilização na família Eppendorf. Forças de operação mais baixas 
só podem ser alcançadas com as nossas pipetas eletrônicas. O cone de ponteira com mola assegura baixas forças de aplicação e ejeção da 
ponteira. A Research plus permite ser autoclavada sem a necessidade de desmontagem. Estão disponíveis opções de pipetas de volume fixo e 
pipetas multicanal; a pipeta Research plus tornar-se-á uma ferramenta indispensável em seu laboratório.

Dispensador eletrônico da Eppendorf 
Para pipetagem exata e rápida reduzindo 
o esforço físico e oferecendo aplicações 
adicionais como dispensação automática, 
série de diluição e outras.
 > Multipette® E3/E3x

Características do produto
 > Pipeta de deslocamento de ar para pipetagem exata de soluções aquosas
 > Sinta a diferença no peso e na força de pipetagem: a pipeta mecânica ultraleve é projetada 
de acordo com os critérios restritos do Eppendorf PhysioCare Concept e limita o esforço na 
sua mão e braço

 > Cone de ponteira com mola (não disponível para pipetas de 2,5 mL, 5 mL e 10 mL ) com 
força de acoplamento reduzido para minimizar o estresse

 > Força de ejeção do Eppendorf Research plus pode ser reduzida para 3,6 N
 > Ajuste a sua pipeta em segundos para melhor precisão durante a pipetagem de líquidos 
difíceis, como etanol ou mesmo pipetando em altas altitudes. Voltar ao ajuste de fábrica 
sem calibração

 > Autoclave a pipeta completa ou apenas a parte inferior de acordo com as suas necessidades 
para assegurar a descontaminação

 > Desfrute de uma flexibilidade excelente e selecione entre pipetas monocanal com volume 
fixo ou variável bem como pipetas de 8, 12, 16 e 24 canais

Aplicações
 > Pipetagem direta
 > Pipetagem reversa
 > Remoção de sobrenadantes
 > Homogeneização de amostras
 > Fase de extração
 > Enchimento de placas, géis e tubos de reação
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 Ótimo para seus olhos - A tela  
 Tela de volume de 4 dígitos com janela 
ampliável. Fácil leitura. Permite uma 
confi guração mais exata do volume. 

Opção de ajuste secundário para várias classes de líquidos
Ajuste o seu volume de pipetagem para até ±2 % em apenas alguns segundos a fi m de obter 
uma maior precisão ao pipetar uma série de líquidos que oferecem certa difi culdade, tais 
como líquidos quentes, frios, voláteis, de alta densidade ou, ainda, se as condições externas 
sofrerem alteração (por exemplo, altitude ou uso de ponteiras longas). Restaure o ajuste de 
fábrica de maneira simples e sem calibragem.

 Eppendorf Research® plus – Pipetas monocanal 

 Pipetas de volume ajustável
 > Volumes de dispensação ajustáveis no intervalo de 0,1 µL e 10 mL
 > O volume selecionado é indicado visivelmente no visor de 4 dígitos
 > Definições de volume mais simples que nunca
 > A nova definição do volume permite alterar do volume máximo para o volume mínimo em poucas segundos

Pipetas de volume fi xo
 > Perfeito para iniciantes e laboratórios pequenos
 > O volume não é alterável o que permite trabalhar mais rápido
 > Menos erros do que em pipetas ajustáveis
 > A calibração é mais simples e rápida

 

 Pipetagem sem fadiga
O esforço da mão e do braço é limitado pelo acoplamento da ponteira e força de ejeção.
Para mais informações acesse 
https://handling-solutions.eppendorf.com/liquid-handling/pipetting-facts/ergonomics/ 

 Eppendorf Research® plus – Pipetas multicanal 

 Trabalhe mais rapidamente!
Deseja encher rapidamente e facilmente uma microplaca de 96 ou mesmo 384 poços?Com a leve pipeta multicanal Eppendorf Research 
plus você trabalha com mais exatidão. O cone de ponteira com mola ajuda a carregar as ponteiras multicanal rapidamente sem usar o botão 
seletor. Obtenha amostras extremamente consistentes em todos os canais e maximize a reprodutibilidade de usuário para usuário para 
resultados mais uniformes para todos os membros do laboratório. 

 Distância de cone de 9 mm para aplicações 
em microplacas de 96 poços ou DWP: 

 Encha facilmente microplacas de 96 poços 
com pipetas de 8 ou 12 canais. O novo 
volume de 1.200 µL é ótimo para encher 
placas deepwell. 

 Selecione ponteiras para espaçamento de 
9 mm 

 Distância de cone de 4,5 mm para 
aplicações em microplacas de 384 poços 
ou DWP: 

 Selecione pipetas de 16 ou 24 canais para 
aplicações em placas de 384 poços. 

 Selecione ponteiras para espaçamento de 
4,5 mm 

 Aplicações
 > Screening de drogas
 > Ensaios de enzimas
 > ELISA
 > PCR
 > Cultura de células
 > Outras aplicações de alto fluxo

 

 Eppendorf Research® plus 

 Amostras consistentes em todos os canais 
maximiza a reprodutibilidade dos resultados 
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Eppendorf Research® plus

Pipetas monocanal

Pipetas monocanal

Para pipetas de 8 canais selecione epT.I.P.S. padrão, consulte as páginas 56 - 61

Pipetas de 8 canais

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de cores Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório rel.1) Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Research® plus, monocanal, fixo

10 µL cinza claro  ±1.2 %  ±0.12 µL  ±0.6 %  ±0.06 µL  3121 000.015  

10 µL amarelo  ±1.2 %  ±0.12 µL  ±0.6 %  ±0.06 µL  3121 000.023  

20 µL cinza escuro  ±0.8 %  ±0.16 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  3121 000.031  

20 µL amarelo  ±1.0 %  ±0.2 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  3121 000.040  

25 µL amarelo  ±1.0 %  ±0.25 µL  ±0.3 %  ±0.08 µL  3121 000.058  

50 µL amarelo  ±0.7 %  ±0.35 µL  ±0.3 %  ±0.15 µL  3121 000.066  

100 µL amarelo  ±0.6 %  ±0.6 µL  ±0.2 %  ±0.2 µL  3121 000.074  

200 µL amarelo  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  3121 000.082  

200 µL azul  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  3121 000.090  

250 µL azul  ±0.6 %  ±1.5 µL  ±0.2 %  ±0.5 µL  3121 000.104  

500 µL azul  ±0.6 %  ±3.0 µL  ±0.2 %  ±1.0 µL  3121 000.112  

1.000 µL azul  ±0.6 %  ±6.0 µL  ±0.2 %  ±2.0 µL  3121 000.120  
1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Research® plus, monocanal, variável, incl. epT.I.P.S.® Box

0,1 – 2,5 µL cinza médio  0,1 µL

0,25 µL

1,25 µL

2,5 µL

 ±48.0 %

±12.0 %

±2.5 %

±1.4 %

 ±0.048 µL

±0.03 µL

±0.031 µL

±0.035 µL

 ±12.0 %

±6.0 %

±1.5 %

±0.7 %

 ±0.012 µL

±0.015 µL

±0.019 µL

±0.018 µL

 3120 000.011

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±8.0 %

±2.5 %

±1.5 %

±1.0 %

 ±0.04 µL

±0.025 µL

±0.075 µL

±0.1 µL

 ±5.0 %

±1.8 %

±0.8 %

±0.4 %

 ±0.025 µL

±0.018 µL

±0.04 µL

±0.04 µL

 3120 000.020

2 – 20 µL cinza escuro  2 µL

10 µL

20 µL

 ±5.0 %

±1.2 %

±1.0 %

 ±0.1 µL

±0.12 µL

±0.2 µL

 ±1.5 %

±0.6 %

±0.3 %

 ±0.03 µL

±0.06 µL

±0.06 µL

 3120 000.097

2 – 20 µL amarelo  2 µL

10 µL

20 µL

 ±5.0 %

±1.2 %

±1.0 %

 ±0.1 µL

±0.12 µL

±0.2 µL

 ±1.5 %

±0.6 %

±0.3 %

 ±0.03 µL

±0.06 µL

±0.06 µL

 3120 000.038

10 – 100 µL amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.8 %

 ±0.3 µL

±0.5 µL

±0.8 µL

 ±1.0 %

±0.3 %

±0.2 %

 ±0.1 µL

±0.15 µL

±0.2 µL

 3120 000.046

20 – 200 µL amarelo  20 µL

100 µL

200 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.5 µL

±1.0 µL

±1.2 µL

 ±0.7 %

±0.3 %

±0.2 %

 ±0.14 µL

±0.3 µL

±0.4 µL

 3120 000.054

30 – 300 µL laranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±0.7 %

±0.3 %

±0.2 %

 ±0.21 µL

±0.45 µL

±0.6 µL

 3120 000.100

100 – 1.000 µL azul  100 µL

500 µL

1.000 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±3.0 µL

±5.0 µL

±6.0 µL

 ±0.6 %

±0.2 %

±0.2 %

 ±0.6 µL

±1.0 µL

±2.0 µL

 3120 000.062

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Research® plus, monocanal, variável, incl. saco de amostras epT.I.P.S.®

0,25 –  

2,5 mL

vermelho  0,25 mL

1,25 mL

2,5 mL

 ±4.8 %

±0.8 %

±0.6 %

 ±0.012 mL

±0.01 mL

±0.015 mL

 ±1.2 %

±0.2 %

±0.2 %

 ±0.003 mL

±0.0025 mL

±0.005 mL

 3120 000.143

0,5 – 5 mL violeta  0,5 mL

2,5 mL

5 mL

 ±2.4 %

±1.2 %

±0.6 %

 ±0.012 mL

±0.03 mL

±0.03 mL

 ±0.6 %

±0.25 %

±0.15 %

 ±0.003 mL

±0.006 mL

±0.008 mL

 3120 000.070

1 – 10 mL azul turquesa  1 mL

5 mL

10 mL

 ±3.0 %

±0.8 %

±0.6 %

 ±0.03 mL

±0.04 mL

±0.06 mL

 ±0.6 %

±0.2 %

±0.15 %

 ±0.006 mL

±0.01 mL

±0.015 mL

 3120 000.089

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Información para pedidos

Rango 
volumétrico

Código de 
color

Volumen Error sistemático 
rel. 1)

Error sistemático 
abs.1)

Error aleatorio 
rel.1)

Error aleatorio 
abs.1)

N.º de ped.

Eppendorf Research® plus, 8 canales, variable, epT.I.P.S. incl.® Caja

0,5 – 10 µL gris  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±12,0 %

±8,0 %

±4,0 %

±2,0 %

 ±0,06 µL

±0,08 µL

±0,2 µL

±0,2 µL

 ±8,0 %

±5,0 %

±2,0 %

±1,0 %

 ±0,04 µL

±0,05 µL

±0,1 µL

±0,1 µL

 3122 000.019

10 – 100 µL amarillo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2,0 %

±0,8 %

±0,3 %

 ±0,2 µL

±0,4 µL

±0,3 µL

 3122 000.035

30 – 300 µL naranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±3,0 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,9 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±1,0 %

±0,5 %

±0,3 %

 ±0,3 µL

±0,75 µL

±0,9 µL

 3122 000.051

120 –  

1.200 µL

verde  120 µL

600 µL

1.200 µL

 ±6,0 %

±2,7 %

±1,2 %

 ±7,2 µL

±16,2 µL

±14,4 µL

 ±0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±1,08 µL

±2,4 µL

±3,6 µL

 3122 000.213

1) Los datos de error, según EN ISO 8655, sólo son válidos si se utilizan puntas originales de Eppendorf. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios. Salvo errores y omisiones.
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Informações de pedido

Eppendorf Research® plus Número de pedido

Eppendorf Research® plus 3-pack, monocanal, variável, incl. epT.I.P.S.® ou saco de amostras e caneta esferográfica

Opção 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1.000 µL 3123 000.900

Opção 2: 2 – 20 µL amarelo, 20 – 200 µL, 100 – 1.000 µL 3123 000.918

Opção 3: 100 – 1.000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL 3123 000.926

Acessórios

Descrição Número de pedido

Vedação de ajuste vermelha ADJ para Eppendorf Research® plus, 1 conjunto = 5 unidades 3120 636.005

Ferramenta de ajuste, para alterar ajustes de fábrica ou ajustes secundários do usuário 3120 633.006

Ferramenta para plug de fixação, 5 unidades 3120 639.004

Filtro de proteção 5 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para 0,5 – 5 mL variável Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research plus e 

Eppendorf Xplorer® (plus), código de cor: violeta

4920 623.005

Filtro de proteção 10 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para 1 – 10 mL variável Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research® plus 

e Eppendorf Xplorer® (plus), código de cor: turquesa

4920 624.001

O-ring para cones de ponteira, 24 uni., vermelho, para pipetas multicanais de 100 e 300 µL, com auxiliar de montagem 

(1 conjunto = 24 uni.)

3122 611.000

Ferramenta de corte, para o-rings de 100 e 300 µL, para Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer® 3122 610.003

Tecla, para desconexão de 2 parte inferiores de pipeta – 10 mL, para Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2, 

Eppendorf Xplorer®

3120 634.002

Anel de bloqueio, para evitar a ação de mola de cones de pico de pipetas monocanal 10 mL a 1.000 µL 3120 635.009

Reservatório de reagentes Tip-Tub 70 mL, reservatório autoclavável para a aspiração de líquidos com pipetas multicanal, 

1 conjunto = 10 reservatórios e 10 tampas

0030 058.607

Lubrificante com vareta 0013 022.153

Eppendorf TrackIT, Leitor e software RFID 3903 000.014

Para pipetas de 16 canais selecione epT.I.P.S. 384, consulte as páginas 62-63

Para pipetas de 24 canais selecione epT.I.P.S. 384 consulte as páginas 62 - 63

Ponteira:O reservatório de reagente 
Eppendorf Tip-tub é apropriado para pipetas 
de 8-, 12-, 16- e 24 canais. Veja em baixo as 
informações de encomenda.

Eppendorf Research® plus Eppendorf Research® plus 3-pack

Melhore o seu laboratório com o nosso pacote de 3 pipetas Research plus
Prepare-se para uma experiência tripla de pipetagem com uma das pipetas mais avançadas 
e ergonômicas no mundo. O econômico pack triplo Research plus está disponível em três 
versões diferentes. Além das três pipetas Research plus, cada pack contém um conjunto de 
ponteiras Eppendorf correspondentes e uma das populares canetas esferográficas Eppendorf.

Eppendorf Tip-tub
Para pipetas de 12 canais selecione epT.I.P.S. padrão, consulte as páginas 56 - 61

Pipetas de 12 canais

pipetas de 16 canais para placas de 384 poços

pipetas de 24 canais para placas de 384 poços

Acessórios

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Research® plus, 12 canais, variável, incl. epT.I.P.S.® Caixa

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±12.0 %

±8.0 %

±4.0 %

±2.0 %

 ±0.06 µL

±0.08 µL

±0.2 µL

±0.2 µL

 ±8.0 %

±5.0 %

±2.0 %

±1.0 %

 ±0.04 µL

±0.05 µL

±0.1 µL

±0.1 µL

 3122 000.027

10 – 100 µL amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.8 %

 ±0.3 µL

±0.5 µL

±0.8 µL

 ±2.0 %

±0.8 %

±0.3 %

 ±0.2 µL

±0.4 µL

±0.3 µL

 3122 000.043

30 – 300 µL laranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.9 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0.5 %

±0.3 %

 ±0.3 µL

±0.75 µL

±0.9 µL

 3122 000.060

120 –  

1.200 µL

verde  120 µL

600 µL

1.200 µL

 ±6.0 %

±2.7 %

±1.2 %

 ±7.2 µL

±16.2 µL

±14.4 µL

 ±0.9 %

±0.4 %

±0.3 %

 ±1.08 µL

±2.4 µL

±3.6 µL

 3122 000.221

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Research® plus, 16 canais, variável

1 – 20 µL branco pérola  2 µL

10 µL

20 µL

 ±10 %

±2.4 %

±2 %

 ±0.2 µL

±0.24 µL

±0.4 µL

 ±3 %

±1.2 %

±0.6 %

 ±0.06 µL

±0.12 µL

±0.12 µL

 3122 000.078

5 – 100 µL cinza amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3 %

±1.2 %

±1 %

 ±0.3 µL

±0.6 µL

±1 µL

 ±2 %

±1 %

±0.6 %

 ±0.2 µL

±0.5 µL

±0.6 µL

 3122 000.094

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Research® plus, 24 canais, variável

1 – 20 µL branco pérola  2 µL

10 µL

20 µL

 ±10 %

±2.4 %

±2 %

 ±0.2 µL

±0.24 µL

±0.4 µL

 ±3 %

±1.2 %

±0.6 %

 ±0.06 µL

±0.12 µL

±0.12 µL

 3122 000.086

5 – 100 µL cinza amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3 %

±1.2 %

±1 %

 ±0.3 µL

±0.6 µL

±1 µL

 ±2 %

±1 %

±0.6 %

 ±0.2 µL

±0.5 µL

±0.6 µL

 3122 000.108

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.
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Eppendorf Reference® 2

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Reference2

1) Um aerossol é uma dispersão coloidal de partículas sólidas finas ou gotículas de líquido em ar ou outro gás.

Exatidão e precisão excelente – A pipeta premium da Eppendorf
Para além da ergonomia otimizada, ele providencia resultados mais exatos, ótima segurança do usuário, confiabilidade e robustez para uma 
vida útil longa. O funcionamento inovador com apenas um botão, não é apenas rápido e fácil mas permite igualmente a redução de aerossol 
ativo1) e desse modo protege o usuário, a amostra e a pipeta. O cabo robusto fabricado em aço inoxidável protege a pipeta contra impactos e 
em combinação com os amortecedores com mola é provável que a Reference 2 permaneça dentro da calibração, mesmo que caia. Esses altos 
níveis de segurança tornam a Reference 2 ideal para uso com líquidos valiosos ou em qualquer aplicação exigindo níveis extremamente altos 
de exatidão. Quando não se pode comprometer a qualidade e reprodutibilidade, a Eppendorf’s Reference 2 é um instrumento ideal para essas 
aplicações Liquid Handling.

Ajuste secundário simples
Para outros líquidos sem ser soluções 
aquosas. Um reinício para as definições do 
fabricante é fácil e rápido.

Parte superior em aço inoxidável
Equipa o Reference 2 com robustez em locais 
de potencial impacto. Inclui configuração de 
volume rápido e bloqueio de volume.

Aplicações
 > Pipetagem direta
 > Pipetagem reversa
 > Remoção de sobrenadantes
 > Homogeneização de amostras
 > Fase de extração
 > Enchimento de placas, géis e tubos  
de reação

Características do produto
 > O funcionamento com um botão permite uma manipulação rápida e ergonômica, reduzindo 
o esforço e os aerossóis. Para evitar uma ejeção involuntária da ponteira, ela está equipada 
com uma resposta táctil

 > A ponteira de cone com mola otimiza a reprodutibilidade de usuário para usuário bem 
como reduz o esforço de adaptação da ponteira

 > A multicanal Reference 2 oferece alta flexibilidade incl. um cone com mola que pode ser 
ligado/desligado opcionalmente 

 > O ajuste secundário auxilia o ajuste fácil da Reference 2 para pipetagem mais exata de 
diferentes líquidos ou outras condições externas sem a necessidade de uma calibração 
completa

 > A extraordinária precisão e exatidão da Reference 2 permite resultados confiáveis
 > Visor de volume de 4 dígitos com janela de ampliação, permitindo uma identificação fácil 
do volume

 > A superfície única suave garante uma limpeza fácil. Para além de ser completamente 
autoclavável, a descontaminação é mais fácil e eficaz. Esta é a pipeta ideal ao se trabalhar 
em condições estéreis

 > Um chip RFID integrado contém todos os dados relevantes sobre a pipeta e com Eppendorf 
TrackIT permite fácil identificação e documentação

 > Disponível como pipeta monocanal com volume fixo ou variável bem como pipeta de 8 ou 
12 canais

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Reference® 2, monocanal, variável, incl. epT.I.P.S.® Box

0,1 – 2,5 µL cinza médio  0,1 µL

0,25 µL

1,25 µL

2,5 µL

 ±48.0 %

±12.0 %

±2.5 %

±1.4 %

 ±0.048 µL

±0.03 µL

±0.031 µL

±0.035 µL

 ±12.0 %

±6.0 %

±1.5 %

±0.7 %

 ±0.012 µL

±0.015 µL

±0.019 µL

±0.018 µL

 4920 000.016

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1,0 µL

5,0 µL

10 µL

 ±8.0 %

±2.5 %

±1.5 %

±1.0 %

 ±0.04 µL

±0.025 µL

±0.075 µL

±0.10 µL

 ±5.0 %

±1.8 %

±0.8 %

±0.4 %

 ±0.025 µL

±0.018 µL

±0.04 µL

±0.04 µL

 4920 000.024

2 – 20 µL cinza escuro  2,0 µL

10 µL

20 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.8 %

 ±0.06 µL

±0.10 µL

±0.16 µL

 ±1.5 %

±0.6 %

±0.3 %

 ±0.03 µL

±0.06 µL

±0.06 µL

 4920 000.032

2 – 20 µL amarelo  2,0 µL

10 µL

20 µL

 ±5.0 %

±1.2 %

±1.0 %

 ±0.10 µL

±0.12 µL

±0.2 µL

 ±1.5 %

±0.6 %

±0.3 %

 ±0.03 µL

±0.06 µL

±0.06 µL

 4920 000.040

10 – 100 µL amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.8 %

 ±0.3 µL

±0.5 µL

±0.8 µL

 ±0.7 %

±0.3 %

±0.2 %

 ±0.07 µL

±0.15 µL

±0.2 µL

 4920 000.059

20 – 200 µL amarelo  20 µL

100 µL

200 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.5 µL

±1.0 µL

±1.2 µL

 ±0.7 %

±0.3 %

±0.2 %

 ±0.14 µL

±0.3 µL

±0.4 µL

 4920 000.067

30 – 300 µL laranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±2.5 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.75 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±0.7 %

±0.3 %

±0.2 %

 ±0.21 µL

±0.45 µL

±0.6 µL

 4920 000.075

100 –  

1.000 µL

azul  100 µL

500 µL

1.000 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±3.0 µL

±5.0 µL

±6.0 µL

 ±0.6 %

±0.2 %

±0.2 %

 ±0.6 µL

±1.0 µL

±2.0 µL

 4920 000.083

Eppendorf Reference® 2, monocanal, variável, incl. saco de amostras epT.I.P.S.®

0,25 –  

2,5 mL

vermelho  0,25 mL

1,25 mL

2,5 mL

 ±4.8 %

±0.8 %

±0.6 %

 ±0.012 mL

±0.010 mL

±0.015 mL

 ±1.2 %

±0.2 %

±0.2 %

 ±0.003 mL

±0.0025 mL

±0.005 mL

 4920 000.091

0,5 – 5 mL violeta  0,5 mL

2,5 mL

5,0 mL

 ±2.4 %

±1.2 %

±0.6 %

 ±0.012 mL

±0.030 mL

±0.030 mL

 ±0.6 %

±0.25 %

±0.15 %

 ±0.003 mL

±0.006 mL

±0.0075 mL

 4920 000.105

1 – 10 mL azul turquesa  1,0 mL

5,0 mL

10,0 mL

 ±3.0 %

±0.8 %

±0.6 %

 ±0.030 mL

±0.040 mL

±0.060 mL

 ±0.6 %

±0.2 %

±0.15 %

 ±0.006 mL

±0.010 mL

±0.015 mL

 4920 000.113

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de cores Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório rel.1) Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Reference® 2, monocanal, fixo

1 µL cinza médio  ±2.5 %  ±0.025 µL  ±1.8 %  ±0.018 µL  4921 000.010

2 µL cinza médio  ±2.0 %  ±0.04 µL  ±1.2 %  ±0.024 µL  4921 000.028

5 µL cinza claro  ±1.2 %  ±0.06 µL  ±0.6 %  ±0.03 µL  4921 000.036

10 µL cinza claro  ±1.0 %  ±0.1 µL  ±0.5 %  ±0.05 µL  4921 000.044

10 µL amarelo  ±1.2 %  ±0.12 µL  ±0.5 %  ±0.05 µL  4921 000.052

20 µL cinza escuro  ±0.8 %  ±0.16 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  4921 000.060

20 µL amarelo  ±1.0 %  ±0.2 µL  ±0.3 %  ±0.06 µL  4921 000.079

25 µL amarelo  ±1.0 %  ±0.25 µL  ±0.3 %  ±0.075 µL  4921 000.087

50 µL amarelo  ±0.7 %  ±0.35 µL  ±0.3 %  ±0.15 µL  4921 000.095

100 µL amarelo  ±0.6 %  ±0.6 µL  ±0.2 %  ±0.2 µL  4921 000.109

200 µL amarelo  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  4921 000.117

200 µL azul  ±0.6 %  ±1.2 µL  ±0.2 %  ±0.4 µL  4921 000.125

250 µL azul  ±0.6 %  ±1.5 µL  ±0.2 %  ±0.5 µL  4921 000.133

500 µL azul  ±0.6 %  ±3.0 µL  ±0.2 %  ±1.0 µL  4921 000.141

1.000 µL azul  ±0.6 %  ±6.0 µL  ±0.2 %  ±2.0 µL  4921 000.150

2 mL vermelho  ±0.6 %  ±0.012 mL  ±0.2 %  ±0.004 mL  4921 000.168

2,5 mL vermelho  ±0.6 %  ±0.015 mL  ±0.2 %  ±0.005 mL  4921 000.176
1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.
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Acessórios

Descrição Número de pedido

Eppendorf Reference® 2 vedações de ajuste vermelhas ADJ, incl. pino para remoção da vedação inserida, 1 conjunto = 5 unidades 4920 626.004

Eppendorf Reference® 2 plugues de segurança vermelhos, incl. pino para remoção do tampão de segurança inserido, 

1 conjunto = 5 unidades

4920 625.008

Ferramenta de ajuste, para alterar ajustes de fábrica ou ajustes secundários do usuário 3120 633.006

Filtro de proteção 2,5 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para Eppendorf Reference® 2: 0,25 – 2,5 mL variable, 2 mL volume fixo e 

2,5 mL volume fixo, código de cor: vermelho

4920 622.009

Filtro de proteção 5 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para 0,5 – 5 mL variável Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research plus e 

Eppendorf Xplorer® (plus), código de cor: violeta

4920 623.005

Filtro de proteção 10 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para 1 – 10 mL variável Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research® plus 

e Eppendorf Xplorer® (plus), código de cor: turquesa

4920 624.001

Ferramenta de corte, para o-rings de 100 e 300 µL, para Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer® 3122 610.003

Tecla, para desconexão de 2 parte inferiores de pipeta – 10 mL, para Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Xplorer® 3120 634.002

Anel de bloqueio, para evitar a ação de mola de cones de pico de pipetas monocanal 10 mL a 1.000 µL 3120 635.009

Reservatório de reagentes Tip-Tub 70 mL, reservatório autoclavável para a aspiração de líquidos com pipetas multicanal, 

1 conjunto = 10 reservatórios e 10 tampas

0030 058.607

Lubrificante com vareta 0013 022.153

Eppendorf TrackIT, Leitor e software RFID 3903 000.014

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Reference2

Eppendorf Reference® 2

  Contratos de serviço e manutenção de pipetas podem ser encontrados na página 372. Ponteiras de pipeta podem ser encontradas a partir 
da página 48. 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Xplorer

Modos de operação Xplorer Xplorer 
plus

Pipetagem (Pip): aspiração e dispensação de líquidos.  

Pipetagem manual (Man): a aspiração de líquidos pode ser parada 

manualmente antes de atingir o volume máximo configurado; usada para 

a determinação do volume.

 

Pipetagem e agitação (P/M): as amostras são aspiradas e dispensadas 

automaticamente seguido por um número ajustável de ciclos de agitação.

 

Dispensação (Dis): dispensação de líquido em volumes parciais iguais.  

Dispensação automática (Ads): dispensação automática de líquido em 

volumes parciais iguais em intervalos de tempo definidos pelo usuário.

 

Modo especial (Spc) – Multiaspiração: aspiração consecutiva para pooling 

em uma ponteira de pipeta.



Modo especial (Spc) – Dispensação sequencial: aspiração de líquido 

seguida de dispensação de líquido em até 10 passos de volume definidos 

pelo usuário.



Modo especial (Spc) – Pipetagem reversa: Super-aspiração de líquido 

seguida por um passo de dispensação normal. Ideal para soluções não-

aquosas.



Modo especial (Spc) – Diluição: aspiração de um diluente e de uma 

amostra separada por uma bolha de ar.



Modo especial (Spc) – Pipetagem sequencial: pipetagem de até 10 

volumes definidos pelo usuário em ordem sequencial. 



Volume fixo (Fix): salve até 10 dos volumes usados mais frequentemente 

incluindo a velocidade de aspiração e dispensação para uso fácil.



Programação (Prg): salve até 10 dos métodos mais comuns com até 4 

passos de pipetagem diferentes cada.



Opções (Opt): salve as configurações favoritas, defina intervalos de 

manutenção, ative o bloqueio das teclas e muito mais.

 

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus

Simples, rápida e precisa com bateria incansável – Você merece!
As pessoas que dão 100% todos os dias merecem as melhores ferramentas e o melhor equipamento. Você trabalha com problemas exigentes 
e decisões importantes dependem dos resultados de seu trabalho. A Eppendorf Xplorer/Xplorer plus é uma pipeta eletrônica de almofada de 
ar, fundamentada pelo Eppendorf PhysioCare Concept®. A sua utilização significa que você atinge um novo nível de simplicidade, precisão e 
reprodutibilidade, sem mais atrasos devido a programação complicada ou processos inflexíveis. As pipetas Xplorer são o intrumento ideal se 
você precisar de parâmetros precisos, reproduzíveis e resultados exatos, eliminando a variabilidade do usuário para usuário e experienciar 
uma pipetagem sem fadiga.

Características do produto
 > Pipeta de deslocamento de ar para uma aspiração e dispensação exata de soluções aquosas 
de 0,5 µL a 10 mL 

 > Programação e configurações individuais para alcançar um novo nível de simplicidade
 > Botão seletor para selecionar funções de modo rápido e simples
 > Botão seletor multifuncional com função para cima e para baixo
 > Cone de ponteira com mola (não disponível para pipetas de 2,5 mL, 5 mL e 10 mL) com 
força de acoplamento reduzido para minimizar o estresse

 > Bateria recarregável para até 8 horas de trabalho sem recarregar
 > Ajuste a sua pipeta em segundos para melhor precisão durante a pipetagem de líquidos 
difíceis, como etanol ou mesmo pipetando em altas altitudes.

 > A parte inferior da pipeta pode ser autoclavada para assegurar a descontaminação
 > 9 línguas diferentes: Chinês, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, português 
e espanhol

 > Aproveite a excelente flexibilidade e selecione entre monocanal variável ou 8-, 12-, 16- e 
24 canais

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Reference® 2, 8 canais, variável, incl. epT.I.P.S.® Box

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1,0 µL

5,0 µL

10 µL

 ±12.0 %

±8.0 %

±4.0 %

±2.0 %

 ±0.06 µL

±0.08 µL

±0.2 µL

±0.2 µL

 ±8.0 %

±5.0 %

±2.0 %

±1.0 %

 ±0.04 µL

±0.05 µL

±0.1 µL

±0.1 µL

 4922 000.013

10 – 100 µL amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.8 %

 ±0.3 µL

±0.5 µL

±0.8 µL

 ±2.0 %

±0.8 %

±0.3 %

 ±0.2 µL

±0.4 µL

±0.3 µL

 4922 000.030

30 – 300 µL laranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.9 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0.5 %

±0.3 %

 ±0.3 µL

±0.75 µL

±0.9 µL

 4922 000.056

Eppendorf Reference® 2, 12 canais, variável, incl. epT.I.P.S.® Box

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1,0 µL

5,0 µL

10 µL

 ±12.0 %

±8.0 %

±4.0 %

±2.0 %

 ±0.06 µL

±0.08 µL

±0.2 µL

±0.2 µL

 ±8.0 %

±5.0 %

±2.0 %

±1.0 %

 ±0.04 µL

±0.05 µL

±0.1 µL

±0.1 µL

 4922 000.021

10 – 100 µL amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.8 %

 ±0.3 µL

±0.5 µL

±0.8 µL

 ±2.0 %

±0.8 %

±0.3 %

 ±0.2 µL

±0.4 µL

±0.3 µL

 4922 000.048

30 – 300 µL laranja  30 µL

150 µL

300 µL

 ±3.0 %

±1.0 %

±0.6 %

 ±0.9 µL

±1.5 µL

±1.8 µL

 ±1.0 %

±0.5 %

±0.3 %

 ±0.3 µL

±0.75 µL

±0.9 µL

 4922 000.064

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Eppendorf Reference® 2 Número de pedido

Eppendorf Reference® 2, 3-pack, monocanal, variável, incl. epT.I.P.S.® ou saco de amostras e caneta esferográfica

Opção 1:  0.5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1,000 µL 4920 000.903

Opção 2:  2 – 20 µL amarelo, 20 – 200 µL, 100 – 1,000 µL 4920 000.911

Opção 3:  100 – 1,000 µL, 0.5 – 5 mL, 1 – 10 mL 4920 000.920
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Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer®, monocanal, variável

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±6,0 %

±2,5 %

±1,5 %

±1,0 %

 ±0,03 µL

±0,025 µL

±0,075 µL

±0,1 µL

 ±3,0 %

±1,8 %

±0,8 %

±0,4 %

 ±0,015 µL

±0,018 µL

±0,04 µL

±0,04 µL

 4861 000.015

1 – 20 µL cinza escuro  2 µL

10 µL

20 µL

 ±5,0 %

±1,2 %

±1,0 %

 ±0,1 µL

±0,12 µL

±0,2 µL

 ±1,5 %

±0,6 %

±0,3 %

 ±0,03 %

±0,06 %

±0,06 %

 4861 000.017

5 – 100 µL amarelo  5 µL

10 µL

50 µL

100 µL

 ±4,0 %

±2,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,2 µL

±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,1 µL

±0,1 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 4861 000.023

10 – 200 µL amarelo  20 µL

100 µL

200 µL

 ±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,5 µL

±1,0 µL

±1,2 µL

 ±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,14 µL

±0,3 µL

±0,4 µL

 4861 000.027

15 – 300 µL laranja  15 µL

30 µL

150 µL

300 µL

 ±5,0 %

±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±0,75 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±1,4 %

±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,21 µL

±0,21 µL

±0,45 µL

±0,6 µL

 4861 000.031

50 –  

1.000 µL

azul  50 µL

100 µL

500 µL

1.000 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±3,0 µL

±3,0 µL

±5,0 µL

±6,0 µL

 ±1,0 %

±0,6 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±0,5 µL

±0,6 µL

±1,0 µL

±2,0 µL

 4861 000.040

0,125 –  

2,5 mL

vermelho  250 µL

1.250 µL

2.500 µL

 ±4,8 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±12 µL

±10 µL

±15 µL

 ±1,2 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±3,0 µL 

±2,5 µL 

±5,0 µL

 4861 000.044

0,2 – 5 mL violeta  250 µL

500 µL

2.500 µL

5.000 µL

 ±4,8 %

±3,0 %

±1,2 %

±0,6 %

 ±12 µL

±15 µL

±30 µL

±30 µL

 ±1,2 %

±0,6 %

±0,25 %

±0,15 %

 ±3,0 µL

±3,0 µL

±6,25 µL

±7,5 µL

 4861 000.058

0,5 – 10 mL azul turquesa  500 µL

1.000 µL

5.000 µL

10.000 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±30 µL

±30 µL

±40 µL

±60 µL

 ±1,2 %

±0,6 %

±0,2 %

±0,15 %

 ±6,0 µL

±6,0 µL

±10 µL

±15 µL

 4861 000.066

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Eppendorf Xplorer®Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus

Aplicações
 > Pipetagem de líquidos (manual e 
automática)

 > Pipetagem e mistura
 > Dispensação (temporizada e manual)
 > Determinação do volume (pipetagem 
manual)

 > Enchimento de placas, mesmo placas de 
384 poços e vasos de reação

 > Extração de fase e remoção de 
supernadantes

1. Tela moderna com cor
Todos os parâmetros sem submenus

2. Configuração individual de velocidade
Ajuste a velocidade para otimizar a precisão 
e exatidão

3. Botão seletor multifuncional
Com função para cima e para baixo

4. Seletor
Todas as funções de imediato e fácil seleção

5. Menu multilínguas
Interface de usuário em 9 línguas

6. Teclas de função
Editar e ajuda tocando um botão

7. Ejetor inovador
Ligado eletronicamente ao controle do pistão

Você já sabia? 

Para uma técnica de pipetagem correta e exata, para além de um equipamento de pipetagem apropriado, nós recomendamos que você 
selecione uma pipeta com um volume nominal (máximo) mais próximo do volume a ser transferio.

Pipetas monocanal

Os modelos Eppendorf Xplorer/Xplorer plus estão disponíveis como pipetas de 8, 12, 16 e 
24 canais.
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Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, monocanal, variável

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±6,0 %

±2,5 %

±1,5 %

±1,0 %

 ±0,03 µL

±0,025 µL

±0,075 µL

±0,1 µL

 ±3,0 %

±1,8 %

±0,8 %

±0,4 %

 ±0,015 µL

±0,018 µL

±0,04 µL

±0,04 µL

 4861 000.708

1 – 20 µL cinza escuro  2 µL

10 µL

20 µL

 ±5,0 %

±1,2 %

±1,0 %

 ±0,1 µL

±0,12 µL

±0,2 µL

 ±1,5 %

±0,6 %

±0,3 %

 ±0,03 %

±0,06 %

±0,06 %

 4861 000.710

5 – 100 µL amarelo  5 µL

10 µL

50 µL

100 µL

 ±4,0 %

±2,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,2 µL

±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,1 µL

±0,1 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 4861 000.716

10 – 200 µL amarelo  20 µL

100 µL

200 µL

 ±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,5 µL

±1,0 µL

±1,2 µL

 ±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,14 µL

±0,3 µL

±0,4 µL

 4861 000.720

15 – 300 µL laranja  15 µL

30 µL

150 µL

300 µL

 ±5,0 %

±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,75 µL

±0,75 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±1,4 %

±0,7 %

±0,3 %

±0,2 %

 ±0,21 µL

±0,21 µL

±0,45 µL

±0,6 µL

 4861 000.724

50 –  

1.000 µL

azul  50 µL

100 µL

500 µL

1.000 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±3,0 µL

±3,0 µL

±5,0 µL

±6,0 µL

 ±1,0 %

±0,6 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±0,5 µL

±0,6 µL

±1,0 µL

±2,0 µL

 4861 000.732

0,125 –  

2,5 mL

vermelho  250 µL

1.250 µL

2.500 µL

 ±4,8 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±12 µL

±10 µL

±15 µL

 ±1,2 %

±0,2 %

±0,2 %

 ±3,0 µL 

±2,5 µL 

±5,0 µL

 4861 000.736

0,2 – 5 mL violeta  200 µL

500 µL

2.500 µL

5.000 µL

 ±4,8 %

±3,0 %

±1,2 %

±0,6 %

 ±12 µL

±15 µL

±30 µL

±30 µL

 ±1,2 %

±0,6 %

±0,25 %

±0,15 %

 ±3,0 µL

±3,0 µL

±6,25 µL

±7,5 µL

 4861 000.740

0,5 – 10 mL azul turquesa  500 µL

1.000 µL

5.000 µL

10.000 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±0,8 %

±0,6 %

 ±30 µL

±30 µL

±40 µL

±60 µL

 ±1,2 %

±0,6 %

±0,2 %

±0,15 %

 ±6,0 µL

±6,0 µL

±10 µL

±15 µL

 4861 000.759

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer®, 8 canais, variável

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±10,0 %

±5,0 %

±3,0 %

±2,0 %

 ±0,05 µL

±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±1,5 %

±0,8 %

 ±0,03 µL

±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µL

 4861 000.104

5 – 100 µL amarelo  5 µL

10 µL

50 µL

100 µL

 ±6,0 %

±2,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±4,0 %

±2,0 %

±0,8 %

±0,25 %

 ±0,2 µL

±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µL

 4861 000.120

15 – 300 µL laranja  15 µL

30 µL

150 µL

300 µL

 ±6,0 %

±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,9 µL

±0,75 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,5 %

±0,25 %

 ±0,3 µL

±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µL

 4861 000.147

50 –  

1.200 µL

verde  50 µL

120 µL

600 µL

1.200 µL

 ±8,0 %

±6,0 %

±2,7 %

±1,2 %

 ±4,0 µL

±7,2 µL

±16,2 µL

±14,4 µL

 ±1,2 %

±0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±0,6 µL

±1,08 µL

±2,4 µL

±3,6 µL

 4861 000.163

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer®, 12 canais, variável

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±10,0 %

±5,0 %

±3,0 %

±2,0 %

 ±0,05 µL

±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±1,5 %

±0,8 %

 ±0,03 µL

±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µL

 4861 000.112

5 – 100 µL amarelo  5 µL

10 µL

50 µL

100 µL

 ±6,0 %

±2,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±4,0 %

±2,0 %

±0,8 %

±0,25 %

 ±0,2 µL

±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µL

 4861 000.139

15 – 300 µL laranja  15 µL

30 µL

150 µL

300 µL

 ±6,0 %

±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,9 µL

±0,75 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,5 %

±0,25 %

 ±0,3 µL

±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µL

 4861 000.155

50 –  

1.200 µL

verde  50 µL

120 µL

600 µL

1.200 µL

 ±8,0 %

±6,0 %

±2,7 %

±1,2 %

 ±4,0 µL

±7,2 µL

±16,2 µL

±14,2 µL

 ±1,2 %

±0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±0,6 µL

±1,08 µL

±2,4 µL

±3,6 µL

 4861 000.171

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Eppendorf Xplorer® plusEppendorf Xplorer®

Pipetas monocanalPipetas de 8 canais

Pipetas de 12 canais

Para pipetas de 8 canais selecione epT.I.P.S. padrão, consulte as páginas 56 - 61

Para pipetas de 12 canais selecione epT.I.P.S. padrão, consulte as páginas 56 - 61
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Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, 12 canais, variável

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±10,0 %

±5,0 %

±3,0 %

±2,0 %

 ±0,05 µL

±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±1,5 %

±0,8 %

 ±0,03 µL

±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µL

 4861 000.775

5 – 100 µL amarelo  5 µL

10 µL

50 µL

100 µL

 ±6,0 %

±2,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±4,0 %

±2,0 %

±0,8 %

±0,25 %

 ±0,2 µL

±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µL

 4861 000.791

15 – 300 µL laranja  15 µL

30 µL

150 µL

300 µL

 ±6,0 %

±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,9 µL

±0,75 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,5 %

±0,25 %

 ±0,3 µL

±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µL

 4861 000.813

50 –  

1.200 µL

verde  50 µL

120 µL

600 µL

1.200 µL

 ±8,0 %

±6,0 %

±2,7 %

±1,2 %

 ±4,0 µL

±7,2 µL

±16,2 µL

±14,2 µL

 ±1,2 %

±0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±0,6 µL

±1,08 µL

±2,4 µL

±3,6 µL

 4861 000.830

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Acessórios

Descrição Número de pedido

Alimentação de energia com adaptadores, para Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus, eletrônica Multipette®, e suporte de carregador 

(4880)

4986 603.005

Alimentação de energia com adaptadores, para suporte giratório (4880) 4880 603.006

Filtro de proteção 5 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para 0,5 – 5 mL variável Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research plus e 

Eppendorf Xplorer® (plus), código de cor: violeta

4920 623.005

Filtro de proteção 10 mL, 10 filtros com 1 manga de filtro, para 1 – 10 mL variável Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research® plus 

e Eppendorf Xplorer® (plus), código de cor: turquesa

4920 624.001

O-ring para cones de ponteira, 24 uni., vermelho, para pipetas multicanais de 100 e 300 µL, com auxiliar de montagem 

(1 conjunto=24 uni.)

3122 611.000

Ferramenta de corte, para o-rings de 100 e 300 µL, para Eppendorf Research® plus/Eppendorf Xplorer® 3122 610.003

O-ring para cones de ponteira, 24 uni., vermelho, para pipetas multicanal de 1.200 µL, (1 conjunto = 24 uni.) 4860 716.009

Tecla, para desconexão de 2 parte inferiores de pipeta – 10 mL, para Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2, 

Eppendorf Xplorer®

3120 634.002

Tecla, para separação das partes inferiores de pipetas 1.200 µL, para Eppendorf Xplorer® 4861 605.006

Anel de bloqueio, para evitar a ação de mola de cones de pico de pipetas monocanal 10 mL a 1.000 µL 3120 635.009

Clipe de fixação para pipeta de 8 canais, para evitar a ação de mola dos cones de ponteira 3122 612.006

Clipe de fixação para pipeta de 12 canais, para evitar a ação de mola dos cones de ponteira 3122 613.002

Reservatório de reagentes Tip-Tub 70 mL, reservatório autoclavável para a aspiração de líquidos com pipetas multicanal, 

1 conjunto = 10 reservatórios e 10 tampas

0030 058.607

Eppendorf TrackIT, Leitor e software RFID 3903 000.014

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, 16 canais, variável

1 – 20 µL branco pérola  2 µL

10 µL

20 µL

 ±10 %

±2,4 %

±0,4 %

 ±0,2 µL

±0,24 µL

±0,4 µL

 ±3,0 %

±1,2 %

±0,6 %

 ±0,06 µL

±0,12 µL

±0,12 µL

 4861 000.778

5 – 100 µL cinza amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3,0 %

±1,2 %

±1,0 %

 ±0,3 µL

±0,6 µL

±1,0 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,6 µL

 4861 000.792

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, 24 canais, variável

1 – 20 µL branco pérola  2 µL

10 µL

20 µL

 ±10 %

±2,4 %

±0,4 %

 ±0,2 µL

±0,24 µL

±0,4 µL

 ±3,0 %

±1,2 %

±0,6 %

 ±0,06 µL

±0,12 µL

±0,12 µL

 4861 000.779

5 – 100 µL cinza amarelo  10 µL

50 µL

100 µL

 ±3,0 %

±1,2 %

±1,0 %

 ±0,3 µL

±0,6 µL

±1,0 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,2 µL

±0,5 µL

±0,6 µL

 4861 000.793

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Código de 
cores

Volume Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Xplorer® plus, 8 canais, variável

0,5 – 10 µL cinza claro  0,5 µL

1 µL

5 µL

10 µL

 ±10,0 %

±5,0 %

±3,0 %

±2,0 %

 ±0,05 µL

±0,05 µL

±0,15 µL

±0,2 µL

 ±6,0 %

±3,0 %

±1,5 %

±0,8 %

 ±0,03 µL

±0,03 µL

±0,075 µL

±0,08 µL

 4861 000.767

5 – 100 µL amarelo  5 µL

10 µL

50 µL

100 µL

 ±6,0 %

±2,0 %

±1,0 %

±0,8 %

 ±0,3 µL

±0,2 µL

±0,5 µL

±0,8 µL

 ±4,0 %

±2,0 %

±0,8 %

±0,25 %

 ±0,2 µL

±0,2 µL

±0,4 µL

±0,25 µL

 4861 000.783

15 – 300 µL laranja  15 µL

30 µL

150 µL

300 µL

 ±6,0 %

±2,5 %

±1,0 %

±0,6 %

 ±0,9 µL

±0,75 µL

±1,5 µL

±1,8 µL

 ±2,0 %

±1,0 %

±0,5 %

±0,25 %

 ±0,3 µL

±0,3 µL

±0,75 µL

±0,75 µL

 4861 000.805

50 –  

1.200 µL

verde  50 µL

120 µL

600 µL

1.200 µL

 ±8,0 %

±6,0 %

±2,7 %

±1,2 %

 ±4,0 µL

±7,2 µL

±16,2 µL

±14,4 µL

 ±1,2 %

±0,9 %

±0,4 %

±0,3 %

 ±0,6 µL

±1,08 µL

±2,4 µL

±3,6 µL

 4861 000.821

1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos.

Eppendorf Xplorer® plus
Pipetas de 8 canais

Pipetas de 12 canais

pipetas de 16 canais para placas de 384 poços

pipetas de 24 canais para placas de 384 poços

Para pipetas de 16 canais selecione epT.I.P.S. 384, consulte as páginas 62-63

Para pipetas de 24 canais selecione epT.I.P.S. 384 consulte as páginas 62 - 63

Para pipetas de 12 canais selecione epT.I.P.S. padrão, consulte as páginas 56 - 61

Para pipetas de 8 canais selecione epT.I.P.S. padrão, consulte as páginas 56 - 61
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Suporte giratório de pipetas 2, para 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, 

Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, suportes de pipetas adicionais estão opcionalmente disponíveis

3116 000.015

Carregador rotativo 2, para 6 Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, com alimentação pela rede/adaptador de energia 

incluído, e bases de carga e suportes de pipeta disponíveis como opcionais

3116 000.023

Suporte com carregador 2, para um Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, funciona com alimentação pela rede /adaptador 

de energia fornecido com Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus

3116 000.031

Suporte com carregador 2, para um Multipette® E3/E3x ouMultipette® stream/Xstream, funciona com alimentação pela rede /adaptador 

de energia fornecido com Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream

3116 000.040

Suporte de pipetas 2, para um Multipette® M4, sem funcionalidade de carregamento, suportes de pipetas adicionais estão 

opcionalmente disponíveis

3116 000.058

Suporte de pipetas 2, para um Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, para suporte 

giratório de pipetas 2 e carregador rotativo 2 ou suporte de parede, fi ta autocolante incluída

3116 000.112

Suporte de pipetas 2, para um Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, para suporte giratório de pipetas 2 ou suporte de 

parede, fi ta autocolante incluída, sem funcionalidade de carregamento

3116 000.120

Suporte de pipetas 2, para um Multipette® E3/E3x ouMultipette® stream/Xstream, para suporte giratório de pipetas 2 ou suporte de 

parede, fi ta autocolante incluída, sem funcionalidade de carregamento

3116 000.139

Suporte de pipetas 2, para um Multipette® M4, para suporte giratório de pipetas 2 e carregador rotativo 2 ou suporte de parede, fi ta 

autocolante incluída

3116 000.147

Base de carga 2, para um Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, para carregador rotativo 2 (com funcionalidade de 

carregamento)

3116 602.007

Base de carga 2, para um Multipette® E3/E3x ouMultipette® stream/Xstream, para carregador rotativo 2 (com funcionalidade de 

carregamento)

3116 603.003

 Sistema de suporte de pipetas Eppendorf 

 Descrição 
 Suportes giratórios, suportes e dispositivos de montagem em parede: O novo sistema de suporte de pipeta é perfeito para todos os usuários 
de instrumentos de manipulação de líquidos que precisam de um sistema fl exível para suas pipetas Eppendorf e Multipette®. Os suportes 
giratórios com estrutura robusta e de pequena pegada. Para economizar espaço valioso da bancada, os suportes giratórios carregam 
instrumentos manuais e eletrônicos. E apenas a Eppendorf disponibiliza um carregador de suporte giratório com carga inteligente, 
suportando até 6 instrumentos. 

1.  O suporte giratório 2 para pipetas 
manuais e o carregador de suporte 
giratório 2 para dispositivos eletrônicos, 
oferece mais fl exibilidade e mais 
capacidade como nunca.
 > Suportes giratórios de pipetas 
carregam todas as pipetas Eppendorf 
atuais e muitas predecessoras

 > Carregador de suporte giratório 2 
para seis dispositivos eletrônicos com 
conector magnético de alimentação 
para uma conexão rápida e fácil 

2.  Com suporte de carregador 2 o 
Eppendorf Xplorer/Xplorer plus ou 
Multipette® E3/E3x está sempre 
carregado e pronto a usar. O suporte de 
pipeta 2 suporta uma Multipette M4. 
 > Pés de borracha largos protegem 
o suporte giratório de líquidos 
extravazados na bancada

 > O suporte de carga 2 com 
funcionalidade de enrolamento do fio 
para mais conveniência 

3.  Coloque sua pipeta e Multipette onde 
precisar dela: Montada em parede, 
na prateleira por cima da bancada ou 
dentro de um armário biolôgico de 
segurança. 
 > Pictogramas em todos suportes para 
uma distribuição clara no laboratório

 > Os suportes de pipetas são 
compatíveis para pipetas Eppendorf 
Research e Reference 
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Graus de pureza Eppendorf para ponteiras

Eppendorf epT.I.P.S.®, ep Dualfilter T.I.P.S.® e Combitips advanced® representam a mais alta qualidade e pureza 
A alta precisão e exatidão das ponteiras de pipeta e Combitips® é garantida através de moldagem precisa. Cada lote de ponteiras de pipetas e 
Combitips estão sujeitos a medição gravimétrica durante a verificação final. Baixa molhabilidade assegura uma leitura confiável dos resultados 
e adesão mínima.
Ponteiras de pipetas e cilindros Combitip são feitos de PP (polipropileno). Um plástico relativamente inerte caracterizado por baixa 
molhabilidade bem como alta estabilidade mecânica e dimensional em uma ampla gama de temperaturas. Para os Combitips são usados 
pistões de PE (polietileno). Isso acontece por que características otimizadas de funcionamento apenas podem ser conseguidas através da 
utilização de dois tipos diferentes de plástico. Nossas ponteiras estão disponíveis em vários graus de pureza (veja tabela em baixo). Para mais 
detalhes, leia a página 12 - 13.

Pura qualidade
Com os critérios de controle mais restritos, monitorada internamente e externamente, nós garantimos alta qualidade consistente de nossos produtos – 
de lote para lote. Nossos consumíveis estão disponíveis em variadas qualidades de pureza. Eppendorf Quality™ e graus de pureza mais avançados:
”Sterile, Protein-free, PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade e Eppendorf Biopur®“. Além de nossos controles internos e certificados gerais de 
qualidade, são fornecidos certificados específicos de lotes por um laboratório externo acreditado para os graus de pureza Sterile, Protein-free, PCR 
clean, Eppendorf Forensic DNA Grade e Eppendorf Biopur. Isso nos permite responder continuamente às demandas de nossos clientes quando se trata 
de pureza (www.eppendorf.com/purity). Como serviço especial, nós criamos o certificado de inspeção para cada lote disponível online  
(www.eppendorf.com/certificates)

Graus de pureza

Graus de pureza Eppendorf para 
ponteiras

Eppendorf 
Quality™

Eppendorf 
sterile

Eppendorf PCR 
clean

Eppendorf sterile 
e PCR clean

Eppendorf 
Forensic DNA 
Grade4)

Biopur®

Controle de qualidade contínuo 
para os seguintes critérios 
relevantes:

Função, estanquidade, precisão      

Baixa molhabilidade      

Alta resistência química      

Alta resistência térmica      

Alta resistência a forças de 

centrifugação1)

     

Alta transparência      

Forma precisa      

Certificados específicos de 
lotes2) para os seguintes graus de 
pureza:

Livre de pirogênios (livre 

endotoxinas)

  

Estéril (Farmacopeia Europeia/

Farmacopeia dos Estados Unidos)

  

Livre de DNA humano    

Livre de DNA (DNA humano e 

bacteriano)



Livre de DNase    

Livre de RNase    

Livre de inibidores de PCR    

Livre de ATP 

Ponteiras Eppendorf

epT.I.P.S.® Standard, Box e Set 

epT.I.P.S.® Reloads  

epT.I.P.S.® Racks 3) 

epT.I.P.S.® Singles 

ep Dualfilter T.I.P.S.®  

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax 

ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention 

Combitips advanced®  3)   

ViscoTip® 

epT.I.P.S.® LoRetention  

epT.I.P.S.® Motion  

Ponteiras de filtroepT.I.P.S.® Motion   

1) Para obter detalhes exatos relativamente à resistência à centrifugação, consulte as respetivas páginas de produto. 2) Certificado específico do lote pode ser baixado em www.eppendorf.com/certificates.  
3) Somente disponível na América do Norte. 4) De acordo com ISO 18385.
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epTips

epT.I.P.S.® Standard
 > Ponteiras de pipeta Eppendorf de alta qualidade originais embaladas em sacos 
reutilizáveis

 > Tamanhos disponíveis de 10 µL a 10 mL em grau de pureza Eppendorf Quality
 > Ponteiras de epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL e 1.000 µL também estão disponíveis 
com código de cor em amarelo e azul

 > Ponteiras de pipeta epT.I.P.S. Standard podem ser autoclavadas a 121 °C em 20 min.

epT.I.P.S.® Box/epT.I.P.S.® Set
 > Transferência sem contaminação das bandejas para a caixa de trabalho
 > Sistema otimizado para utilização com pipetas multicanal
 > Bandejas com código de cor para fácil identificação de ponteiras e pipetas
 > As ponteiras podem ser adaptadas às pipetas a partir das bandejas de recarga
 > As caixas e bandejas são autoclaváveis
 > epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponíveis em Eppendorf Quality

epT.I.P.S.®

Descrição
Para epT.I.P.S. – a Eppendorf „Totally Integrated Pipetting System“ original – as ponteiras estão otimamente coordenadas com as pipetas 
Eppendorf e, claro, atendem os requisitos EN ISO 8655. Isso resultou em forças mínimas de fixação e ejeção com o mais alto nível de selagem. 
As ponteiras epT.I.P.S. podem ser usadas com pipetas de outros fabricantes. Propriedades de umedecimento ideais, alta transparência e graus 
de pureza especiais e certificados são a expressão visível da nossa filosofia de produto e produção. 

Aplicações
 > Pipetagem de líquidos
 > Dispensação de líquidos
 > Mistura de líquidos
 > Enchimento de placas e tubos de reação
 > Aplicação em gel para eletroforese
 > Extração de fase e remoção de supernadantes
 > Para aplicações em formato de placa de teste micro 384, recomendamos usar pipetas de 
16 ou 24 canais juntamente com ep.T.I.P.S. 384

Características do produto
 > A geometria de cone ergonomicamente otimizada proporciona uma ótima adaptação das 
ponteiras na pipeta Eppendorf

 > As ponteiras de pipeta epT.I.P.S. podem ser usadas universalmente, incluindo modelos de 
pipetas de outros fabricantes

 > Uma escala graduada facilita ainda mais as verificações visuais do volume de pipetagem
 > Ponteiras longas e estreitas alcançam a base de tubos estreitos e altos sem tocar no topo da 
borda do tubo

 > Ponteiras finas retraídas ou estendidas simplificam o trabalho com volumes reduzidos
 > Disponível em graus de pureza de: Eppendorf Quality, PCR clean, Biopur®

 > As bandejas com códigos de cor tornam a identificação do volume e a atribuição das 
pipetas Eppendorf mais fáceis que nunca

 > Disponível também para pipetas de 16 e 24 canais

epT.I.P.S.® Racks
 > As ponteiras de pipetas Eppendorf Biopur oferecem o maior grau de pureza biológica
 > Garantia PCR clean, sterile, sem pirogêneos, livre de ATP e DNA
 > Para utilização em indústrias de medicina, farmacêutica e de alimentação, biologia 
molecular e celular

 > Cada lote de produção foi inspecionado continuamente por um laboratório 
independente

 > Estão disponíveis certificados específios do lote em www.eppendorf.com/certificates
 > Embaladas em racks de 96, 48 ou 24 ponteiras

epT.I.P.S.® Singles
 > Ponteira de pipeta Eppendorf Biopur, embalada individualmente
 > Garantia PCR clean, sterile, sem pirogêneos, livre de ATP e DNA
 > Para utilização em indústrias de medicina, farmacêutica e de alimentação, biologia 
molecular e celular

 > Número de lote e data de expiração em cada pacote individual
 > Cada lote de produção foi inspecionado continuamente por um laboratório 
independente

 > Estão disponíveis certificados específios do lote em www.eppendorf.com/certificates
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 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epTips 

 epT.I.P.S.® 

 Ponteiras especiais 

 epT.I.P.S.® Long 

 Características do produto 
 >  O desenho esguio das ponteiras de pipeta epT.I.P.S. e ep Dualfilter T.I.P.S. extra longas
 > Obtenha sempre os melhores resultados na pipetagem de e para Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 
tubos cônicos, frascos de cultura celular, deep wells e outros tubos fundos

 > O risco de tocar nas paredes destes tubos fundos é reduzido e a contaminação cruzada é 
evitada

 > Disponível em Eppendorf Quality, PCR clean, PCR clean/Sterile (estéril e livre de 
pirogênios) e graus de pureza Biopur®

 > Também disponíveis como ponteiras de pipeta ep Dualfilter T.I.P.S. 

 Descrição 
 O desenho esguio das ponteiras de pipeta epT.I.P.S. e ep Dualfi lter T.I.P.S.® extra longas, você obtém sempre os melhores resultados na 
pipetagem em tubos cônicos Eppendorf Tubes® 5.0 mL,, frascos de cultura celular, deep wells e outros tubos fundos. Além disso,o risco 
de tocar nas paredes destes tubos fundos é reduzido e a contaminação cruzada é evitada. As epT.I.P.S. extra longas estão disponíveis nos 
seguintes volumes:
 > 0,5 – 20 µL L (46 mm)
 > 50 – 1.250 µL L (103 mm)
 > 0,2 – 5 mL L (175 mm)
 > 0,5 – 10 mL L (243 mm) 

 Aplicações 
 >  Pipetagem de líquidos
 > Dispensação de líquidos
 > Mistura de líquidos
 > Enchimento de placas e tubos de reação
 > Aplicação em gel para eletroforese
 > Extração de fase e remoção de supernadantes 

   Consulte as informações de encomenda na página  56

 epT.I.P.S.® Reloads 
 >  Menos resíduos comparando com racks descartáveis
 > As bandejas de recarga podem ser autoclavadas até 121 °C, em embalagem e sem 
película, para uso posterior

 > O sistema de recarga, dependendo do tamanho das ponteiras, tem dois lados ou é 
empilhado

 > Disponível nos graus de pureza de Eppendorf Quality e PCR clean
 > Bandejas com código de cor para fácil identificação de volumes e pipetas  

 GELoader® 
 >  Ponteira especial para a eletroforese em gel, enchimento de géis de poliacrilamida
 > Ponteiras compridas e alongadas para manipulação dos volumes mais reduzidos 
 > GELoader tips e rack autoclaváveis
 > A mais alta precisão e exatidão quando usadas com pipetas Eppendorf de 0,5 a 10 µL 
(botão de comando cinza) 

 Microloader™ 

 >  Ponteira extremamente comprida, fina e flexível para o enchimento de tubos 
microcapilares para a microinjeção e onde é necessário alcance adicional

 > Ponteiras Microloader e rack autoclavável
 > A mais alta precisão e exatidão quando usadas com pipetas Eppendorf de 0,5 a 10 µL 
(botão de comando cinza) 

 epT.I.P.S.® 384 
 >  Otimizada para aplicações com formato de placas de poço 384 
 > Adequado para a utilização de pipetas de 16 e 24 canais
 > Para enchimento uniforme e simultâneo de todos os 16 ou 24 poços de uma placa com 
384 poços em uma única operação

 > Adequado para condições iniciais iguais para cada poço de uma linha ou coluna de uma 
placa de teste, aumentando assim ao máximo a reprodutibilidade

 > Disponível como ep.T.I.P.S. 384 Carregamentos (10 bandejas de recarga com 384 
pipetas cada) e ep.T.I.P.S. Caixa/ep.T.I.P.S. 384 conjunto (caixa mais 5 bandejas de 
recarga com 384 pipetas cada)

 > Faixa de volume: 20 e 100 µL 
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0,11% aerosols

aerosols

37,4% aerosols

Competitor filtertip ep Dualfilter T.I.P.S.®

dualfilterfilter

pipette cone
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 ep Dualfi lter T.I.P.S.® 

 Descrição 
 As ponteiras de fi ltroep Dualfi lter T.I.P.S. são ponteiras de fi ltro com um fi ltro de duas fases para a proteção contra contaminação. As duas 
camadas fi ltrantes feitas de material hidrofóbico fl exível, adaptam-se perfeitamente ao cone de pico e retêm praticamente 100 % de todos 
os aerossóis1) e biomoléculas. Este efeito de fi ltragem é atingido usando vários tamanhos de poros bem defi nidos. A camada virada para 
a amostra proporciona proteção contra gotas, respingos e aerossóis. A camada virada para o cone da pipeta funciona como uma segunda 
barreira contra contaminação e liga efi cazmente as biomoléculas. Uma taxa de passagem de ar defi nida garante a total recuperação da 
amostra e a habitual pipetagem rápida.  

 1) Um aerossol é uma dispersão coloidal de partículas sólidas fi nas ou gotículas de líquido em ar ou 
outro gás. 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epTips 

 ep Dualfi lter T.I.P.S.® SealMax 

 Características do produto 
 >  Proteção confiável contra líquidos 
 > Proteção confiável de aerossóis1) e biomoléculas
 > Sem aditivos inibidores de PCR 
 > Proteção da pipeta contra líquidos agressivos, mesmo quando 
ocorre super-aspiração

 > Disponível em PCR clean/Sterile (estéril e livre de pirogênios) 
 > Inspeção contínua de cada lote de produção por um laboratório 
independente garante alta pureza e qualidade

 > Estão disponíveis certificados de pureza específicos de lotes em: 
www.eppendorf.com/certificates

 > Certificado da eficiência do filtro de acordo com EN 1822 
disponível em: www.eppendorf.com/certificates 

 Descrição 
 O fi ltro violeta e branco para as ponteiras de pipeta ep Dualfi lter T.I.P.S.® SealMax combinam uma proteção confi ável de suas pipetas contra 
contaminação pela amostra com virtualmente 100 % de proteção contra aerossóis1) e biomoléculas. Esta Dualfi lter fecha imediatamente 
quando entra em contato com a amostra super-pipetada sem afetar o material valioso. Além disso, gotas e respingos são retidos pela camada 
branca, a camada violeta forma uma barreira altamente efi caz contra o líquido da amostra. Em seu site local da Eppendorf encontra mais 
informações e certifi cações sobre características específi cas da recuperação de amostras, inibição PCR e proteção contra aerossóis. 

 1) Um aerossol é uma dispersão coloidal de partículas sólidas fi nas ou gotículas de líquido em ar ou outro gás. 

 Aplicações 
 >  Aplicações de DNA (por ex. PCR)
 > Aplicações RNA (p.ex. Análise de expressão gênica)
 > Aplicações proteômicas (p.ex. pesquisa de Anticorpos)
 > Aplicações de Cultura Celular (p.ex. meio)
 > Aplicações com radiativos
 > Todas as aplicações que usam líquidos aglutinantes de aerossóis1) 

   Consulte as informações de encomenda na página  60

 Aplicações 
 >  Aplicações de DNA (por ex. PCR)
 > Aplicações RNA (p.ex. Análise de expressão gênica)
 > Aplicações proteômicas (p.ex. pesquisa de Anticorpos)
 > Aplicações de Cultura Celular (p.ex. meio) 
 > Aplicações com radiativos
 > Todas as aplicações que usam líquidos aglutinantes de aerossóis1)

 > Para aplicações em formato de placa de teste micro 384, 
recomendamos usar pipetas de 16 ou 24 canais juntamente com 
ep.T.I.P.S.® 384 

 Características do produto 
 >  Proteção dupla contra aerossóis1) e biomoléculas 
 > Proteção dupla para pipeta e amostra
 > Isentas de aditivos inibidores da PCR
 > Disponível em Eppendorf PCR clean/Sterile (estéril e livre de 
pirogênios) e Eppendorf Forensic DNA Grade

 > Testadas no Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental 
Medicine (ITEM) em Hannover, Alemanha

 > Inspeção contínua de cada lote de produção por um laboratório 
independente

 > Estão disponíveis certificados específicos de lotes em: 
www.eppendorf.com/certificates

 > Certificado da eficiência do filtro de acordo com EN 1822 
disponível em: www.eppendorf.com/certificates 

 > Disponível também para pipetas de 16 e 24 canais 

 Ponteiras especiais 

 ep Dualfi lter T.I.P.S. 384 
 >  Otimizada para aplicações com formato de placas de poço 384 
 > Adequado para a utilização de pipetas de 16 e 24 canais
 > Para enchimento uniforme e simultâneo de todos os 16 ou 24 poços de uma placa com 
384 poços em uma única operação

 > Adequado para condições iniciais iguais para cada poço de uma linha ou coluna de uma 
placa de teste, aumentando assim ao máximo a reprodutibilidade.

 > Disponível como ep Dualfilter T.I.P.S. 384 Racks
 > Faixa de volume: 20 e 100 µL
 > Grau de pureza: Todas as ponteiras são PCR clean e estéreis 

As camadas fi ltrantes azul e branca inconfundíveis são feitas de 
material fl exível e hidrofóbico para encaixar perfeitamente no cone 
da ponteira e reter praticamente 100% de todos os aerossóis1) 
e biomoléculas. Este efeito fi ltrante único é alcançado graças à 
utilização de vários tamanhos de poros bem defi nidos nas duas 
camadas fi ltrantes.
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epT.I.P.S.® LoRetention

Características do produto
 > Superfície ultrahomogênea para máxima 
reprodutibilidade

 > Superfície ultrahidrofóbica para mínima 
perda de amostra

 > Redução significativa da formação de 
espuma durante a pipetagem

 > Extrema resistência a substâncias 
químicas 

 > Disponível em PCR clean e Eppendorf 
Quality

 > Disponível também como 
ep Dualfilter T.I.P.S. em PCR clean/Sterile 
(estéril e livre de pirogênios)

 > Sem revestimento
 > Estão disponíveis certificados específicos 
de lotes em:  
www.eppendorf.com/certificates.

O “Efeito pérola” – uma comparação da quantidade de líquido residual na pipetagem de 
soluções contendo detergentes:
1. Perda significativa da amostra com ponteiras padrão
2. Máxima recuperação com epT.I.P.S. LoRetention

  Consulte as informações de encomenda na página 58

Aplicações
 > Cultura celular (meio)
 > Genômica: PCR, RT-PCR, qPCRe todos os outros tipos de PCR
 > Reações enzimáticas (enzimas de restrição, ligase)
 > Isolamento e purificação de ácido nucleico
 > Detergentes típicos de eletroforese em gel (por ex. pesos moleculares de DNA pré-
fabricadas): SDS, Triton®, X-100, Brij® 35, Tween® 20, CHAPS

 > Proteômica (todos os tipos de estudos de proteínas)
 > Isolamento e purificação de proteínas
 > Preparação biblioteca NGS

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/LoRetention

Descrição
Ponteiras de pipeta epT.I.P.S. LoRetention e ponteiras com filtro ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention são especialmente bem adequadas a 
aplicações com amostras contendo detergentes. Detergentes ou líquidos contendo detergentes reduzem a tensão superficial do líquido. Isso 
resulta no fenômeno denominado “wetting”: Líquido residual adere à parede da ponteira e não pode ser recuperado. A película invisível 
deixada em ponteiras padrão mostra uma quantidade significativamente alta de material de amostra valioso, que é descartado junto com a 
ponteira.
Particularmente quando se trata de PCR e real-time e aplicações PCR sensíveis ou preparação biblioteca NGS, superfícies de baixa retenção 
podem aumentar a reprodutibilidade e reduzirem significativamente a perda de reagentes caros. 
A propriedade de baixa retenção das ponteiras de pipeta epT.I.P.S. LoRetention e ponteiras de pipeta ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention é 
criada por uma superfície ultrahidrofóbica e extremamente homogênea. É atingida através de um inovador tratamento a nível molecular – 
a tecnologia Pearl Effect (efeito pérola). Todas as pipetas são não-revestidas, livres de aditivos e não migram para a amostra. Os líquidos 
contendo detergentes deslizam totalmente, de forma que praticamente nenhum líquido permanece na ponteira. Estas incríveis propriedades 
materiais asseguram a máxima recuperação da amostra para economia de custos e reprodutibilidade melhorada.

Fig. 1: 
Comparação de líquido residual de epT.I.P.S. e epT.I.P.S. LoRetention 
com master mix para real-time PCR. O líquido residual nas ponteiras 
foi determinado assim que o líquido foi dispensado. As medições 
foram repetidas várias vezes e o desvio padrão foi determinado. 
epT.I.P.S. LoRetention tiveram o resultado de líquido residual mais 
baixo.

Fig. 2: 
Comparação de resistência da propriedade de baixa retenção quando 
submetida a solventes tipicamente usados na proteômica. 200 µL 
epT.I.P.S. e epT.I.P.S. LoRetention foram tratados com os solventes 
especificados. Um tampão enzimático contendo detergentes 
foi pipetado e foi determinada a umidade residual. epT.I.P.S. 
LoRetention resultou em níveis baixos reproduzíveis de líquidos 
residuais.

Máxima reprodutibilidade em genômica
epT.I.P.S. LoRetention são particularmente recomendadas onde se requere uma alta precisão de resultados de análise de DNA/RNA, como 
para PCR e real-time PCR. Por exemplo, misturas e soluções enzimáticas tendem a aderir à superfície interior da ponteira. Superfícies com 
tratamento especial de baixa retenção são criadas para repelir um máximo soluções de detergentes – para perda mínima de amostras valiosas. 

Exemplos de líquidos com efeito de molhagem:
 > Master mixes
 > Soluções enzimáticas: restrições enzimáticas, ligase, DNase
 > DNA ladders para eletroforese em gel 

epT.I.P.S. LoRetention têm um desempenho consideravelmente melhor em termos de precisão e recuperação de amostra do que ponteiras de 
pipeta padrão conforme demonstrado na Fig. 1.

Máxima reprodutibilidade em proteômica
Não é apenas na biologia molecular que os métodos de detecção de alta sensibilidade requerem extrema confiabilidade e reprodutibilidade na 
pipetagem. Também na análise e purificação de proteínas os reagentes e amostras contêm frequentemente detergentes, por ex. página FDS. 
Reduzindo a retenção da amostra e melhorando a reprodutibilidade da pipetagem, as ponteiras de pipeta epT.I.P.S. LoRetention e ponteiras 
com filtro ep Dualfilter T.I.P.S. As ponteiras de filtro LoRetention filter são vantajosas em aplicações proteómicas.

Aplicações de proteínas de rotina:
 > Isolamento 
 > Purificação
 > Desnaturação

Os fatos são autoexplicadores– quando comparando com ponteiras padrão, epT.I.P.S. LoRetention demonstraram claramente resultados 
melhores em termos de precisão e recuperação da amostra, conforme representado na Fig. 1 e 2.
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Faixa de volume/epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
(todas as ponteiras representadas em 
tamanho real)

Standard/Bulk Reloads Reloads Caixa Set Singles Racks

cinza médio

0,1 – 10 µL, 34 mm

1.000 ponteiras 

(2 sacos × 500 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

0030 000.811 0030 073.363 0030 073.746 0030 073.002 0030 073.207

0030 072.049 LoRetention 0030 072.006 LoRetention 0030 072.251 LoRetention

cinza claro

0,1 – 20 µL, 40 mm

1.000 ponteiras 

(2 sacos × 500 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

100 ponteiras, embalada 

individualmente

480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

0030 000.838 0030 073.380 0030 073.762 0030 073.029 0030 073.223 0030 010.019 0030 075.005

cinza escuro

0,5 – 20 µL L, 46 mm

1.000 ponteiras 

(2 sacos × 500 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

0030 000.854 0030 073.401 0030 073.789 0030 073.045 0030 073.240

0030 072.057 LoRetention 0030 072.014 LoRetention 0030 072.260 LoRetention

amarelo

2 – 200 µL, 53 mm

1.000 ponteiras 

(2 sacos × 500 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

100 ponteiras, embalada 

individualmente

480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

0030 000.889 0030 073.428 0030 073.800 0030 073.061 0030 073.266 0030 010.035 0030 075.021

0030 000.870 ponteiras amarelas 0030 072.065 LoRetention 0030 072.022 LoRetention 0030 072.278 LoRetention

laranja

20 – 300 µL, 55 mm

1.000 ponteiras 

(2 sacos × 500 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

0030 000.900 0030 073.444 0030 073.827 0030 073.088 0030 073.282 0030 075.048

0030 000.897 ponteiras amarelas

azul

50 – 1.000 µL, 71 mm

1.000 ponteiras 

(2 sacos × 500 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

100 ponteiras, embalada 

individualmente

480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

0030 000.927 0030 073.460 0030 073.843 0030 073.100 0030 073.304 0030 010.051 0030 075.064

0030 000.919 ponteiras azuis 0030 072.073 LoRetention 0030 072.030 LoRetention 0030 072.286 LoRetention

verde

50 – 1.250 µL, 76 mm

1.000 ponteiras 

(4 sacos × 250 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 bandejas × 96 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

0030 000.935 0030 073.487 0030 073.860 0030 073.126 0030 073.320 0030 075.080
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Faixa de volume/epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention
(todas as ponteiras representadas em 
tamanho real)

Standard/Bulk Reloads Reloads Caixa Set Singles Racks

verde escuro
50 – 1.250 µL L, 103 mm

1.000 ponteiras 

(4 sacos × 250 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

960 ponteiras 

(10 bandejas × 96 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 96 ponteiras 480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

0030 000.730 0030 073.606 0030 073.614 0030 073.622 0030 075.129

vermelho
0,25 – 2,5 mL, 115 mm

500 ponteiras 

(5 sacos × 100 ponteiras)

480 ponteiras 

(10 bandejas × 48 ponteiras)

480 ponteiras 

(10 bandejas × 48 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 48 ponteiras 240 ponteiras 

(5 bandejas × 48 ponteiras), 1 caixa 

reutilizável

240 ponteiras 

(5 racks × 48 ponteiras)

0030 000.951 0030 073.509 0030 073.886 0030 073.142 0030 073.347 0030 075.102

violeta
0,1 – 5 mL, 120 mm

500 ponteiras 

(5 sacos × 100 ponteiras)

1 caixa reutilizável × 24 ponteiras 120 ponteiras 

(5 racks × 24 ponteiras)

0030 000.978 0030 073.169 0030 075.137

violeta
0,2 – 5 mL L, 175 mm

300 ponteiras 

(3 sacos × 100 ponteiras)

120 ponteiras 

(5 racks × 24 ponteiras)

0030 000.650 0030 075.188

azul turquesa
0,5 – 10 mL, 165 mm

200 ponteiras 

(2 sacos × 100 ponteiras)

120 ponteiras 

(5 racks × 24 ponteiras)

0030 000.765 0030 075.145

azul turquesa

0,5 – 10 mL L, 243 mm

200 ponteiras 

(2 sacos × 100 ponteiras)

0030 000.781

(Tamanho de imagem reduzida)



Liquid Handling Liquid Handling

6160
 P

IP
E

T
T

E
 T

IP
S

 

 P
IP

E
T

T
E

 T
IP

S
 

New

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 Ponteiras especiais 

Faixa de volume/ 
ep Dualfi lter T.I.P.S.®/ 
ep Dualfi lter T.I.P.S.® 
LoRetention/ep Dualfi lter 
T.I.P.S.® SealMax Racks

cinza médio
0,1 – 10 µL S, 34 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.504 0030 077.610 LoRetention 0030 077.806 SealMax

cinza claro
0,1 – 10 µL M, 40 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.512 0030 077.768

cinza escuro
0,5 – 20 µL L, 46 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.520 0030 077.628 LoRetention 0030 077.814 SealMax

amarelo
2 – 20 µL, 53 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.539 0030 077.776

amarelo
2 – 100 µL, 53 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.547 0030 077.644 LoRetention 0030 077.822 SealMax

amarelo
2 – 200 µL, 55 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.555 0030 077.741 LoRetention 0030 077.830 SealMax 0030 077.784

laranja
20 – 300 µL, 55 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.563 0030 077.636 LoRetention 0030 077.849 SealMax

azul
50 – 1.000 µL, 76 mm

960 ponteiras 

(10 racks × 96 ponteiras)

0030 077.571 0030 077.652 LoRetention 0030 077.857 SealMax 0030 077.792

verde escuro
50 – 1.250 µL L, 103 mm

480 ponteiras 

(5 racks × 96 ponteiras)

* em breve

0030 077.750

Faixa de volume/ponteira de pipeta

cinza escuro GELoader®

0,5 – 20 µL, 62 mm 192 ponteiras (2 racks × 96 ponteiras)

0030 001.222

cinza escuro Microloader™

0,5 – 20 µL, 100 mm 192 uni. (2 racks × 96 uni.)

5242 956.003

cinza escuro Mastertip®

20 µL, 52 mm 480 ponteiras (5 racks × 96 ponteiras)

0030 001.320

Faixa de volume/ ep Dualfi lter T.I.P.S.®/ 
ep Dualfi lter T.I.P.S.® LoRetention/ 
ep Dualfi lter T.I.P.S.® SealMax

Racks

violeta
0,1 – 5 mL, 120 mm

120 ponteiras (5 racks × 24 ponteiras)

0030 077.580

violeta
0,2 – 5 mL L, 175 mm

120 ponteiras (5 racks × 24 ponteiras)

0030 077.725

azul turquesa
0,5 – 10 mL L, 243 mm

100 ponteiras, embalada individualmente

0030 077.598

(Tamanho de imagem reduzida)
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Eppendorf Research® plus 0,1 – 10 µL 

cinza médio

0,1 – 10 µL M 

cinza claro

0,1 – 20 µL 

cinza claro

0,5 – 20 µL L 

cinza escuro

0,1 – 20 µL 

branco 

pérola

0,5 – 100 µL 

cinza 

amarelo

2 – 20 µL 

amarelo

2 – 100 µL 

amarelo

2 – 200 µL 

amarelo

20 – 300 µL 

laranja

50 – 1,000 µL 

azul

50 – 1.250 µL 

verde

50 – 1.250 µL 

L 

verde escuro

0,25 – 2,5 mL 

vermelho

0,1 – 5 mL 

violeta

0,2 – 5 mL L 

violeta

0,5 – 10 mL 

azul turquesa

0,5 – 10 mL L 

azul turquesa

GELoader/

Microloader 0,5-

20 µL 

epT.I.P.S.®                  

epT.I.P.S.® LoRetention    

ep Dualfilter T.I.P.S.®               

ep Dualfilter 
T.I.P.S.® LoRetention

    

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax      

Pipetas de volume fixo e de canal único

10 µL     

20 µL    

10 µL   

20 µL    

25 µL/50 µL/100 µL   

200 µL  

200/250/500/1.000 µL   

Pipetas de volume variável, únicas, 8 e 

12 canais

0,1 – 2,5 µL   

0,5 – 10 µL     

2 – 20 µL     

2 – 20 µL    

10 – 100 µL    

20 – 200 µL    

30 – 300 µL    

100 – 1.000 µL   

120 – 1.200 µL  

0,25 – 2,5 mL 

0,5 – 5 mL  

1 – 10 mL  

Pipetas de volume variável, 16 e 24 canais

1 – 20 µL 

5 – 100 µL 

 volume normal  volume limitado

Combinação de ponteiras de pipetas epT.I.P.S.® com 
pipetas Research plus

Ponteiras especiais
ponteiras para pipetas de canal 16 e 24

Intervalo de volume/epT.I.P.S.® 384 Reloads Reloads Caixa

branco pérola

0,1 – 20 µL, 42 mm 3.840 ponteiras 

(10 bandejas × 384 ponteiras)

3.840 ponteiras 

(10 bandejas × 384 ponteiras)

1.920 ponteiras 

(5 bandejas × 384 ponteiras), 

1 caixa reutilizável

0030 076.001 0030 076.044 0030 076.028

cinza amarelo

0,5 – 100 µL, 52.8 mm 3.840 ponteiras 

(10 bandejas × 384 ponteiras)

3.840 ponteiras 

(10 bandejas × 384 ponteiras)

1.920 ponteiras 

(5 bandejas × 384 ponteiras), 

1 caixa reutilizável

0030 076.010 0030 076.052 0030 076.036

Intervalo de volume/epT.I.P.S.® 384 Racks

branco pérola

0,1 – 20 µL, 42 mm 3.840 ponteiras 

(10 racks × 384 ponteiras)

0030 078.403

cinza amarelo

0,5 – 100 µL, 53 mm 3.840 ponteiras 

(10 racks × 384 ponteiras)

0030 078.411
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Eppendorf Reference® 2 0,1 – 10 µL S 

cinza médio

0,1 – 10 µL M 

cinza claro

0,1 – 20 µL 

cinza claro

0,5 – 20 µL L 

cinza escuro

2 – 20 µL 

amarelo

2 – 100 µL 

amarelo

2 – 200 µL 

amarelo

20 – 300 µL 

laranja

50 – 1.000 µL 

azul

50 – 1.250 µL 

verde

50 – 1.250 µL L 

verde escuro

0,25 – 2,5 mL 

vermelho

0,1 – 5 mL 

violeta

0,2 – 5 mL L 

violeta

0,5 – 10 mL 

azul turquesa

0,5 – 10 mL L 

azul turquesa

GELoader/

Microloader

epT.I.P.S.®               

epT.I.P.S.® LoRetention    

ep Dualfilter T.I.P.S.®            

ep Dualfilter 
T.I.P.S.® LoRetention

    

ep Dualfilter T.I.P.S.®  
SealMax

     

Volume fixo

1 µL/2 µL    

5 µL/10 µL     

20 µL  

10 µL   

20 µL    

25 µL/50 µL/100 µL   

200 µL  

200/250/500/1.000 µL   

2 mL/2,5 mL 

Volume ajustável

0,1 – 2,5 µL   

0,5 – 10 µL     

2 – 20 µL     

2 – 20 µL    

10 – 100 µL    

20 – 200 µL    

30 – 300 µL    

100 – 1.000 µL   

0,25 – 2,5 mL 

0,5 – 5 mL  

1 – 10 mL  

 volume normal  volume limitado

Combinação de ponteiras de pipetas epT.I.P.S.® com 
pipetas Reference 2
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Eppendorf Xplorer®/ 

Eppendorf Xplorer® plus

0,1 – 10 µL 

cinza 

médio

0,1 – 10 µL M 

cinza claro

0,1 – 20 µL 

cinza claro

0,5 – 20 µL L 

cinza escuro

0,1 – 20 µL 

branco 

pérola

0,5 – 100 µL 

cinza 

amarelo

2 – 20 µL 

amarelo

2 – 100 µL 

amarelo

2 – 200 µL 

amarelo

20 – 300 µL 

laranja

50 – 1.000 µL 

azul

50 – 1.250 µL 

verde

50 – 1.250 µL L 

verde escuro

0,25 – 2,5 mL 

vermelho

0,1 – 5 mL 

violeta

0,2 – 5 mL L 

violeta

0,5 – 10 mL 

azul turquesa

0,5 – 10 mL L 

azul turquesa

GELoader/

Microloader 

0,5-20 µL 

epT.I.P.S.®                  

epT.I.P.S.® LoRetention    

ep Dualfilter T.I.P.S.®               

ep Dualfilter 
T.I.P.S.® LoRetention

    

ep Dualfilter T.I.P.S.® 
SealMax

     

Pipetas de volume variável, únicas, 8 e 12 canais

0,5 – 10 µL     

1 – 20 µL    

5 – 100 µL    

10 – 200 µL    

15 – 300 µL    

50 – 1.000 µL   

50 – 1.200 µL  

0,125 – 2,5 mL 

0,2 – 5 mL  

0,5 – 10 mL  

Pipetas de volume variável, 16 e 24 canais

1 – 20 µL 

1 – 20 µL 

 volume normal  volume limitado

Combinação de ponteiras de pipetas epT.I.P.S.® com 
pipetas Xplorer/Xplorer plus
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Multipette® M4

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Características do produto
 > Encher a pipeta e dispensa recargar até 100 vezes
 > O reconhecimento automático Combitips evita o cálculo de volumes trabalhosos
 > A tela de fácil leitura permite um funcionamento livre de stress e intuitivo
 > O volume de dispensação é claramente apresentado
 > O modo de hibernação integrado desliga quando a Multipette M4 não está a ser usada, 
desta maneira reduz o consume de energia.

 > Trabalho sem estresse graças a contador de passos integrado: os procedimentos de 
dispensação podem ser continuados sem erros após uma interrupção ou distração

 > Ampla faixa de dispensação: 1 µL a 10 mL para uma operação flexível
 > Ponteiras Combitips completamente vazias podem ser ejetadas facilmente com uma mão 
usando a alavanca de operação

 > Perfeito para soluções ou líquidos viscosos ou com formação de espuma, com alta pressão 
de vapor, através do princípio de deslocamento positivo

 > Manipulação segura de material tóxico, radioativo ou infeccioso

Aplicações
 > Dispensação repetitiva de volumes em séries longas, como enchimento de tubos ou placas, 
aliquotagem de reagentes e uso de kit

 > Dispensação sem contaminação de líquidos tóxicos, radioativos e outros líquidos perigosos
 > Dispensação precisa e exata de soluções viscosas (por ex. glicerol) ou líquidos com alta 
pressão de vapor (por ex. etanol)

Tabela de volumes para usar as Combitips advanced com o Multipette M4

Posição do seletor de volume:

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Número máximo de passos de dispensação:

100 50 33 25 20 16 14 12 11 10

Combitips advanced com os seguintes volumes de dispensação:

0,1 mL 1 µL 2 µL 3 µL 4 µL 5 µL 6 µL 7 µL 8 µL 9 µL 10 µL

0,2 mL 2 µL 4 µL 6 µL 8 µL 10 µL 12 µL 14 µL 16 µL 18 µL 20 µL

0,5 mL 5 µL 10 µL 15 µL 20 µL 25 µL 30 µL 35 µL 40 µL 45 µL 50 µL

1,0 mL 10 µL 20 µL 30 µL 40 µL 50 µL 60 µL 70 µL 80 µL 90 µL 100 µL

2,5 mL 25 µL 50 µL 75 µL 100 µL 125 µL 150 µL 175 µL 200 µL 225 µL 250 µL

5,0 mL 50 µL 100 µL 150 µL 200 µL 250 µL 300 µL 350 µL 400 µL 450 µL 500 µL

10 mL 100 µL 200 µL 300 µL 400 µL 500 µL 600 µL 700 µL 800 µL 900 µL 1,0 mL

25 mL1) 250 µL 500 µL 750 µL 1,0 mL 1,25 mL 1,5 mL 1,75 mL 2,0 mL 2,25 mL 2,5 mL

50 mL1) 500 µL 1,0 mL 1,5 mL 2,0 mL 2,5 mL 3,0 mL 3,5 mL 4,0 mL 4,5 mL 5,0 mL
1) As Combitips 25 e 50 mL podem ser usadas somente com o adaptador correspondente. Para obter mais informações sobre as Combitips advanced consulte a página 73.

Tabela de volumes para usar as Combitips advanced com o Multipette M4

Posição do seletor de volume:

5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Número máximo de passos de dispensação:

9 8 7 7 6 6 5 5 5 5

Combitips advanced com os seguintes volumes de dispensação:

0,1 mL 11 µL 12 µL 13 µL 14 µL 15 µL 16 µL 17 µL 18 µL 19 µL 20 µL

0,2 mL 22 µL 24 µL 26 µL 28 µL 30 µL 32 µL 34 µL 36 µL 38 µL 40 µL

0,5 mL 55 µL 60 µL 65 µL 70 µL 75 µL 80 µL 85 µL 90 µL 95 µL 100 µL

1,0 mL 110 µL 120 µL 130 µL 140 µL 150 µL 160 µL 170 µL 180 µL 190 µL 200 µL

2,5 mL 275 µL 300 µL 325 µL 350 µL 375 µL 400 µL 425 µL 450 µL 475 µL 500 µL

5,0 mL 550 µL 600 µL 650 µL 700 µL 750 µL 800 µL 850 µL 900 µL 950 µL 1,0 mL

10 mL 1,1 mL 1,2 mL 1,3 mL 1,4 mL 1,5 mL 1,6 mL 1,7 mL 1,8 mL 1,9 mL 2,0 mL

25 mL1) 2,75 mL 3,0 mL 3,25 mL 3,5 mL 3,75 mL 4,0 mL 4,25 mL 4,50 mL 4,75 mL 5,0 mL

50 mL1) 5,5 mL 6,0 mL 6,5 mL 7,0 mL 7,5 mL 8,0 mL 8,5 mL 9,0 mL 9,5 mL 10 mL
1) As Combitips 25 e 50 mL podem ser usadas somente com o adaptador correspondente. Para obter mais informações sobre as Combitips advanced consulte a página 73.

Aspirar uma vez, evita até 100 vezes
Pipetagem em série facilitada! O Multipette mecânico M4 é o instrumento de precisão ideal para a conclusão de longa pipetagem ou 
dispensão em série. Até líquidos que são difíceis de pipetar não são páreo para o sistemaMultipette/Combitips®. Os volumes são dispensados 
usando o princípio de deslocamento positivo. O líquido é dispensado diretamente sem uma camada de ar, assegurando que é dispensado 
sempre o volume correto independentemente da densidade, viscosidade e volatilidade do líquido.

Pipeta de almofada de ar:Líquidos viscosos tem um efeito negativo 
na exatidão e precisão (pipetagem 50 µL de 85 % glicerol)

Nº de etapas de pipetagem

Manipulação correta de líquidos difíceis

Líquidos viscosos

Problema
Líquidos viscosos tem uma alta resistência de fluxo (p. ex., glicerol)

Recomendação
Utilização de uma pipeta de deslocamento positivo para melhorar o 
fluxo devido à falta da almofada de ar

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Multipette® M4, monocanal, 1 µL – 10 mL 4982 000.012

Kit de iniciação Multipette® M4, monocanal, MultipettePacote de ® M4, Combitips® Rack, Combitips®, 1 µL – 10 mL 4982 000.314

Bateria, 3 V, para Multipette® M4 e Multipette® plus 4980 215.003
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 Multipette® E3/E3x 

   Consulte mais informação acerca dos Combitips advanced na página 73  

 Aplicações 
 >  Dispensação repetitiva de volumes em séries longas, como enchimento de tubos ou placas, 
aliquotagem de reagentes e uso de kit 

 > Dispensação sem contaminação para líquidos tóxicos, radioativos e outros líquidos 
perigosos

 > Dispensação precisa e exata de soluções viscosas ou líquidos com alta pressão de vapor
 > Pooling de supernadantes
 > Criação de séries de diluição
 > Determinação da concentração
 > Agrupamento e determinação de volume com dispensação subsequente 

 Características do produto 
 >  Identificação automática de Combitips: Elimina cálculos de volume demorados, evitando 
volumes de dispensação incorretos

 > Ejetor de ponteira ergonômico com um botão: Para operação com uma mão e ejeção das 
Combitips advanced sem contato

 > Ajuste da velocidade: programar a aspiração e a velocidade de dispensação para a máxima 
precisão e exatidão, evitando simultaneamente respingos 

 > Encher a pipeta e dispensa recargar até 100 vezes
 > Faixa de dispensação 1 µL a 50 mL permitindo até 5.000 volumes de dispensação com 
incrementos tão baixos quanto 100 nanolitros

 > A função acionada por motor reduz o erro humano ao mínimo e reduz o risco de lesões por 
esforços repetitivos (LER)

 > Operação segura e ergonômica com 9 idiomas diferentes selecionáveis
 > Sistema de deslocamento positivo: Não é afetado pelas propriedades do líquido, a maioria 
dos erros de pipetagem manual, e fornece proteção contra contaminação por aerosol

 > Compatível com Eppendorf TrackIT: O chip de dados editável contém todas as informações 
relevantes. www.eppendorf.com/trackit 

 Trabalho com precisão e segurança  
 O sistema Multipette e Combitips avançado permite o reconhecimento automático de 
ponteiras para facilitar o uso. As ponteiras Combitips maximizam a precisão de pipetagem. 
Não é afetada pelas propriedades dos líquidos, a maioria dos erros de pipetagem e 
proporciona proteção contra contaminação por aerossóis. 

Multipette E3 e Multipette E3x de imediato Multipette E3 Multipette E3x

Dispensação em alta velocidade com pistão motorizado  

Identifi cação automática de ponteiras Combitips advanced®  

Ejeção da ponteira com um botão  

Faixa de volume de 1 µL a 50 mL, mais de 5.000 volumes de dispensação possíveis  

Visor grande, iluminado e colorido em 9 idiomas  

O modo de hibernação economiza a bateria quando não estiver em uso  

Bateria Li-íon de longa duração  

Ajuste da velocidade para corresponder à viscosidade do líquido e ao tamanho do tubo para prevenir bolhas de ar e 

respingos

 

Opções (Opt): salve as confi gurações favoritas, defi na intervalos de manutenção, ative o bloqueio das teclas e muito 

mais

 

Modos de operação 3 7

Pipetagem (Pip): comutação precisa de líquido de até 50 mL  

Dispensação (Dis): dispensação em série de até 100 passos em uma fi leira  

Dispensação automática (Ads): o volume é dispensado em intervalos fi xos entre 0,1 s e 10 s  

Dispensação sequencial (Seq): Confi guração de volume individual para até 16 passos de dispensação 

Aspirar (Asp): aspiração consecutiva de líquido para pooling em uma Combitip 

Aspirar e dispensar (A/D): captação e cálculo de volume de um volume desconhecido com dispensação imediata em 

volumes parciais desejados



Titulação (Tit): dispensação sensível de líquidos enquanto o volume dispensado é medido 

   O especialiste para longas séries de pipetagem e líquidos com propriedades exigentes
Dispensação sem comprometer a exatidão e a precisão! ComMultipette E3/E3x eletrônicas poupa tempo e dinheiro, tem um trabalho sem 
stress e obtém resultados confi áveis. É uma solução ideal e inteligente para enchimento de placas ou uma grande série de tubos. O pouco 
peso e a utilização mínima de forças do Multipette E3 reduzem o risco de lesões por esforços repetitivos. O sistema Multipette/Combitips® cria 
uma perfeita harmonia permitindo o reconhecimento automático de ponteiras para facilitar o uso. O estilo seringa Combitips Tip maximiza a 
exatidão e precisão da pipetagem. Não é afetada pelas propriedades dos líquidos, a maioria dos erros de pipetagem e proporciona proteção 
contra contaminação por aerossóis. 

 Manipulação correta de líquidos difíceis 
 Líquidos com alta pressão de vapor

Problema
Líquidos com alta pressão de vapor expandem a almofada de ar 
(p. ex., acetona)

Recomendação
A utilização de uma pipeta de deslocamento positivo elimina o 
problema devido à falta da almofada de ar 

 Líquido 
evapora 

 Formação 
de pressão 

 Gotas de líquido 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Multipette® E3, monocanal, com cabo carregador e Combitips advanced® pacote (1 Combitips® para cada tamanho), 1 µL – 50 mL 4987 000.010

Multipette® E3 bundle incl. suporte com carregador, monocanal, com cabo carregador e Combitips advanced® pacote (1 Combitips® 

para cada tamanho), 1 µL – 50 mL

4987 000.371

Multipette® E3x, monocanal, Pack sortido com cabo de carregamento e Combitips advanced® (1 Combitip de cada tamanho), 

1 µL – 50 mL

4987 000.029

Multipette® E3x bundle incl. suporte com carregador, monocanal, com cabo carregador e Combitips advanced® pacote (1 pacote de 

Combitips de cada tamanho), 1 µL – 50 mL

4987 000.380

Alimentação de energia com adaptadores, para Eppendorf Xplorer®/Xplorer plus, eletrônica Multipette®, e suporte de 

carregador (4880)

4986 603.005
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ViscoTip®

Combitips advanced®

Dynamic Viscosity at 20-22 ºC

Glycerol 50 %

Water

Molasses 83°BX

Olive Oil

Glycerol 99,5 %

Honey

1

100.000

10.000

1000

100

10

Glycerol 86 %

Engine oil SAE 90 Liquid detergent

Paint

mPa*s
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Eppendorf Combitips advanced®

Aplicações
 > Princípio de deslocamento positivo (comparável a uma seringa)
 > Dispensação de alta precisão independentemente das propriedades físicas do líquido 
(por ex., viscosidade, volatilidade, densidade, temperatura...)

 > Evita a contaminação por aerossóis com pistão selado hermeticamente para dispensação 
segura

 > Proporciona proteção contra substâncias radioativas e tóxicas
 > Dispensação rápida de longas séries com uma dispensação precisa e repetida de volumes 
idênticos (com dispensadores manuais )Multipette

Características do produto
 > Combitips advanced são os componentes de sistema ideais para todas Multipette pipetas 
da Eppendorf

 > Os 9 tamanhos de volume (0,1 mL – 50 mL) oferecem um alcance máximo de volumes de 
dispensação com incrementos tão baixos quanto 100 nanolitros, dependendo da Combitips 
usada

 > Combitips alongadas em volumes de 2,5 mL, 5,0 mL e 10 mL tornam possível alcançar o 
fundo de tubos de laboratório mais comuns

 > O código de cor individual facilita a rápida identificação da Combitipsdesejada
 > A exclusiva geometria em funil garante a manipulação confortável, evitando também danos 
nas luvas

 > Combitips advanced são disponibilizadas em diferentes graus de pureza para uma vasta 
gama de aplicações

 > O grau de pureza adequado para cada aplicação: Eppendorf Quality™, PCR Clean, Forensic 
DNA Grade ou Biopur® 

Os componentes de sistema ideais para todas Multipette as pipetas da Eppendorf
Em 1978 Eppendorf revolucionou a indústria e o fluxo de trabalho em laboratório com a introdução do Combitip/Multipette sistema e tem 
sido a líder em inovações de mercado nos últimos 40 anos. Os Combitips advanced foram completamente redesenhadas e otimizadas para 
atender a todas as necessidades de qualquer laboratório moderno. As Combitips advanced funcionam também de acordo com o princípio do 
deslocamento positivo, assim dispensam sempre o volume correto independentemente da densidade do líquido e das suas propriedades de 
fluxo (por ex. maior pressão de vapor ou maior viscosidade). Mesmo o trabalho com substâncias radioativas ou materiais tóxicos torna-se 
mais seguro devido ao pistão hermeticamente selado, evitando a contaminação por aerossóis.

Sempre fácil de alcançar 
O novo Combitip Rack apresenta utilização 
com uma mão sem problemas durante o 
trabalho de dispensação. O rack suporta até 
8 Combitips advanced em tamanhos desde 
0,1 mL até 10 mL. A bandeja transparente 
permite a fácil identificação das Combitips 
usando o código de cor.

ViscoTip®

Para manipular líquidos altamente viscosos com sua Multipette® da Eppendorf
Experiencie o novo membro da família de dispensadores Combitips advanced®. A ViscoTip é projetada e otimizada especificamente para a 
manipulação de líquidos de alta viscosidade até 14.000 mPa*s, como glicerol 99,5 %, Tween, óleos, cremes, champoos ou mel. Ela reduz 
bastante o esforço de trabalho durante a manipulação desses líquidos para uma ergonomia otimizada, superior velocidade de trabalho e uma 
vida útil mais longa da bateria Multipette.

Aplicações
 > Princípio de deslocamento positivo (comparável a uma seringa)
 > Para líquidos de alta viscosidade
 > Dispensação rápida de longas séries com uma dispensação precisa e repetida de volumes 
idênticos (com dispensadores manuais Multipette)

Características do produto
 > Especializado em líquidos com uma viscosidade dinâmica de 200 mPa*s a 14.000 mPa*s
 > Para dispensar volumes de 100 µL a 10 mL em incrementos de 10 µL
 > Facilite a vida ao seu instrumento: O novo design das ponteiras significa que são usadas 
forças de operação significativamente mais baixas, acelarando assim o trabalho e 
reduzindo o consumo de energia

 > Não perca tempo calculando: Reconhecimento automático de ponteiras e cálculo de 
volume em Multipette M4/E3/E3x

 > Livre de agentes lixiviáveis e de deslizamento: A ViscoTip é livre de agentes lixiviáveis 
(p.ex. agentes de deslizamento, biocidas, plastificantes )

 > Poupar tempo a encontrar a ponteira certa: O anel duplo com código de cor e a escala de 
volume contínua ViscoTip de Combitips advanced
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Eppendorf Combitips advanced®

Inconfundivelmente Eppendorf
As novas Eppendorf Combitips advanced apresentam o característico 
design Eppendorf 3D na borda superior da Combitip, permitindo 
identificar de forma fácil e confiável o original Eppendorf!

Variedade e seleção  
Estão disponíveis 4 graus de pureza (Eppendorf Quality, PCR clean, 
Eppendorf Biopur® e Eppendorf Forensic DNA Grade) para 
você encontrar sempre a Combitip perfeita para sua aplicação! 
Os Combitips Eppendorf Biopur e Forensic DNA Grade estão 
empacotados e têm uma aba para fácil abertura, mesmo com luvas!

Especificações técnicas

Combitips advanced® Eppendorf Safe-Lock Tubes Tubos cônicos Eppendorf Deepwell Plates

0,5 mL 1,5 mL 2,0 mL 15 mL 50 mL 96/500 µL 96/1000 µL 96/2000 µL

0,1 mL + + + - - + + +

0,2 mL + + + - - + + +

0,5 mL + + + - - + + +

1,0 mL + + + - - + + +

2,5 mL ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++

5,0 mL + + + ++ ++ + + +

10 mL + + + - ++ + + +

25 mL - + + - - + + +

50 mL - + + - - + + +

10 mL + + + - ++ + + +
++ = compatibilidade aperfeiçoada em comparação com a geração de Combitip plus 

Informações de pedido

Combitips advanced® Código de cores Eppendorf Quality™ PCR clean Biopur® Forensic DNA 
Grade

100 uni. 
(4 sacos × 25 uni.)

100 uni. (4 sacos  
refecháveis × 25 uni.)

100 uni., embalado 
individualmente

100 uni., embalado 
individualmente

0,1 mL branco 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618

0,2 mL azul claro 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626

0,5 mL violeta 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634

1,0 mL amarelo 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642 0030 089.855

2,5 mL verde 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650 0030 089.863

5,-0 mL azul 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669 0030 089.871

10 mL laranja 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677

25 mL 1) vermelho 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685

50 mL 1) cinza escuro 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693

ViscoTip®

10 mL 0030 089.502

Acessórios

Adaptador advanced

25 mL, autoclavável,  

1 unidade

vermelho 0030 089.715

25 mL, autoclavável,  

7 uni., embaladas 

individualmente

vermelho 0030 089.731

50 mL, autoclavável,  

1 unidade

cinza escuro 0030 089.723

50 mL, autoclavável,  

7 uni., embaladas 

individualmente

cinza escuro 0030 089.740

Combitips advanced® Rack, para 8 Combitips 

advanced® (0,1 – 10 mL)

0030 089.758

Combitips advanced® Pack de Classificação, contém 

uma amostra de cada tamanho

0030 089.936

1) 4 caixas de 25 uni. cada. Cada caixa contém um adaptador.
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Varipette® 4720

Características do produto
 > Faixa de volume: 1 mL a 10 mL
 > Pipetagem rápida e operação confortável graças à operação com uma única mão. O líquido é 
aspirado automaticamente e dispensado pressionando simplesmente a alavanca de operação

 > Visor de volume de 4 dígitos e ajustável em incrementos de 10 µL para configuração de 
volume precisa

 > A Eppendorf Varitips® P (fig. 1) é uma ponteira em estilo seringa, com deslocamento positivo, 
que permite pipetagem precisa de soluções ou líquidos viscosos com alta pressão de vapor 

 > O sistema Eppendorf Varitips S, que consiste da peça de dispensação (fig. 2) e da Maxitip 
(fig. 3), é otimizado para aspiração de líquidos de frascos grandes ou tubos altos e estreitos

 > A válvula para uso em conjunto com o sistema Varitips S garante dispensação sem respingos 
de soluções voláteis

A pipeta de grande volume para frascos altos, largos e estreitos
A Varipette® 4720é uma pipeta de grande volume optimizada para o trabalho com soluções 
ou líquidos viscosos com alta pressão de vapor. Permite também a aspiração de líquidos de 
frascos grandes ou tubos altos e estreitos em caso de uso do sistema Varitip S. Sua operação 
facílima com uma mão acelera significativamente as tarefas de pipetagem: pressione 
simplesmente a alavanca de operação para aspirar líquido do reservatório. Pressione  
a alavanca novamente e o líquido será dispensado em seu tubo da amostra.

Combinação Intervalo de 
volumes

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Sistema 

Varipette 4720 e 

Varitips S

2,5 – 10 mL 2,5 mL ±1,0 % 0,025 mL ±0,2 % 0,005 mL

5 mL ±0,4 % 0,02 mL ±0,2 % 0,01 mL

10 mL ±0,3 % 0,03 mL ±0,2 % 0,02 mL

Varipette 4720 e 

Varitips P

1 - 10 mL 1 mL ±0,6 % 0,006 mL ±0,2 % 0,002 mL

5 mL ±0,5 % 0,025 mL ±0,1 % 0,005 mL

10 mL ±0,3 % 0,03 mL ±0,1 % 0,01 mL
1) Os dados de erro, de acordo com a norma EN ISO 8655, só se aplicam se forem utilizadas ponteiras Eppendorf originais. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e 
omissões excluídos.

Easypet® 3

Características do produto
 > Ajuste de velocidade intuitivo simplificado realizado com as pontas 
de seus dedos

 > O design leve, bem balanceado e ergonômico assegura uma 
pipetagem sem fadiga

 > LEDs retroiluminados em cores vibrantes proporcionam feedback 
visual da vida restante da bateria

 > Bateria recarregável de lítio-polímero oferece um longo tempo  
de funcionamento sem fio

 > Definição suave da velocidade da bomba
 > Operação é possível durante o recarregamento
 > Adaptador de pipeta autoclavável para aplicações estéreis
 > Liberação rápida do cone de aspiração para substituição fácil  
dos filtros de membrana

Projetadas para funcionarem em perfeita harmonia com suas Eppendorf Serological Pipets
Experiencie uma nova dimensão de pipetagem eletrônica com Easypet® 3. Os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos oferecem a 
você um controle total da velocidade com a máxima precisão. A leve e bem equilibrada Easypet 3 está concebida considerando todas as 
descobertas ergonômicas para se encaixar confortavelmente em sua mão e combine com seu formato para permitir uma pipetagem sem 
cansaço.

Aplicações
 > Controlador de pipeta para uso com pipetas de 0,1 – 100 mL
 > Dispensação em série de alíquotas de volumes diferentes
 > Ressuspensão de bactérias ou de pellets de células
 > Aspiração de camada de célula de, por exemplo Ficoll® gradient

Especificações técnicas

Modelo Easypet® 3

Peso 160 g

Bateria recarregável

Capacidade 1.100 mAh/3,7 V

Tempo de carregamento ~ 3 h

Tipo Polímero de lítio

Número de dispensações ~2.000 (com uma pipeta de 25 mL)

Operação Eletrônica

Tipo de pipetagem Deslocamento de ar

Rede/fonte de alimentação

Entrada 100 V – 240 V AC ±10 %, 50 Hz – 60 Hz, 0,5 A

Saída 5 V DC, 1,0 AEppendorf TrackIT

Aplicações
 > Identificação do instrumento
 > Rastreabilidade de instrumentos usados em um experimento
 > Personalização do instrumento
 > Documentação impressa de todos os dados relevantes da pipeta
 > Torne toda a informação relevante do instrumento disponível para documentação digital
 > Documentação do histórico de assistência

Descrição
Para aumentar a rastreabilidade de seu portfólio de pipetas, a Eppendorf oferece o Eppendorf 
TrackIT. Este produto contém um leitor RFID e software para ler os dados do dispositivo de 
um chip RFID integrado dentro dos instrumentos de manipulação de líquidos e salvá-los em 
um banco de dados, que pode ser aberto a qualquer momento.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Varipette® 4720, monocanal, com seleção contínua de volume na faixa 1 – 10 mL, 1 – 10 mL 4720 000.011

Eppendorf Varitips® P, para retirada de líquido de tubos menores, 100 unidades 0030 048.130

Eppendorf Varitips® S Kit iniciação, para retirada de líquido de tubos de gargalo estreito e frascos medidores, consistindo de 100 

Maxitips, 10 peças de dispensação, 10 válvulas

0030 050.525

Peça de dispensação Eppendorf Varitips® S, 30 unidades 0030 050.533

Eppendorf Varitips® S, graduada, 200 unidades 0030 050.568

Válvula Eppendorf Varitips® S, 100 unidades 0030 050.541

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Easypet® 3, incl. carregador, dispositivo de montagem na parede, 2 filtros de membrana 0,45 µm, 0,1 – 100 mL 4430 000.018

Filtro de membrana, para Easypet® 4421 e Easypet® 3, 0,2 µm, estéril, PTFE, 5 uni. 4430 606.005

Filtro de membrana, para Easypet® 4421 e Easypet® 3, 0,45 µm, estéril, PTFE, 5 uni. 4421 601.009

Bateria de polímero de lítio, para Easypet® 3 4430 605.009

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf TrackIT, Leitor e software RFID 3903 000.014
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Eppendorf Serological Pipets

Características do produto
 > Graduações claras e precisas para fácil 
determinação do volume

 > Códigos de cor para identificação fácil  
de tamanhos de pipeta

 > Subunidades com opção de dispensador 
para manter os produtos armazenados 
seguros

 > Pipetas individualmente embrulhadas  
para esterilidade confiável

 > Poliestireno virgem ultra puro atendendo 
aos requisitos da Farmacopeia dos Estados 
Unidos VI

 > Operação harmonizada e bem adaptada 
com compatibilidade Easypet 3, com todos 
os Pipet Helper existentes

 > Nível de garantia de esterilidade de 10-6 
 > Ausência certificada de pirogênios, DNA, 
RNase e DNase detectáveis

 > Certificado não citotóxico

Projetadas para funcionarem em perfeita harmonia com suas Easypet® 3
Eppendorf completa seu portfólio de manipulação de líquidos com a nova linha de Eppendorf Serological Pipets. Experiencie a qualidade 
e conforto em manipulação de líquidos em que você tem confiando por décadas com o mais recente sistema da Eppendorf: Easypet 3 e 
Eppendorf Serological Pipets.
Eppendorf’s serological pipets estão projetadas para funcionarem em perfeita harmonia com suas Easypet 3. As pipetas oferecem graduações 
precisas sobrepostas no material ultra transparente da pipeta para facilitar a leitura rápida e fácil do volume. As pipetas estão embaladas 
individualmente e colocadas dentro de uma caixa de dispensação robusta para assegurar qualidade superior consistente.

Pipet Helper®

Características do produto
 > Leve, com força de operação reduzida
 > Manutenção e limpeza simples devido  
à desmontagem fácil, às poucas peças  
e ser completamente autoclavável

 > Trabalho confortável devido a bom 
equilíbrio e material agradável

 > O balão de aspiração permite a pipetagem 
de volumes de até 100 mL de uma vez 

 > Uma única alavanca controla a aspiração  
e dispensação de baixa força 

 > Alto controle sobre o movimento do 
líquido graças a uma unidade de válvulas 
muito sensível

 > Dispensação gota a gota e blow out sem 
respingos

 > A drenagem sem qualquer pressão 
adicional produz resultados muito 
reprodutíveis

 > Sistema anti-gotejamento através de filtro 
de membrana hidrofóbica (3 µm)

 > O adaptador de pipetas de silicone garante 
uma adaptação segura da pipeta 

O instrumento perfeito para usuários inexperientes
O Pipet Helper é o instrumento perfeito para usuários inexperientes, porque seu design robusto e intuitivo permite a qualquer pessoa ajustar 
o menisco com precisão. Além disso, a unidade de válvulas está otimizado de forma a permitir uma fácil aspiração dos líquidos, sem exercer 
pressão. O bulbo de aspiração fornece o enchimento rápido da pipeta. A aspiração e a dispensação de líquidos são controladas suavemente 
pela alavanca ergonômica. Além disso é proporcionado um blow out sem respingos. O cone de fixação especialmente projetado assegura um 
encaixe seguro de todas as pipetas de medição e volumétricas (vidro e plástico).

Aplicações
 > Preparação de um tampão para 
cromatografia

 > Preparação de um meio para fermentação
 > Transferência de amostras no âmbito da 
petroquímica

 > Gerar uma amostra no âmbito da análise 
de água

 > Preparação de ensaios

Informações de pedido

Descrição Código de cores Volume Número de pedido

Eppendorf Serological Pipets, estéril, livre de pirogênios, DNA, RNase e DNase detectáveis. Não citotóxico

Sterile, 800 uni. (4 sacos × 200 uni.) amarelo 1 mL 0030 127.692

Sterile, 600 uni. (4 sacos × 150 uni.) verde 2 mL 0030 127.706

Sterile, 400 uni. (4 sacos × 100 uni.) azul 5 mL 0030 127.714

Sterile, 400 uni. (4 sacos × 100 uni.) laranja 10 mL 0030 127.722

Sterile, 200 uni. (4 sacos × 50 uni.) vermelho 25 mL 0030 127.730

Sterile, 160 uni. (4 sacos × 40 uni.) violeta 50 mL 0030 127.749 Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Pipet Helper®, 0,1 – 100 mL 4423 000.010

Filtro de membrana, para Pipet Helper®, 3 µm, não estéril 4423 601.014
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Varispenser® 2/Varispenser® 2x

Dispensação fácil e segura de líquidos de frascos sem comprometimento
Os novos Varispenser 2 eVarispenser 2x são uma ótima escolha para a dispensação de alíquotas de líquido de frascos de reagentes. 
A tecnologia avançada de lábios de vedação permite a dispensação de quase todos os tipos de ácidos, soluções ou bases. Disponível em 
6 tamanhos para volumes de dispensação de 0,2 – 100 mL, estes instrumentos são projetados para dispensar consistentemente volumes 
selecionados sem desperdício de reagente. Todos os dispensadores de frasco Varispenser são totalmente esterilizáveis em autoclave para 
máxima segurança em seu laboratório. O Varispenser 2x possui uma válvula de recirculação que previne a perda de reagente durante a 
ventilação.

Aplicações
 > Dispensação de líquido diretamente 
de frascos de suprimento ou outros 
recipientes de laboratório grandes que 
contenham líquidos aquosos, lixívias, 
ácidos, bases ou solventes

Características do produto
 > Rosca padrão GL 45 para as mais comuns 
roscas de frasco em todos os tamanhos

 > A esfera da válvula de segurança na 
válvula de descarga evita o vazamento, 
quando o tubo de descarga não estiver 
montado

 > A tampa de ventilação de ar pode ser 
desenroscada para uma montagem fácil do 
tubo de secagem

 > Carcaça do dispensador, em forma oval, 
para um transporte fácil

 > A vedação PFA do pistão deslizante evita o 
emperramento

 > Porta-objetos de fixação na linha dentada, 
para um ajuste rápido e seguro do volume

 > Alta resistência química de todos os 
componentes de dispensação

 > Tubos de aspiração telescópicos para 
ajuste variável à altura do frasco

 > Totalmente autoclavável sem 
desmontagem

 > Ambos os modelos estão disponíveis em 6 
tamanhos para volumes de dispensação de 
0,2 – 100 mL

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Volume Passo de 
dispensação

Erro 
sistemático 
rel.1)

Erro 
sistemático 
abs.1)

Erro aleatório 
rel.1)

Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Varispenser® 2, dispensador de frascos com adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 e tubo de admissão telescópico (comprimento 125 – 240 mm)

0,2 – 2 mL  0,2 mL

1 mL

2 mL

 0,05 mL

0,05 mL

0,05 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±2 µL

±2 µL

±2 µL

 4966 000.010

0,5 – 5 mL  0,5 mL

2,5 mL

5 mL

 0,1 mL

0,1 mL

0,1 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±5 µL

±5 µL

±5 µL

 4966 000.029

1 – 10 mL  1 mL

5 mL

10 mL

 0,2 mL

0,2 mL

0,2 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 4966 000.037

Varispenser® 2, dispensador de frascos com adaptadores GL 32, GL 38, S 40 e tubo de admissão telescópico (comprimento 170 – 330 mm)

2,5 – 25 mL  2,5 mL

12,5 mL

25 mL

 0,5 mL

0,5 mL

0,5 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±120 µL

±120 µL

±120 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 4966 000.045

5 – 50 mL  5 mL

25 mL

50 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±250 µL

±250 µL

±250 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 4966 000.053

10 – 100 mL  10 mL

50 mL

100 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±500 µL

±500 µL

±500 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±100 µL

±100 µL

±100 µL

 4966 000.061

Varispenser® 2x, dispensador de frascos com válvula de recirculação com adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 e tubo de admissão telescópico 

(comprimento 125 – 240 mm)

0,2 – 2 mL  0,2 mL

1 mL

2 mL

 0,5 mL

0,5 mL

0,5 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±2 µL

±2 µL

±2 µL

 4967 000.014

0,5 – 5 mL  0,5 mL

2,5 mL

5 mL

 0,1 mL

0,1 mL

0,1 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±5 µL

±5 µL

±5 µL

 4967 000.022

0,1 – 10 mL  1 mL

5 mL

10 mL

 0,2 mL

0,2 mL

0,2 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±10 µL

±10 µL

±10 µL

 4967 000.030

Varispenser® 2x, dispensador de frascos com válvula de recirculação com adaptadores GL 32, GL 38, S 40 e tubo de admissão telescópico (comprimento 

170 – 330 mm)

2,5 – 25 mL  2,5 mL

12,5 mL

25 mL

 0,5 mL

0,5 mL

0,5 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±120 µL

±120 µL

±120 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±25 µL

±25 µL

±25 µL

 4967 000.049

5 – 50 mL  5 mL

25 mL

50 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±250 µL

±250 µL

±250 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±50 µL

±50 µL

±50 µL

 4967 000.057

10 – 100 mL  10 mL

50 mL

100 mL

 1 mL

1 mL

1 mL

 ±5 %

±1 %

±0,5 %

 ±500 µL

±500 µL

±500 µL

 ±1 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±100 µL

±100 µL

±100 µL

 4967 000.065

1) Os dados para erro sistemático e erro aleatório são fornecidos de acordo com a EN ISO 8655. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos. O Varispenser® (plus) não é um 
substituto de uma tampa de frasco. Líquidos voláteis podem evaporar.
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 Características do produto 
 >  Tecnologia de dispensação contínua, sem impulsos
 > Válvula de recirculação com alavanca de válvula
 > Alimentação elétrica com baterias vitalícias e indicador de status da bateria
 > Faixa de dispensação 0,1 mL a 999,9 mL 
 > Console de comando eletrônico pode ser removido como unidade
 > Construção modular de fácil manutenção incl. programa de calibração simples
 > Alta resistência química
 > Tubo de descarga variável, horizontal 142 – 220 mm, vertical 10 – 200 mm 
e girável em 360°

 > Tubo de aspiração telescópico para ajuste automático do comprimento de 210 – 370 mm
 > Adequado para contrarroscas GL 32, GL 38, GL 45 GL e S 40 com adaptadores incluídos. 
Estão disponíveis adaptadores adicionais 

   Titulação manual contínua e livre de pulsos
A Eppendorf Top Buret defi ne padrões para a titulação manual. Com cada volta do seletor, o líquido é dispensado continuamente. Isso 
elimina a necessidade de uma aspiração de novo líquido e torna a titulação mais fácil e segura. A Top Buret está disponível em dois modelos 
diferentes: o modelo M tem uma taxa de dispensação de 2.500 µL por rotação; o modelo H tem uma taxa de 5.000 µL por rotação. As leituras 
do visor digital em ambos os modelos variam entre 10 µL e 999,9 mL, sendo o tamanho de seu frasco de suprimento o único fator limitativo. 
Seu visor digital amigável ao usuário, claramente rotulado e o botão de operação simples proporcionam uma operação fácil, ergonômica 
e sem fadiga. 

 Eppendorf Top Buret™ 

Informações de pedido

Intervalo de 
volumes

Volume Erro sistemático 
rel.1)

Erro sistemático 
abs.1)

Erro aleatório rel.1) Erro aleatório 
abs.1)

Número de pedido

Eppendorf Top Buret™ M

0,1 – 999,9 mL  2,5 mL

12,5 mL

25 mL

 ±2,0 %

±0,4 %

±0,2 %

 ±0,05 mL

±0,05 mL

±0,05 mL

 ±1,0 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±0,025 mL

±0,025 mL

±0,025 mL

 4965 000.017

Eppendorf Top Buret™ H

0,1 – 999,9 mL  5 mL

25 mL

50 mL

 ±2,0 %

±0,4 %

±0,2 %

 ±0,1 mL

±0,1 mL

±0,1 mL

 ±1,0 %

±0,2 %

±0,1 %

 ±0,05 mL

±0,05 mL

±0,05 mL

 4965 000.025

1) Os dados para erro sistemático e erro aleatório são fornecidos de acordo com a EN ISO 8655. As especifi cações técnicas estão sujeitas a alterações. Erros e omissões excluídos. O Varispenser® (plus) não é um 
substituto de uma tampa de frasco. Líquidos voláteis podem evaporar.

Acessórios

Descrição Número de pedido

Tubo de aspiração telescópico de FEP, Comprimento individual ajustável de 125 mm – 240 mm, para Varispenser® 2(x) com volume 

nominal de 2 mL, 5 mL ou 10 mL, diâmetro externo 6mm, mm, tamanho padrão

4966 504.000

Tubo de aspiração telescópico de FEP, comprimento ajustável 170 mm – 330 mm, para Varispenser® 2(x) com volume nominal 

de 25 mL, 50 mL or 100 mL, diâmetro externo 7,6 mm, tamanho padrão

4966 507.000

Tubo de aspiração telescópico de FEP, comprimento individual ajustável 195 mm – 350 mm, para Varispenser® 2(x) com volume 

nominal de 2 mL, 5 mL ou 10 mL, diâmetro exterior 6 mm, tamanho especial para cilindros grandes

4966 505.007

Tubo de aspiração telescópico de FEP, comprimento ajustável 250 mm – 480 mm, para Varispenser® 2(x) com volume nominal 

de 2 mL, 5 mL ou 10 mL, diâmetro exterior 6 mm, tamanho especial para cilindros muito grandes e recipientes

4966 506.003

Tubo de aspiração telescópico de FEP, comprimento ajustável 250 mm – 480 mm, para Varispenser® 2(x) com volume nominal 

de 25 mL, 50 mL ou 100 mL, diâmetro externo 7,6 mm, tamanho especial para cilindros muito grandes e recipientes

4966 508.006

Tubo de aspiração telescópico de FEP, comprimento individualmente ajustável 70 mm – 140 mm, para Varispenser® 2(x) com 

volume nomial de 2 mL, 5 mL ou 10 mL, diâmetro exterior 6 mm, tamanho especial para cilindros pequenos

4966 503.004

Tubo de aspiração telescópico, para Eppendorf Top Buret™, Varispenser® e Varispenser® plus 4960 805.009

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para GL 25, PP 4960 800.040

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para GL 27, PP 4960 800.139

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para GL 28, PP 4960 800.058

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para NS 19/26, PP 4960 800.082

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para NS 24/29, PP 4960 800.090

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para NS 29/32, PP 4960 800.104

Adaptador de rosca de frasco de GL 45 para GL 32, PP 4960 800.120

Adaptador de rosca de frasco de GL 45 para GL 38, PP 4960 800.155

Adaptador de rosca de frasco de GL 45 para S 40 (contra-rosca), PP 4960 800.147

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para GL 28, ETFE 4960 835.005

Adaptador de rosca de frasco de GL 45 para GL 38, ETFE 4960 839.000

Adaptador de rosca de frasco de GL 45 para GL 40, ETFE 4960 834.009

Adaptador de rosca de frasco de GL 32 para GL 25, ETFE 4966 614.000

Adaptador de rosca de frasco de GL 45 para GL 32, ETFE 4966 615.007

Tubo de descarga fl exível com válvula de recirculação, enrolado com PTFE, aprox. Comprimento 80 cm, com alça de segurança, 

para Varispenser® 2(x) com volume nominal de 2 mL, 5 mL ou 10 mL, diâmetro de tubo exterior 3 mm, diâmetro tubo interior 2 mm 

4966 501.001

Tubo de descarga fl exível com válvula de recirculação, enrolado com PTFE, aprox. Comprimento 80 cm, com alça de segurança, 

para Varispenser® 2(x) com volume nominal de 25 mL, 50 mL or 100 mL, diâmetro tubo exterior 4,5 mm, diâmetro tubo interior 3 mm 

4966 502.008

Tubo de secagem (não enchido), Incluindo o anel vedante de PTFE, para Varispenser® 2(x), todos os tamanhos 4966 509.002

Tubo de secagem, sem agente secante, para Eppendorf Top Buret™, Varispenser® e Varispenser® plus 4960 851.000

Parafuso de ventilação com cone Luer fabricado de PP para microfi ltro, Incluindo o anel vedante de PTFE, para Varispenser® 2(x), 

todos os tamanhos

4966 511.007

Adaptador de rosca para galão de 5L, rosca de 45 mm a 17/8‘‘ 4960 832.006



Liquid Handling Liquid Handling

8584
L

IQ
U

ID
 H

A
N

D
L

IN
G

 
W

O
R

K
S

TA
T

IO
N

S

L
IQ

U
ID

 H
A

N
D

L
IN

G
 

W
O

R
K

S
TA

T
IO

N
S

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

epMotion® 96

Características do produto
 > 0.5 a 300 µL ou 5 a 1,000 µL em um sistema
 > Pipetagem eletrônica com movimento de êmbolo síncrono para 96 canais para melhor 
precisão e reprodutibilidade de resultados

 > Função de autodetecção do tamanho da ponteira
 > Utiliza dois tamanhos de ponteiras de recarga para maior precisão
 > Conceito de software intuitivo e comprovado pela indústria, e comando confortável através 
de touchscreen

 > Aplicações inteligentes, pré-configuradas: aspiração, diluição, multi-dispensação, pipeta e 
agitação

 > Configuração de velocidade Individual, configure parâmetros confortáveis para você e que 
correspondam à classe de líquido

 > Carga e recarga fácil e rápida da ponteira
 > Modelo compacto que cabe em uma cobertura de fluxo laminar
 > Risco reduzido de stress repetitivo (RSI)

Aplicações
 > Replicação e reformatação de microplacas
 > Preparação PCR em formato de 96 poços
 > Cultivo celular e mudança de meio de cultivo
 > Adição de reagente e composto
 > Pipetagem de 384 poços em 4 vezes 96 poços
 > Ensaios baseados em células
 > Manipulação ELISA (revestimento e lavagem da placa)
 > Ensaios bioquímicos
 > Purificação de ácidos nucleicos em formato de 96 poços

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Características do produto
 > 4 ANSI/SLAS posições de bancada de 
trabalho e posições virtuais ilimitadas

 > Máxima exatidão de pipetagem de 0.2 a 
1.000 µL

 > Ferramentas de pipetagem de 1 canal e 8 
canais calibradas

 > Optical sensor1) para detecção de líquidos
 > Compatível com tubos (0,2 mL a 50 mL) e 
placas de teste micro com até 384 poços

 > Troca automática de duas ferramentas de 
pipetagem

 > Carcaça totalmente contida incluindo 
mecanismo de segurança da porta (exceto 
para 5070f, versão de fluxo laminar)

 > Opção para tablet EasyCon compacto ou 
MultiConcontrolador PC por toque, mouse 
ou teclado, atualizável para rastreamento 
de código de barras e versões de software 
GxP

1) Patent US 6,819,437 B2

Características especiais para a epMotion® 5070f
 > Feixe da barreira luminosa Eppendorf – monitora o fecho da 
cobertura da bancada para segurança

 > Material de laboratório pré-programado para cultivo celular
 > Disponíveis ponteiras de pipeta estéreis
 > Ferramentas para pipetagem autoclaváveis

epMotion® 5070/5070f

Aplicações
 > Diluições seriais
 > Distribuição de reagentes
 > Preparação de ensaios
 > Transferência de amostras de tubos individuais para placas
 > Reformatação de placas
 > Preparação PCR
 > Preparação de ensaios baseados em células
 > Preparação de imunoensaios
 > Definição de concentrações ou volumes
 > Mudança de meio

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

epMotion® 96, pipeta eletrônica semi automática para processamento paralelo placa de teste micro de 96 canais (sem controlador 

iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,5 – 300 µL

5069 000.012

epMotion® 96 with 2-position slider, com deslizador de 2 posições, pipeta eletrônica semi-automática para processamento paralelo de 

microplacas de 96 canais (sem iPod® controlador), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,5 – 300 µL

5069 000.110

epMotion® 96xl, pipeta eletrônica semi automática para processamento paralelo placa de teste micro de 96 canais (sem controlador 

iPod®), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 5 – 1.000 µL

5069 000.217

epMotion® 96xl, com deslizador de 2 posições, pipeta eletrônica semi-automática para processamento paralelo de microplacas de 96 

canais (sem iPod® controlador), 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 5 – 1.000 µL

5069 000.314

Acessório epMotion® 96, Conjunto de atualização de deslizador de 2 posições para epMotion96 5069 074.008

epMotion® reservoir 195 mL, reservatório de volume morto pequeno, poço único com 96 orifícios, PCR clean, 4 x 5 reservatórios 0030 126.556

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 epMotion® 5073l/5073m 

 Características do produto 
 >  6 posições microplacas ANSI/SLAS
 > Sensor ótico 1) para detecção de líquidos, 
material de laboratório, ponteiras

 > Substituição automática de 2 ferramentas 
de pipetagem e garra

 > Faixa de volume de 0.2 a 1.000 µL para 
máxima exatidão de pipetagem

 > Tecnologia 3D-MagSep, agitação, 
regulação da temperatura e separação 
magnética tudo em um local

 > Ferramentas de pipetagem de 1 canal e 8 
canais calibradas

 > Lâmpada UV opcional e sistema de filtros 
HEPA para descontaminação e condições 
de ar limpo

 > Compatível com tubos (0,2 mL a 50 mL) 
e microplacas até 384 poços 

 Aplicações 
 >  Purificação DNA e RNA
 > Preparação PCR
 > Diluição serial e normalização de amostras
 > Transferência de amostras e reagentes
 > Agitação e regulação da temperatura de amostras
 > Preparação de ensaios
 > Extração de ácido nucleico
 > Substituição do meio e outras aplicações de cultura celular 

 Características especiais para a epMotion 5073 
 >  As 6 posições do sistema epMotion® 5073, troca automática da 
ferramenta e opção de garra possibilitam várias aplicações

 > A combinação única do módulo de dedo magnético e o Eppendorf 
ThermoMixer® permitem separar, misturar e controlar a 
temperatura em uma posição (5073m)

 > Módulo térmico (opcional) 5073l 

 1) US patent 6,819,437 B2 

 epMotion® 5075l 

 Características do produto 
 >  15 posições de bancada de trabalho ANSI/
SLAS

 > Máxima exatidão de pipetagem de 0,2 a 
1.000 µL

 > Troca automática de todas as ferramentas 
(garra, monocanal e 8 canais)

 > Sensor óptico1) para detecção de líquidos, 
material de laboratório, ponteiras

 > Compatível com tubos (0,2 mL a 50 mL) e 
placas de teste micro com até 384 poços

 > Controlador Eppendorf MultiCon PC para 
trabalhar com o epBlue software através 
de toque ou mouse

 > Extensões de software opcionais para a 
manipulação de amostras com códigos de 
barras ou integração em LIMS e ELN

 > Extensão opcional de software para 
suportar ambientes regulados (GLP, GMP, 
21 CFR parte 11)

 > Opção CleanCap – lâmpada UV e filtro 
HEPA para descontaminação e condições 
de ar limpo

 > 3 opções de termomódulos para 
aquecimento ou refrigeração (0 – 110 ºC) 
de amostras ou reagentes 

 Aplicações 
 >  Preparação biblioteca NGS
 > Distribuição reagentes e diluições em série
 > Transferência de amostras de tubos individuais para placas
 > Reformatação de placas
 > Substituição do meio e outras aplicações de cultura celular
 > Pooling de amostras
 > Preparação de PCR em tempo real
 > Preparação de ensaios baseados em células
 > Preparação de imunoensaios
 > Definição de concentrações ou volumes 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
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epMotion® 5075t/5075m

Características do produto
 > Igual a 5075l, plus
 > Eppendorf ThermoMixer® integrado com 
tecnologia 2DMix-Control

 > Intervalo de regulagem da temperatura 
15 °C abaixo da temperatura ambiente até 
95 °C

 > Fixação automática do material de 
laboratório para agitação até 2,000 rpm

 > Pipetagem em posição padrão durante a 
agitação

 > 14,5 posições na mesa de trabalho, 
14 SBS/ANSI mais posições pequenas 
para rack de reservatórios de reagentes 
especiais (3 reservatórios)

 > 2 opções de termomódulos

Aplicações
 > Como 5075l, plus 
 > Aplicações de beads com agitação e regulagem da temperatura
 > Sequenciamento e limpeza PCR
 > Purificação de ácido nucleico
 > Disrupção celular
 > Imunoensaios
 > Preparação biblioteca NGS

Características especiais para epMotion 5075m
 > Igual ao epMotion 5075t, plus
 > Combinação de módulo de dedo magnético e  
Eppendorf ThermoMixer®

 > Conjuntos de reagentes MagSep para purificação de ácidos 
nucleicos de 1 – 24 amostras

epMotion® 5075v/5075vt

Características do produto
 > Igual a epMotion 5075l
 > 12 SLAS/ANSI lugares
 > Bomba de vácuo integrada – operação 
silenciosa, sem tubulação, cabos ou 
reservatório para manutenção

 > Estação de vácuo totalmente integrada que 
se adapta automaticamente a placas de 
filtros controladas por software

 > Garra para transporte de placa e material 
de laboratório

 > 3 opções de termomódulos  
(2 no caso de 5075vt)

 > Também disponível na versão 5075vt com 
Eppendorf ThermoMixer® integrada

Características especiais para epMotion® 5075vt
 > Eppendorf ThermoMixer® integrado com tecnologia 2DMix-Control
 > Intervalo de regulação da temperatura ambiente -15 °C a 95 °C
 > Fixação automática do material de laboratório para agitação até 
2.000 rpm

Aplicações
 > Como 5075l com tecnologias de purificação de vácuo
 > Extração da fase sólida
 > Filtração
 > DNA de sangue, tecido e células
 > DNA de plantas e bactérias
 > Sequenciamento e limpeza PCR
 > Isolamento RNA total

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com
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Configuration option description       Ordering no.
Eppendorf EasyCon™ tablet       5073 000.108  
Eppendorf MultiCon PC controller incl. keyboard    5075 001.101      
Completely contained housing       5075 751.623
CleanCap & completely contained housing     5075 751.607    opt.   opt.   opt.  opt.  opt.
Thermal module on position C1       5075 002.604    opt.   opt.   opt.  opt.  opt.
Thermal module on position C2       5075 002.612    opt.   opt.   opt.  opt.  opt.
Thermal module on position C3       5075 002.620    opt.            opt.   
Gripper for labware transport, incl. holder     5282 000.018    opt.    opt.  incl.  incl. opt.
epBlue™ ID, barcode & tracking software incl. manual barcode scanner 5075 002.701    opt.   opt.   opt.  opt.  opt.
epBlue™ GxP, software supporting regulatory compliance   5075 002.728    opt.   opt.   opt.  opt.  opt.

Legend

? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

– – – – –

– – –

?

–

incl.

opt.

Please add this option for working configuration

Already included in this basic epMotion device

Selection of this option is not possible for this basic epMotion device

Add this option to increase functionality of this basic epMotion device

New

New

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Opções de configuração para pedido com dispositivos básicos epMotion 5075Informações de pedido

Descrição Número de pedido

epMotion® 5070 EasyCon, carcaça completamente contida, sistema incl. EasyCon, software epBlue™, mouse, caixa para desperdícios, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5070 006.032

epMotion® 5070 MultiCon, carcaça completamente contida, sistema incl. MultiCon, software epBlue™ e assistente LH, teclado, mouse, 

caixa para desperdícios, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5070 000.282

epMotion® 5070f EasyCon, sistema incl. Software Eppendorf EasyCon, epBlue™, mouse, caixa de resíduos, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5070 006.108

epMotion® 5070f MultiCon, sistema incl. MultiCon, software epBlue™ e assistente LH, teclado, mouse, caixa para desperdícios, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5070 000.283

epMotion® 5073m EasyCon, carcaça completamente contida, sistema incl. EasyCon, MagSep™ módulo,  

Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ software, mouse, carcaça de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %,  

0,2 µL – 1 mL

5073 000.787

epMotion® 5073m MultiCon, carcaça completamente contida, sistema incl. MultiCon, MagSep™ módulo,  

Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ software, teclado, mouse, carcaça de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %,  

0,2 µL – 1 mL

5073 000.795

epMotion® 5073mc EasyCon, CleanCap, sistema incl. EasyCon, MagSep™ módulo, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ software, mouse, 

carcaça de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.809

epMotion® 5073mc MultiCon, CleanCap, sistema incl. MultiCon, MagSep™ módulo, Eppendorf ThermoMixer®,  

epBlue™ software, teclado, mouse, carcaça de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.817

epMotion® M5073, carcaça completamente contida, sistema incl. EasyCon, módulo MagSep™, Eppendorf ThermoMixer®, 

epBlue™ software e TS 50, TS 1000, PrepRack, ReagentRack, Rack para 24 tubos Safe-Lock, mouse, carcaça de resíduos, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.205

epMotion® M5073c, com CleanCap, EasyCon, módulo MagSep™, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ software e TS 50, TS 1000, 

PrepRack, ReagentRack, Rack para 24 tubos Safe-Lock, mouse, carcaça de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 

0,2 µL – 1 mL

5073 000.400

epMotion® 5073l EasyCon, carcaça completamente contida, sistema incl. EasyCon, epBlue™ software, mouse, carcaça de resíduos, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.582

epMotion® 5073l MultiCon, carcaça completamente contida, sistema incl. MultiCon, epBlue™ software, teclado, mouse, carcaça de 

resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.590

epMotion® 5073lc EasyCon, CleanCap,sistema incl. EasyCon, epBlue™ software, mouse, carcaça de resíduos, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.604

epMotion® 5073lc MultiCon, CleanCap, sistema incl. MultiCon, epBlue™ software, teclado, mouse, carcaça de resíduos, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.612

epMotion® P5073, para preparação automática de PCR reações, com EasyCon, epBlue™ software, TS 50, TS 300, termobloco para 

placas PCR, 96 poços, Rack para 24 tubos Safe-Lock, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5073 000.000

epMotion® P5073c, para preparação automática de PCR reações, com CleanCap, EasyCon, epBlue™ software,  

TS 50, TS 300, Thermoblock para placas PCR, 96 poços, Rack para 24 tubos Safe-Lock, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 

0,2 µL – 1 mL

5073 000.302

epMotion® 5075l, instrumento básico incl. software epBlue™, mouse, caixa de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 

0,2 µL – 1 mL

5075 000.301

epMotion® 5075v, equipamento básico incl. sistema de vácuo, garra, vac frame 2, suporte vac frame, software epBlue™, mouse,  

carcaça de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000.303

epMotion® 5075t, equipamento básico incl. Software Eppendorf ThermoMixer®,epBlue™, mouse, caixa de resíduos, 

100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000.302

epMotion® 5075t NGS solution, pacote com carcaça completamente embutida, MultiCon PC, conjunto de funções otimizado 1, módulo 

térmico C2, ferramentas de dispensação, acessórios específicos de NGS, consumíveis específicos de NGS para iniciar a preparação 

automática de bibliotecas., 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000.962

epMotion® 5075tC NGS solution, pacote com CleanCap, MultiCon PC, Enhanced feature set 1, módulo térmico C2, ferramentas de 

dispensação, acessórios específicos de NGS, suporte de saco de resíduos, consumíveis específicos de NGS para iniciar a preparação 

automática de bibliotecas., 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000.963

epMotion® 5075vt, equipamento báscio incl. sistema de vácuo, garra, moldura vac 2, suporte moldura vac,  

Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ software, mouse, caixa de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000.304

epMotion® 5075m, equipamento básico incl. Eppendorf MagSep™ módulo, Eppendorf ThermoMixer®, epBlue™ software, mouse,  

caixa de resíduos, 100 – 240 V ±10 %/50 – 60 Hz ±5 %, 0,2 µL – 1 mL

5075 000.305

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

epT.I.P.S.® Motion como Reload System, sem filtro

Eppendorf Quality™, 10 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.545

Eppendorf Quality™, 50 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.421

Eppendorf Quality™, 300 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.464

Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.502

epT.I.P.S.® Motion como Reload System

Características do produto
 > Fornecido em embalagem PET com uma 
tampa vedada para assegurar a qualidade

 > Bandejas com código colorido para fácil 
identificação de volume

 > Reload system com suporte de ponteiras 
em alumínio autoclavável reduz o 
desperdício de plástico das caixas de 
ponteiras em até 40 %

 > Disponível com ponteiras padrão e com 
filtro/PCR clean

Aplicações
 > Conversão fácil com adaptador TipHolder
 > O adaptadorTipHolder é autoclavável

Descrição
epT.I.P.S. Motion pode ser usado com epMotion 96 ou integrada em sua estação de trabalho como uma reload system quando combinada 
com o suporte de ponteiras. As ponteiras de recarga de alta qualidade são entregues em uma bandeja termomoldada PET com tampa selada. 
Atualizar para um suporte de ponteiras de alumínio autoclavável, que substitui a caixa descartável, resulta em uma redução de resíduos em 
até 40 %.
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 Software 

 epBlue™ epMotion® PC software 
 >  Interface gráfica de usuário
 > Menu principal com acesso direto à 
maioria das funções importantes

 > Vista 3D da estação de trabalho e 
executar simulação 

 > Gerenciamento de usuários com 
proteção por senha

 > Importar arquivos para 
normalização e recolha aleatória 

 > Imprimir e arquivar relatórios
 > Pré-instalados em todos os sistemas 
epMotion

 > Criar, editar e simular aplicações 
em qualquer computador com 
Windows 7, 8 ou 10 com o produto 
de software epMotion Editor 40 

 Software epBlue™ ID 
 >  Acompanhamento visual do 
procedimento de varrimento 

 > Verificação automática da bancada 
de trabalho

 > Varrimento de tubos de reação 
individuais e microplacas

 > Documentação dos tipos de 
reagentes e lote 

 > Arquivo de resultado em CSV ou 
XML

 > Compatível com listas de trabalho 
geradas em LIMS 

 > Troca de dados com leitores de 
códigos de barras 2D

 > Fácil de utilizar 

 epBlue™ GxP software 
 >  Documentação eletrônica completa
 > Controle de acesso e gerenciamento 
de níveis de usuário 

 > Rastreamento de auditoria e arquivo 
de registro

 > Gerenciamento de revisão
 > Assignaturas eletrônicas
 > Certificados eletrônicos de acordo 
com algoritmo de padrão industrial

 > Exportação e arquivo de 
documentos assignados de modo 
digital

 > Sistema base de dados
 > Certificados fornecidos
 > Expansão através de epBlue ID 
(opcional) 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

epT.I.P.S.® Motion pipette tips, sem fi ltro

Sterile, 10 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.185

Sterile, 50 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.207

Sterile, 300 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.223

Sterile, 1.000 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.240

Eppendorf Quality™, 10 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.383

Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.405

Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.448

Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.480

epT.I.P.S.® Motion pipette tips, com fi ltro

PCR clean e estéril, 10 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.193

PCR clean e estéril, 50 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.215

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

PCR clean e estéril, 300 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.231

PCR clean e estéril, 1.000 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 015.258

PCR clean, 10 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.391

PCR clean, 50 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.413

PCR clean, 300 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.456

PCR clean, 1.000 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.499

epT.I.P.S.® Motion como ponteiras SafeRack, sem fi ltro

Eppendorf Quality™, 50 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.600

Eppendorf Quality™, 300 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.626

Eppendorf Quality™, 1.000 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.642

epT.I.P.S.® Motion como ponteiras SafeRack, com fi ltro

PCR clean, 50 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.618

PCR clean, 300 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.634

PCR clean, 1.000 µL, 960 ponteiras (10 racks × 96 ponteiras) 0030 014.650

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

epT.I.P.S.® Motion como Reload System, com fi ltro

PCR clean, 10 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.553

PCR clean, 50 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.430

PCR clean, 300 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.472

PCR clean, 1.000 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.510

PCR clean e estéril, 10 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.561

PCR clean e estéril, 50 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.529

PCR clean e estéril, 300 µL, 2.304 ponteiras (24 bandejas × 96 ponteiras) 0030 014.537

TipHolder, Sistema de recarga para epT.I.P.S. motion® 5075 751.399

 epT.I.P.S.® Motion pipette tips 

 Características do produto 
 >  Bandejas com códigos coloridos para 
identificação direta de volumes

 > O-ring nas ferramentas de dispensação 
assegura um ajuste otimizado

 > Sensor óptico identifica automaticamente 
o tipo de ponteira 

 Aplicações 
 >  Disponível em vários graus de pureza
 > Facilmente substituível, não são 
necessários arquivos adicionais de 
material de laboratório

 > Disponível também como sistema de 
recarga

 > Também disponível como epT.I.P.S. 
Motion SafeRacks recomendado para a 
função de reutilização de ponteiras 

 Descrição 
 Os processos de pipetagem automáticos colocam altas exigências ao design e ao material das ponteiras de pipeta usadas. Eppendorf criou as 
epT.I.P.S. Motion para utilização no epMotion® 5070, 5073 e estação de trabalho 5075 Liquid Handling. epT.I.P.S. Motion ponteiras de pipetas, 
com e sem fi ltro, desenvolvidas em racks limpos e resistentes a torção. 

 epT.I.P.S.® Motion como Reload System 
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Acessórios epMotion®

Dispensing tools
 > Estão disponíveis 8 ferramentas de 
dispensação de 0,2 µL a 1.000 µL

 > 4 monocanais e 4 multicanais
 > Autoclavável e calibrados de acordo 
com ISO 8655-6

Rack de reservatórios
 > Para suporte de até 7 módulos de 
reservatório ou reservatórios de 
reagentes

 > Controlado por temperatura quando 
usado com um termomódulo

Reservoir Rack Module TC
 > Módulos para o rack de reservatório
 > Estão disponíveis 10 módulos para 
volumes de tubos de 0,2 mL a 
50 mL

 > 3 módulos para reservatórios 10,  
30 e 100 mL

 > Controlado por temperatura quando 
usado com um termomódulo

Rack para tubos de ensaio 
individuais
 > Para tubos de ensaio micro, tubos 
de vidro ou plástico de vários 
tamanhos

epMotion® Thermoracks e 
adaptadores 
 > Para utilização com placas de 
96-poços ou 384-poços e tubos de 
0,2 mL

 > Controlado por temperatura quando 
usado com um termomódulo

Adaptadores térmicos epMotion®

 > Para aquecimento e refrigeração de 
Deepwell Plates

 > As placas podem ser trocadas com 
a garra

 > Controlado por temperatura quando 
usado com um termomódulo

Tubos/rotor Thermorack
 > Adaptador especial para pipetagem 
controlada por temperatura de 
Qiagen® Rotor-Disc® 72/100 e 20 
tubos 1.5/2.0 mL

 > Controlado por temperatura quando 
usado com um termomódulo

Plataforma de suporte térmica para 
24 tubos
 > Uso com Tubos Eppendorf Safe-
Lock 1,5 mL ou 2,0 mL

 > Adaptadores para tubos 0,5 mL 
incluídos

 > Disponível também para tubos crio
 > Controlado por temperatura quando 
usado com um termomódulo

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Software

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack Smart, para suporte de um rack de tubos de tubos de reação SmartCycler™ 5075 790.009

Rack LC 20 µL/100 µL, para até 96 capilares × 20 µL ou 100 µL LightCycler® para uso com Centrifuge 5804/5804 R ou 5810/5810 R  

e outros equipamentos, conjunto de 2

5075 795.000

Thermorack CB, para até 384 tiras de tubos × 0,1 mL no Qiagen® Rotor-Gene® 5075 767.031

Tubos/rotor Thermorack, para pipetagem controlada por temperatura de Qiagen ® Rotor-Disc® 72/100 e 20 tubos 1.5/2.0 mL 5075 751.526

Thermoblock PCR 96 OC, para regulagem da temperatura e perfuração segura de placas PCR seladas, semi-skirted com controle  

de orientação 

5075 751.666

Adaptador térmico para PCR, para regulagem de temperatura de placas PCR, 96 poços, skirted 5075 787.008

Adaptador térmico para PCR, para regulagem de temperatura de placas PCR, 384 poços, skirted 5075 788.004

Adaptador térmico Frosty, combinação de adaptador de altura e PCR-Cooler, para a refrigeração de placas skirted PCR 5075 789.000

Conjunto inicial CycleLock, 1 estrutura 8 tapetes para vedação automática de placas PCR Eppendorf, pode ser usado somente  

com Mastercycler ep, PCR clean

0030 126.530

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

epBlue™ software de código de barras e rastreamento incl. leitor de código de barras, expansão modular do epBlue™ para suporte de 

código de barras. Incl. leitor de códigos de barras manual com suporte. Compatível com versão epBlue ™40.1 e superior.

5075 002.701

™Kit de modificação software e hardware epBlue ID, para versões de PC 5070 e 5075 (SN < 4000), suporte de código de barras inclui 

software, leitor de código de barras e suporte, compatível com todas as versões epMotion® PC, exceto versão epMotion® 5075 MC PC, 

não compatível com painel de operação epMotion® ou versões EasyCon

5075 000.830

epBlue™ GxP software, para utilização em ambientes de processo (de acordo com GLP, GMP, 21 CFR parte 11), como opção de 

configuração ou para as versões epMotion® MultiCon pré-instaladas com versão epBlue™ 40.1 40.5ou superior, com epBlue™ GxP 

software, correspondente firmware, certificados

5075 002.728

epMotion® Editor, incl. código do editor, pacotes de software para a criação e edição de aplicações, funciona no PC e é compatível com 

versões epBlue™ 10.x

5075 014.009

epMotion® Editor, incl. código do editor, pacotes de software para a criação e edição de aplicações, funciona no PC e é compatível com 

versões epBlue™ 10.x, Licença adicional

5075 015.200

Editor epMotion® 40, CD ROM com instruções, usada para criar, editar e simular a aplicação em um PC, compatível com a versão 

epBlue™ >40.x

5075 014.220

Editor epMotion® 40, Licença de software adicional 5075 014.300

Conjunto de funções 1, licença para funções adicionais epBlue™: Cálculo , amostras; seleção automática de ferramentas; iniciar com 

comando; notificação por email, requere visita de serviço e epBlue >40.6

5075 000.964
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Acessórios epMotion®

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Tapetes CycleLock, 5 tapetes vedantes, estrutura não incluída, PCR clean 0030 126.548

Tampa para Thermorack Rotor/Tubes, com adaptador para colocação da tampa na mesa de trabalho epMotion® 5075 751.640

Adaptador de altura epMotion®, para nivelar labware, permite um processamento mais rápido das placas

40 mm, para ponteiras de pipetas 5075 755.009

Adaptador de altura epMotion®, para o nivelamento de material de laboratório, permite um processamento mais rápido de placas

55 mm 5075 752.000

85 mm 5075 751.003

Adaptador térmico para microplaca 96/V/U, para suporte e regulagem de temperatura de Eppendorf Microplates com fundo em V ou U  5075 751.577

Thermoblock DWP 2000, para placas 2 mL Eppendorf Deepwell 96/2000 5075 751.330

Adaptador térmico DWP 96, para Deepwell Plates 96/1000 5075 751.054

Adaptador térmico para amostras LC, para cartucho de amostra MagNA Pure LC 5075 751.305

Rack tubos ILMN, Rack para tubos individuais, 40 × ø 8.4 mm e 12 × ø 11.2 mm, transportável, autoclavável 5075 751.747

Rack para tubos de ensaio individuais, para apresentar tubos de reação Eppendorf, tubos de vidro ou plástico, sem temperatura regulável 

Ø 17 mm × 100 mm comprimento máx. 5075 761.009

Ø 17 mm × 60 mm comprimento máx. 5075 775.000

Ø 16 mm × 100 mm comprimento máx. 5075 760.002

Ø 16 mm × 60 mm comprimento máx. 5075 776.006

Ø 15 mm × 100 mm comprimento máx. 5075 792.028

Ø 15 mm × 60 mm comprimento máx. 5075 792.044

Ø 14 mm × 100 mm comprimento máx. 5075 792.001

Ø 14 mm × 60 mm comprimento máx. 5075 792.060

Ø 13 mm × 100 mm comprimento máx. 5075 762.005

Ø 13 mm × 60 mm comprimento máx. 5075 792.087

Ø 12 mm × 100 mm comprimento máx. 5075 763.001

Ø 12 mm × 60 mm comprimento máx. 5075 792.109

Rack, para 24 tubos HPLC, Ø 12 mm × 40 mm comprimento máx. 5075 792.125

Rack, racks para 96 tubos de tampa roscadas, 1.5/2.0 mL 5075 791.005

Rack para 24 tubos, para 24 tubos Safe-Lock, sem têmpera

0.5/1.5/2.0 mL 5075 751.453

1.5/2.0 mL 5075 751.275

Rack de reservatórios, para apresentação de reservatórios de reagentes de 10 mL, 30 mL e 100 mL. É possível apresentar até 7 

reservatórios ou módulos de Rack de reservatórios.

5075 754.002

Placa de extensão 5075l para TMX e VAC, para pedido com 5075 000.620 e 5075 000.630 (para unidades SN>4000) 5075 000.640

Conjunto de alteração TMX para 5075l, para alterar um 5075I com Eppendorf ThermoMixer® para 5075t (para unidades SN>4000) 5075 000.630

Conjunto de alteração VAC para 5075l, para alterar um 5075l para 5075v (para unidades SN>4000) 5075 000.620

VAC, para retromodificar uma versão 5075 LH para uma versão VAC 5075 000.610

TMX, para retromodificar uma versão 5075 LH para uma versão 5075 TMX 5075 000.628

Placa de expansão TMX VAC, pedir com 5075 000.628 5075 000.636

Termomódulo, termomódulo para aquecimento ou refrigeração (0 – 100°C) de adaptadores térmicos, termoblocos e plataformas de 

suporte térmicas

5075 757.001

Ferramenta de dispensação TS de 10 monocanais, Faixa de volume 0.2 – 10 µL 5280 000.100

Ferramenta de dispensação TS 50 monocanal, Faixa de volume 1 – 50 µL 5280 000.010

Ferramenta de dispensação TS 300 monocanal, Faixa de volume 20 – 300 µL 5280 000.037

Ferramenta de dispensação TS 1000 monocanal, Faixa de volume 40 – 1.000 µL 5280 000.053

Ferramenta de dispensação TM 10 de 8 canais, Faixa de volume 0.2 – 10 µL 5280 000.304

Ferramenta de dispensação TM 50 de -8 canais, Faixa de volume 1 – 50 µL 5280 000.215

Ferramenta de dispensação TM 300 de -8 canais, Faixa de volume 20 – 300 µL 5280 000.231

Ferramenta de dispensação TM 1000 de 8 canais, Faixa de volume 40 – 1.000 µL 5280 000.258

Suporte para 6 ferramentas de dispensação 5075 774.003

Garra, incl. suporte, para transporte de placas na bancada de trabalho e operação automática da câmara de vácuo 5282 000.018

Adaptador de superfície de trabalho, para subir a bancada de trabalho epMotion® em 5,5 cm, 4 pés 5070 752.001

Termobloco para PCR, para controle da temperatura de 96 vasos de 0.2 mL, 77 tubos PCR de 0.5 mL ou uma placa PCR de 96 poços, 

semi-skirted

5075 766.000

Termobloco para PCR, para controle de temperatura de placa PCR de 384 poços, semi-skirted 5075 767.007

Plataforma de suporte térmica, para 24 Tubos Safe-Lock, térmicos, 0.5/1.5/2.0 mL 5075 769.000

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Plataforma de suporte térmica, para 24 Tubos Safe-Lock, térmicos, 1.5/2.0 mL 5075 771.004

Thermorack TMX, para 24 microtubos de teste Safe-Lock, 0,5 mL/1,5 mL/2,0 mL 5075 751.160

Thermorack TMX, para 24 Tubos Safe-Lock, térmicos, 1.5/2.0 mL 5075 751.186

Plataforma de suporte térmica, para 24 criorecipientes 5075 777.055

Mangas para adaptador, para equipamento posterior de plataformas de suporte térmicas de 1,5/2,0 mL para uso com tubos de 0,5 mL, 

1 conjunto de 25 unidades

5075 772.000

Suporte de estrutura Vac 5075 778.009

Tampa a vácuo 5075 779.005

Tapete para tampa a vácuo 5075 793.008

Estrutura Vac 1, 16 mm altura, recomendado para placas filtro de 5Prime, Invitek 5075 784.009

Estrutura Vac 2, 26 mm altura, recomendado para placas filtro de MN, Promega ou Qiagen 5075 785.005

Adaptador de placa de eluição, para processamento de microtubos em racks 5075 785.030

Adaptador de placa anticontaminação, para processos de vácuo com soluções espumíferas em placas, conjunto de 10 5075 794.004

Tampa térmica a vácuo 5075 796.007

Depósito de resíduos com anel, para colocação de ponteiras de pipetas usadas 5075 753.006

Suporte de saco de resíduos, para posição de resíduos epMotion 5070/5073/5075 5075 753.103

Placa de painel, para apoio do painel de comando, montado no lado dianteiro esquerdo da unidade epMotion® 5075 798.000

Adaptador placa coleção MN, tipo para estação VAC 5075 785.064

PrepRack para 24 tubos Eppendorf Safe-Lock 2 mL, para preparação de ácido nucleico com kits Eppendorf MagSep™ 5073 751.006

Tina de resíduos líquidos, incl. tampa, para montar na carcaça de resíduos, autoclavável, volume de trabalho 115 mL 5075 751.500

Tina de resíduos líquidos 400 mL, para montagem em suporte de saco de resíduos e contentor de resíduos de epMotion, com tampa, 

autoclavável, volume de 400 mL

5075 751.720

Reservoir Rack 3, para máx. três reservatórios 30 mL ou 100 mL, apenas para 5075t, 5075m 5075 754.070

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 8 tubos × PCR 0,2 mL 5075 799.049

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 4 tubos × Safe-Lock 0,5/1,5/2,0 mL 5075 799.081

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 4 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5075 799.340

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 4 tubos de reação × Ø 12 mm 5075 799.103

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 4 tubos de reação × Ø 16 mm 5075 799.120

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 4 tubos de reação × Ø 17 mm 5075 799.162

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 2 tubos de reação × Ø 29 mm 5075 799.189

Reservoir Rack Module TC, para uso em epMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 1 × reservatório 10 mL 5075 799.421

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 1 × reservatório 30 mL 5075 799.146

Reservoir Rack Module TC, para uso emepMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 1 × reservatório 100 mL 5075 799.260

epMotion® reservoir 10 mL, recipiente de pequeno volume para apresentação de reagente na epMotion®, somente é possível 

ser inserido com o Rack de reservatório; teste de lotes de produção, certificado, 10 mL, reservatórios 10 × 5 no saco, PCR clean, 

polipropileno

0030 126.521

epMotion® reservoir 30 mL, recipiente de grande volume para apresentação de reagente na epMotion®, somente é possível ser inserido 

com o Rack de reservatórios; teste de lotes de produção, certificado, Reservatórios 30 mL, 10 × 5 no saco, PCR clean, polipropileno

0030 126.505

epMotion® reservoir 100 mL, recipiente de grande volume para apresentação de reagente na epMotion®, somente é possível ser 

inserido com o Rack de reservatórios; teste de lotes de produção, certificado, 100 mL, reservatórios 10 × 5 no saco, PCR clean, 

polipropileno

0030 126.513

epMotion® reservoir 400 mL, Contentor de grande volume para apresentação de reagentes no epMotion®; teste de batelada, certificado, 

400 mL, 10 reservatórios, PCR clean, autoclavável, polipropileno

5075 751.364

epMotion® reservoir 195 mL, reservatório de volume morto pequeno, poço único com 96 orifícios, PCR clean, 4 x 5 reservatórios 0030 126.556

Sacos de resíduos biológicos., para posição de resíduos epMotion 5070/5073/5075, até 7 L de volume, ótimo para depósito de resíduos 

biológicos perigosos, autoclavável, material PP, espessura 50 µm, transparente, 50 sacos

5075 751.763

Sacos de resíduos, para posição de resíduos epMotion 5070/5073/5075, até 7 L de volume, ótimo para depósito de resíduos biológicos 

não perigosos, autoclavável, material PP, espessura 50 µm, transparente, 50 sacos

5075 751.780
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Sample Handling

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Modelo Eppendorf ThermoMixer® C ThermoStat C Eppendorf ThermoMixer® F0.5 Eppendorf ThermoMixer® F1.5 Eppendorf ThermoMixer® F2.0 Eppendorf ThermoMixer® FP MixMate®

Página(s) 104 106 110 110 110 110 111

Dimensões (L × P × A) 20,6 × 30,4 × 13,6 cm 20,6 × 30,4 × 13,6 cm 20,6 × 30,4 × 16,3 cm 20,6 × 30,4 × 17,0 cm 20,6 × 30,4 × 17,0 cm 20,6 × 30,4 × 16,4 cm 17 × 23 × 13 cm

Peso sem acessórios 6,3 kg 4,3 kg 6,2 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,1 kg 4,2 kg

Fonte de alimentação 220 – 240 V, 50 – 60 Hz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 200 W 40 W

Taxa de aquecimento Máx. 7 °C/min  

(usando SmartBlock plates)1)

Máx. 9 °C/min  

(usando o SmartBlock PCR 384)1)

Máx. 15 °C/min Máx. 11 °C/min Máx. 13 °C/min Máx. 18 °C/min –

Taxa de refrigeração Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C e 

temperatura ambiente

Máx. 5,0 °C/min entre 110 °C e 

temperatura ambiente1)

– – – – –

Temporizador 15 seg. a 99:30 h, contínuo 15 s a 99:30 h, contínuo – – – – –

Raio de agitação e agitação por 
vórtex

1,5 mm – 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Órbita de agitação 3 mm – 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Frequência de mistura 300 – 3.000 rpm1) – 300 – 2.000 rpm 300 – 1.500 rpm 300 – 1.500 rpm 300 – 2.000 rpm 300 – 3.000 rpm

Velocidade máx. 3.000 rpm1) – 2.000 rpm 1.500 rpm 1.500 rpm 2.000 rpm 3.000 rpm

Configurações de temperatura 1 °C / 100 °C -10 °C/110 °C (110 °C no uso de 

SmartBlocks de 12 mm ou crio)

1 °C/100 °C 1 °C/100 °C 1 °C/100 °C 1 °C/100 °C –

Intervalo de temperatura Mín: 15 °C (depende do SmartBlock 

usado) abaixa da temperatura 

ambiente, máx: 100 °C

Mín: 30 °C 1) abaixa da temperatura 

ambiente, máx: 110 °C (110 °C no uso 

de 12 mm e cryo SmartBlocks)

Mín: 4 °C acima da temperatura 

ambiente, máx: 100 °C 

Mín: 4 °C acima da temperatura 

ambiente, máx: 100 °C 

Mín: 4 °C acima da temperatura 

ambiente, máx: 100 °C 

Mín: 4 °C acima da temperatura 

ambiente, máx: 100 °C 

N/D

Precisão de temperatura Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C1) Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C –

Interfaces Interface USB Interface USB Interface USB Interface USB Interface USB Interface USB –

Aplicações  > Purificação de linhagens/RNA/DNA 

 > Síntese de cDNA

 > Extração de fragmentos de DNA de 

géis de agarose

 > Reações enzimáticas (por ex., 

digestão de DNA com enzimas de 

restrição, digestão com proteinase 

K e ligase) 

 > Transformação de estirpes de 

bactérias em linhagens

 > Desnaturação de DNA, RNA e 

proteínas

 > Rotulagem de DNA, RNA e proteínas

 > Crescimento bacteriano em tubos de 

microrreação, tubos cônicos e placas 

deepwell

 > Reações de lise a 100 °C

 > Agitação de preparações PCR 

 > Descongelamento suave e 

resfriamento de tampões e amostras 

a baixas temperaturas

 > Preaquecimento de meio

 > Reações bioquímicas a baixas 

temperaturas 

 > Ligação 

 > Síntese de cDNA

 > Desnaturação de RNA, DNA e 

proteínas

 > Digestão com proteinase K

 > Ensaios ELISA

 > Imunoprecipitação

 > Lise celular

 > Crescimento de bactérias e 

leveduras

 > Reações enzimáticas 

 > Transformação de estirpes de 

bactérias em linhagens

 > Desnaturação de DNA, RNA e 

proteínas

 > Reações de lise a 100 °C

 > Rotulagem de ácidos nucleicos e 

proteínas

 > Digestão com proteinase K de 

células e tecidos

 > Ressuspensão de pellets 

 > Ensaios de quantificação de 

proteínas

 > Ensaios ELISA

 > Crescimento de bactérias e 

leveduras

 > Reações enzimáticas 

 > Transformação de estirpes de 

bactérias em linhagens

 > Desnaturação de DNA, RNA e 

proteínas

 > Reações de lise a 100 °C

 > Rotulagem de ácidos nucleicos e 

proteínas

 > Digestão com proteinase K de 

células e tecidos

 > Ressuspensão de pellets 

 > Ensaios de quantificação de 

proteínas

 > Ensaios ELISA

 > Crescimento de bactérias e 

leveduras

 > Reações enzimáticas 

 > Transformação de estirpes de 

bactérias em linhagens

 > Desnaturação de DNA, RNA e 

proteínas

 > Reações de lise a 100 °C

 > Rotulagem de ácidos nucleicos e 

proteínas

 > Digestão com proteinase K de 

células e tecidos

 > Ressuspensão de pellets 

 > Ensaios de quantificação de 

proteínas

 > Ensaios ELISA

 > Crescimento de bactérias e 

leveduras

 > Reações enzimáticas 

 > Transformação de estirpes de 

bactérias em linhagens

 > Desnaturação de DNA, RNA e 

proteínas

 > Reações de lise a 100 °C

 > Rotulagem de ácidos nucleicos e 

proteínas

 > Digestão com proteinase K de 

células e tecidos

 > Ressuspensão de pellets 

 > Ensaios de quantificação de 

proteínas

 > Ensaios ELISA

 > Ressuspensão de pellets (por 

ex., bactérias, DNA, pellets de 

cultura celular)

 > Agitação de preparações PCR

 > Agitação de líquidos e 

suspensões viscosas (incl. 

esferas)

 > Agitação de digestões de 

restrição

 > Imunoensaios (por ex., ELISA)

 > Ensaios colorimétricos (por ex., 

Bradford, Lowry, BCA)

 > Ensaios de gene repórter (por ex. 

β-galactosidase, luciferase)

 > Vortexação de vários formatos de 

tubos (por ex., tubos cônicos de 

15 e 50 mL)

1) depende do SmartBlock usado

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/temperaturecontrol-mixing
Na página 382 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos!
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Sample Handling

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Modelo Tubo 3810X Safe-Lock Tube 0,5 mL Safe-Lock Tube 1,5 mL Safe-Lock Tube 2,0 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL Eppendorf Conical Tubes 15 mL Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Página(s) 115 116 116 116 118 120 120

Volume 1,5 mL 0,5 mL 1,5 mL 2,0 mL 5,0 mL 15 mL 50 mL

Forma do fundo cônico cônico cônico redondo cônico cônico cônico

Máx. RCF Eppendorf Quality™ 30.000 × g 30.000 × g 30.000 × g 25.000 × g 25.000 × g – –

Máx. RCF PCR clean 30.000 × g 30.000 × g 30.000 × g 25.000 × g 25.000 × g – –

Máx. RCF Biopur® – 22.000 × g 22.000 × g 22.000 × g 25.000 × g – –

Máx. RCF Sterile – – – – 25.000 × g 19.500 × g1) 19.500 × g1)

1) Condições de teste: rotor FA-45-6-30 na Eppendorf Centrifuge 5810 R (usando um adaptador de centrífuga adequado para tubo de 15 mL), amostra: solução salina (densidade: 1,0 g/mL), temp. de 
centrifugação controlada: 25 °C, tempo de centrifugação: 90 min

Modelo
Protein LoBind Tubes/ DNA 
LoBind, 0,5 mL

Protein LoBind Tubes/ DNA 
LoBind, 1,5 mL

Protein LoBind Tubes/ DNA LoBind, 
2,0 mL Protein LoBind Tubes/ DNA LoBind, 5,0 mL

Protein LoBind Tubes/ DNA LoBind, 15 mL, 
tubos cônicos

Protein LoBind Tubes/ DNA LoBind, 50 mL, 
tubos cônicos

Página(s) 129/131 129/131 129/131 129/131 129/131 129/131

Forma do fundo cônico cônico redondo cônico cônico cônico

Máx. RCF PCR clean 18.000 × g/ 30.000 × g 18.000 × g/ 30.000 × g 18.000 × g/ 25.000 × g 25.000 × g/ 25.000 × g
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
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Deepwell Plates Protein LoBind Plates/ DNA LoBind Plates

Modelo DWP 96/500 DWP 96/1000 DWP 96/2000 DWP 384/200 MTP 96/V MTP 384/V DWP 96/500 DWP 96/1000 DWP 96/2000 DWP 384/200

Página(s) 127 127 127 127 128/130 128/130 128/130 128/130 128/130 128/130

Número de poços 96 tips 96 tips 96 tips 384 tips 96 tips 384 tips 96 tips 96 tips 96 tips 384 tips

Volume total por poço 700 µL 1.200 µL 2.400 µL 240 µL 350 µL 140 µL 700 µL 1.200 µL 2.400 µL 240 µL

Volume de trabalho 30 – 550 µL 30 – 1.000 µL 50 – 2.000 µL 20 – 225 µL 20 – 300 µL 5 – 120 µL 30 – 550 µL 30 – 1.000 µL 50 – 2.000 µL 20 – 225 µL

Material polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno

Forma do fundo cônico cônico cônico cônico cônico cônico cônico cônico cônico cônico

Dimensões (L × P × A) 127,8 × 85,5 × 27,1 mm 127,8 × 85,5 × 44,1 mm 127,8 × 85,5 × 44,1 mm 127,8 × 85,5 × 25,1 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 27,1 mm 127,8 × 85,5 × 

44,1 mm

127,8 × 85,5 × 60 mm 127,8 × 85,5 × 

25,1 mm

Máx. RCF 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g

Microplacas Microplacas

Modelo MTP 96/F MTP 96/U MTP 96/V MTP 384/F MTP 384/V MTP UV-VIS 96/F MTP VIS 96/F Assay MTP 96/F1)

Página(s) 123 123 123 123 123 125 125 125

Número de poços 96 tips 96 tips 96 tips 384 tips 384 tips 96 tips 96 tips 96 tips

Volume total por poço 400 µL 360 µL 350 µL 150 µL 140 µL 400 µL 400 µL 400 µL

Volume de trabalho 50 – 350 µL 20 – 320 µL 20 – 320 µL 10 – 120 µL 10 – 120 µL 50 – 350 µL 50 – 350 µL 50 – 350 µL

Material polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno poliestireno/película poliestireno polipropileno

Forma do fundo fundo em F fundo em U fundo em V fundo em F fundo em V plano plano plano

Dimensões (L × P × A) 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm

Máx. RCF 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 6.000 × g 300 × g 3.000 × g 6.000 × g
1) Para saber mais sobre Assay/Reader MTPs consulte a página 124. Sobre placas Cell Imaging consulte o capítulo Consumíveis para Cell Imaging. Sobre placas PCR twin.tec consulte o capítulo PCR.
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Eppendorf ThermoMixer® C

Tipo de placa Placas de 96 
poços

Placas de 
384 poços

Agitação de vários tampões

Tampão com 

detergente

PCR 30 s

1.800 rpm

30 s

2.800 rpm

Tampão sem detergente PCR 1 min

2.000 rpm

30 s

3.000 rpm

Tampão com alta 

concentração de sal

DWP 5 s

1.400 rpm

30 s

2.000 rpm

Tampão com DMSO MTP 5 s

1.100 rpm

5 s

2.000 rpm

Agitação de soluções viscosas

DNA genômico PCR 30 s

2.000 rpm

1 min

3.000 rpm

Ressuspensão de pellets

Pellets de células 

bacterianas

DWP 30 s

2.000 rpm

2 min

2.000 rpm

O Eppendorf ThermoMixer C proporciona potência de agitação suficiente 

para lidar também com tarefas de agitação desafiantes. A maioria das 

amostras é agitada eficientemente dentro de menos de um minuto 

independentemente da geometria do tubo ou das propriedades da amostra. 

Para obter mais informações, consulte AppNote 130.

Descrição
Necessita de tudo? OEppendorf ThermoMixer C combina um excelente desempenho de agitação com excelente regulagem da temperatura 
para garantir resultados de testes completamente confiáveis e reprodutíveis. Melhore os resultados dos seus ensaios agitando e incubando 
simultaneamente suas amostras. O Eppendorf ThermoMixer C convence os usuários com seus SmartBlocks de substituição rápida e fácil para 
todos os tubos de laboratório comuns, novas e aperfeiçoadas funções de programa e um alto nível de estabilidade para cada frequência de 
agitação. Praticamente não existe limite à variedade de aplicações que aguarda você! 

Transfer Racks

Descrição
Executando um passo de incubação de 60 seg. para 24 amostras em simultâneo? 
O Eppendorf Transfer Rack permite a transferência segura e simples de até 24 amostras em 
paralelo para ou do Eppendorf SmartBlock. Isto proporciona condições de reação similares 
para todas as amostras do experimento. O Transfer Rack está disponível para o Eppendorf 
SmartBlock 0,5 mL bem como para o Eppendorf SmartBlock 1,5 e 2,0 mL. Esses Eppendorf 
SmartBlocks incluem um Transfer Rack como padrão.

Agitação de amostra 50 µL com 1.800 rpm

Concorrência 1 min Eppendorf 2DMix-Control 1 min (MixMate®) Eppendorf 2DMix-Control 1 min  

(Eppendorf ThermoMixer®)

Agitação de amostra subótima Agitação de amostras confiável Agitação de amostras confiável

Características do produto
 > Agitação, aquecimento e refrigeração em um instrumento pata alta flexibilidade
 > Todos os formatos comuns de tubos e placas desde 5 µL a 50 mL de diferentes Eppendorf SmartBlocks™ para aplicações padrão
 > Excelente tecnologia 2DMix-Control resulta em excelente agitação de amostras
 > A tecnologia anti-spill evita que a tampa seja molhada e ocorra a contaminação cruzada
 > Maior frequência de agitação de até 3.000 rpm para eficaz mistura de amostras
 > Excelente gerenciamento de temperatura para máxima exatidão da temperatura, resultando em manuseio seguro
 > Compatível com Eppendorf ThermoTop® (condens.protect®) para incubação de amostras sem condensação  
(para Eppendorf SmartBlocks até 2,0 mL) 

 > Teclas de programa predefinidas e guias de menu claramente estruturados permitem operações simples e intuitivas
 > Teclas de programa livremente programáveis para otimização individual
 > Eppendorf PhysioCare Concept® oferece design e operação ergonômicos

SmartExtender

Descrição
Falta uma segunda temperatura para incubação a 37°C ou 95°C em seu 
Eppendorf ThermoMixer?
O Eppendorf SmartExtender oferece uma ferramenta para incubação confortável que 
pode ser facilmente usada adicionalmente aos Eppendorf SmartBlocks e Eppendorf 
ThermoMixer C/ Fx bem como Eppendorf ThermoStat C.
Podem ser aquecidas até 12 tubos (1.5 mL) para um maior fluxo e mais flexibilidade em seu 
laboratório. A função de aquecimento independente para a segunda temperatura permite 
a utilização paralela do Eppendorf SmartBlock e SmartExtender. O Eppendorf SmartBlock 
central pode ainda ser utilizado para aquecimento, refrigeração e mistura.

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf ThermoMixer® C, equipamento básico sem termobloco, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5382 000.015

Rack de transferência 0,5 mL, para Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL 3880 000.305

Rack de transferência 1,5/2,0 mL, para Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL e Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL 3880 000.151

Tampa, para Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 e FP, para Eppendorf SmartBlock™ 0,5 – 2,0 mL, placas, PCR 96, PCR 384 e DWP 5363 000.233

Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, termobloco para 24 tubos de reação de 0,5 mL, incl. Rack de transferência 0,5 mL 5361 000.031

Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, termobloco para 24 tubos de reação de 1,5 mL, incl. Rack de transferência 1,5/2,0 mL 5360 000.038

Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL, termobloco para 24 tubos de reação de 2,0 mL, incl. Rack de transferência 1,5/2,0 mL 5362 000.035

Eppendorf SmartBlock™ 5 mL, termobloco para 8 tubos Eppendorf® 5.0 mL, tubos de reação de 8 × 5,0 mL 5309 000.007

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, thermoblock para 8 tubos cônicos 15 mL 5366 000.021

Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, thermoblock para 4 tubos cônicos 50 mL 5365 000.028

Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, termobloco para 24 tubos de reação, diâmetro até 12 mm, altura 35 mm - 76 mm 5364 000.024

Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, thermoblock para placas PCR 96, incl. tampa 5306 000.006

Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, thermoblock para placas PCR 384, incl. tampa 5307 000.000

Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, thermoblock para placas Eppendorf Deepwell 96/500 µL, incl. tampa 5316 000.004

Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000, thermoblock para placa Eppendorf Deepwell 96/1.000 µL, incl. tampa 5310 000.002

Eppendorf SmartBlock™ cryo, termobloco para 24 tubos criogênicos, 1,5 mL – 2 mL, diâmetro máx. externo 12,5 mm, todos designs 

básicos

5367 000.025

Placas Eppendorf SmartBlock™, termobloco para microplacas e deepwell, incl. tampa 5363 000.039

Eppendorf ThermoTop®, com tecnologia condens.protect® 5308 000.003

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

SmartExtender, 1,5 mL 5322 000.008
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Eppendorf ThermoStat™ C

Descrição
Muitos experimentos exigem passos de aquecimento e refrigeração rápidos de uma forma muito exata. A regulagem precisa da temperatura é 
conseguida para o ThermoStat C utilizando elementos de aquecimento e refrigeração otimamente equilibrados (tecnologia peltier).

Características do produto
 > Aquecimento e refrigeração ativa nos formatos mais comuns de tubos e placas de 5 µL a 
50 mL para alta flexibilidade

 > A ampla gama de Eppendorf SmartBlocks permite uma alta flexibilidade dos tubos
 > Excelente exatidão da temperatura para manipulação segura de amostras
 > Taxas de refrigeração muito rápidas de até 5 °C/min, reduzindo o tempo de espera
 > Baixa temperatura (por ex. 4 °C ou 0 °C) mesmo a temperaturas ambiente mais elevadas 
para manipulação segura de amostras

 > Teclas de temperatura (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C e 95 °C) proporcionam acesso rápido a 
temperaturas habitualmente usadas em experimentos

 > A compatibilidade Eppendorf ThermoTop® (condens.protect®) evita a formação de 
condensação e melhora a homogeneidade da temperatura dentro de tubos de amostra 
(até 2,0 mL)

 > Abrangente faixa de locais de programa (até 15) para uso flexível do equipamento

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/thermostat-c

Eppendorf SmartBlock™

Descrição
Usando tubos de tamanhos diferentes em seu fluxo de trabalho laboratorial? A flexibilidade nunca foi tão grande. A Eppendorf oferece 
uma ampla gama de SmartBlocks para tubos desde 0,2 mL a 50 mL, assim como placas (MTP, DWP e placas PCR 96 / 384) para usar com 
o Eppendorf ThermoMixer® C e ThermoStat C. Todos os Eppendorf SmartBlocks estão equipados com o extraordinário sistema Eppendorf 
QuickRelease que torna a substituição do bloco super rápida e fácil. Somente pressionando a alavanca na frente do bloco e ele pode ser 
removido – em alguns segundos - não são necessárias ferramentas.

Características do produto
 > O design otimizado do bloco tem a transferência ótima da temperatura para a amostra 
obtendo resultados excelentes

 > A calibração específica do Eppendorf SmartBlock através da tecnologia de sensor integrado 
maximiza a exatidão e homogeneidade da temperatura

 > Cada SmartBlock Eppendorf foi inspecionado individualmente durante a produção para 
proporcionar exatidão de temperatura e é entregue incl. um certificado específico para o 
número de série para efeitos de documentação

 > Termoblocos isolados para operação ergonômica – não queimará seus dedos (PhysioCare 
Concept)

 > Identificação automática do bloco para manipulação segura
 > O design de bloco otimizado garante a máxima transferência de temperatura para a 
amostra

 > A tecnologia Eppendorf QuickRelease™ permite a substituição rápida e simples do 
bloco – não são necessárias ferramentas

Eppendorf SmartBlocks para os seguintes 
tubos de reação:
A.  24 tubos de laboratório até 12 mm de 

diâmetro
B. 8 tubos cônicos × 15 mL
C. 4 tubos cônicos × 50 mL
D. Placas Eppendorf Deepwell 96/500 µL
E. Placas Eppendorf Deepwell 96/1000 µL
F. 24 × crio-recipientes 
G. 8 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL
H.  Tampa para placas Eppendorf SmartBlock, 

PCR 96, PCR 384, DWP, 0,5 mL, 1,5 mL 
e 2,0 mL

I. Placas 384 poços PCR
J. Placas 96 poços PCR
J. 24 tubos × 0,5 mL
L. 24 tubos × 1,5 mL
M. 24 tubos × 2,0 mL
N. Placas MTPs e Deepwell

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/smartblocks

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf ThermoStat™ C, equipamento básico sem termobloco, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5383 000.019

Eppendorf ThermoTop®, com tecnologia condens.protect® 5308 000.003

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418
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 Eppendorf SmartBlock™ 

Especifi cações técnicas

Descrição Tampa1) Velocidade 
máx.2)

Temp. máx. ThermoMixer C
ThermoStat C 

ThermoTop

Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ 5 mL 1.000 rpm 100 °C 

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL 1.000 rpm 100 °C 

Eppendorf SmartBlock™ 50 mL 1.000 rpm 100 °C 

Eppendorf SmartBlock™ 12 mm 2.000 rpm 110 °C4) 

Eppendorf SmartBlock™ cryo 2.000 rpm 110 °C4) 

Placas Eppendorf SmartBlock™  3.000 rpm3) 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ PCR 96  2.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ PCR 384  3.000 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ DWP 500  1.500 rpm 100 °C  

Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000  1.500 rpm 100 °C  

1) A frequência máxima de mistura é de 2.000 rpm quando a tampa é utilizada 2) A velocidade máx. depende da instalação exata do tubo 3) usando DWP é 2.000 rpm (80 °C e superior: limitado a 1.000 rpm) 
4) Somente disponível com ThermoStat C

 Eppendorf ThermoTop® 

 Descrição 
 Você está cansado de condensação dentro de seus tubos? Nós combinamos o Eppendorf ThermoMixer® com a abordagem PCR cycler de 
uma tampa aquecida e criamos o Eppendorf ThermoTop. A extraordinária tecnologia Eppendorf condens.protect® evita de forma confi ável 
a condensação dentro da tampa do tubo – as concentrações da amostra são consistentes durante o tempo de incubação. Além disso, 
a homogeneidade térmica é ainda melhorada. Obtenha ótimas condições de reação de amostra para produzir resultados ótimos. 

 Aplicações 
 >  Todos os procedimentos de regulação de temperatura para os 
quais deve ser evitada a formação de condensação na tampa e na 
parede do tubo 

 Características do produto 
 >  Prevenção de condensação eficiente e confiável para aquecimento 
seguro de amostras

 > Obtenha condições de reação constantes para desempenho 
enzimático ótimo dentro de suas amostras

 > Conexão sem fios com reconhecimento automático e operação 
amigável ao usuário

 > Adequado para uso com Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/
FP, assim como Eppendorf ThermoMixer C e ThermoStat C com 
Eppendorf SmartBlocks 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, placas , PCR 96 e 
PCR 384 (não em combinação com Eppendorf Transfer Rack) 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/thermotop 

 Princípio:
A = condensação sem Eppendorf ThermoTop
B = livre de condensação com Eppendorf ThermoTop 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack de transferência 1,5/2,0 mL, para Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL e Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL 3880 000.151

Rack de transferência 0,5 mL, para Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL 3880 000.305

Tampa, para Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 e FP, para Eppendorf SmartBlock™ 0,5 – 2,0 mL, placas, PCR 96, PCR 384 e DWP 5363 000.233

Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, termobloco para 24 tubos de reação de 0,5 mL, incl. Rack de transferência 0,5 mL 5361 000.031

Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, termobloco para 24 tubos de reação de 1,5 mL, incl. Rack de transferência 1,5/2,0 mL 5360 000.038

Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL, termobloco para 24 tubos de reação de 2,0 mL, incl. Rack de transferência 1,5/2,0 mL 5362 000.035

Eppendorf SmartBlock™ 5 mL, termobloco para 8 tubos Eppendorf® 5.0 mL, tubos de reação de 8 × 5,0 mL 5309 000.007

Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, thermoblock para 8 tubos cônicos 15 mL 5366 000.021

Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, thermoblock para 4 tubos cônicos 50 mL 5365 000.028

Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, termobloco para 24 tubos de reação, diâmetro até 12 mm, altura 35 mm - 76 mm 5364 000.024

Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, thermoblock para placas PCR 96, incl. tampa 5306 000.006

Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, thermoblock para placas PCR 384, incl. tampa 5307 000.000

Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, thermoblock para placas Eppendorf Deepwell 96/500 µL, incl. tampa 5316 000.004

Eppendorf SmartBlock™ DWP 1000, thermoblock para placa Eppendorf Deepwell 96/1.000 µL, incl. tampa 5310 000.002

Eppendorf SmartBlock™ cryo, termobloco para 24 tubos criogênicos, 1,5 mL – 2 mL, diâmetro máx. externo 12,5 mm, todos designs 

básicos

5367 000.025

Placas Eppendorf SmartBlock™, termobloco para microplacas e deepwell, incl. tampa 5363 000.039

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf ThermoTop®, com tecnologia condens.protect® 5308 000.003
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Eppendorf ThermoMixer® F

Características do produto
 > Aquecimento e agitação em tubos de reação de 0,5/1,5/2,0 mL(F0.5/F1.5/F2.0) ou 
placas (FP) 

 > Até 1.500 rpm (F1.5/F2.0) ou 2.000 rpm (F0.5/FP) para agitação eficiente de amostras
 > Extraordinária tecnologia 2DMix-Control resulta em excelente agitação de amostras
 > A tecnologia anti-spill evita que a tampa seja molhada e ocorra contaminação cruzada
 > Compatível com Eppendorf ThermoTop (condens.protect®) para manipulação de amostras 
sem condensação

 > Teclas de temperatura predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C e 95 °C) para operação simples e 
intuitiva

 > Aquecimento muito rápido de até 18 °C/min, reduzindo o tempo de espera
 > Eppendorf PhysioCare Concept oferece design e operação ergonômicos

Descrição
Realizando muitos passos de rotina para preparação de amostras? Independentemente de você trabalhar regularmente com tubos ou placas 
de 0.5/1.5/2.0 mL (MTP e DWP) – nossa família Eppendorf ThermoMixer F de bloco fixo oferece a você a solução customizada perfeita para 
suas aplicações especiais. Reduza e simplifique sua rotina.

MixMate®

Características do produto
 > Mixer de alta velocidade (3.000 rpm) para agitação rápida e eficiente de pequenos volumes 
em todos os formatos de tubos comuns de até 50 mL

 > Tecnologia 2DMix-Control (órbita de agitação plana sem movimento vertical) para a agitação 
controlada e resultados reprodutíveis em segundos 

 > A tecnologia anti-spill para movimentos de agitação controlados sem que a tampa seja 
molhada evitando contaminação cruzada

 > 5 suportes de tubo diferentes (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR 96 
poços placas) para alta flexibilidade de tubos

 > Função ergonômica de vórtex integrada para vários formatos de tubos para agitação 
distinta de amostras

 > Transferência mínima de vibração mão/braço durante a agitação por vórtex (certificado 
disponível) para operação ergonômica (PhysioCare Concept®)

 > 5 teclas de função com parâmetros de agitação padrão predefinidos para uso fácil
 > Muito estável - permanece imóvel mesmo a velocidade de agitação máxima
 > Funcionamento muito silencioso para beneficiar o ambiente de trabalho

Descrição
Necessita de agitação imediata? Agite suas amostras de forma completa e confiável em segundos. Tanto em placas (96 ou 384 poços) ou em 
tubos de reação, suas amostras serão processadas de forma ótima. Com a função ergonômica de vórtex integrada, o MixMate é seu assistente 
de laboratório perfeito. O inovador temporizador de ciclos de 2 segundos permite a agitação da amostra seguinte sem necessidade de 
reiniciar. 

Tipo de placa Placas de 96 
poços

Placas de 
384 poços

Agitação de vários tampões

Tampão com 

detergente

PCR 15 s

1.800 rpm

45 s

2.800 rpm

Tampão sem detergente PCR 30 s

2.100 rpm

30 s

3.000 rpm

Tampão com alta 

concentração de sal

DWP 5 s

1.400 rpm

1 min

2.000 rpm

Tampão com DMSO MTP 5 s

1.100 rpm

5 s

2.200 rpm

Agitação de soluções viscosas

DNA genômico PCR 30 s

2.000 rpm

45 s

3.000 rpm

Ressuspensão de pellets

Pellets de células 

bacterianas

DWP 30 s

2.000 rpm

3 min

2.000 rpm

MixMate proporciona potência de agitação suficiente para lidar com as 

tarefas de agitação mais desafiantes. A maioria das amostras é agitada 

eficientemente dentro de menos de um minuto independentemente da 

geometria do tubo ou das propriedades da amostra. Para obter mais 

informações, consulte AppNote 130.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf ThermoMixer® FP, com termobloco para microplacas e placas deepwell, incluindo tampa, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5385 000.016

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, com termobloco para 24 tubos de reação de 0,5 mL, 200 – 240 V/50 – 60 Hz 5386 000.010

Eppendorf ThermoMixer® F1.5, com termobloco para 24 tubos de reação de 1,5 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5384 000.012

Eppendorf ThermoMixer® F2.0, com termobloco para 24 tubos de reação de 2,0 mL, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5387 000.013

Eppendorf ThermoTop®, com tecnologia condens.protect® 5308 000.003

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

MixMate®, equipamento básico sem suporte de tubos, 230 V/50 – 60 Hz (EU) 5353 000.510

Suporte de tubos 0,5 mL, para 24 tubos de reação 0,5 mL 5353 040.121

Suporte de tubos 1,5/2,0 mL, para 24 tubos de reação 1,5 mL ou 2,0 mL 5353 040.130

Suporte de tubo 5/15 mL, para 8 tubos cônicos x 5/15 mL 5353 040.148

Suporte de tubo 25/50 mL, para 4 tubos cônicos x 30/50 mL 5353 040.156

Suporte de tubos PCR 96, para 96 tubos PCR 0,2 mL, tiras PCR ou 1 placa PCR × 96 poços, semi-skirted ou unskirted 5353 040.113
 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418



Sample Handling Sample Handling

113112
A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

PCR-Cooler
 > Sistema de manipulação para preparação da amostra, proteção, transporte de amostras 
sensíveis – mantenha suas amostras seguras

 > Indicador de temperatura claro: Cor do PCR cooler muda quando a temperatura exceder 
7 °C

 > Acomoda para recipientes PCR, como tubos, tiras ou placas para uso flexível de 
recipientes

 > A tecnologia de incubação a seco reduz o risco de contaminação de amostras
 > Mantém uma placa 96-well PCR inteira fria durante mais de uma hora 0 °C (com duas 
horas de pré-refrigeração a -20 °C) para amostras seguras

Alteração da cor
O refrigerador Eppendorf PCR altera a cor dependendo da 
temperatura (até 1 h a 0 °C depois de pré-refrigeração a -20 °C) 

inferior a 7 °C  superior a 7 °C

IsoTherm-System®

 > IsoTherm-System: IsoRack (rack de trabalho), IsoSafe (isolamento térmico) e dois 
IsoPacks (acumuladores de frio)

 > Ideal para a refrigeração, transporte e armazenamento de amostras ultracongeladas
 > A tecnologia de incubação a seco reduz o risco de contaminação associado à incubação 
clássica em banho de gelo para manipulação segura de amostras

 > Capacidade para 24 tubos micro (por ex., 0,5 mL ou 1,5 mL/2,0 mL) para ampla 
flexibilidade

 > Estão disponíveis duas versões do IsoPack (acumulador de frio): Branco mantém 0 °C 
até 6 horas. Azul mantém -21 °C até 3 horas

 > Os racks são empilháveis, autoclaváveis e podem ser centrifugados no rotor MTP

Acessórios

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Pacote de iniciaçãoIsoTherm-System®, inclui IsoSafe, IsoRack, 0 °C IsoPack e -21 °C IsoPack

para tubos 0,5 mL 3880 000.011

para tubos 1,5/2,0 mL 3880 001.018

IsoPack e conjunto IsoRack, inclui um IsoPack e um IsoRack

Para tubos de 0,5 mL, 0 °C 3880 000.160

Para tubos de 0,5 mL, -21 °C 3880 000.178

para tubos de 1,5/2,0 mL, 0 °C 3880 001.166

para tubos de 1,5/2,0 mL, -21 °C 3880 001.174

IsoSafe e IsoPack, inclui 1 IsoSafe e 3 IsoPack

para tubos de 1,5/2,0 mL, 0 °C 3880 001.026

para tubos de 1,5/2,0 mL, -21 °C 3880 001.042

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Conjunto inicial PCR-Cooler 0,2 mL, (1 × rosa, 1 × azula) 3881 000.015

PCR-Cooler 0,2 mL, Cor de rosa 3881 000.023

PCR-Cooler 0,2 mL, azul 3881 000.031
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 Eppendorf Tubes® 3810X 

 Características do produto 
 >  A tampa do tubo é de abertura e fechamento fáceis para uma operação ergonômica
 > O polipropileno assegura uma elevada resistência contra substâncias químicas, tensão 
mecânica e temperaturas extremas

 > g-Safe®: excecional estabilidade de centrifugação até 30.000 × g evita a perda de amostras 
devido a quebra de tubos e permite uma segurança adicional ao trabalhar com amostras 
perigosas

 > Fabricado sem agentes de deslizamento, plastificantes e biocidas – substâncias 
provenientes da fabricação dos consumíveis plásticos que podem migrar para as amostras 
e afetar negativamente os resultados dos bioensaios

 > Graduação para controle visual do volume pipetado
 > Possuem tampa e superfície fosca na lateral para inscrição
 > Funcionalidade garantida de -86 °C a 100 °C
 > Autoclavável quando aberto (121 °C, 20 min)
 > Disponível em Eppendorf Quality e grau de pureza PCR clean certificado por lote 

 Descrição 
 A fácil abertura e fechamento seguro, Eppendorf Tubes® 3810X oferece conforto e confi abilidade na preparação, centrifugação e 
armazenamento de amostras. Um tubo para todas as aplicações na biologia molecular, química clínica e bioquímica. 
Mais seguros que nunca: Eppendorf Tubes® 3810X são projetados para a centrifugação até 30.000 x g! 

 O tubo 3810X proporciona fechamento 
estanque e testado, além de baixa força de 
abertura e fechamento. 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/consumables 

Graus de pureza

Graus de pureza Eppendorf para tubos e placas Eppendorf 
Quality™

Eppendorf 
sterile

Eppendorf 
PCR clean

Eppendorf 
Forensic DNA 
Grade5)

Eppendorf 
Biopur®

Controle de qualidade contínuo para os seguintes critérios relevantes:

Função, estanquidade, precisão     

Baixa molhabilidade     

Alta resistência química     

Alta resistência térmica     

Alta resistência a forças de centrifugação1)     

Alta transparência     

Forma precisa     

Certifi cados específi cos de lote2) para os seguintes critérios de pureza:

Livre de pirogênios (livre endotoxinas)  

Estéril (Farmacopeia Europeia/Farmacopeia dos Estados Unidos)  

Livre de DNA humano   

Livre de DNA (DNA humano e bacteriano) 

Livre de DNase   

Livre de RNase   

Livre de inibidores de PCR   

Livre de ATP 

Eppendorf Tubes®

Safe-Lock Tubes    3)

3810X  

Eppendorf Tubes® 5.0 mL     3)

Conical Tubes 15 mL e 50 mL 4) 3)

DNA e Protein LoBind Tubes 

PCR Tubes (PCR e PCR em tempo real)  

Tiras de tampas (PCR e PCR em tempo real)  

Eppendorf Plates® e acessórios

Deepwell Plates e Microplates  

Protein LoBind Deepwell Plates 

DNA LoBind Deepwell Plates 

Eppendorf twin.tec® PCR Plates (PCR e PCR em tempo real)  

Eppendorf twin.tec® PCR Plates 3) 

Heat Sealing Film e Foil 

PCR Storage Films e Foils 

Tampa da placa  

1) Para obter detalhes exatos relativamente à resistência à centrifugação, consulte as respetivas páginas de produto. 2) Certifi cado específi co do lote pode ser baixado em www.eppendorf.com/certifi cates. 
3) Embalado individualmente. 4) Eppendorf sterile, livre de RNase, livre de DNase, livre de DNA (DNA humano e bacteriano) 5) De acordo com ISO 18385.

 Graus de pureza Eppendorf para tubos e placas 

 Os consumíveis de manipulação de amostras Eppendorf têm a mais alta qualidade e pureza
Os nossos tubos e placas estão disponíveis em uma variedade de graus de pureza (consulte a tabela em baixo) www.eppendorf.com/purity. 
Os graus de pureza “sterile”, “PCR clean”, “Biopur®” e „Forensic DNA Grade“ são certifi cados por um laboratório externo acreditado. 
Como um serviço especial, disponibilizamos os certifi cados específi cos de lote on-line (www.eppendorf.com/certifi cates) 

Informações de pedido

Descrição Cor Número de pedido

Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL, Estabilidade de centrifugação g-safe®

Eppendorf Quality™, 1.000 uni.  incolor  0030 125.150

Eppendorf Quality™, 1.000 uni.  azul  0030 125.177

Eppendorf Quality™, 1.000 uni.  amarelo  0030 125.207

Eppendorf Quality™, 1.000 uni.  verde  0030 125.185

Eppendorf Quality™, 1.000 uni.  vermelho  0030 125.193

PCR clean, 1.000 uni.  incolor  0030 125.215

Eppendorf Tube Rack, 36 posições, para tubos de 1,5 mL e 2,0 mL, 2 pçs., polipropileno, posições numeradas, autoclavável  0030 119.819

Caixa de armazenamento 8 × 8, para 64 tubos 1 – 2 mL, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

 0030 140.524
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 Eppendorf Safe-Lock Tubes 

 Características do produto 
 >  A tampa articulada Eppendorf Safe-Lock evita a abertura acidental durante a incubação e 
armazenamento

 > O polipropileno assegura uma elevada resistência contra substâncias químicas, esforço 
mecânico e temperaturas extremas

 > Fabricado sem agentes de deslizamento, plastificantes e biocidas – substâncias 
provenientes da fabricação dos consumíveis plásticos que podem migrar para as amostras 
e afetar negativamente os resultados dos bioensaios

 > g-Safe®: excecional estabilidade de centrifugação até 30.000 × g evita a perda de amostras 
devido a quebra de tubos e permite uma segurança adicional ao trabalhar com amostras 
perigosas

 > Selagem precisa para taxas de evaporação mínimas durante o armazenamento de longo 
prazo

 > Tampa grande e área lateral para identificação
 > Funcionalidade garantida de -86 °C a 100 °C
 > Autoclavável quando aberto (121 °C, 20 min)
 > Disponível em grau de pureza PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade e qualidade 
Biopur ® para pureza garantida

 > Disponível em material Eppendorf Protein e DNA LoBind para máxima recuperação de 
amostras valiosas 

 Descrição 
 Eppendorf Safe-Lock Tubes são o resultado de 50 anos de contínuo melhoramento e desenvolvimento. Os Safe-Lock Tubes originais protegem 
sua amostra com excelente estabilidade na centrifugação, apresentam propriedades de vedação perfeitas e evitam efi cazmente a evaporação 
de amostras. Confi e nos Eppendorf Safe-Lock Tubes originais, por que suas amostras merecem o melhor. 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/SafeLock 

 Usando o sistema Eppendorf 30.000 × g constituído por Safe-Lock Tubes e Centrifuge 5430 
R com rotor de alta velocidade foram investigados o efeito de aceleração centrífuga relativa 
(rcf), a duração da centrifugação e a quantidade de isopropanol na taxa de recuperação de 
DNA plasmidial de precipitação de álcool. os três fatores desempenham um papel, tendo 
rcf o maior efeito. Através da centrifugação de Eppendorf Safe-Lock Tubes a 30.000 × g, foi 
possível recuperar aproximadamente 90% do DNA com uma centrifugação de 5 minutos. 
Para obter mais informações, consulte a n6tfota de aplicação 234. 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL

Eppendorf Quality™, 500 tubos  incolor  0030 121.023

Eppendorf Quality™, 500 tubos  amarelo  0030 121.112

Eppendorf Quality™, 500 tubos  vermelho  0030 121.120

Eppendorf Quality™, 500 tubos  azul  0030 121.139

Eppendorf Quality™, 500 tubos  verde  0030 121.147

Eppendorf Quality™, 500 tubos  cores sortidas (cada 100)  0030 121.708

Forensic DNA Grade, 500 tubos (10 sacos × 50 tubos)  incolor  0030 123.603

PCR clean, 500 tubos  âmbar (leve proteção)  0030 121.155

PCR clean, 500 tubos  incolor  0030 123.301

Biopur®, 50 tubos, embalada individualmente  incolor  0030 121.570

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  incolor  0030 120.086

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  amarelo  0030 120.159

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  vermelho  0030 120.167

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  azul  0030 120.175

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  verde  0030 120.183

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  cores sortidas (cada 200)  0030 121.694

Biopur®, 100 tubos, embalada individualmente  incolor  0030 121.589

Forensic DNA Grade, 500 tubos (10 sacos × 50 tubos)  incolor  0030 123.611

PCR clean, 1.000 tubos  âmbar (leve proteção)  0030 120.191

PCR clean, 1.000 tubos  incolor  0030 123.328

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  incolor  0030 120.094

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  amarelo  0030 120.205

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  vermelho  0030 120.213

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  azul  0030 120.221

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  verde  0030 120.230

Eppendorf Quality™, 1.000 tubos  cores sortidas (cada 200)  0030 121.686

Biopur®, 100 tubos, embalada individualmente  incolor  0030 121.597

Forensic DNA Grade, 500 tubos (10 sacos × 50 tubos)  incolor  0030 123.620

PCR clean, 1.000 tubos  âmbar (leve proteção)  0030 120.248

PCR clean, 1.000 tubos  incolor  0030 123.344

Eppendorf Tube Rack, 36 posições, para tubos de 1,5 mL e 2,0 mL, 2 pçs., polipropileno, posições numeradas, autoclavável  0030 119.819

Caixa de armazenamento 8 × 8, para 64 tubos 1 – 2 mL, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

 0030 140.524

 Condições de teste: 24 tubos de diferentes fabricantes incubados em 
água ou misturador térmico com volume nominal (1.5 mL) de 1 % 
SDS a 100 °C durante 10 min. 
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/5mL

Descrição
Os Eppendorf Tubes são a referência para a preparação fácil e segura de amostras a partir de 0,5 a 2,0 mL. Para volumes maiores estão 
disponíveis tubos cônicos de 15 mL e 50 mL. Com volumes de amostra médios pode-se enfrentar um problema: eles têm de ser processados 
em tubos cônicos grandes de tampa de rosca - não é prático, é inconveniente e muitas vezes propenso a contaminação. As tampas de 
encaixe ou de rosca permitem a escolha certa para os diferentes requisitos da preparação de amostras, incubação, armazenamento ou outras 
aplicações.

Aplicações
 > Processamento mais fácil de amostras até 5,0 mL
 > Maiores rendimentos no isolamento de DNA, especialmente com amostras com quantidade 
limitada de material de origem

 > Aplicações de cultura celular cómodas e seguras
 > O acesso mais fácil às amostras reduz o risco de contaminação
 > Preparação de mastermixes e tampões
 > Necessário menos espaço de armazenamento
 > Lise celular e lise do tecido segura
 > Storage of samples and liquid solutions

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Características do produto
 > Rotores de alta velocidade correspondentes para Eppendorf Centrifuges 5430/R, 5427 R, 
5804/R e 5810/R

 > Adaptadores 5,0 mL e insertos para todos os rotores Eppendorf existentes, com furos para 
tubos de 15 mL ou 50 mL

 > Rack funcional para trabalho em bancada
 > Caixas de armazenamento para congelamento
 > Termoblocos de 5.0 mL para Eppendorf ThermoMixer® C, Eppendorf 
ThermoMixer® comfort, ThermoStat C e ThermoStat plus

 > Reservoir Rack Module 5,0 mL para o sistema de pipetagem automática epMotion
 > Disponível em material Eppendorf Protein e DNA LoBind para máxima recuperação de 
amostras valiosas, se existirem apenas pequenas quantidades de amostras

A solução ideal para preparação de armazenamento de amostras: 
Os novos racks de tubos e caixas de armazenamento Eppendorf 
(consulte a página 130 e 131).

Maiores rendimentos no isolamento de DNA 
Por exemplo, o rendimento de DNA plasmídeo de baixa cópia pode ser melhorado 
significativamente aumentando o volume da cultura para 5 mL. Os dados apresentados no 
diagrama foram gerados com formato de tampa de engate 5,0 mL – para obter informações 
adicionais e descrição do protocolo, consulte a Application Note 262.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL

Eppendorf Quality™, incolor, 200 tubos (2 sacos × 100 tubos) 0030 119.401

PCR clean, incolor, 200 tubos (2 sacos × 100 tubos) 0030 119.460

Biopur®, incolor, 50 tubos, embaladas individualmente 0030 119.479

Forensic DNA Grade, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos), embaladas individualmente 0030 119.606

Sterile, incolor, 200 tubos (10 sacos × 20 tubos) 0030 119.487

Eppendorf Quality™, âmbar (leve proteção), 200 tubos (2 sacos × 100 tubos) 0030 119.452

Pack de iniciação Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 400 tubos (2 embalagens com 2 sacos de 100 cada), 2 racks (com 12 posições cada), 

branco, 8 adaptadores universais para rotores com orifícios para tubos cônicos de 15 mL, PCR clean, incolor

0030 119.380

Pack de iniciação Eppendorf Tubes® 5.0 mL com tampa roscada, 400 tubos (2 embalagens com 2 sacos de 100 cada), 2 racks (com 

12 posições cada), branco, 8 adaptadores universais para rotores com orifícios para tubos cônicos de 15 mL, PCR clean, incolor

0030 122.364

Eppendorf Tubes® 5.0 mL com tampa roscada, 5,0 mL

Eppendorf Quality™, incolor, 200 tubos (2 sacos × 100 tubos) 0030 122.305

PCR clean, incolor, 200 tubos (2 sacos × 100 tubos) 0030 122.313

sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, incolor, 200 tubos (2 sacos × 100 tubos) 0030 122.321

Forensic DNA Grade, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.402

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, âmbar (leve proteção), 200 tubos (8 sacos × 25 tubos) 0030 122.194

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, âmbar (leve proteção), 200 tubos (8 sacos × 25 tubos) 0030 122.224

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind5,0 mL, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 108.310

Protein LoBind Tubes, Protein LoBind5,0 mL, PCR clean, incolor, 100 tubos (2 sacos × 50 tubos) 0030 108.302

Clipe para tubo para Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™, 10 uni. 0030 119.509

Eppendorf Tube Rack, 12 posições, para tubos de 5,0 mL e 15 mL, 2 pçs., polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.827

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 5 mL, 4 uni., altura 64 mm, 2.5 polegadas, polipropileno, para congelamento até -86 °C, 

autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.532

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 5 mL c/ tampa de rosca, 2 uni., altura 76 mm, 3“, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.613

Rotor FA-45-12-17, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor, para 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5409 700.006

Rotor FA-45-16-17, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor, para 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5427 750.002

Rotor FA-45-20-17, incl. tampa do rotor, para 20 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 765.003

Adaptador, para 14 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para Rotor S-4-104, conjunto de 2 uni. 5825 739.000

Adaptador, para 1 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para Rotor A-4-38, conjunto de 2 uni. 5702 733.008

Adaptador, para 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor F-35-6-30, orifício de rotor grande, conjunto de 2 uni. 5427 747.001

Adaptador, para 1 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para Rotor F-34-38-6, conjunto de 2 uni. 5804 777.000

Adaptador, para Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para rotor F-35-6-30, orifício de rotor pequeno, conjunto de 2 uni. 5427 746.005

Adaptador, para 1 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL with snap cap, conjunto de 2 uni. 5820 730.005

Adaptador universal, para 1 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para centrífugas com rotores para tubos cônicos de 15 mL, conjunto de 8 uni. 5820 732.008

Adaptador, para 8 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL, para Rotor S-4-72, conjunto de 2 uni. 5804 793.005

Termoblocos permutáveis, para 8 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5309 000.333

Eppendorf SmartBlock™ 5 mL, termobloco para 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, tubos de reação de 8 × 5,0 mL 5309 000.007

Reservoir Rack Module TC, para uso em epMotion® Reservoir Racks, temperatura regulável, 4 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5075 799.340
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 Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/consumables 

 Descrição 
 O Conical Tubes 15 mL e 50 mL aumentam a faixa de volume dos Eppendorf Tubes®. Design seguro e manuseio fácil garantem o melhor 
processamento de amostras. Representam a solução ótima para aplicações em cultura celular e biologia celular, assim como para protocolos 
de preparação de amostras em laboratórios de microbiologia e biologia molecular. Quer se trate de centrifugação, mistura ou outras 
aplicações – o Eppendorf Conical Tubes 15 mL and 50 mL completa os seus fl uxos de trabalho de modo excelente. 

 Aplicações 
 >  Aplicações de cultura celular cómodas e seguras
 > Preparação de amostras em laboratórios de microbiologia e biologia molecular
 > Armazenamento de amostras e soluções de grandes volumes
 > Preparação de mastermixes e tampões 

Especifi cações técnicas

Modelo Eppendorf Conical Tubes Eppendorf Conical Tubes 15 mL Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Altura externa / Dimensões externas 121 mm / 17 mm 116 mm / 30 mm

Temperatura de operação -86 °C – 100 °C -86 °C – 100 °C -86 °C – 100 °C

 Quer pretenda centrifugar, misturar ou 
outras aplicações – os tubos cônicos da 
Eppendorf de 15 e 50 mL completam os seus 
fl uxos de trabalho de modo excelente 

 Eppendorf Tubes® 5.0 mL com tampa de 
engate ou tampa de rosca: O complemento 
ideal para volumes menores (ver página 118) 

 Material de ponta e sem agentes deslizantes, plastifi cantes e biocidas durante a 
fabricação asseguram uma
 > excelente integridade de amostras
 > alta g-Safe® estabilidade de centrifugação
 > visibilidade de amostras e pellet otimizada 

  Tampa com lados planos e sulcados
 > permite a manipulação ergonômica fácil para o usuário
 > permite a posição vertical estável
 > reduz o risco de contaminação

 
 Rotulação confi ável e segura devido a ampla zona de escrita no tubo e tampa plana 
com cor 

  Dimensões precisas permitem uma compatibilidade máxima com rotores de centrífugas, 
misturadores, e shakers 

  Certifi cados
 > individuais de pureza estão disponíveis para cada lote 

 Figura 2: Perda de amostra depois de armazenamento horizontal de etanol em tubos cônicos 
diferentes a -86°C durante 24 horas. Perda de amostra é indicada em percentagem do 
peso inicial antes do armazenamento. Para obter mais informações, consulte a n6tfota de 
aplicação 343. 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL

sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, incolor, 500 tubos (10 sacos × 50 tubos) 0030 122.151

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, âmbar (leve proteção), 200 tubos 

(8 sacos × 25 tubos)

0030 122.194

Forensic DNA Grade, incolor, 100 tubos, embaladas individualmente 0030 122.259

sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, incolor, 500 tubos (20 racks × 25 tubos) 0030 122.160

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL

sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, incolor, 500 tubos (20 sacos × 25 tubos) 0030 122.178

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, âmbar (leve proteção), 200 tubos 

(8 sacos × 25 tubos)

0030 122.224

Forensic DNA Grade, incolor, 48 tubos, embaladas individualmente 0030 122.267

sterile, livre de pirogênicos, RNase e DNase, DNA, incolor, 300 tubos (12 racks × 25 tubos) 0030 122.186

Eppendorf Tube Rack, 12 posições, 6 tubos para 5,0 mL e 15 mL e 6 tubos para 50 mL, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.835

Eppendorf Tube Rack, 12 posições, para tubos de 5,0 mL e 15 mL, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.827

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 15 mL, tubos cônicos, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.208

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 50 mL, tubos cônicos, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.232

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 15 mL, tubo cônico, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.216

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 50 mL, tubo cônico, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.240

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 15 mL, 2 uni., altura 127 mm, 5“, polipropileno, para congelamento até -86 °C, 

autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.583

Caixa de armazenamento 3 × 3, para 9 tubos 50 mL e 4 tubos 15 mL, 2 uni., altura 127 mm, 5“, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.591
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Eppendorf Microplates

Características do produto
 > Polipropileno transparente (PP) para 
melhor visibilidade

 > OptiTrack® Matrix: identificação de 
amostras até 30 % mais rápida e menos 
erros de pipetagem graças a rotulagem 
alfanumérica de alto contraste

 > Design de poço RecoverMax®: geometria 
de poço otimizada para volume residual 
mínimo e excelentes propriedades de 
agitação

 > Bordas de poço sobressalentes e superfície 
lisa para selagem confiável, mesmo com 
selagem térmica

 > g-Safe®: excecional resistência à 
centrifugação até 6.000 × g

 > Polipropileno garante elevada resistência a 
substâncias químicas, esforço mecânico e 
temperaturas extremas

 > Fabricadas sem agentes de deslizamento, 
plastificantes ou biocidas – Materiais 
que podem ter um efeito negativo sobre 
bioensaios

 > Funcionalidade garantida de -86 °C a 
100 °C

 > Autoclavável (121 °C, 20 min)
 > Disponível com código de barras. Detalhes 
adicionais disponíveis em:  
www.eppendorf.com/barcode

Descrição
As Eppendorf Microplates trazem uma nitidez extraordinária para seu laboratório! Nunca foi tão fácil pipetar, controlar e recuperar amostras 
com uma microplaca em polipropileno. A inscrição alfanumérica de fácil visualização da OptiTrack® matrix em cada placa torna a identificação 
dos vários poços extremamente fácil, acelera o carregamento e reduz significativamente o risco de erros. A alta transparência é excelente 
e permite sempre localizar as suas amostras rapidamente.As Microplacas também estão disponíveis em material Eppendorf LoBind para 
máxima recuperação de amostras quando está disponível apenas pouco material de amostra.

Aplicações
 > Armazenamento e preparação de amostras
 > Ensaios que exigem alta resistência a temperatura e solventes
 > Rastreamento ativo de ingredientes
 > Química combinatória
 > Armazenamento de bancos de cDNA ou genômicos
 > Análise de proteínas
 > Genotipagem
 > Armazenamento de bibliotecas siRNA ou oligonucleotídeos
 > Preparação de lisados de tecido e plantas 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/consumables

Especificações técnicas

Descrição Microplate 96/F Microplate 96/U Microplate 96/V Microplate 384/F Microplate 384/V

Número de poços 96 tips 96 tips 96 tips 384 tips 384 tips

Volume de trabalho 50 – 350 µL 20 – 320 µL 20 – 320 µL 10 – 120 µL 5 – 120 µL

Volume total por poço 400 µL 360 µL 350 µL 150 µL 140 µL

RR RR

Forma do fundo fundo em F fundo em U fundo em V fundo em F cônico

Informações de pedido

Descrição Cor da estrutura OptiTrack® Número de pedido

Microplate 96/F, poços transparente, Design de poço RecoverMax®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 601.106

Sterile, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 602.102

Microplate 96/U, poços transparente, Design de poço RecoverMax®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 601.203

Sterile, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 602.200

Microplate 96/V, poços transparente, Design de poço RecoverMax®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 601.300

Sterile, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 602.307

Microplate 384/F, poços transparente, Design de poço RecoverMax®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 621.107

Sterile, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 622.103

Microplate 384/V, poços transparente, Design de poço RecoverMax®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 621.301

Sterile, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 622.308
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 Eppendorf Assay/Reader Microplates 

 Características do produto 
 >  UV-VIS Microplates apresentam um fundo 
com uma película ultrafina para excelente 
transmissão de luz na faixa UV

 > As Eppendorf Microplates pretas oferecem 
uma excelente relação sinal-ruído – para 
sinais nítidos, mesmo com amostras de 
baixa concentração

 > As Eppendorf Microplates brancas estão 
otimizadas para a máxima sensibilidade 
na detecção de sinais de luminescência 
através da maximização de reflexão 

 > Placas de polipropileno de alta qualidade 
garantem elevada resistência a 
substâncias químicas, esforço mecânico e 
temperaturas extremas

 > Todas as placas estão otimizadas para 
autofluorescência e autoluminescência 
mínimas

 > Disponíveis em grau de pureza PCR clean 
certificados por lote 

 Descrição 
 As placas Eppendorf estão otimizadas para medições de ensaios de absorbância na faixa UV visível, ensaios de fl uorescência e 
quimiluminescência. As placas opacas são adequadas para leitores de placas superiores. Placas transparentes e placas pretas podem ser 
usadas com leitores de placas superiores e inferiores.
As Eppendorf Microplates pretas são ótimas para a detecção de fl uorescência.Uma ótima relação sinal-ruído proporciona limites de detecção 
baixos em ensaios – para sinais nítidos mesmo com amostras de baixa concentração! As Eppendorf Microplates brancas maximizam a 
refl exão para alta sensibilidade durante a detecção de sinais de luminescência ou fl uorescência fracos. 

 Aplicações 
 >  Placas VIS e UV-VIS transparentes para todos os ensaios de absorbância na faixa UV visível 
 > Microplates pretas e brancas para detecção de fluorescência e luminescência
 > Concentração de DNA e proteína com absorbância e corantes fluorescentes
 > Protocolos que exigem alta resistência a temperaturas e solventes
 > Séries de diluição
 > Preparação de lisados de tecido e plantas  

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/consumables 

 As Eppendorf Microplates 96/V, 96/U e 
384/V foram testadas em um ensaio de 
luminescência. Foi preparada uma diluição 
de dez vezes em série de ATP em meio de 
cultura.Representação logarítmica de dados 
mostrando a linearidade dos resultados para 
Eppendorf Microplates na faixa entre 0,01 
e 10 µM ATP. Para obter mais informações, 
consulte a n6tfota de aplicação 215. 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Microplate 96/F, poços branco,

PCR clean, cinza, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 601.475

Microplaca 96/U, poços branco,

PCR clean, cinza, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 601.572

Microplate 96/V, poços branco,

PCR clean, cinza, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 601.670

Microplate 384/V, poços branco,

PCR clean, cinza, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 621.670

Microplate 96/F, poços preto,

PCR clean, branco, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 601.700

Microplate 96/U, poços preto,

PCR clean, branco, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 601.807

Microplate 96/V, poços preto,

PCR clean, branco, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 601.904

Microplate 384/V, poços preto,

PCR clean, branco, 80 placas (5 sacos × 16 placas) 0030 621.905

Microplate UV-VIS 96/F, poços transparente,

PCR clean, incolor, 40 placas (4 sacos × 10 placas) 0030 741.048

Microplate VIS 96/F, poços transparente,

PCR clean, incolor, 40 placas (4 sacos × 10 placas) 0030 730.020

Eppendorf Cell Imaging Plates, com tampa, preto com fundo chato transparente, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Placa de 96-poços Imagem celular com fundo de película de 25 µm, embalado individualmente, 20 uni. 0030 741.013
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Eppendorf Deepwell Plates

Características do produto
 > OptiTrack® matrix: identificação de 
amostras até 30 % mais rápida e menos 
erros de pipetagem graças a rotulagem 
alfanumérica de alto contraste

 > Design de poço RecoverMax®: geometria 
de poço otimizada para máxima 
recuperação da amostra e excelentes 
propriedades de agitação

 > Volume residual mínimo e elevada 
uniformidade entre os poços

 > Bordas de poço sobressalentes e superfície 
lisa para selagem confiável, mesmo com 
selagem térmica

 > Empilhamento fácil e confiável
 > g-Safe®: excecional estabilidade na 
centrifugação de até 6.000 × g para 
protocolos mais rápidos e melhor 
qualidade da amostra

 > Polipropileno de alta qualidade garante 
elevada resistência a substâncias químicas, 
esforço mecânico e temperaturas extremas

 > Fabricadas sem agentes de deslizamento, 
plastificantes e biocidas – Materiais que 
poderiam ter um efeito negativo sobre 
bioensaios

 > Autoclavável (121 °C, 20 min)
 > Disponível com código de barras.  
Detalhes adicionais disponíveis em:  
www.eppendorf.com/barcode

Descrição
Eppendorf Deepwell Plates 96 e 384 são placas de alto rendimento para todas as aplicações manuais e automatizadas – desde o 
armazenamento de amostras a -86 ºC até à desnaturação de DNA a 100 ºC. Fabricadas em polipropileno (PP) puro, estas placas oferecem 
características inovadoras: mais confiabilidade. mais eficiência,. mais estabilidade. As placas estão disponíveis com borda branca, amarela, 
verde ou azul. Possuem codificação alfanumérica de alto contraste na borda para fácil identificação. Essa matriz OptiTrack® permite encontrar 
sua amostra até 30 % mais rapidamente enquanto que reduz os erros de pipetagem. Com todas estas características sofisticadas, essas placas 
estabelecem novos padrões em seu laboratório.

Aplicações
 > Armazenamento e preparação de amostras
 > Cultivo de bactérias e leveduras
 > Isolamento de DNA e RNA com alta demanda
 > Armazenamento de bancos de cDNA ou genômicos
 > Armazenamento de bibliotecas siRNA ou oligonucleotídeos
 > Análise de proteínas
 > Armazenamento de amostras valiosas de proteínas e DNA em placas Eppendorf LoBind
 > Purificação de plasmídeo com alta demanda
 > Criar séries de diluição

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Deepwellplates

Especificações técnicas

Modelo Deepwell Plates 96/500 µL Deepwell Plates 96/1000 µL Deepwell Plates 96/2000 µL Deepwell Plates 384/200 µL

Volume total por poço 700 µL 1.200 µL 2.400 µL 240 µL

Volume de trabalho por poço 30 – 550 µL 30 – 1.000 µL 50 – 2.000 µL 20 – 225 µL

Forma do poço/Forma do 

fundo

Informações de pedido    

Descrição Cor da estrutura OptiTrack® Número de pedido

Deepwell Plate 96/500 µL, poços transparente, 500 µL

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) branco 0030 501.101

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) amarelo 0030 501.110

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) verde 0030 501.136

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) azul 0030 501.144

PCR clean, 120 placas (10 sacos × 12 placas) branco 0030 505.107

Sterile, 40 placas (5 sacos × 8 placas) branco 0030 502.108

Sterile, 40 placas (5 sacos × 8 placas) amarelo 0030 502.116

Sterile, 40 placas (5 sacos × 8 placas) verde 0030 502.132

Sterile, 40 placas (5 sacos × 8 placas) azul 0030 502.140

Sterile, 120 placas (10 sacos × 12 placas) branco 0030 506.103

Deepwell Plate 96/1000 µL, poços transparente, 1.000 µL

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) branco 0030 501.209

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) amarelo 0030 501.217

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) verde 0030 501.233

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) azul 0030 501.241

PCR clean, 80 placas (10 sacos × 8 placas) branco 0030 505.204

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) branco 0030 502.205

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) amarelo 0030 502.213

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) verde 0030 502.230

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) azul 0030 502.248

Sterile, 80 placas (10 sacos × 8 placas) branco 0030 506.200

Deepwell Plate 96/2000 µL, poços transparente, 2.000 µL

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) branco 0030 501.306

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) amarelo 0030 501.314

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) verde 0030 501.330

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) azul 0030 501.349

PCR clean, 80 placas (10 sacos × 8 placas) branco 0030 505.301

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) branco 0030 502.302

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) amarelo 0030 502.310

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) verde 0030 502.337

Sterile, 20 placas (5 sacos × 4 placas) azul 0030 502.345

Sterile, 80 placas (10 sacos × 8 placas) branco 0030 506.308

Deepwell Plate 384/200 µL, poços transparente, 200 µL

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) branco 0030 521.102

Sterile, 40 placas (5 sacos × 8 placas) branco 0030 522.109

PCR clean, 120 placas (10 sacos × 12 placas) branco 0030 525.108

Sterile, 120 placas (10 sacos × 12 placas) branco 0030 526.104
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Protein LoBind Plates

Características do produto
 > O material Eppendorf LoBind assegura 
uma recuperação excelente de amostras 
para resultados ótimos

 > Sem revestimento de superfície (por ex. 
silicone) para reduzir o risco de influência 
sobre a amostra

 > Grau de pureza PCR clean certificado por 
lote: livre de DNA humano, DNase, RNase 
e inibidores de PCR

 > Disponível em versões de tubos, 
microplacas e placas deepwell para fácil 
aumento de escala

 > Matriz OptiTrack® única de alto contraste: 
identificação de amostras até 30 % mais 
rápida e menos erros de pipetagem 

 > Design de poço RecoverMax®: Geometria 
otimizada do poço para volume 
remanescente/morto mínimo e excelentes 
propriedades de agitação

 > Bordas de poço sobressalentes e uma 
superfície lisa garantem a selagem 
confiável nas placas

 > Disponível com código de barras.  
Detalhes adicionais disponíveis em:  
www.eppendorf.com/barcode

Descrição
As Eppendorf LoBind Plates maximizam a recuperação da amostra, reduzindo significativamente a aderência da amostra à superfície. Uma 
mistura de polímero bicomponente especial cria uma superfície hidrofóbica que garante taxas de recuperação ótimas de amostras valiosas. 
As Protein LoBind Plates foram projetadas especialmente para uso na pesquisa de proteínas ou com métodos de teste proteômicos sensíveis e 
proporcionam frequentemente resultados significantemente melhores. 

Aplicações
 > Preparação ou armazenamento de amostras de proteínas, peptídeos ou anticorpos 
 > Ensaios enzimáticos – a superfície hidrofóbica reduz a desnaturação quando entra em 
contato com a parede interna do tubo

 > Prevenção da perda de amostras durante o armazenamento de soluções-mãe de vírus
 > Armazenamento de suspensões de células

Protein LoBind Tubes

Características do produto
 > O material Eppendorf LoBind assegura uma recuperação excelente de amostras para 
resultados ótimos

 > Sem revestimento de superfície (por ex. silicone) para reduzir o risco de influência sobre a 
amostra

 > Grau de pureza PCR clean certificado por lote: livre de DNA humano, DNase, RNase e 
inibidores de PCR

 > Disponível em versões de tubos, microplacas e placas deepwell para fácil aumento de 
escala

 > Selagem precisa da tampa para minimizar a evaporação

Descrição
Quando amostras biológicas são armazenadas ou incubadas em tubos padrão, mais de 90 % da amostra pode perder-se em 24 horas como 
resultado de aderência à superfície plástica. Os Eppendorf LoBind Tubes maximizam a recuperação da amostra, reduzindo significativamente 
a aderência da amostra à superfície. Uma mistura de polímero bicomponente especial cria uma superfície hidrofóbica que garante taxas de 
recuperação ótimas de amostras valiosas. Os Protein LoBind Tubes foram projetados especialmente para uso na pesquisa de proteínas ou com 
métodos de teste proteômicos sensíveis e proporcionam frequentemente resultados de análise significativamente melhorados. 

Aplicações
 > Preparação ou armazenamento de amostras de proteínas, peptídeos ou anticorpos 
 > Ensaios enzimáticos – a superfície hidrofóbica reduz a desnaturação quando entra em 
contato com a parede interna do tubo

 > Prevenção da perda de amostras durante o armazenamento de soluções-mãe de vírus
 > Armazenamento de suspensões de células

Informações de pedido

Descrição Cor da estrutura OptiTrack® Número de pedido

Deepwell Plate 96/500 µL, Protein LoBind, 500 µL

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas)  branco  0030 504.100

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) amarelo 0030 504.119

PCR clean, 120 placas (10 sacos × 12 placas) branco 0030 508.106

Deepwell Plate 96/1000 µL, Protein LoBind, 1.000 µL

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) branco 0030 504.208

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) amarelo 0030 504.216

PCR clean, 80 placas (10 sacos × 8 placas) branco 0030 508.203

Placa Deepwell 96/2000 µL, Protein LoBind, 2.000 µL

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas) branco 0030 504.305

Deepwell Plate 384/200 µL, Protein LoBind, 200 µL

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas) branco 0030 524.101

PCR clean, 120 placas (10 sacos × 12 placas) branco 0030 528.107

Microplate 384/V-PP, Protein LoBind, poços transparente,

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas) branco 0030 624.300

PCR clean, 240 placas (10 sacos × 24 placas) branco 0030 628.306

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 0,5 mL, PCR clean, incolor, 100 tubos (2 sacos × 50 tubos) 0030 108.094

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 1,5 mL, PCR clean, incolor, 100 tubos (2 sacos × 50 tubos) 0030 108.116

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 2,0 mL, PCR clean, incolor, 100 tubos (2 sacos × 50 tubos) 0030 108.132

Protein LoBind Tubes, Protein LoBind, 5,0 mL, PCR clean, incolor, 100 tubos (2 sacos × 50 tubos) 0030 108.302

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 15 mL, tubo cônico, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.216

Tubos Protein LoBind, Protein LoBind, 50 mL, tubo cônico, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.240
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DNA LoBind Plates

Características do produto
 > O material Eppendorf LoBind assegura 
uma recuperação excelente de amostras 
para resultados ótimos

 > Sem revestimento de superfície (por ex. 
silicone) para reduzir o risco de influência 
sobre a amostra

 > Grau de pureza PCR clean certificado por 
lote: livre de DNA humano, DNase, RNase 
e inibidores de PCR

 > Disponível em versões de tubos, 
microplacas e placas deepwell para fácil 
aumento de escala

 > Matriz OptiTrack® única de alto contraste: 
identificação de amostras até 30 % mais 
rápida e menos erros de pipetagem 

 > Design de poço RecoverMax®: Geometria 
otimizada do poço para volume 
remanescente/morto mínimo e excelentes 
propriedades de agitação

 > Bordas de poço sobressalentes e uma 
superfície lisa garantem a selagem 
confiável 

 > Disponível com código de barras.  
Detalhes adicionais disponíveis em:  
www.eppendorf.com/barcode

Descrição
As placas DNA LoBind melhoram a recuperação de ácidos nucleicos, reduzindo sua absorção pela parede do tubo. Uma combinação de 
tecnologias de fabricação especiais e de lotes de polipropileno selecionados asseguram quase 100 % de recuperação de moléculas DNA/
RNA - sem revestimento da superfície para eliminar o risco de contaminação da amostra. As Eppendorf DNA LoBind Plates são ideais para a 
preparação de amostras de armazenamento de longo prazo de ácidos nucleicos em aplicações forenses, microensaios, NGS e muitas outras.

Aplicações
 > Preparação ou armazenamento de amostras de DNA e RNA
 > Análises forenses
 > Preparação de séries de diluição em qPCR
 > Preparação de amostras em sequenciamento de nova geração
 > Criação de bibliotecas genômicas ou de oligonucleotídeos 

DNA LoBind Tubes

Características do produto
 > O material Eppendorf LoBind assegura uma recuperação excelente de amostras para 
resultados ótimos

 > Sem revestimento de superfície (por ex. silicone) para reduzir o risco de influência sobre a 
amostra

 > Grau de pureza PCR clean certificado por lote: livre de DNA humano, DNase, RNase e 
inibidores de PCR

 > Disponível em versões de tubos, microplacas e placas deepwell para fácil aumento de 
escala

 > Selagem precisa para taxas de evaporação mínimas em formato de tubo
 > Velocidade de centrifugação até 30.000 × g (25.000 × g para tubo 2,0 mL) para aplicações 
na biologia molecular

Aplicações
 > Preparação ou armazenamento de amostras de DNA e RNA
 > Análises forenses
 > Preparação de séries de diluição em qPCR
 > Preparação de amostras em sequenciamento de nova geração
 > Criação de bibliotecas genômicas ou de oligonucleotídeos 

Descrição
DNA LoBind Tubes maximizam a recuperação de ácidos nucleicos reduzindo significativamente a aderência da amostra–à–superfície.  
Uma combinação de tecnologias de fabricação especiais e de lotes de polipropileno selecionados asseguram quase 100 % de recuperação 
de moléculas DNA/RNA - sem revestimento da superfície para eliminar o risco de contaminação da amostra. Os DNA LoBind Tubes têm lotes 
testados e certificados por um laboratório independente para assegurar que estão livres de inibidores de DNA, DNase, RNase, e PCR.  
Os Eppendorf DNA LoBind Tubes são ideais para a preparação de amostras de armazenamento de longo prazo de ácidos nucleicos em 
aplicações forenses, microensaios, NGS e muitas outras.

Informações de pedido

Descrição Cor da estrutura OptiTrack® Número de pedido

Deepwell Plate 96/500 µL, DNA LoBind, 500 µL, Eppendorf LoBind®

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas)  branco  0030 503.104

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas)  azul  0030 503.147

PCR clean, 120 placas (10 sacos × 12 placas)  branco  0030 507.100

Deepwell Plate 96/1000 µL, DNA LoBind, 1.000 µL, Eppendorf LoBind®

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas)  branco  0030 503.201

PCR clean, 20 placas (5 sacos × 4 placas)  azul  0030 503.244

PCR clean, 80 placas (10 sacos × 8 placas)  branco  0030 507.207

Deepwell Plate 384/200 µL, DNA LoBind, 200 µL, Eppendorf LoBind®

PCR clean, 40 placas (5 sacos × 8 placas)  branco  0030 523.105

PCR clean, 120 placas (10 sacos × 12 placas)  branco  0030 527.100

Microplate 96/V-PP, DNA LoBind, Eppendorf LoBind®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 603.303

Microplate 384/V-PP, DNA LoBind, poços transparente, Eppendorf LoBind®

PCR clean, 80 placas (5 sacos × 16 placas)  branco  0030 623.304

PCR clean, 240 placas (10 sacos × 24 placas)  branco  0030 627.300
 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 0,5 mL, PCR clean, incolor, 250 tubos (5 sacos × 50 tubos) 0030 108.035

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 1,5 mL, PCR clean, incolor, 250 tubos (5 sacos × 50 tubos) 0030 108.051

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 2,0 mL, PCR clean, incolor, 250 tubos (5 sacos × 50 tubos) 0030 108.078

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 5,0 mL, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 108.310

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 15 mL, tubos cônicos, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.208

DNA LoBind Tubes, DNA LoBind, 50 mL, tubos cônicos, PCR clean, incolor, 200 tubos (4 sacos × 50 tubos) 0030 122.232
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Acessórios para tubos

Opções de selagem para a preparação e armazenamento de amostras
 > Filme de armazenamento e lâmina de armazenamento adesivos para selagem fácil e 
confiável durante o armazenamento de amostras

 > Heat Sealing Film e Foil para selagem contínua com a melhor proteção contra 
evaporação 

 > Os produtos de lâminas são feitos de alumínio, podem ser perfurados e protegem 
amostras fotossensíveis

 > Os produtos de filme são transparentes e proporcionam proteção contra furos 
indesejados

 > Eppendorf Plate Lid: proteção estável e flexível das amostras durante o armazenamento 
de curto termo

Eppendorf Storage Boxes
 > Fabricado em polipropileno (PP) para alta estabilidade em aplicações de congelamento e 
abertura e fechamento suaves 

 > Para congelamento até -86 °C
 > Marcação alfanumérica de alto contraste permanente de cada localização por meio de 
rotulagem laser permite fácil referência das amostras e reduz o risco de troca de amostras

 > Autoclavável (121 °C, 20 min)
 > Tampa transparente para inspeção rápida e fácil da amostra
 > Rotulagem flexível na caixa colorida e nas 5 áreas de escrita da tampa
 > Uso otimizado do espaço do freezer por meio da combinação flexível dos diferentes 
formatos

 > Para mais informações consulte: www.eppendorf.com/storageboxes

Micropistilo
 > Dois lados para ótima adaptação em tubos de 1,5 mL e 2,0 mL
 > Autoclavável (121 °C, 20 min)

Racks de tubos e cubetas Eppendorf
 > Fabricado de propileno de alta qualidade (PP):
 > Assegura uma estabilidade física em um intervalo de temperatura de (-86 ° C a 121° C)
 > Permitindo também resistência química
 > Seis formatos diferentes permitem uma seleção otimizada para todos os tubos e cubetas
 > O modelo em forma de onda permite distinguir claramente as suas amostras, mesmo se 
os tubos estiverem colocados verticalmente em coluna

 > superficie em silicone anti-derrapante permite uma utilização segura 
 > Os racks podem ser lavados em máquina de lavar para uma limpeza fácil e rápida
 > Os racks são autoclaváveis (121° C/20 min) e empilháveis
 > Para mais informações consulte: www.eppendorf.com/tube-racks
 > Autoclavável (121 °C, 20 min)

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Storage Film, autoadesivo, PCR clean, 100 uni. (2 sacos × 50 uni.) 0030 127.870

Eppendorf Storage Foil, autoadesivo, PCR clean, 100 uni. 0030 127.889

Eppendorf Sealing Mat, para DWP 96/2000, PCR clean, 50 uni. (5 sacos × 10 uni.) 0030 127.960

Eppendorf Sealing Mat, para DWP 96/1000 e DWP 96/500, PCR clean, 50 uni. (5 sacos × 10 uni.) 0030 127.978

Tampa Eppendorf Plates®, para MTP e DWP, PCR clean, 80 uni. (5 sacos × 16 uni.) 0030 131.517

Tampa Eppendorf Plates®, para MTP e DWP, Sterile, 80 uni. (5 sacos × 16 uni.) 0030 131.525

Eppendorf Heat Sealing Film, PCR clean, 100 uni. 0030 127.838

Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 uni. 0030 127.854

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Caixa de armazenamento 10 × 10, para 100 tubos criogênicos, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.508

Caixa de armazenamento 9 × 9, para 81 tubos com tampa de rosca (crio.) 1 – 2mL, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, 

para congelamento até -86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.516

Caixa de armazenamento 9 × 9, para 81 tubos com tampa de rosca (crio.) 3 mL, 2 uni., altura 76 mm, 3 polegadas, polipropileno, para 

congelamento até -86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.540

Caixa de armazenamento 9 × 9, para 81 tubos com tampa de rosca (crio.) 4 – 5 mL, 2 uni., altura 102 mm, 4 polegadas, polipropileno, 

para congelamento até -86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.567

Caixa de armazenamento 8 × 8, para 64 tubos 1 – 2 mL, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.524

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 5 mL, 4 uni., altura 64 mm, 2,5 polegadas, polipropileno, para congelamento até -86 °C, 

autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.532

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 5 mL c/ tampa de rosca, 2 uni., altura 76 mm, 3“, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.613

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 15 mL, 2 uni., altura 127 mm, 5“, polipropileno, para congelamento até -86 °C, 

autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.583

Caixa de armazenamento 3 × 3, para 9 tubos 50 mL e 4 tubos 15 mL, 2 uni., altura 127 mm, 5“, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.591

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Micropistilo, para ressuspensão de pellets em tubos de 1,5/2,0 mL, 10 uni. 0030 120.973

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Tube Rack, 48 posições, para tubos de 0,5 mL, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.800

Eppendorf Tube Rack, 36 posições, para tubos de 1,5 mL e 2,0 mL, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.819

Eppendorf Tube Rack, 12 posições, para tubos de 5,0 mL e 15 mL, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.827

Eppendorf Tube Rack, 12 posições, 6 tubos para 5,0 mL e 15 mL e 6 tubos para 50 mL, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.835

Eppendorf Cuvette Rack, 30 posições, para cubeta de plástico e vidro, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.851

Eppendorf Tube Rack, 36 posições, para tubos criogênicos, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.843
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 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 
 Na página 384 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 

Modelo MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5420 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R

Posicionamento Minicentrífuga de 12 espaços para 

ciclos rápidos, mesmo na mais 

pequena estação de trabalho, não 

refrigerada

Microcentrífuga compacta de 

18 espaços para amostras sensíveis 

a temperaturas

Microcentrífuga compacta de 

24 posições para aplicações de 

biologia molecular, não refrigerada

Microcentrífuga refrigerada 

de 24 posições para amostras 

sensíveis a temperatura

Microcentrífuga silenciosa 

de 24 posições com funções 

excepcionais para uma ampla 

gama de aplicações, não 

refrigerada

Microcentrífuga de 48 posições 

de alto rendimento para amostras 

sensíveis a temperatura

Microcentrífuga com múltipla versatilidade 

e opção de 12 rotores, incluíndo o rotor para 

tubos cônicos de 15 e 50 mL, rotor e rotor de 

balanço livre de 30 posições para MTPs ou 

DWPs, refrigerada para amostras sensíveis a 

temperatura ou não refrigerada

Página(s) 138 139 140 141 142 143 144

Capacidade máx. 12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 × 5,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Máx. RCF 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21.300 × g 21.130 × g 21.300 × g 25.000 × g 30.130 × g

Velocidade máx. 13.400 rpm/14.500 rpm 14.000 rpm 15.060 rpm 15.000 rpm 15.060 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Rotores disponíveis 2 1 2 4 6 9 12

Faixa de controle de temperatura 0 °C a +40 °C -10 °C a +40 °C -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Dimensões (L × P × A) 22,6 × 23,9 × 12,0 cm 30 × 46 × 25 cm 24 × 35 × 22 cm 29 × 48 × 26 cm 24 × 39 × 24 cm 31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm

Altura (com a tampa aberta) 25 cm 52 cm 44 cm 51 cm 48 cm 56 cm/63 cm

Peso sem acessórios 3,7 kg 22 kg 13 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg

Consumo de energia máx. 70 W/85 W 320 W 290 W 350 W 280 W 550 W 475 W/1,050 W

Capacidade do frasco/placa/tubo

Tubos Eppendorf de 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 24 48 48

Tubos Eppendorf Tubes® 5.0 mL – – – – 10 12 16

Tiras PCR de 8 posições 2 – 4 4 12 6 8

Tubos cônicos de 15 mL – – – – – – 6

Tubos cônicos de 50 mL – – – – – – 6

tubos de fundo redondo e de coleta 
de sangue de 13 mm

– – – – – – 12

tubos de fundo redondo e de coleta 
de sangue de 16 mm

– – – – – – 12

tubos de fundo redondo e de coleta 
de sangue de 17,5 mm

– – – – – – 12

Placas PCR/MTP – – – – – – 2

Placas deepwell (DWP) – – – – – – 2
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Modelo 5702/5702 R/5702 RH 5804/5804 R 5810/5810 R Centrifuge 5910 R Centrifuge 5920 R

Posicionamento Centrífuga geral com capacidade média para aplicações 

de cultura de células com velocidade baixa, refrigerada 

para amostras sensíveis a temperatura, aquecimento e 

refrigeração ativa para otimizar a viabilidade de células 

ou não refrigerada

Centrífuga de alta velocidade com capacidade média, 

refrigerada para amostras sensíveis a temperatura ou 

não refrigerada

Centrífuga compacta multiuso com capacidade 

média, refrigerada para amostras sensíveis a 

temperatura ou não refrigerada

Centrífuga super versátil com alta capacidade para 

uma ampla gama de consumíveis, refrigerada para 

amostras sensíveis a temperatura

Centrífuga multiuso de alta demanda com alta 

capacidade, refrigerada para amostras sensíveis a 

temperatura

Página(s) 156 162 162 190 191

Capacidade máx. 4 × 100 mL 4 × 250 mL/2 × 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 4 × 750 mL/4 × 5 MTP 4 × 1.000 mL/4 × 7 MTP

Máx. RCF 3.000 × g 20.913 × g/20.913 × g 20.913 × g 22.132 × g 21.194 × g

Velocidade máx. 4.400 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 13.700 rpm

Faixa de controle de temperatura -9 °C a 40 °C/-9 °C a 42 °C -9 °C a 40 °C –/-9 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Dimensões (L × P × A) 32 × 40 × 24 cm/38 × 58 × 26 cm/38 × 58 × 26 cm 47 × 55 × 34 cm/64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm/70 × 61 × 35 cm 72 × 66 × 37 cm 74 × 71 × 40 cm

Altura (com a tampa aberta) 53 cm/60 cm/60 cm 74 cm 80 cm 85 cm 94 cm

Área de base (dimensões sem painel 
frontal, WxD)

47 × 50 cm/64 × 50 cm 54 × 54 cm/70 × 54 cm 72 × 62 cm 74 × 67 cm

Peso sem acessórios 20 kg/36 kg/36 kg 55 kg/80 kg 68 kg/99 kg 109 kg 139 kg

Consumo de energia máx. 200 W/380 W/380 W 900 W/1.650 W 900 W/1.650 W 1.650 W 1.650 W

Capacidade do frasco/placa/tubo

Tubos Eppendorf de 1,5/2,0 mL 24 104 200 200 368

Tubos Eppendorf Tubes® 5.0 mL 4 32 56 64 108

Tiras PCR de 8 posições – 6 6

Tubos cônicos de 15 mL 20 40 56 64 108

Tubos cônicos de 50 mL 4 16 28 36 52

tubos de fundo redondo e de coleta 
de sangue de 13 mm

36 56 100 120 196

tubos de fundo redondo e de coleta 
de sangue de 16 mm

30 52 80 104 148

tubos de fundo redondo e de coleta 
de sangue de 17,5 mm

24 48 80 84 80

Fracos de 180 – 250 mL (plano) – 4 4 4 8

500 mL Corning® – – 4 4 4

Frascos de 750 mL – – 4 4 4

Frascos de 1.000 mL  – – – 4

Placas PCR/MTP – 10 16 20/4 28/8

Placas deepwell (DWP) – 4 4 4 8

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 
 Na página 384 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
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 Funções especiais para MiniSpin plus 
 >  Conversão rpm/rcf automática
 > Extensão de tempo até 99 min ou centrifugação contínua 

 MiniSpin®/MiniSpin® plus 

 Descrição 
 As MiniSpin e MiniSpin plus potentes e amigáveis ao usuário são sufi cientemente pequenas para que cada estação de trabalho possa ser 
equipada com uma centrífuga „individual“. Estão disponíveis dois modelos para atender às suas necessidades. A MiniSpin plus oferece 
velocidade sufi ciente para separações em biologia molecular.  

 Características do produto 
 >  Capacidade do rotor: 12 × 1,5/2,0 mL recipientes, 2 × tiras de PCR
 > Velocidade máx.: 14.100 × g (14.500 rpm)
 > Área da base extremamente compacta
 > Tempo de aceleração e desaceleração < 13 s
 > Visor digital amigável ao usuário para tempo e velocidade
 > Câmara de rotor metálica
 > Tecla short spin (centrifugação breve) separada para centrifugação rápida e confortável
 > O fluxo de ventilação ótimo reduz o aquecimento e protege amostras termossensíveis
 > Fechamento da tampa através de toque suave para um bloqueio ergonômico da tampa
 > Abertura automática da tampa no final do ciclo para evitar o aquecimento da amostra e 
para permitir fácil acesso às amostras 

 Características do produto 
 >  Capacidade máx. do rotor: 18 × 1,5/2,0 mL recipientes
 > Velocidade máx.: 16.873 × g (14.000 rpm) para separação rápida
 > Área da base reduzida e altura de acesso baixa de 23 cm
 > Design OptiBowl® para operação silenciosa – mesmo sem a tampa do rotor 
 > O rotor Eppendorf QuickLock® permite o bloqueio rápido e ergonômico da tampa
 > Fechamento da tampa através de toque suave com apenas um dedo para uma operação 
ergonômica

 > Intervalo de temperatura de 0 °C a +40 °C
 > Temperatura garantida de 4°C a velocidade de rotação máxima
 > Função FastTemp para pré-refrigeração rápida e máxima exatidão da temperatura no 
interior do rotor

 > O desligamento de energia ECO se ativa após 8 horas de não utilização para reduzir o 
consumo de energia (46% ao longo da noite) e prolongar a vida útil do compressor (pode 
ser desativado) 

 Descrição 
 A Centrifuge 5418 R refrigerada com seu rotor com 18 posições foi criada particularmente para capacidades baixas e médias em tubos 
e Microtainer® de 1,5/2,0 mL. A sua velocidade de até 16.873 × g possibilita as aplicações de biologia molecular. Para além disso, este 
dispositivo compacto tem uma altura particularmente baixa e caracteriza-se pelo seu funcionamento silencioso. 

 Centrifuge 5418 R 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge MiniSpin®, não refrigerada, com Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz 5452 000.018

Centrifuge MiniSpin® plus, não refrigerada, com Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz 5453 000.011

Rotor F-55-16-5 PCR 5452 727.007

Rotor F-45-12-11 5452 720.008

Adaptador, para 1 tubo 0.5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5418 R, refrigerada, com Rotor FA-45-18-11 e tampa do rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5401 000.013

Adaptador, para 1 tubo 0.5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008
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 Centrifuge 5420 

 Descrição 
 A nova Centrifuge 5420 foi projetada pensando em suas aplicações de biologia molecular.A gama de métodos inclui purifi cação de DNA/RNA, 
extração de DNA de gel de agarose e kits de reação PCR. É particularmente compacta para economizar espaço na bancada do laboratório e 
tem um painel de controle de teclado de fácil limpeza.Você pode centrifugar até 24 tubos de 1,5 a 2,0 mL. Adaptadores adicionais aumentam 
o intervalo de volume para tubos de 0,4 e 0,5 mL bem como 0,6 mL BD Microtainer®. Está também disponível um rotor para 32 tubos PCR 
(0.2 mL) ou para quatro tiras PCR. Para sua segurança, o rotor padrão tem um compartimento estanque a aerossóis para uma centrifugação 
segura de amostras perigosas como vírus, bactérias patogénicas ou amostras radioativas. 

 Características do produto 
 >  Rotor padrão para até 24 tubos x 1,5 e 2,0 mL
 > Opção de rotor para até 32 tubos PCR x 0,2 mL ou 4 tiras PCR x de 8 posições
 > Adaptadores para tubos de 0,2, 0,4 e 0,5 mL bem como de 0,6 mL BD Microtainer® 
 > Fecho de tampa com apenas um dedo para fecho ergonômico da tampa
 > Abertura automática da tampa no final do ciclo para evitar o aquecimento da amostra e 
para permitir fácil acesso às amostras

 > Rotores de alumínio anodizado e tampas de rotor de alta qualidade
 > Tecla de centrifugação rápida - não é necessário manter a tecla pressionada
 > Painel de controle de teclado de fácil limpeza
 > Compacta para ocupar pouco espaço na bancada do laboratório: 24 x 35 x 22 cm 
(L × P × A)

 > Velocidade máx.: 21.300 × g (15.060 rpm) 

 Centrifuge 5424 R 

 Descrição 
 A Centrifuge 5424 R refrigerada é o standard em laboratórios quando se trata de refrigeração efi caz (p. ex., rápida refrigeração de 
temperatura ambiente para a temperatura defi nida) em um equipamento muito ergonômico. Com uma tecnologia de refrigeração de ponta, 
assegura uma alta exatidão de temperatura para uma máxima proteção de amostras e os melhores resultados na separação. Ótimo para a 
utilização diária em laboratórios. 

 Características do produto 
 >  Capacidade máx. do rotor: 24 × 1,5/2,0 mL recipientes
 > Velocidade máx.: 21.130 × g (15.000 rpm)
 > DesignOptiBowl® para operação silenciosa, mesmo sem a tampa do rotor
 > Fechamento da tampa através de toque suave com apenas um dedo para uma operação 
ergonômica

 > Intervalo de temperatura de -10 °C a +40 °C
 > O desligamento de energia ECO se ativa após 8 horas de não utilização para reduzir o 
consumo de energia (40 % ao longo da noite) e prolongar a vida útil do compressor (pode 
ser desativado)

 > Função FastTemp para uma rápida pré-refrigeração da centrífuga, por exemplo, de ~21 °C 
para 4 °C em apenas 8 minutos

 > Temperatura garantida de 4 °C a velocidade de rotação máxima
 > Dreno de condensação embutido para eliminar a acumulação de água na câmara do rotor
 > A tecnologia do compressor patenteada reduz vibrações e protege as suas amostras 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5424 R, refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.219

Centrifuge 5424 R, refrigerada, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.618

Centrifuge 5424 R, refrigerada, com Rotor FA-45-24-11, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.014

Centrifuge 5424 R, refrigerada, com Rotor FA-45-24-11, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.413

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5420, não refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5420 000.318

Centrifuge 5420, não refrigerada, com rotor resistente a aerossóisFA-24x2, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5420 000.113
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 Centrifuge 5425 

 Descrição 
 Essa centrífuga de 24 posições foi projetada para ser extremamente silenciosa. Os ciclos curtos de 12 minutos tem um nível de ruído, em 
média, de apenas 45 dB(A). Isso é sufi ciente para a centrifugação de maior parte dos kits de rotina para purifi cação de DNA/RNA. Durante 
ciclos mais longos, a ventoinha trabalha com capacidade máxima para dissipar o calor do ciclo restante. A centrífuga 5425 é a sucessora da 
famosa centrífuga 5424. Tem tudo o que tinha e ainda tem novas funções para tornar o seu trabalho diário mais agradável.  

 Características do produto 
 >  Microcentrífuga silenciosa para trabalho sem estresse
 > Tampas Eppendorf QuickLock® resistentes a aerossóis para manipulação simples e segura 
 > Funções de software excepcionais (p. ex.,10 rampas de aceleração e parada, 3 botões de 
programa, função rápida sem pressionamento contínuo do botão)

 > Programa de rotor ampliado (p. ex.,5.0 mL rotor, rotor de balanço livre para tiras PCR)
 > Design OptiBowl® para operação silenciosa, mesmo sem a tampa do rotor
 > Fechamento suave da tampa através de toque suave com apenas um dedo para uma 
operação ergonômica

 > A abertura automática da tampa no fim da centrifugação – evita o aquecimento das 
amostras e permite um acesso fácil às amostras

 > Capacidade máx. do rotor: 10 × 5,0 mL recipientes
 > Velocidade máx.: 21.300 × g (15.060 rpm) 

 Centrifuge 5427 R 

 Descrição 
 A Centrifuge 5427 R refrigerada foi projetada para aplicações de pesquisa de alto rendimento. Com seu rotor de 48 posições estanque ao 
aerossol, enfrenta mesmo os desafi os mais duros de forma segura e confi ável para proporcionar a você o aumento de efi ciência de que 
necessita. Todos os rotores resistentes a aerossóis estão equipados com as tampas Eppendorf QuickLock® para fácil abertura e fecho da 
tampa do rotor. Selecione a Centrifuge 5427 R se uma microcentrífuga de 24 posições não corresponder às suas necessidades relativamente à 
capacidade de tubos e se não precisar da versatilidade que a Centrifuge 5430 Roferece. 

 Características do produto 
 >  Capacidade do rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL Eppendorf QuickLock®; o rotor permite 
fechar a tampa de modo rápido e ergonômico

 > Velocidade máx.: 25.000 × g (16.220 rpm) 
 > O rotor com 48 posições de alta capacidade aumenta significativamente a produtividade 
para economizar tempo valioso

 > Fechamento através de toque suave com apenas um dedo para uma operação ergonômica
 > Intervalo de temperatura de -11 °C a 40 °C
 > A função FastTemp para uma rápida pré-refrigeração da centrífuga, por ex., de ~ 23 °C 
para 4 °C em apenas 11 minutos

 > O ECO shut-off pode ser programado para se ativar após 1, 2, 4 ou 8 horas de não 
utilização para economia máxima de energia e vida útil mais prolongada do compressor

 > Drenagem de condensação incorporada para eliminar o acúmulo de água
 > Identificação automática do rotor e detecção de desequilíbrio para a máxima segurança 
operacional 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5425, não refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000.310

Centrifuge 5425, não refrigerada, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000.719

Centrifuge 5425, não refrigerada, com rotor FA-24x2, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000.115

Centrifuge 5425, não refrigerada, com rotor FA-24x2, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000.514

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5427 R, refrigerada, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.012

Centrifuge 5427 R, refrigerada, com Rotor FA-45-12-17, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.632

Centrifuge 5427 R, refrigerada, com Rotor FA-45-30-11, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.535

Centrifuge 5427 R, refrigerada, com Rotor FA-45-48-11, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000.217
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Centrifuge 5430/5430 R

Características do produto
 > Capacidade máx. do rotor: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
 > Velocidade máx.: 30.130 × g (17.500 rpm)
 > Versatilidade notável, com 12 rotores diferentes 
 > Fechamento suave da tampa através de toque suave com apenas um dedo para uma 
operação ergonômica

 > Operado por menu, menu de operação multilíngue (inglês, alemão, francês, espanhol), 
dotado de visor grande com iluminação de fundo

 > 5 teclas de programa para acesso fácil aos programas de rotina
 > Salva até 50 programas definidos pelo utilizador
 > Identificação automática do rotor e detecção de desequilíbrio para a máxima segurança 
operacional

 > Eppendorf QuickLock® – Sistema para abrir e fechar rapidamente a tampa do rotor

Características especiais para a Centrífuga 5430 R
 > Intervalo de temperatura: -11 °C a +40 °C 
 > A tecnologia de compressor patenteada reduz as vibrações e protege as suas amostras 
 > A refrigeração contínua mantém uma temperatura constante após a conclusão do ciclo – 
suas amostram permanecem frias

 > Função FastTemp pro® para pré-refrigeração programável de acordo com o dia e a hora
 > O desligamento ECO se ativa após 8 horas de não utilização para reduzir o consumo 
de energia (37 % ao longo da noite) e prolongar a vida útil do compressor (pode ser 
desativado no menu) 

 > Drenagem de condensação incorporada para eliminar o acúmulo de água 

Descrição
Os modelos de transição únicos Centrifuge 5430 e 5430 R combinam as melhores características de uma microcentrífuga (área de base 
reduzida) e a centrífuga multiusos (versatilidade) em um único instrumento. Estas centrífugas trabalham com rotores para tubos Eppendorf 
e tiras PCR como se esperaria de qualquer microcentrífuga. Mas não é tudo. Em tamanho compacto, a Centrifuge 5430 e 5430 R também 
acomodam rotores para placas de teste micro e tubos cônicos de 15/50 mL. Agora, o programa de rotores foi expandido com rotores 
Eppendorf QuickLock® adicionais. Isso inclui rotores com 48 posições (1,5/2,0 mL), um rotor com 16 posições para Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
e um rotor de balanço livre (24 × 1,5/2,0 mL). Com sua versatilidade incomparável, a Centrifuge 5430 e Centrifuge 5430 R são os produtos-
bandeira entre o portfólio de microcentrífugas Eppendorf. 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

Especificações técnicas

Modelo MiniSpin® MiniSpin® plus 5418 R 5420

Máx. RCF 12.100 × g 14.100 × g 16.873 × g 21.300 × g

Velocidade máx. 15.060 rpm

Capacidade máx. 12 × 1,5/2,0 mL 12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL

Rotores disponíveis 2 2 1 2

Tempo de aceleração1) 13 s 13 s 11 s 15 s

Tempo de desaceleração1) 12 s 12 s 12 s 15 s

Temporizador 15 s – 30 min 15 s a 99 min, com função 

de centrifugação contínua

30 s a 9:59 h, com função 

de centrifugação contínua

10 s a 9:59 h, com função 

de centrifugação contínua

Função de parada SOFT não não

Nível de ruído < 49 dB(A) < 52 dB(A) < 47 dB(A) < 56 dB(A) com rotor 

FA-24x2

Consumo de energia máx. 70 W 85 W 320 W 290 W

Dimensões (L × P × A) 22,6 × 23,9 × 12,0 cm 22,6 × 23,9 × 12,0 cm 30 × 46 × 25 cm 24 × 35 × 22 cm

Altura (com a tampa aberta) 25 cm 25 cm 52 cm 44 cm

Peso sem acessórios 3,7 kg 3,7 kg 22 kg 13 kg

Refrigeração não refrigerada não refrigerada refrigerada não refrigerada

Faixa de controle de temperatura 0 °C a +40 °C
1) Os tempos de aceleração e desaceleração podem variar dependendo da versão do rotor, carga e da tensão.

Especificações Técnicas Microcentrífugas

Especificações técnicas

Modelo 5424 R 5425 5427 R 5430 5430 R

Máx. RCF 21.130 × g 21.300 × g 25.000 × g 30.130 × g 30.130 × g

Velocidade máx. 15.060 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm 17.500 rpm

Capacidade máx. 24 × 1,5/2,0 mL 10 × 5,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 

6 × 50 mL, 2 × MTP

48 × 1,5/2,0 mL, 

6 × 50 mL, 2 × MTP

Rotores disponíveis 4 6 9 12 12

Tempo de aceleração1) 15 s 15 s 18 s 14 s 14 s

Tempo de desaceleração1) 16 s 15 s 18 s 15 s 15 s

Temporizador 30 s a 9:59 h, 

com função de 

centrifugação 

contínua

10 s a 9:59 h, 

com função de 

centrifugação 

contínua

10 s a 9:59 h 30 s a 99:59 h, 

com função de 

centrifugação 

contínua

30 s a 99:59 h, 

com função de 

centrifugação 

contínua

Função de parada SOFT sim 10 rampas sim sim

Nível de ruído < 48 dB(A) com 

rotor FA-45-24-11

< 45 dB(A) nos 

primeiros 12 

minutos e < 51 

dB(A) com rotor 

FA-24x2

< 46 dB(A) com 

Rotor F-45-48-11

< 58 dB(A) com 

Rotor F-45-30-11

< 54 dB(A) com 

Rotor F-45-30-11

Consumo de energia máx. 350 W 280 W 550 W 475 W 1,050 W

Dimensões (L × P × A) 29 × 48 × 26 cm 24 × 39 × 24 cm 31,9 × 54,0 × 

25,4 cm

33 × 42 × 25 cm 38 × 64 × 29 cm

Altura (com a tampa aberta) 51 cm 48 cm 56 cm 63 cm

Peso sem acessórios 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg 56 kg

Refrigeração refrigerada não refrigerada refrigerada não refrigerada refrigerada

Faixa de controle de temperatura -10 °C a +40 °C -11 °C a 40 °C - -11 °C a 40 °C
1) Os tempos de aceleração e desaceleração podem variar dependendo da versão do rotor, carga e da tensão.

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5430, não refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.011

Centrifuge 5430, não refrigerada, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.615

Centrifuge 5430, não refrigerada, com Rotor FA-45-30-11 incl. tampa do rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.216

Centrifuge 5430, não refrigerada, com Rotor FA-45-30-11 incl. tampa do rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000.410

Centrifuge 5430 R, refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.210

Centrifuge 5430 R, refrigerada, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.619

Centrifuge 5430 R, refrigerada, com Rotor FA-45-30-11 incl. tampa do rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.015

Centrifuge 5430 R, refrigerada, com Rotor FA-45-30-11 incl. tampa do rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000.414
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 Adaptador para tubos PCR 0,2 mL 
 >  Ideal para centrifugar tubos PCR 
depois da preparação da reação. 
Adaptador cabe em qualquer rotor 
Eppendorf 1,5/2,0 mL 

 Adaptador para BD Microtainer® e 
tubos 0,5 mL  
 >  O adaptador pode ser usado com 
qualquer rotor Eppendorf para tubos 
1,5/2,0 mL  

 Rotores e adaptadores para centrífuga 5418 R 

 Rotores MiniSpin/MiniSpin plus 

 Rotor F-45-12-11 
 >  Para tubos 12 x 1,5/2,0 mL 

 Rotor F-55-16-5 PCR 
 >  Para tiras 2 x PCR 

 Rotor FA-45-18-11 
 >  Para tubos 18 × 1,5/2,0 mL fornecido 
standard com tampa estanque a 
aerossóis Eppendorf QuickLock para 
fechamento rápido e confiável 

 Rotores para Centrifuge 5420 

 Rotor FA-24x2 para Centrifuge 5420 
 >  Velocidade máx.: 
21.300 × g (15.060 rpm)

 > Capacidade máx.:
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Estanque ao aerossol 

 Rotor F-32x0.2-PCR para 
Centrifuge 5420 
 >  Velocidade máx.: 18.134 × g 
(15.060 rpm)

 > Capacidade máx: 4 tiras × PCR ou 
32 × tubos PCR (0,2 mL) 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-45-18-11, anti-aerosol, ângulo 45°, 18 posições, diâmetro de tubo máx.11 mm, incl. tampa do rotor (alumínio) 5418 707.005

Adaptador, para 1 tubo 0,5 mL ou microtainer, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-24x2 para Centrifuge 5420, resistente a aerossóis, para 24 tubos de × 1,5/2,0 mL, incl. tampa de rotor estanque ao aerossol 5495 400.001

Rotor F-32x0.2-PCR para Centrifuge 5420, para 32 tubos PCR de × 0,2 mL ou 4 × 8 tiras PCR, incl. tampa do rotor 5495 404.007

Adaptador, para 1 tubo 0,5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor F-45-12-11 5452 720.008

Rotor F-55-16-5 PCR 5452 727.007



Sample Handling Sample Handling

149148
 C

E
N

T
R

IF
U

G
E

S
 

A
N

D
 R

O
T

O
R

S
 

 C
E

N
T

R
IF

U
G

E
S

 
A

N
D

 R
O

T
O

R
S

 

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 Rotores para Centrifuge 5424 R 

 Rotor FA-45-24-11 
 >  Velocidade máx.: 21.130 × g 
(15.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas 

 Rotor FA-45-24-11-Special 
 >  Velocidade máx.: 21.130 × g 
(15.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas

 > Revestimento PTFE para maior 
resistência química 

 Rotor F-45-18-11-Kit 
 >  Velocidade máx.: 18.111 × g 
(15.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 18 × colunas 
rotativas ou tubos de 1,5/2,0 mL

 > Borda maior que evita que as tampas 
dos tubos saiam 

 Rotor F-45-32-5-PCR 
 >  Velocidade máx.: 18.615 × g 
(15.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 4 × tiras PCR 

 Rotores para Centrifuge 5425 

 Rotor FA-24x2 
 >  Velocidade máx.: 21.300 × g 
(15.060 rpm)

 > Capacidade máx.: 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock® 

 Rotor FA-24x2-PTFE 
 >  Velocidade máx.: 21.300 × g 
(15.060 rpm)

 > Capacidade máx.: 24 tubos × 
1,5/2,0 mL

 > Estanque ao aerossol com Eppendorf 
QuickLock

 > Revestimento PTFE para alta 
resistência química 

 Rotor FA-10x5 
 >  Velocidade máx.: 21.300 × g 
(15.060 rpm)

 > Capacidade máx: 10 × Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock® 

 Kit de rotor FA-18x2 
 >  Velocidade máx.: 18.565 × g 
(15.060 rpm)

 > Rotor com borda superior para 
centrifugação segura de até 
18 colunas de centrifugação

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock® 

 Rotor F-32x0.2-PCR 
 >  Velocidade máx.: 18.134 × g 
(15.060 rpm)

 > Para 4 tiras × PCR ou 32 tubos × PCR 
(0,2 mL) 

 Rotor 96x0.2-PCR 
 >  Velocidade máx.: 3.217 × g 
(6.000 rpm)

 > Novo rotor de balanço livre
 > Para 12 × 8 tiras PCR 0,1/0,2 mL 
ou 4 × 1/4 twin.tec placa PCR 96, 
unskirted divisível ou 96 × tubos PCR 
com 0,2 mL 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-45-24-11, Estanque a aerossóis 5424 702.007

Rotor FA-45-24-11-Special, Estanque a aerossóis 5424 700.004

Rotor F-45-18-11-Kit 5424 706.002

Rotor F-45-32-5-PCR 5424 704.000

Adaptador, para 1 tubo 0,5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-24x2, Estanque a aerossóis, para tubos 24 × 1,5/2,0 mL, incl. tampa de rotor estanque ao aerossol 5495 500.006

Rotor FA-24x2-PTFE, Estanque a aerossóis, com revestimento PTFE, para 24 tubos × 1,5/2,0 mL, incl. tampa de rotor estanque ao 

aerossol

5495 503.005

Rotor FA-10x5, Estanque a aerossóis, para tubos 10 × 5.0 mL (tampa de encaixar e aparafusar), incl. tampa de rotor estanque ao aerossol 5495 505.008

Rotor FA-18x2-Kit, Estanque a aerossóis, para 18 tubos ou colunas de centrifugação de × 1,5/2,0 mL, incl. tampa de rotor estanque ao 

aerossol

5495 508.007

Rotor F-32x0.2-PCR, para 32 tubos PCR de × 0,2 mL ou 4 × 8 tiras PCR, incl. tampa do rotor 5495 510.001

Rotor S-96x0.2-PCR, para 96 tubos PCR × 0,2 mL ou 12 × 8 tiras PCR, incl. copos 5495 512.004

Adaptador, para 1 tubo 0,5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 768.002

Adaptador, para 1 crio-recipiente, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HPLC, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 770.007

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008
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Rotores para Centrifuge 5427 R

Rotor FA-45-48-11
 > Velocidade máx.: 18.210 × g 
(12.700 rpm)

 > Capacidade máx.: 
48 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol com tampa Eppendorf 
QuickLock®

Rotor F-45-48-11
 > Velocidade máx.: 18.210 × g 
(12.700 rpm)

 > Capacidade máx.: 
48 tubos × 1,5/2,0 mL

Rotor FA-45-30-11
 > Velocidade máx.: 20.800 × g 
(14.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 
30 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol com tampa Eppendorf 
QuickLock®

Rotor F-45-30-11
 > Velocidade máx.: 20.800 × g 
(14.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 
30 tubos × 1,5/2,0 mL

Rotor FA-45-24-11
 > Velocidade máx.: 25.000 × g 
(16.220 rpm)

 > Capacidade máx.: 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol com tampa Eppendorf 
QuickLock®

Rotor FA-45-24-11-Kit
 > Velocidade máx.: 19.100 × g 
(13.200 rpm)

 > Rotor com borda mais alta para 
centrifugação segura de 24 colunas 
de centrifugação

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor S-24-11-AT
 > Velocidade máx.: 16.049 × g 
(12.700 rpm)

 > Rotor de balanço livre para 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock®

 > Perfeito para aplicações de separação 
de fases, tal como extração com 
fenol-clorofórmio

Rotor FA-45-12-17
 > Velocidade máx.: 20.600 × g 
(14.000 rpm)

 > Capacidade máx: 12 × Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-5-PCR
 > Velocidade máx.: 11.710 × g 
(10.500 rpm)

 > Rotor para tira PCR até 48 tubos 
PCR × 0,2 mL

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-45-48-11, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5409 710.001

Rotor F-45-48-11, incl. tampa do rotor 5409 712.004

Rotor FA-45-30-11, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5409 706.004

Rotor F-45-30-11, incl. tampa do rotor 5409 708.007

Rotor FA-45-24-11, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5409 702.009

Rotor FA-45-24-11-Kit, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5409 704.001

Rotor S-24-11-AT, Estanque a aerossóis, incl. proteção contra vento e tampa do rotor 5409 715.003

Rotor F-45-48-5-PCR 5409 714.007

Rotor FA-45-12-17, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor, para 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5409 700.006

Adaptador, para 1 tubo 0,5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 768.002

Adaptador, para 1 crio-recipiente, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HPLC, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 770.007

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008
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 Rotores para Centrifuge 5430/5430 R 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 

 Rotor FA-45-48-11 
 >  Velocidade máx.: 18.210 × g 
(12.700 rpm)

 > Capacidade máx.: 
48 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas

 > Tampa Eppendorf QuickLock® 

 Rotor F-45-48-11 
 >  Velocidade máx.: 18.210 × g 
(12.700 rpm)

 > Capacidade máx.: 
48 tubos × 1,5/2,0 mL 

 Rotor S-24-11-AT 
 >  Velocidade máx.: 16.049 × g 
(12.700 rpm)

 > Rotor de balanço livre para 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Estanque ao aerossol com tampa 
Eppendorf QuickLock®

 > Perfeito para aplicações de separação 
de fases, tal como extração com 
fenol-clorofórmio 

 Rotor FA-45-16-17 
 >  Velocidade máx.: 21.191 × g 
(14.200 rpm)

 > Capacidade máx.: 16 × Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas

 > Tampa Eppendorf QuickLock®

 > Eppendorf Tubes® 5.0 mL com 
tampas com rosca apenas pode usar 
metade (8 ×) dos lugares no rotor 

 Rotor FA-45-30-11 
 >  Velocidade máx.: 20.817 × g 
(14.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 30 
tubos × 1,5/2,0 mL

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas

 > Revestimento PTFE para maior 
resistência química

 > Tampa Eppendorf QuickLock® 

 Rotor FA-45-24-11-Kit 
 >  Velocidade máx.: 19.090 × g 
(13.200 rpm)

 > Rotor com borda mais alta para 
centrifugação segura de 24 colunas 
de centrifugação 

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas

 > Tampa Eppendorf QuickLock® 

 Rotor F-45-30-11 
 >  Velocidade máx.: 20.817 × g 
(14.000 rpm)

 > Capacidade máx.: 
30 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Revestimento PTFE para maior 
resistência química 

 Rotor FA-45-24-11-HS 
 >  Velocidade máx.: 30.130 × g 
(17.500 rpm)

 > Capacidade máx.: 
24 tubos × 1,5/2,0 mL

 > Resultados de separação 
extremamente rápidos

 > Anti-aerosol para centrifugação 
segura de amostras perigosas

 > Revestimento PTFE para maior 
resistência química 

 Rotor F-35-6-30 
 >  Velocidade máx.: 7.745 × g 
(7.830 rpm)

 > Rotor para 6 tubos 
cônicos × 15/50 mL ou 12 
tubos Vacutainer® 

 Rotor A-2-MTP 
 >  Velocidade máx.: 2.204 × g 
(4.680 rpm)

 > Rotor de balanço livre e de 2 posições 
para placas MTP, PCR e deepwell

 > Modelo para-brisas para um 
funcionamento silencioso 

 Rotor F-45-64-5-PCR 
 >  Velocidade máx.: 13.543 × g 
(11.800 rpm)

 > Rotor para tira PCR até 64 tubos 
PCR × 0,2 mL 

 Rotor F-45-18-17-Cryo 
 >  Velocidade máx.: 8.324 × g 
(8.900 rpm)

 > Rotor de 18 lugares para tubos 
Cryovials® 
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Rotores para Centrifuge 5430/5430 R

Opções de adaptador 6 x 15/50 mL rotor de tubo cônico

Adaptador Capacidade do 
rotor3)

Dimensões máx. do tubo 
Ø x L

Máx. RCF Para perfuração Número de 
pedido4)

13 mm redondo 12 13 × 65 – 89 mm 6.443 × g pequeno 5427 740.007

6.100 × g grande 5427 742.000

13 mm redondo 12 13 × 90 – 110 mm 7.471 × g pequeno 5427 741.003

7.129 × g grande 5427 743.006

16 mm redondo 12 16 × 75 – 105 mm 7.005 × g pequeno 5427 732.004

16 × 90 – 105 mm 7.005 × g grande 5427 734.007

17 mm redondo 12 17 × 90 – 125 mm 7.745 × g pequeno 5427 735.003

7.403 × g grande 5427 738.002

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 12 17,5 × 80 mm 6.237 × g pequeno 5427 746.005

17,5 × 80 mm 7.129 × g grande 5427 747.001

15 mL cônico 6 17,5 × 100 – 125 mm 7.540 × g pequeno 5427 726.004

30 mL redondo 6 26 × 92 – 112 mm 7.087 × g grande 5427 736.000

50 mL redondo 6 29 × 95 – 125 mm 7.581 × g grande 5427 737.006

50 mL cônico 6 1) 2) 29,5 × 100 – 125 mm 7.197 × g grande 5427 727.000

Centriprep® 6 29,5 × 100 – 125 mm 7.567 × g grande 5427 723.005
1) Incluídos três conjuntos de 2 dentro do pacote do rotor 6 x 15/50 mL.2) Adaptador acomoda tubos cônicos skirted de 50 mL.3) Por favor efetue um teste manual para determinar a capacidade de carga atual. 
4) Conjunto de 2

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-45-16-17, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor, para 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5427 750.002

Rotor FA-45-48-11, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5427 754.008

Rotor F-45-48-11, incl. tampa do rotor 5427 755.004

Rotor S-24-11-AT, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5427 757.007

Rotor FA-45-30-11, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5427 753.001

Rotor FA-45-24-11-Kit, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5427 752.005

Rotor F-45-30-11, incl. tampa do rotor 5427 712.003

Rotor FA-45-24-11-HS, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5427 710.000

Rotor F-35-6-30, incl. tampa do rotor, com 6 adaptadores, cada para 15 tubos cônicos de mL/50 mL 5427 716.009

Rotor A-2-MTP, incl. proteção contra vento e tampa do rotor, com 2 cestos 5427 700.005

Rotor F-45-64-5-PCR, incl. tampa do rotor e adaptadores 5427 714.006

Rotor F-45-18-17-Cryo, incl. tampa de rotor e adaptadores cryovial 5427 705.007

Adaptador, para 1 recipientes de crio (máx. Ø 13 mm) ou tubos de centrifugação com tampa (Ø 12,2 mm), comprimento máx. 50 mm, 

para rotor F-45-18-17-Cryo, conjunto de 6 uni.

5702 752.002

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 768.002

Adaptador, para 1 crio-recipiente, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HPLC, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 770.007

Adaptador, para 1 tubo 0,5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008

Adaptador, para 1 Tubo HPLC 1,5 mL, para rotor F-45-18-17-Cryo 5427 708.006

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005
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 Visor Centrifuge 5702  Visor da Centrifuge 5702 R e 5702 RH 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 

 Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH 

 Descrição 
 A família 5702 de centrífugas de baixa velocidade para uso geral foi especialmente projetada para atender a exigência de demandas baixas e 
médias dos laboratórios de cultura celular e de pesquisa clínica. Tem um design compacto, de modo a adaptarem-se em qualquer bancada de 
laboratório, funcionamento silencioso para benefi ciar o seu ambiente de trabalho e com 6 diferentes opções de rotor para acomodar qualquer 
tipo de tubos.

O modelo correto para sua aplicação:
 > Centrifuge 5702 para aplicações standard
 > Refrigerado Centrifuge 5702 R para amostras sensíveis ao calor
 > Centrifuge 5702 aquecida e refrigerada RH permite centrifugar sob condições biológicas, melhorando a viabilidade de células para 
resultados mais exatos em aplicações posteriores (p. ex., cultivo de células) 

 Características do produto 
 >  Velocidade máx.: 3.000 × g (4.400 rpm)
 > Bastante compacta para caber em todas as 
bancadas

 > Operação muito silenciosa para beneficiar 
seu ambiente

 > Baixa altura de acesso para fácil 
carregamento e descarregamento de 
amostras

 > Função de parada SOFT (suave) para 
aceleração e frenagem lentas. Otimizadas 
para a separação de células por 
centrifugação gradiente

 > A função “At set RPM” inicia o 
temporizador quando é atingida a 
velocidade de rotação selecionada, para 
ciclos de centrifugação reprodutíveis

 > Bloqueio das teclas para evitar ajustes 
acidentais

 > Câmara de aço inoxidável do rotor é fácil 
de limpar

 > Detecção eletrônica de instabilidade para a 
segurança máxima 

 Características especiais para a 
Centrifuge 5702 R e Centrifuge 5702 RH 
 >  Configurações de temperatura de -9 °C a 
40 °C 

 > FunçãoFastTemp para rápida pré-
refrigeração

 > A refrigeração contínua mantém uma 
temperatura constante após a conclusão 
do ciclo – suas amostram permanecem 
frias

 > O ECO shut-off é ativado após 8 horas 
de inatividade para reduzir o consumo 
de energia e prolongar a vida útil do 
compressor

 > Duas teclas de programa para armazenar 
programas de rotina

 > O aquecimento ativo garante uma alta 
precisão da temperatura durante todo o 
ciclo de centrifugação (somente 5702 RH) 

Especifi cações técnicas

Modelo 5702 5702 R 5702 RH

Máx. RCF 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g

Velocidade 100 – 4.400 rpm (100 rpm passos) 100 – 4.400 rpm (100 rpm passos) 100 – 4.400 rpm (100 rpm passos)

Capacidade máx. 4 × 100 mL 4 × 100 mL 4 × 100 mL

Rotores disponíveis 6 6 6

Tempo de aceleração1) ≤19 s ≤20 s ≤19 s

Tempo de desaceleração1) ≤19 s ≤28 s ≤29 s

Temporizador 0 – 99 min, com função de 

centrifugação contínua

0 – 99 min, com função de 

centrifugação contínua

0 – 99 min, com função de 

centrifugação contínua

Função de parada SOFT sim sim sim

Nível de ruído < 52 dB(A) com rotor A-4-38 <46 dB(A) com rotor A-4-38 <46 dB(A) com rotor A-4-38

Consumo de energia máx. 200 W 380 W 380 W

Dimensões (L × P × A) 32 × 40 × 24 cm 38 × 58 × 26 cm 38 × 58 × 26 cm

Altura (com a tampa aberta) 53 cm 60 cm 60 cm

Peso sem acessórios 20 kg 36 kg 36 kg

Refrigeração não refrigerada refrigerada refrigerada/aquecida

Faixa de controle de temperatura  – -9 °C a 40 °C -9 °C a 42 °C
1) Os tempos de aceleração e desaceleração podem variar dependendo da versão do rotor, carga e da tensão.

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5702, não refrigerada, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5702 000.019

Centrifuge 5702, não refrigerada, com Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 2 conjuntos de 2 adaptadores, 

botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz

5702 000.329

Centrifuge 5702 R, refrigerada, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5703 000.012

Centrifuge 5702 R, refrigerada, com Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos de coleta de sangue 13/16 mm, 2 conjuntos de 2 

adaptadores, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz

5703 000.322

Centrifuge 5702 R, refrigerada, com Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 2 conjuntos de 2 adaptadores, botão 

giratório, 230 V/50 – 60 Hz

5703 000.420

Centrifuge 5702 RH, refrigerada/aquecida, sem rotor, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz 5704 000.016
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Rotores para Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

Rotor A-4-38 com contentores redondos
 > Velocidade máxima: 3.000 × g (4.400 rpm)
 > Rotor padrão para a centrifugação de tubos de coleta de sangue ou tubos cônicos de 
15/50 mL

 > Cestos redondos para tubos com 1,5 – 100 mL
 > Ampla variedade de adaptadores para todos os tipos de tubos de coleta de sangue e de 
tubos de cultura celular

 > Estanque ao aerossol1) tampas para centrifugação segura de amostras perigosas 
disponíveis opcionalmente

1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-4-38 com contentores redondos, incl. 4 cestos redondos 100 mL 5702 720.003

Cesto redondo de 100 mL, para Rotor A-4-38, conjunto de 4 5702 722.006

Tampas anti-aerosol para cestos redondos de 100 mL, conjunto de 2 5702 721.000

Adaptadores para Rotor A-4-38 com 
contentores redondos

                       

Volume do tubo 1,5 – 2,0 mL 1,1 – 1,4 mL 2 – 7 mL 2,6 – 7 mL 4 – 10 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

9 – 15 mL 15 mL cônico 15 mL cônico 25 mL 50 mL cônico 85/100 mL

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 8.5 mm 12.5 mm 13.5 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 25 mm 30 mm 38 mm

Altura máx. do vaso 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm 100 mm 115 mm 106 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

Forma do fundo redondo plano plano plano plano plano redondo cônico cônico redondo cônico redondo

Raio de centrifugação 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm

Máx. RCF 2.900 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.943 × g 2.800 × g 3.000 × g 3.000 × g 2.900 × g 2.900 × g 2.900 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos não 
batem na cruz do rotor.
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 Rotores para Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH 

 Rotor A-4-38 com contentores retangulares 
 >  Velocidade máxima: 2.750 × g (4.400 rpm)
 > Cestos retangulares para tubos com 5 – 25 mL 

 Rotor A-8-17 
 >  Velocidade máxima: 2.800 × g (4.400 rpm)
 > Rotor de baixa capacidade para a centrifugação de tubos cônicos de 15 mL ou tubos de 
vidro de 15 mL

 > Disponíveis opcionalmente adaptadores para tubos cônicos de 15 mL e insertos de 
tapetes de borracha para tubos de vidro 

 Rotor F-45-24-11 
 >  Velocidade máxima: 1.770 × g (4.400 rpm)
 > Rotor de ângulo fixo para 24 tubos × 1,5/2,0 mL 
 > Centrifugação silenciosa, mesmo sem a tampa do rotor
 > Opcionalmente disponíveis adaptadores para:
- tubos PCR 0,2 mL (5425 715.005)
- tubos de centrífuga 0,4 mL (5425 717.008)
- tubos de ensaio micro 0,5 mL e tubos Microtainer® (5425 716.001)

 > Rotor e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min) 

 Rotor F-35-30-17 
 >  Velocidade máxima: 2.750 × g (4.400 rpm)
 > Rotor de alta capacidade para tubos cônicos de 20 × 15 mL ou tubos de vidro 
30 × 15 mL

 > Estão incluídas divisórias para tubos cônicos de 15 mL e tapetes de borracha para uso 
com tubos de vidro 

 Rotor F-45-18-17-Cryo 
 >  Velocidade máxima: 1.970 × g (4.400 rpm)
 > Centrifugação silenciosa, mesmo sem a tampa do rotor
 > Centrifugação de 1 – 2 mL Cryo tubes® (máx. 13 mm Ø, usar com adaptador) e tubos 
com tampa de rosca (máx. 17 mm Ø, não é necessário adaptador)

 > Rotor e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min) 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-8-17, 8 × 15 mL, sem adaptador, sem tapete de borracha 5702 700.002

Rotor F-35-30-17, incl. 30 mangas de aço para tubos 15 mL, com 20 adaptadores para tubos cônicos e 30 tapetes de borracha para 

tubos de fundo redondo

5702 704.008

Rotor F-35-30-17, incl. 10 mangas de aço para tubos 15 mL, com 10 adaptadores para tubos cônicos e 10 tapetes de borracha para 

tubos de fundo redondo

5702 705.004

Rotor F-45-24-11, sem tampa 5702 746.002

Rotor F-45-18-17-Cryo, sem tampa de rotor, sem adaptadores 5702 747.009

Adaptador, para 1 recipientes de crio (máx. Ø 13 mm) ou tubos de centrifugação com tampa (Ø 12,2 mm), comprimento máx. 50 mm, 

para rotor F-45-18-17-Cryo, conjunto de 6 uni.

5702 752.002

Adaptador, para 1 Tubo HPLC 1,5 mL, para rotor F-45-18-17-Cryo 5427 708.006

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-4-38, sem cestos 5702 740.004

Cesto retangular 90 mL, para Rotor A-4-38, conjunto de 4 5702 709.000

Adaptadores para Rotor A-4-38 com 
contentores retangulares

           

Volume do tubo tubos de fundo 

redondo

5 – 7 mL 9 mL 15 mL 25 mL 20 mL

Diâmetro de tubo máx. 12 mm 13 mm 14,5 mm 17,5 mm 25 mm 22 mm

Altura máx. do vaso 75 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

9/36 10/40 8/32 6/24 2/8 4/16

Forma do fundo redondo plano plano plano plano plano

Raio de centrifugação 119 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm

Máx. RCF 2.577 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

Número de pedido 5702 763.004 5702 710.008 5702 711.004 5702 712.000 5702 716.006 5702 713.007
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 Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R 

 Características do produto 
 >  Os rotores de balanço livre e os adaptadores acomodam tubos e 
frascos de 0,2 mL a 750 mL

 > Rotor da placa para centrifugação de todos os tipos de MTP, PCR, 
cultura celular ou Deepwell Plates

 > Rotores de ângulo fixo para aplicações de alta velocidade em tubos 
de 0,2 mL a 85 mL

 > Velocidade de centrifugação até 20.913 × g (14.000 rpm)
 > Tampas Eppendorf QuickLock® estanque ao aerossol para fácil 
utilização com uma mão

 > Baixa altura de acesso de 29 cm para fácil carregamento e 
descarregamento de amostras

 > A base compacta economiza espaço valioso na bancada
 > Identificação automática do rotor e detecção de desequilíbrio para 
a máxima segurança operacional 

 Descrição 
 A Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R com sua 
qualidade e confi abilidade oferecem soluções econômicas para as 
suas aplicações de médio rendimento. ACentrifuge 5804/5804 R é 
uma centrífuga de alta velocidade para necessidades de capacidade 
média. Permite aplicações moleculares em tubos de 250 mL e 
oferece rotores de balanço livre e rotores de ângulo fi xo adicionais, 
bem como capacidade para placa deepwell para maior versatilidade. 
Centrifuge 5810/5810 R é a força de trabalho para laboratórios de 
demandas médias e altas. Centrifuga até 28 tubos cônicos com 50 mL 
ou 56 tubos com 15 mL.  

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 

 Características adicionais das 
Centrifuge 5804 R e 5810 R refrigeradas 
 >  Intervalo de temperatura de -9 °C a 40 °C
 > Função FastTemp para rápida pré-refrigeração
 > A refrigeração contínua mantém uma temperatura constante após 
a conclusão do ciclo – suas amostram permanecem frias

 > O desligamento ECO é ativado após 8 horas de inatividade 
para reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil do 
compressor 
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R Armário rolante

Características do produto
 > O armário rolante com centrífuga integrada cabe embaixo de 
bancadas de laboratório padrão de 90 cm

 > Com 4 rodízios (2 bloqueáveis) e gaveta
 > Dimensões (L × P × A): 70 × 62 × 45 cm

Descrição
Se o espaço é um recurso limitado em seu laboratório, o armário 
rolante da Eppendorf pode dar a você a liberdade e flexibilidade 
para usar sua Centrífuga 5804/5804 R ou 5810/5810 R onde você 
necessita dela. Use o armário rolante se não houver espaço suficiente 
na bancada normal ou para transportar e usar a centrífuga em outros 
laboratórios. A gaveta inclusa proporciona espaço de armazenamento 
adicional para seus rotores e adaptadores.

Especificações técnicas

Modelo 5804 5804 R 5810 5810 R

Máx. RCF 20.913 × g 20.913 × g 20.913 × g 20.913 × g

Máx. RCF com rotor de ângulo fixo 20.913 × g 20.913 × g 20.913 × g 20.913 × g

Máx. RCF com rotor basculante 4.500 × g 4.500 × g 4.500 × g 4.500 × g

Máx. RCF com rotor de placa 2.250 × g 2.250 × g 3.486 × g 3.486 × g

Velocidade 200 – 14.000 rpm 200 – 14.000 rpm 200 – 14.000 rpm 200 – 14.000 rpm

Capacidade máx. 4 × 250 mL/2 × 5 MTP 4 × 250 mL/2 × 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP

Rotores disponíveis 12 12 18 18

Rampas de travagem/aceleração 10/10 10/10 10/10 10/10

Número de programas 35 programas definidos 

pelo usuário

35 programas definidos 

pelo usuário

35 programas definidos 

pelo usuário

35 programas definidos 

pelo usuário

Temporizador 1 min a 99 min, com 

função de ciclo contínuo, 

centrifugação breve

1 min a 99 min, com 

função de ciclo contínuo, 

centrifugação breve

1 min a 99 min, com 

função de ciclo contínuo, 

centrifugação breve

1 min a 99 min, com 

função de ciclo contínuo, 

centrifugação breve

Nível de ruído < 62 dB(A) < 58 dB(A) <70 dB(A) <56 dB(A)

Nível de ruído

Rotor FA-45-6-30 (6×50 mL) <55 dB(A) <54 dB(A) <56 dB(A) <55 dB(A)

Rotor S-4-104 (4×750 mL) <59 dB(A) <56 dB(A)

Rotor S-4-72 (4×250 mL) <62 dB(A) <58 dB(A) – –

Fonte de alimentação 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 900 W 1.650 W 900 W 1.650 W

Dimensões (L × P × A) 47 × 55 × 34 cm 64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm 70 × 61 × 35 cm

Área de base (dimensões sem painel 
frontal, WxD)

47 × 50 cm 64 × 50 cm 54 × 54 cm 70 × 54 cm

Altura (com a tampa aberta) 74 cm 74 cm 80 cm 80 cm

Peso sem acessórios 55 kg 80 kg 68 kg 99 kg

Refrigeração não refrigerada refrigerada não refrigerada refrigerada

Faixa de controle de temperatura -9 °C a 40 °C – -9 °C a 40 °C

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Armário rolante, para Centrífuga 5804/5804 R e 5810/5810 R 5821 020.010

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5804, não refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5804 000.013

Centrifuge 5804 R, refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5805 000.017

Centrifuge 5810, não refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5810 000.017

Centrifuge 5810 R, refrigerada, sem rotor, keypad, 230 V/50 – 60 Hz 5811 000.010
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 Pacotes de centrífugas 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 

Número de vasos por adaptador/rotor

Pacotes de centrífugas 15 mL cônico 50 mL cônico

5702/5702 R 2/8 1/4

5804/5804 R + Rotor A-4-44 4/16 1/4

5804/5804 R + Rotor S-4-72 8/32 4/16

5810/5810 R + Rotor A-4-62 9/36 4/16

5810/5810 R + Rotor A-4-81 12/48 5/20

5810/5810 R + Rotor S-4-104 14/56 7/28

13 mm 16 mm

5810/5810 R + S-4-104 23/92 20/80

 Descrição 
 Quer precise de uma centrífuga refrigerada ou não refrigerada 
para aplicações de baixo ou médio rendimento, um destes pacotes 
corresponde a seus requisitos.
 
Os pacotes de centrífugas para cultura celular inlcuem
 > Centrifuge 5702/5702 R, 5804/5804 R or 5810/5810 R
 > Rotor de balanço livre incl. cestos
 > Quatro adaptadores para tubos cônicos 15 mL 
(dois conjuntos de 2)

 > Quatro adaptadores para tubos cônicos 50 mL 
(dois conjuntos de 2)

 
Os pacotes de centrífugas para tubos de fundo redondo incluem
 > Centrifuge 5810/ 5810 R
 > Rotor de balanço livre S-4-104 incl. cestos
 > Quatro adaptadores para tubos de fundo redondo 13 mm (5/7 mL) 
(dois conjuntos de 2)

 > Quatro adaptadores para tubos de fundo redondo 16 mm (10 mL) 
(dois conjuntos de 2)

Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL
Os Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL são a solução ideal 
para aplicações de cultura celular e biologia celular, assim como 
para protocolos de preparação de amostras em laboratórios de 
microbiologia e biologia molecular. Design seguro e fácil manuseio 
asseguram um processamento de amostras otimizado.

Material Premium USP classe 6 assegura
 > A mais alta integridade de amostras
 > Alta estabilidade de força g-Safe® na centrifugação
 > Ótima visibilidade de amostras e pellets

Para mais informações consulte o capítulo „Tubos e placas de 
reação“ na página 120 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Capacidade máx. por rotor Número de pedido

Centrifuge 5702, não refrigerada, com Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, 2 conjuntos de 2 adaptadores, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz

 8 × 15 mL/4 × 50 mL  5702 000.329

Centrifuge 5702 R, refrigerada, com Rotor A-4-38 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 

2 conjuntos de 2 adaptadores, botão giratório, 230 V/50 – 60 Hz

 8 × 15 mL/4 × 50 mL  5703 000.420

Centrifuge 5804, não refrigerada, com Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 16 × 15 mL/4 × 50 mL  5804 000.323

Centrifuge 5804 R, refrigerada, com Rotor A-4-44 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 

keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 16 × 15 mL/4 × 50 mL  5805 000.327

Centrifuge 5804, não refrigerada, com Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 32 × 15 mL/16 × 50 mL  5804 000.528

Centrifuge 5804 R, refrigerada, com Rotor S-4-72 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 

keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 32 × 15 mL/16 × 50 mL  5805 000.629

Centrifuge 5810, não refrigerada, com Rotor A-4-62 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 36 × 15 mL/16 × 50 mL  5810 000.327

Centrifuge 5810 R, refrigerada, com Rotor A-4-62 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 

keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 36 × 15 mL/16 × 50 mL  5811 000.320

Centrifuge 5810, não refrigerada, com Rotor A-4-81 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 48 × 15 mL/20 × 50 mL  5810 000.424

Centrifuge 5810 R, refrigerada, com Rotor A-4-81 incl. adaptadores para tubos cônicos 15/50 mL, 

keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 48 × 15 mL/20 × 50 mL  5811 000.428

Centrifuge 5810, não refrigerada, com Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 56 × 15 mL/28 × 50 mL  5810 000.521

Centrifuge 5810 R, refrigerada, com Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos cônicos 

15/50 mL, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 56 × 15 mL/28 × 50 mL  5811 000.622

Centrifuge 5810, não refrigerada, com Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos de fundo 

redondo 13/16 mm, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 92 × 13 mm/80 × 16 mm  5810 000.629

Centrifuge 5810 R, refrigerada, com Rotor S-4-104 incl. adaptadores para tubos de fundo redondo 

13/16 mm, keypad, 230 V/50 – 60 Hz

 92 × 13 mm/80 × 16 mm  5811 000.827
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Modelo Rotor S-4-104 Rotor A-4-81 Rotor A-4-62 Rotor S-4-72 Rotor A-4-44 Rotor A-2-DWP-AT Rotor A-2-DWP

Capacidade máx.
5804/5804 R

4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 250 mL 4 × 250 mL



4 × 100 mL



2 × 6 MTP 2 × 5 MTP



5810/5810 R       

Posicionamento Rotor de balanço livre de média 

capacidade para centrifugação 

de sangue, bactérias, cultura de 

células e placas

Rotor de balanço livre de média 

capacidade para centrifugação 

de sangue, bactérias, cultura de 

células e placas

Rotor basculante econômico para 

centrifugação de sangue, bactérias, 

culturas celulares e placas

Rotor basculante econômico para 

centrifugação de sangue, bactérias, 

culturas celulares

Rotor basculante de alta velocidade 

para plasma pobre em plaquetas, 

sangue, bactérias e culturas 

celulares

Rotor de placa deepwell anti-aerosol 

para centrifugação segura de 

amostras perigosas

Rotor de placa deepwell econômico

Tubos/placas para estanqueidade de 
aerossol

sim/sim sim/não sim/não não/– sim/– –/sim –/não

Máx. RCF 3.214 × g 3.220 × g 3.220 × g 3.234 × g 4.500 × g 3.486 × g 2.250 × g

Velocidade máx. 3.900 rpm 4.000 rpm 4.000 rpm 4.200 rpm 5.000 rpm 4.500 rpm 3.700 rpm

Eppendorf Tubes® 5.0 mL e 15 mL 
cônico

56 48 36 32 16

Tubos cônicos de 50 mL 28 20/281) 16 16 4/81)

tubos de fundo redondo e de coleta de 
sangue de 13 mm

92 100 60 56 36

tubos de fundo redondo e de coleta de 
sangue de 16 mm

80 64 48 52 28

Micro de tubo de 1,5/2,0 mL 200 80 64 104 48 48 48

Placas PCR/MTP 16 16 16 8 8

Placas deepwell (DWP) 4 4 4 4 4
1) Capacidade máxima com contentor 50 mL dedicado.  

 Vista geral de família de rotores de balanço livre 58xx 

 Design de rotor avançado – rotores basculantes 

 Características do produto 
 >  Novas tampas Eppendorf QuickLock® para utilização com uma mão
 > Manipulação significativamente aperfeiçoada, operação fácil com 
uma ou duas mãos

 > A alça permite que o cesto fechado seja transportado para o 
armário de biossegurança onde pode ser aberto em um ambiente 
seguro.

 > A estanquidade a aerossóis foi testada e verificada por HPA, Porton 
Down, UK 

 Efi ciência energética otimizada
Os contentores redondos foram criados para serem particularmente 
aerodinâmicos. O resultado é um design mais efi ciente que reduz o 
consumo de energia até 48 %.

Vida útil do rotor mais longa
A segunda geração dos rotores de balanço livre e ângulo fi xo foram 
desenvolvidos para uma vida útil mais longa. 

 Carregamento misto de cestoes
Os rotores S-4-104 e A-4-81 permitem um carregamento misto com 
2 cestoes de placas e 2 cestoes redondos/retangulares. Por exemplo, 
você pode encomendar o rotor com 4 cestoes retangulares/redondos 
para tubos e adicionalmente comprar um conjunto de 2 cestoes de 
placas. Não precisa de comprar um conjunto completo de 4 cestoes 
de placas. 
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 Vista geral da família dos rotores de ângulo fi xo 
principais 58xx 

 Design de rotor avançado – rotores de ângulo fi xo 

 Baixo peso do rotor
Os rotores de ângulo fi xo Eppendorf se encontram entre os mais 
leves da indústria para melhorar a manipulação e a segurança 
operacional. Rotores leves têm menos desgaste no motor e permitem 
uma aceleração mais rápida bem como desaceleração mais rápida.

 Características do produto 
 >  Todos os rotores são anodizados para alta resistência a substâncias 
químicas e para evitar a corrosão

 > O design otimizado dos orifícios e adaptadores do rotor 
proporcionam um suporte ótimo para a centrifugação de tubos a 
altas velocidades

 > Os rotores em alumínio são recicláveis 

Tampas Eppendorf QuickLock® para bloqueio ergonômico
Nossos rotores estanques a aerossol QuickLock fecham apenas com 
uma ¼ volta. Isso não só economiza tempo no dia a dia mas também 
retira o stress de você.

Controle superior de temperatura
O alumínio com sua alta condutividade de calor permite uma 
regulagem de temperatura exata e pré-refrigeração rápida em 
centrífugas refrigeradas. 

Modelo Rotor F-34-6-38 Rotor FA-45-6-30 Rotor FA-45-20-17 Rotor FA-45-48-11 Rotor F-45-30-11/Rotor FA-45-30-11

Capacidade máx.
5804/5804 R

6 × 85 mL



6 × 50 mL



20 × 5.0 mL



48 × 1,5/2,0 mL



30 × 1,5/2,0 mL



5810/5810 R     

Posicionamento Rotor de alta velocidade adequado para aplicações 

moleculares em tubos de 85 mL

Rotor de alta velocidade anti-aerosol para centrifugação 

segura de amostras perigosas

Aplicações em tubo Eppendorf de 

5.0 mL

Rotor de tubo de microcentrífuga anti-aerosol para 

centrifugação segura de amostras perigosas

Rotor de tubo de microcentrífuga

Resistente a aerossol não sim sim sim não/sim

Máx. RCF 18.514 × g 20.133 × g 20.913 × g 19.083 × g 20.817 × g

Velocidade máx. 12.000 rpm 12.000 rpm 13.100 rpm 13.000 rpm 14.000 rpm

Micro de tubo de 1,5/2,0 mL 24 20 48 30

Eppendorf Tubes® 5.0 mL
e 15 mL cônico

6 6 20/-

Tubos cônicos de 50 mL 6 6

85 mL 6

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-45-20-17, incl. tampa do rotor, para 20 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 765.003

Adaptador, para 1 tubo 1,5 – 2,0 mL, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 768.002

Adaptador, para 1 crio-recipiente, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HPLC, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 770.007

Rotor FA-45-48-11, incl. tampa do rotor, para 48 tubos × 1,5/2,0 mL 5820 760.001

Rotor F-45-30-11, incl. tampa do rotor, para 30 tubos de reação × 1,5/2,0 mL 5804 715.004

Rotor FA-45-30-11, incl. tampa do rotor, para 30 tubos de reação × 1,5/2,0 mL, estanque ao aerossol 5804 726.006
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 Rotores para família 58xx 

 1) Note que para o uso do Rotor A-2-DWP-AT poderá ser necessária uma atualização do software para centrífugas mais antigas. Contate 
a sua organização ou revendedor Eppendorf local para obter mais informações. 2) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de 
Proteção da Saúde, Porton Down, UK. 

 Adaptador 
 >  Os adaptadores de placa PCR estão 
projetados para suportar poços de 
parede fina de placas PCR durante a 
centrifugação

 > Disponível para placas PCR 96 poços 
e 384 poços

 > Os adaptadores podem ser usados em 
todos os rotores de placas Eppendorf 

 Adaptador de frasco de cultura celular 
 >  Adaptador para centrifugar culturas 
celulares diretamente em um frasco 
de cultura celular

 > Apropriado para frascos de 25 cm2 
e 75 cm2 (contate-nos para obter 
detalhes)

 > Os adaptadores podem ser usados no 
rotor de placas Eppendorf 
A-4-81-MTP/Flex 

 Adaptador IsoRack 
 >  Adaptadores IsoRack para suportar 
IsoRacks de 0,5 mL e 1,5/2,0 mL 
durante a centrifugação

 > Os adaptadores podem ser usados no 
rotor de placas Eppendorf A-2-DWP e 
A-4-81-MTP/Flex 

 Rotor A-2-DWP-AT 
 >  Apenas para utilização em centrífugas 5810/5810 R1)

 > Velocidade máx.: 3.486 × g (4.500 rpm)
 > O rotor consegue utilizar até 
-2 × 6 MTP
-2 × 2 DWP
-2 × 1 kits de placas de fi ltro

 > Altura máxima de carregamento de 67 mm (89 mm sem tampa)
 > O rotor é fornecido com tampas estanques ao aerossol2) para centrifugação segura de 
amostras perigosas

 > Contentores e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min) 

 Rotor A-2-DWP 
 >  Para uso na Centrífuga 5804/5804 R e 5810/5810 R
 > Velocidade máx.: 2.250 × g (3.700 rpm)
 > O rotor consegue utilizar até
-2 × 5 MTP
-2 × 4 placas de cultura de células
-2 × 2 DWP
-2 × 1 kits de placas de fi ltro

 > Altura máxima de carregamento de 89 mm
 > Contentores e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min) 

Modelo Rotor F-35-48-171) Rotor T-60-11 Rotor F-45-48-PCR

Capacidade máx.

5804/5804 R 

60 × 1,5/2,0 mL



6 × 5/8 PCR tiras (48 x 0,2 mL)



5810/5810 R   

Resistente a aerossol não não não

Máx. RCF 5.005 × g 16.435 × g 15.294 × g

Velocidade máx. 5.500 rpm 14.000 rpm 12.000 rpm

Micro de tubo de 1,5/2,0 mL 60

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 
e 15 mL cônico

-/40

1) Note que para o uso deste rotor será necessária uma atualização do software para centrífugas mais antigas. Contate a sua organização ou revendedor Eppendorf local para obter mais informações.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-2-DWP, rotor para Deepwell Plates incl. 2 guinchos 5804 740.009

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-2-DWP-AT, incl. 2 guinchos, 2 tampas estanque ao aerossol e 2 transferidores de placas 5820 710.004

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor F-35-48-17, para 24 tubos cônicos 15 mL, incl. 24 mangas de aço e adaptadores 5820 771.003

Rotor F-35-48-17, para 40 tubos cônicos 15 mL, incl. 48 mangas de aço e adaptadores 5820 772.000

Rotor T-60-11, incl. tampa do rotor, para tubos 1,5/2,0 mL, sem adaptador 5804 730.003

Adaptador, para 10 tubos de reação 1,5/2,0 mL, para Rotor T-60-11, conjunto de 6 uni. 5804 731.000

Adaptador, para 20 tubos de reação 0,4 mL, para Rotor T-60-11, conjunto de 6 uni. 5804 732.006

Rotor F-45-48-PCR, para 6 × 8, 6 × 5 tiras de tubos PCR, 48 × 0,2 mL tubos PCR individuais 5804 735.005

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Adaptador, para 1 frasco de cultura celular, para Rotores A-4-81-MTP/Flex 5825 719.000

Adaptador, para 1 Placa PCR (96 poços) Placa PCR de 96 poços, para rotores de placas, conjunto de 2 uni. 5825 711.009

Adaptador, para 1 Placa PCR (384 poços) Placa PCR de 384 poços, para rotores de placas, conjunto de 2 uni. 5825 713.001

Adaptador, para 24 tubos no IsoRack 0,5 mL, para rotores S-4-104, A-4-81-MTP/Flex, A-2-DWP, conjunto de 2 uni. 5825 708.008

Adaptador, para 24 tubos no IsoRack 1,5/2,0 mL, para rotores S-4-104, A-4-81-MTP/Flex, A-2-DWP, conjunto de 2 uni. 5825 709.004

Adaptador CombiSlide, para 12 lâminas Combi Slide 12 slides, para rotores de placas, conjunto de 2 uni. 5825 706.005
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Rotores para família 58xx

Rotor S-4-104
 > Rotor de balanço livre de alta capacidade com velocidade máx. de 3.214 × g 
(3.900 rpm)1)

 > A ampla gama de adaptadores permite uma elevada versatilidade para tubos e garrafas 
de 0,2 mL a 750 mL e placas

 > Design de guincho redondo aerodinâmico para até 36 % de economia de energia em 
comparação com o Rotor A-4-81

 > O carregamento misto com 2 cestos de placas e 2 cestos redondos de tubos permite 
uma maior versatilidade

 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente2)

 > Os contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

1) Note que para o uso deste rotor será necessária uma atualização do software para centrífugas mais antigas. Contate a sua 
organização ou revendedor Eppendorf local para obter mais informações. 2) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de 
Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4-104

incl. 4 × cestos redondos 750 mL 5820 740.000

incl. 4 contentores de placas (estanques ao aerossol) 5820 754.001

sem cestos 5820 755.008

Cesto de placas (anti-aerosol), para Rotor S-4-104, incl. suporte de placas, conjunto de 2 uni. 5820 744.006

Cesto de placas (anti-aerosol), para Rotor S-4-104, incl. suporte de placas, conjunto de 4 uni. 5820 743.000

Cesto de 750 mL, para Rotor S-4-104, conjunto de 2 uni. 5820 742.003

Cesto de 750 mL, para Rotor S-4-104, conjunto de 4 uni. 5820 741.007

Tampas anti-aerosol para cestos de placas (anti-aerosol), Estanque a aerossóis, para Rotor S-4-104 e Rotor S-4x750, conjunto de 2 uni. 5820 748.001

Tampas anti-aerosol para cestos redondos de 750 mL, Estanque a aerossóis, para Rotor S-4-104, Rotor S-4x750 e Rotor S-4x1000, 

conjunto de 2 uni.

5820 747.005

Frasco de gargalo largo, 750 mL, conjunto de 2 uni. 5820 708.000

2

4

6

8

10

12
ml

Adaptadores para Rotor S-4-104                            

Volume do tubo 1,5/2,0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL e 

cônicos 15 mL

30 mL 50 mL cônico 50 mL cônico, 

skirted

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cônico2)3)

500 mL 

Corning®

750 mL Placas MTP, 

DWP, PCR

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 30 mm 30 mm 62 mm 96 mm 102 mm –

Altura máx. do vaso 39 mm 115 mm 115 mm 119 mm 111 mm 117 mm 125 mm 111 mm 122 mm 120 mm 145 mm 147 mm 140 mm 60 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

39 mm 108 mm 108 mm 114 mm 106 mm 112 mm 120 mm 106 mm 116 mm 116 mm 125 mm 47 mm

Adaptador

max. load 450 g

Número de vasos por adaptador/
rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma do fundo plano redondo redondo redondo redondo redondo cônico plano cônico cônico plano cônico plano plano

Raio de centrifugação 188 mm 183 mm 179 mm 180 mm 179 mm 185 mm 188 mm 174 mm 187 mm 178 mm 183 mm 187 mm 185 mm 151 mm

Máx. RCF 3.197 × g 3.112 × g 3.044 × g 3.061 × g 3.044 × g 3.146 × g 3.197 × g 2.959 × g 3.180 × g 3.027 × g 3.112 × g 3.146 × g 3.146 × g 2.568 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 2 uni. conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

Número de pedido 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000 5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5820 744.006
1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos não 
batem na cruz do rotor. 2) Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um acessório de forma cônica fornecido pelo fabricante. 3) 225 mL de BD®/Corning® e frascos cônicos de 250 mL 
de Nunc® para Rotor S-4-104.
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Rotor A-4-81
 > Rotor basculante com velocidade máx. 3.220 × g (4.000 rpm)
 > Rotor A-4-81 com capacidade para tubos e frascos de 0,2 mL a 500 mL, assim como 
placas

 > Tampas estanque ao aerossol1) para centrifugação segura de amostras perigosas 
disponíveis opcionalmente

 > O carregamento misto com 2 cestos de placas e 2 cestos retangulares de tubos permite 
uma maior versatilidade

 > Os contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-4-81, incl. Contentores retangulares 4 x 500 mL 5810 718.007

Rotor A-4-81, sem cestos 5810 743.001

Rotor A-4-81, com 4 cestos MTP/Flex 5810 725.003

Cesto 500 mL retangular, para Rotor A-4-81, conjunto de 4 uni. 5810 730.007

Guincho para 7 tubos cônicos × 50 mL, para Rotor A-4-81, conjunto de 4 uni. 5825 730.003

Tampa para cestos retangulares 500 mL, Estanque a aerossóis, Estanque a aerossóis, para Rotor A-4-81, conjunto de 2 uni. 5810 724.007

Frasco de gargalo largo, para Rotor A-4-81, 500 mL, quadrado, conjunto de 2 uni. 5820 707.003

Frasco de gargalo largo, para Rotor A-4-81, 400 mL, conjunto de 2 uni. 5810 729.009

Cesto MTP/Flex, para Rotor A-4-81 e Rotor S-4x500, conjunto de 2 uni. 5810 742.005

Cesto MTP/Flex, para Rotor A-4-81, conjunto de 4 uni. 5810 741.009

Adaptadores para Rotor A-4-81                            

Volume do tubo 1,5/2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

e tubos cônicos 

15 mL

50 mLcônico 50 mL cônico Tubos cônicos 

de 30 – 50 mL e 

50 mL, skirted2)

180 – 250 mL 

plano / 

175 – 225 mL 

cônico3)

400 mL 500 mL MTP, DWP, 

placas PCR

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17.5 mm 30 mm 30 mm 30 mm 62 mm 133 mm 83 mm –

Altura máx. do vaso 43 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 122 mm 122 mm 121 mm 133 mm 133 mm 134 mm 60 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm 134 mm

Adaptador

 

Número de vasos por adaptador/
rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma do fundo plano plano plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

cônico cônico cônico plano com tapete 

de borracha

plano com tapete 

de borracha

plano, borracha plano plano com 

tapete de 

borracha

Raio de centrifugação 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 180 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. RCF 2.950 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.220 × g 2.900 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

4 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

Número de pedido 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002 – 5810 742.005
1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos 
não batem na cruz do rotor.2) Encomende adaptador para tubos cônicos de 50 mL skirted 5804 737.008.3) Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um acessório de forma cônica 
fornecido pelo fabricante.
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Rotor A-4-62
 > Rotor basculante com velocidade máx. 3.220 × g (4.000 rpm)
 > Rotor A-4-62 com capacidade para tubos e frascos de 0,2 mL a 250 mL, assim como 
placas

 > Tampas estanque ao aerossol1) para centrifugação segura de amostras perigosas 
disponíveis opcionalmente

 > O rotor, contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-4-62, incl. 4 guinchos retangulares × 250 mL 5810 709.008

Rotor A-4-62, com 4 cestos MTP 5810 711.002

Cesto MTP, para Rotor A-4-62-MTP, para 4 MTP ou 1 DWP, conjunto de 4 uni. 5810 702.003

Tampa anti-aerosol, para cesto retangular de 250 mL, 2 unidades 5810 710.006

Cesto retangular 250 mL, para Rotor A-4-62, 4 unidades 5810 716.004

Adaptadores para Rotor A-4-62                              

Volume do tubo 1,5 – 2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL 

e cônicos 

15 mL

7 – 18 mL 18 – 30 mL 30 – 50 mL 

fundo redondo/ 

50 mL cônico, 

skirted2)

50 mL cônico 50 mL cônicol 50 – 75 mL 80 – 120 mL 200 – 250 mL 

plano/ 

175 – 225 mL 

cônico3)

Placas MTP, 

DWP, PCR

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 20 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 45 mm 62 mm –

Altura máx. do vaso 43 mm 123 mm 121 mm 121 mm 118 mm 127 mm 126 mm 119 mm 115 mm 122 mm 122 mm 122 mm 138 mm 136 mm 53 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

43 mm 115 mm 118 mm 116 mm 114 mm 121 mm 119 mm 116 mm 113 mm 116 mm 118 mm 125 mm 127 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma do fundo plano plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

cônico plano com 

tapete de 

borracha

plano com tapete 

de borracha

plano com tapete 

de borracha

plano com 

engastado 

cônico

cônico plano com tapete 

de borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com tapete 

de borracha

plano com 

tapete de 

borracha

Raio de centrifugação 171 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 178 mm 173 mm 173 mm 180 mm 154 mm

Máx. RCF 3.000 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.150 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.150 × g 3.050 × g 3.050 × g 3.220 × g 2.750 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

4 uni.

Número de pedido 5810 

751.004

5810 

750.008

5810 

752.000

5810 

753.007

5810 

754.003

5810  

755.000

5810 

756.006

5810 757.002 5810 759.005 5810 763.002 5810 758.009 5810 760.003 5810 761.000 5810 770.009 5810 702.003

1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos 
não batem na cruz do rotor.2) Encomende adaptador para tubos cônicos de 50 mL skirted 5804 737.008.3) Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um acessório de forma cônica 
fornecido pelo fabricante.
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1) Note que para o uso deste rotor será necessária uma atualização do software para centrífugas mais antigas. Contate a sua 
organização ou revendedor Eppendorf local para obter mais informações.

Rotor S-4-72
 > Rotor de balanço livre de alta capacidade com velocidade máx. de 3.234 × g 
(4.200 rpm)1)

 > Disponível um amplo espectro de adaptadores para manipulação de todos os formatos 
comuns de tubos de 0,2 mL a 250 mL

 > Design de cesto redondo aerodinâmico para até 48 % de economia de energia em 
comparação com o Rotor A-4-62

 > Contentores e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4-72, incl. 4 × 250 mL cestos redondos 5804 746.007

Adaptadores para Rotor S-4-72                  

Volume do tubo 1,5/2,0 mL 2,6 – 8 mL 5,5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 15 mL cônico 50 mL cônico 50 mL cônico, contornado 250 mL plano/ 175 mL 

Falcon2)

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 30 mm 30 mm 62 mm

Altura máx. do vaso 43 mm 115 mm 112 mm 113 mm 60 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 1) 8/32 4/16 2/8 1/4

Forma do fundo plano redondo redondo redondo cônico cônico cônico cônico plano

Raio de centrifugação 159 mm 159 mm 157 mm 158 mm 163 mm 164 mm 164 mm 153 mm 160 mm

Máx. RCF 3.136 × g 3.136 × g 3.096 × g 3.116 × g 3.215 × g 3.234 × g 3.234 × g 2.602 × g 3.155 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
1) A capacidade dos Eppendorf Tubes® 5.0 mL com tampa de rosca está limitada a 6 tubos por adaptador.2) Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um encaixe de forma cônica 
fornecido pelo fabricante.
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para família 58xx

Rotor A-4-44
 > Rotor basculante de alta velocidade para aplicações até 4.500 × g (5.000 rpm)
 > O Rotor A-4-44 com capacidade para tubos desde 0,2 mL a 100 mL
 > Tampas estanque ao aerossol1) para centrifugação segura de amostras perigosas 
disponíveis opcionalmente

 > O rotor, contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor A-4-44, incl. 4 cestos retangulares 100 mL 5804 709.004

Rotor A-4-44, incl. 4 cestos para 2 tubos cônicos 50 mL 5804 719.000

Cesto para 2 tubos cônicos 50 mL, para Rotor A-4-44, conjunto de 4 uni. 5804 706.005

Cesto retangular 100 mL, para Rotor A-4-44, conjunto de 4 uni. 5804 741.005

Tampa anti-aerosol, para cesto retangular de 100 mL, 2 unidades 5804 712.005

Inserto, para tubos cônicos, para cesto retangular de 100 mL em Rotor A-4-44, para 1 tubo cônico de 50 mL, conjunto de 8 unidades 5804 728.009

Adaptador, para tubos cônicos de 50 mL com fundo com borda, conjunto de 8 unidades 5804 737.008

Adaptadores para Rotor A-4-44                              

Volume do tubo 1,5 – 2,0 mL 1,2 – 5 mL 2,6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL e 

cônicos 15 mL

15 mL cônico 7 – 18 mL 18 – 30 mL 50 mL2) cônico 50 mL cônico 50 mL cônico 30 – 50 mL 

fundo redondo/ 

50 mL cônico, 

skirted3)

50 – 75 mL 80 – 100 mL

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 11 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 20 mm 26 mm – 31 mm 31 mm 31 mm 35 mm 45 mm

Altura máx. do vaso 43 mm 105 mm 108 mm 108 mm 110 mm 121 mm 121 mm 107 mm 110 mm 120 mm 122 mm 122 mm 122 mm 119 mm 114 mm

Altura máx. do recipiente para 
uso com tampa1)

43 mm 102 mm 106 mm 106 mm 106 mm 121 mm 104 mm 100 mm 119 mm 108 mm 108 mm 100 mm

Adaptador

Número de vasos por 
adaptador/rotor

12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 –/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma do fundo plano plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

cônico cônico plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

tapete de 

borracha

plano com 

engastado 

cônico

cônico cônico plano com tapete 

de borracha

plano com tapete 

de borracha

plano com 

tapete de 

borracha

Raio de centrifugação 148 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 161 mm 155 mm 157 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Máx. RCF 4.100 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.332 × g 4.388 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.500 × g 4.332 × g 4.388 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.200 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

4 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

Número de pedido 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos não 
batem na cruz do rotor.2) Reordenação de acessórios de forma 50 mL 5804 728.009.3) Encomende adaptador para tubos cônicos de 50 mL skirted 5804 737.008.

 



Sample Handling Sample Handling

185184
C

E
N

T
R

IF
U

G
E

S
 

A
N

D
 R

O
T

O
R

S

C
E

N
T

R
IF

U
G

E
S

 
A

N
D

 R
O

T
O

R
S

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

1) Rotores F-34-6-38 e FA-45-6-30 mantêm 4 °C a 11.000 rpm

Rotores para família 58xx

Rotor F-34-6-38
 > Rotor de alta velocidade para aplicações moleculares em tubos de 0,2 mL a 85 mL
 > Velocidade máx.: 18.514 × g (12.000 rpm) em centrífuga 5810 R ou 15.557 × g 
(11.000 rpm) em 5804/5804 R/58101)

 > Baixo peso do rotor (3.2 kg) fácil manipulação
 > O ângulo de 34° do furo reduz arrasto do pellet ao longo da parede do tubo
 > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas
 > Rotor, tampa e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor F-34-6-38, para 6 tubos 85 mL, incl. tampa do rotor 5804 727.002

Adaptadores para Rotor F-34-6-38                      

Volume do tubo 1,5 – 2,0 mL 2,6 – 7 mL 2,6 – 7 mL 7 – 15 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

15 mL cônico 15 – 18 mL 20 – 30 mL 50 mL 50 mL cônico 85 mL

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 30 mm 38 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

110 mm 90 mm 110 mm 112 mm 104 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 121 mm 121 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

Forma do fundo redondo plano plano redondo cônico cônico redondo redondo redondo cônico redondo

Raio de centrifugação 113 mm 106 mm 114 mm 112 mm 105 mm 107 mm 109 mm 110 mm 112 mm 108 mm 115 mm

Máx. RCF a 12,100 rpm (5810 R) 18.200 × g 17.065 × g 18.353 × g 18.000 × g 17.187 × g 17.200 × g 17.550 × g 17.700 × g 18.014 × g 17.400 × g 18.500 × g

Máx. RCF a 11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

15.300 × g 14.339 × g 15.422 × g 15.150 × g 14.204 × g 14.450 × g 14.750 × g 14.900 × g 15.157 × g 14.600 × g 15.550 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007 –
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 1) Note que para o uso deste rotor será necessária uma atualização do software para centrífugas mais antigas. Contate a sua 
organização ou revendedor Eppendorf local para obter mais informações.
2) Rotores F-34-6-38 e FA-45-6-30 mantêm 4 °C a 11.000 rpm
3) Estanquidade a aerossóis testada por Public Health England, Porton Down, UK. 

 Rotores para família 58xx 

 Centrifugação, agitação ou outras aplicações –, os tubos cônicos da 
Eppendorf de 15 e 50 mL se integram perfeitamente em seus fl uxos de 
trabalho. Eles representam o próximo passo nas soluções de sistema 
abrangentes da Eppendorf em manipulação de líquidos, amostras e 
manipulação celular.

Mais informação: www.eppendorf.com/conicals 

 Eppendorf Conical Tubes  Rotor FA-45-6-30 
 >  Rotor de alta velocidade para aplicações em tubos de 5 – 50 mL1)

 > Velocidade máx. 20.133 × g (12.100 rpm) em centrífuga 5810 R ou 16.639 × g 
(11.000 rpm) em 5804/5804 R/58102)

 > Tampa de rotor Eppendorf QuickLock para bloqueio rápido da tampa
 > Estanque ao aerossol3) para centrifugação segura de amostras perigosas
 > Baixo peso do rotor (3,2 kg) para levantamento fácil
 > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas
 > ângulo de perfuração de 45° minimiza o arrasto de pellets
 > Rotor, tampa e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min) 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-45-6-30, incl. tampa do rotor, para 6 tubos cônicos 15/50 mL 5820 715.006

Adaptadores para Rotor FA-45-6-30                      

Volume do tubo 2,6 – 5 mL 4 – 8 mL 5,5 – 10 mL 7,5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

7 – 17 mL 15 mL 15 – 18 mL 20 – 30 mL 35 mL 50 mL cônico

Diâmetro de tubo máx. 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 30 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa 

119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 122 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 121 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

Forma do fundo redondo redondo redondo redondo cônico redondo cônico redondo redondo cônico cônico

Raio de centrifugação 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

Máx. RCF a 12.100 rpm (5810 R) 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.806 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 17.187 × g 18.333 × g 20.133 × g

Máx. RCF a 11.000 rpm 
(5804, 5804 R, 5810)

16.233 × g 16.233 × g 16.233 × g 16.233 × g 16.369 × g 16.233 × g 16.223 × g 16.223 × g 14.204 × g 15.151 × g 16.639 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. –

Número de pedido 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002 –
1) Tubos Eppendorf® 5.0 mL com tampa roscada não cabem neste adaptador.  
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Especificações técnicas

Modelo Centrifuge 5910 R Centrifuge 5920 R

Máx. RCF 22.132 × g 21.194 × g

Máx. RCF com rotor de ângulo fixo 22.132 × g 21.194 × g

Máx. RCF com rotor basculante 5.234 × g 4.791 × g

Velocidade 100 – 14.000 rpm (10 rpm passos) 100 – 13.700 rpm (10 rpm passos)

Capacidade máx. 4 × 750 mL/4 × 5 MTP 4 × 1.000 mL/4 × 7 MTP

Rampas de travagem/aceleração 10/10 10/10

Número de programas 99 (5 teclas de programas) 99 (5 teclas de programas)

Temporizador 10 s a 99 h 59 min, com função de ciclo contínuo, short-

spin

10 s a 99 h 59 min, com função de ciclo contínuo, short-

spin

Nível de ruído

Rotor FA-6x50 <59 dB(A) <60 dB(A)

Rotor S-4x750 <57 dB(A)

Rotor S-4xUniversal <53 dB(A)

Rotor S-4xUniversal-Large <55 dB(A)

Fonte de alimentação 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 1.650 W 1.650 W

Dimensões (L × P × A) 72 × 66 × 37 cm 74 × 71 × 40 cm

Área de base (dimensões sem painel 
frontal, WxD)

72 × 62 cm 74 × 67 cm

Altura (com a tampa aberta) 85 cm 94 cm

Peso sem acessórios 109 kg 139 kg

Refrigeração refrigerada refrigerada

Faixa de controle de temperatura -11 °C a 40 °C -11 °C a 40 °C

Centrífuga 5910 R e centrífuga 5920 R

Quer você selecione a nova centrífuga 5910 R de grande versatilidade ou o centrífuga 5920 R com mais capacidade, ambos os equipamentos 
seguem os padrões de alta qualidade da Eppendorf para o gerenciamento de temperatura e segurança. 

Gerenciamento de temperatura avançado
A Eppendorf projetou o Dynamic Compressor Control (DCC). 
Comparando com outros compressores com um desempenho que 
oscila entre os 0% e 100%, o DCC permite uma regulação de 
temperatura contínua e suave. Isso resulta em um desempenho de 
refrigeração preciso e a temperatura definida é mantida sempre 
estável. 
Adicionalmente à função FastTemp para pré-refrigeração super 
rápida, ambos os equipamentos incluem a nova opção de software 
FastTemp pro®. Esse programa permite uma pré-refrigeração 
automática baseada no tempo e data pré-programável. Simplesmente 
coloque a centrífuga no modo standby quando sair do seu laboratório 
e deixe que FastTemp pro tome conta da pré-refrigeração pela 
manhã. Isso economiza mais de 90% de energia de noite e a 
programação é facilíssima.

Funções de segurança inovadoras
A centrífuga 5910 R e 5920 R têm um reconhecimento automático de 
rotor. Essa função detecta um novo rotor inserido e limita de modo 
automático a velocidade da centrífuga ao valor máximo permitido 
para o rotor.
Quando manipular substâncias que constituem um perigo para 
a saúde, recomenda-se a utilização de rotores de ângulo fixo 
resistentes a aerossóis com tampas Eppendorf QuickLock® 
ou rotores de balanço de livre em combinação com tampas 
Eppendorf QuickLock.

Centrifuge 5910 R Centrifuge 5920 R

Frascos de 1,000 mL  – 4

Frascos de 750 mL 4 4

Fracos de 180 – 250 mL (plano) 4 8

Tubos cônicos de 50 mL 36 52

Tubos cônicos de 5 mL e 15 mL 68 108

Tubos Eppendorf de 1,5/2,0 mL 200 368

BD Vacutrainer® CPT™ (16 mm × 125 mm/8 mL) 28 80

tubos de fundo redondo e de coleta de sangue de 16 mm 104 148

tubos de fundo redondo e de coleta de sangue de 13 mm 120 196

Placas PCR/MTP 20/4 28/8

Adaptadores universais para placas, frascos e tubos cônicos  –

Dupla utilização de placas e tubos em um balde de rotor  

Opções de rotor de placa para MTP, PCR ou DWP  

Rotores de ângulo fixo para aplicações de alta velocidade  

Centrífuga 5920 R: Economia de energia durante a noite 
com ECO shut-off e FastTemp pro®

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Centrifuge 5910 R, refrigerada, sem rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5942 000.010

Centrifuge 5920 R, refrigerada, sem rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5948 000.018

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418
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As awarded by The Chicago 
Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design.
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 Centrifuge 5910 R 

 Descrição 
 Com a sua grande versatilidade, a Centrifuge 5910 R refrigerada marca o próximo passo para as centrífugas de bancada.Com o seu portfólio 
abrangente de rotores de ângulo fi xo e rotores de balanço livre, esta centrífuga foi projetada especifi camente para acomodar uma ampla gama 
de aplicações. A colheita de células em frascos com capacidades de até 750 mL, isolamento de DNA e RNA em grande escala bem como 
gradientes Ficoll® para a purifi cação de linfócitos e monócitos são apenas alguns exemplos das várias áreas de aplicações. O novo rotor de 
balanço livre universal com adaptadores universais facilita ainda mais o carregamento rápido. Esse sistema permite a centrifugação de frascos 
cônicos até 50 mL, placas, e frascos de 250 mL pela primeira vez sem ter de substituir rotores, cestos ou adaptadores. 

 Centrifuge 5920 R 

 Descrição 
 A Centrifuge 5920 R proporciona capacidade extremamente alta em um design de produto compacto e ergonômico. Tem dimensões idênticas 
aos modelos de 3 litros refrigeradas e tem ainda uma capacidade superior de até 4 × 1,000 mL ou 52 x 50 mL, tornando-a o equipamento ideal 
para aplicações de alta demanda. 

 Grande versatilidade para uma gama de aplicações
 > Os rotores de balanço livre e os adaptadores acomodam tubos e 
frascos de 0.2 mL a 750 mL

 > Opções de rotor de placas para centrifugação de todos os tipos de 
placas MTP, PCR ou deepwell (DWP)

 > Rotores de ângulo fixo para aplicações de biologia molecular de 
alta velocidade em tubos de 0.2 mL a 50 mL

 > Alta velocidade de centrifugação de até 22,132 × g (14,000 rpm) 

 Mais versatilidade
O novo rotor padrão de balanço livre S-4xUniversal e seus 
adaptadores universais acomodam frascos, placas e tubos cônicos. 
Não precisa trocar o rotor ou cestos. Isso otimiza a manipulação e 
economiza tempo.

 > Adaptador 1: tubos cônicos 5.0 mL e 15 mL, MTP/DWP
 > Adaptador 2: tubos cônicos 50 mL, MTP
 > Adaptador 3: tubos cônicos 50 mL, frascos 250 mL, MTP

Mais fl exibilidade
O novo rotor de balanço livre S-4xUniversal foi projetado para uma 
diferença de peso dos cestos de até 1.100 g.Desse modo, cestos 
vizinhos podem ser carregados independentemente ou fi carem 
vazios. Isso torna o funcionamento simples e seguro. 

 Mais capacidade para alto fl uxo
 > Os rotores de balanço livre acomodam tubos e frascos de 0.2 mL a 
1.000 mL

 > Rotores de ângulo fixo para aplicações de biologia molecular de 
alta velocidade em tubos de 0.2 mL a 50 mL

 > Opções de placas de rotor para centrifugação de todos os tipos de 
placas MTP, PCR ou DWP 

 Rotor S-4x1000 para frascos de 1 litro
 > Cestos redondos acomodam frascos de 1 litro Nalgene® no 
segmento superior da centrífuga

 > Capacidade de 4 litros para processar um maior volume em menos 
ciclos

 > Gama de adaptadores para tubos e placas
 > Rotação máx de 3.413 × g 
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

Pacotes de centrífuga 5910 R Pacotes de centrífuga 5920 R

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Capacidade máx. por rotor Número de pedido

Centrifuge 5910 R, refrigerada, com Rotor S-4xUniversal, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestoes 

universais e adaptadores para tubos cônicos e placas de 5 mL/15 mL/50 mL1)

 64 × 15 mL/36 × 50 mL  5942 000.315

Centrifuge 5910 R, refrigerada, com Rotor S-4xUniversal, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores 

universais e adaptadores para tubos cônicos de 5 mL/15 mL/50 mL, 175 mL – 250 mL frascos e 

placas 

 64 × 15 mL/28 × 50 mL  5942 000.215

Centrifuge 5910 R, refrigerada, com Rotor S-4xUniversal, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores 

universais e adaptadores para tubos de fundo redondo com diâmetro 13/16 mm

 120 × 13 mm/104 × 16 mm  5942 000.410

Centrifuge 5910 R, refrigerada, com Rotor S-4x750, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores universais 

e adaptadores para tubos cônicos de 5 mL/15 mL/50 mL

 56 × 15 mL/28 × 50 mL  5942 000.515

Centrifuge 5910 R, refrigerada, com Rotor S-4x500, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores 

retangulares e adaptadores para tubos cônicos de 15 mL/50 mL

 48 × 15 mL/20 × 50 mL  5942 000.615

Centrifuge 5910 R, refrigerada, com Rotor S-4x400, 230 V/50 – 60 Hz, incl. cestoes universais e 

adaptadores para tubos cônicos de 5 mL/15 mL/50 mL

 28 × 15 mL/16 × 50 mL  5942 000.710

1) Se for usado com tampas resistentes a aerossóis a capacidade máxima é de 20 x 50 mL (5 x 50 mL por cesto)

Informações de pedido

Descrição Capacidade máx. por rotor Número de pedido

Centrifuge 5920 R, refrigerada, com Rotor S-4xUniversal-Large, 230 V/50 – 60 Hz, incl. 

contentores universais e adaptadores para tubos cônicos de 15 mL/50 mL

 96 × 15 mL/40 × 50 mL  5948 000.913

Centrifuge 5920 R, refrigerada, com Rotor S-4xUniversal-Large, 230 V/50 – 60 Hz, incl. 

contentores universais e adaptadores para tubos de fundo redondo com diâmetro 13/16 mm

 196 × 13 mm/148 × 16 mm  5948 000.816

Centrifuge 5920 R, refrigerada, com rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores de alta 

capacidade e adaptadores para tubos cônicos de 15 mL /50 mL

 108 × 15 mL/52 × 50 mL  5948 000.212

Centrifuge 5920 R, refrigerada, com Rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores de 

tubos/placas e adaptadores para tubos cônicos de 15 mL/50 mL conical tubes

 88 × 15 mL/40 × 50 mL  5948 000.417

Centrifuge 5920 R, refrigerada, com Rotor S-4x1000, 230 V/50 – 60 Hz, incl. contentores 

redondos e adaptadores para tubos cônicos de 15 mL/50 mL

 56 × 15 mL/28 × 50 mL  5948 000.310
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 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation 

 Rotores de balanço livre 59xx Family – Vista geral 

Modelo Rotor S-4xUniversal-Large Rotor S-4x1000 high-capa-
city buckets

Rotor S-4x1000 plate/tube 
buckets

Rotor S-4x1000 round 
buckets

Rotor S-4xUniversal Rotor S-4x750 com contentores 
redondos

Rotor S-4x500 Rotor S-4x400

Posicionamento Alta capacidade adicional Alta capacidade adicional Capacidade alta Capacidade média, 

compatível com garrafa de 

1 litro

Alta capacidade e versatilidade Média capacidade, alta velocidade Capacidade média Capacidade média, alta velocidade

5910 R    

5920 R     

Cesto universal sim não não não sim não não não

Resistente a aerossol sim não sim sim sim sim sim sim

Capacidade máx. 4 × 750 mL 8 × 250 mL 40 × 50 mL 4 × 1.000 mL 4 × 750 mL 4 × 750 mL 4 × 500 mL 4 × 250 mL

Máx. RCF 4.402 × g 3.153 × g 3.076 × g 3.428 × g 4.347 × g 4.800 × g 3.220 × g 5.263 × g

Velocidade máx. 4,250 rpm 3.700 rpm 3.700 rpm 3.700 rpm 4.500 rpm 4.700 rpm 4.000 rpm 5.100 rpm

Micro de tubo de 1,5/2,0 mL 368 200 200 96 104

Eppendorf Tubes® 5.0 mL e 
15 mL cônico

96 108 88 56 68 56 48 28

Tubos cônicos de 50 mL 40 52 40 28 36 28 20 16

Tubos de fundo redondo e de 
coleta de sangue de 13 mm

196 196 140 92 120 92 100 60

Tubos de fundo redondo e de 
coleta de sangue de 16 mm

148 144 132 80 104 80 64 44

Frascos de 750 mL 4 4 4 4

Frascos de 1.000 mL 4

Placas PCR/MTP 20 24 40 20 16 16

Placas deepwell (DWP) 8 8 8 4 4 4

 Design de rotor avançado – rotores basculantes 

 Cestos de rotor universais para tubos, placas e frascos. 
(apenas rotores selecionados)

Vantagens:
 > Economia de tempo: Não é necessário trocar os cestos
 > Economia de custo: Não é necessário separar cestos de placas
 > Economia de espaço: Não é necessário armazenar cestos 
diferentes

Tampas QuickLock resistentes a aerossóis
 > Manipulação otimizada, fácil operação com uma ou duas mãos
 > A pega permite transportar o guincho fechado para o armário de 
biosegurança onde poderá ser aberto em um ambiente seguro

 > A resistência a aerossóis foi testada e verificada pela Public Health 
England, Porton Down, UK 
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5910 R

Rotor S-4xUniversal
 > Rotor de balanço livre de alta capacidade com velocidade máx. 4.415 × g (4.500 rpm)
 > Uma ampla variedade de adaptadores propiciam uma utilização de placas e tubos e 
frascos de 4 mL a 750 mL altamente versátil 

 > Design de contentor universal acomoda placas e tubos
 > Adaptadores universais acomodam formatos de placas e tubos cônicos
 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente1) 

 > Contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis

O Rotor S-4xUniversal oferece uma alta versatilidade aos clientes que precisam centrifugar uma gama de dornas e placas.  
Três adaptadores inovadores acomodam uma seleção de tubos, placas e frascos:
 > Adaptador universal 1: tubos cônicos de 5.0 mL e 15 mL, MTP e DWP
 > Adaptador universal 2: tubos cônicos 50 mL, MTP
 > Adaptador universal 3: tubos cônicos 50 mL, frascos 250 mL, MTP

Para clientes que precisam capacidade de empilhamento, maior velocidade ou centrifugação resistente a aerossóis  
de determinados formatos de placas, está disponível um carregador de placas.

Adaptadores universais para rotor S-4xUniversal

Adaptador universal 1
configuração para placas deepwell e 

Eppendorf Tubes® 5.0 mL.

Adaptador universal 2
configuração para microplacas e tubos 

cônicos de 50 mL. 

Adaptador universal 3
configuração para tubos cônicos de 50 mL e 

frascos de 250 mL.

Adaptadores para  
Rotor S-4xUniversal

                               

Volume do tubo 4 mL –  

8 mL

7.5 mL –  

12 mL

9 mL 12 × 75 

mm, 5 mL 

FACS

50 mL 

cônico, 

skirted

500 mL 

Corning®

750 mL MTP, DWP, 

placas PCR

Eppendorf 

Tubes®  

5.0 mL

15 mL cônico MTP, DWP 50 mL cônicol Microplaca 

96/384 poços

50 mL cônicol Microplaca 

96/384 poços

250 mLplanos, 

175 - 225 mL 

cônicos

Diâmetro de tubo máx. 13 mm 16 mm 17.5 mm 12 mm 31 mm 96 mm 102 mm – 17 mm 17 mm – 30 mm – 29 mm – 62 mm

Altura máx. do vaso 119 mm 120 mm 120 mm 112 mm 124 mm 148 mm 139 mm 88 mm 124 mm 124 mm 64 mm 1163) mm 16 mm 124 mm 16 mm 146 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

117 mm 118 mm 118 mm 107 mm 121 mm – 135 mm 60 mm 122 mm 122 mm 2) 116 mm3) – 121 mm – 139 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

30/120 26/104 21/84 46/184 7/28 1/4 1/4 5/20 17/68 1/4 9/36 1/4 7/28 1/4 1/4

Forma do fundo redondo redondo redondo redondo plano cônico plano plano cônico plano cônico plano cônico plano plano

Raio de centrifugação 190 mm 195 mm 188 mm 189 mm 185 mm 187 mm 188 mm 170 mm 191 mm 143 mm 192 mm 115 mm 191 mm 115 mm 187 mm

Máx. RCF 4.302 × g 4.415 × g 4.256 × g 4.279 × g 4.188 × g 4.234 × g 4.256 × g 3.849 × g 4.324 × g 3.237 × g 4.347 × g 2.604 × g 4.324 × g 2.604 × g 4.234 × g

Embalagem conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5910 

755.007

5910 

754.000

5910 

762.003

5910 

758.006

5910 

764.006

5910 

760.000

5910 

757.000

5910 

753.004

5910 752.008 5910 769.008 5910 751.001

1) Por favor efetue um teste manual para determinar a capacidade de carga atual.2) Tampas resistentes a aerossóis compatíveis com MTP, DWP 96 500 µL, DWP 384 200 µL. Tampas resistentes a aerossóis não 
compatíveis com DWP 96 1,000 µL e 2,000 µL. 3) Se utilizadas com tampas resistentes a aerossóis a capacidade máx. é reduzida para 20 x 50 mL (5 x 50 mL por adaptador).

 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4xUniversal, incl. contentores universais 5895 200.001

Tampas resistentes a aerossol, para rotor S-4xUniversal, conjunto de 2 uni. 5910 750.005

Frasco de gargalo largo, 750 mL, conjunto de 2 uni. 5820 708.000
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5910 R

Rotor S-4x500
 > Rotor de balanço livre de média capacidade com velocidade máx. de 3.220 × g 
(4.000 rpm)

 > Rotor S-4x500 acomoda tubos e frascos de 0.2 mL a 500 mL bem como placas
 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente1)

 > Carregamento misto com 2 contentores de placas e 2 contentores retangulares de tubos 
permitem maior versatilidade

 > Contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4x500, para contentores retangulares de 500 mL ou contentores MTP/Flex

incl. Contentores retangulares 4 x 500 mL 5895 170.005

sem contentores 5895 171.001

Tampa para cestos retangulares 500 mL, Estanque a aerossóis, Estanque a aerossóis, para Rotor A-4-81, conjunto de 2 uni. 5810 724.007

Adaptadores para Rotor S-4x500                          

Volume do tubo 1,5/2,0 mL 1.2 – 5 mL 2.6 – 5 mL 2.6 – 7 mL 3 – 15 mL 7 – 17 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL e tubos 

cônicos 15 mL

50 mL cônico Tubos cônicos de 

30 – 50 mL e 50 mL, 

skirted2)

180 – 250 mL 

plano/ 

175 – 225 mL 

cônico3)

400 mL 500 mL MTP, DWP, placas 

PCR

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17.5 mm 30 mm 30 mm 62 mm 133 mm 83 mm –

Altura máx. do vaso 43 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 118 mm 121 mm 122 mm 121 mm 133 mm 134 mm 60 mm

Altura máx. do recipiente para 
uso com tampa1)

43 mm 108 mm 107 mm 108 mm 108 mm 118 mm 119 mm 116 mm – – – 134 mm –

Adaptador

 

Número de vasos por adaptador/
rotor

20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 5/20 1/4 1/4 –/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma do fundo plano plano plano com tapete 

de borracha

plano com tapete 

de borracha

plano com tapete 

de borracha

plano com tapete 

de borracha

cônico cônico plano com tapete de 

borracha

plano com tapete 

de borracha

plano, borracha plano plano com tapete 

de borracha

Raio de centrifugação 165 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 168 mm 173 mm 173 mm 173 mm 173 mm 180 mm 180 mm 163 mm

Máx. RCF 2.950 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.100 × g 3.220 × g 3.220 × g 2 900 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002 – 5810 742.005
1) Por favor efetue um teste manual para determinar a capacidade de carga atual.2) Encomende adaptador para tubos cônicos de 50 mL skirted 5804 737.008.3) Note que estes frascos cônicos precisam ser 
usados juntamente com um acessório de forma cônica fornecido pelo fabricante.
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5910 R

Rotor S-4x400
 > Rotor de balanço livre de capacidade média com velocidade máx. de 5.263 × g 
(5.100 rpm) 

 > Ampla gama de adaptadores permite alta versatilidade para tubos e frascos de 0.2 mL a 
250 mL

 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente1)

 > Contentores, tampas e adaptadores são autoclaváveis

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4x400, incl. Contentor redondo de 400 mL 5895 180.000

Tampas resistentes a aerossol, para Rotor S-4x400, conjunto de 2 uni. 5910 700.008

Adaptadores para Rotor S-4x400                    

Volume do tubo 1.5 mL/2.0 mL 12 mm ×75 mm 4 mL – 8 mL 7.5 mL – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL e cônicos 

15 mL

50 mL cônicol 50 mL skirted, 

Centriprep e Oak 

Ridge 30 mL

175 mL cônico (BD, 

Nalgene), 250 mL plano

175 – 225 mL cônico

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17 mm 29 mm 29 mm 62 mm 62 mm

Altura máx. do vaso 39 mm 118 mm 119 mm 122 mm 122 mm 133 mm 125 mm 122 mm 138 mm 143 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

– 112 mm 105 mm 115 mm 115 mm 126 mm 117 mm 121 mm 129 mm 137 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

26/104 17/68 15/60 11/44 8/32 7/28 4/16 3/12 1/4 1/4

Forma do fundo aberto redondo redondo redondo redondo cônico cônico cônico plano cônico

Raio de centrifugação 177 mm 172 mm 171 mm 173 mm 173 mm 180 mm 179 mm 170 mm 174 mm 181 mm

Máx. RCF 5.147 × g 5.002 × g 4.818 × g 4.874 × g 4.874 × g 5.071 × g 5.043 × g 4.943 × g 5.060 × g 5.263 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5910 708.009 5910 711.000 5910 703.007 5910 704.003 5910 709.005 5910 702.000 5910 701.004 5910 712.006 5910 705.000 5910 714.009
1) Por favor efetue um teste manual para determinar a capacidade de carga atual.  
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Rotores para 5910 R/5920 R

1) Resistência a aerossóis testada por Public Health England, Porton Down, UK.
2) Para equipamentos de 100 V, velocidade máx. 4,031 × g /4,300 rpm

Rotor S-4x750
 > Rotor de balanço livre de média capacidade com velocidade máx. de 4.800 × g 
(4.700 rpm) 2)

 > A ampla gama de adaptadores permite uma elevada versatilidade de tubos e frascos de 
0,2 mL a 750 mL e placas

 > O carregamento misto com 2 cestos de placas e 2 cestos redondos de tubos permite 
uma maior versatilidade

 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente1)

 > Cestos, tampas e adaptadores são autoclaváveis

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4x750, Estanque a aerossóis, sem cestos 5895 121.004

Rotor S-4x750, Estanque a aerossóis, incl. 4 guinchos redondos × 750 mL 5895 120.008

Cestos para Rotor S-4x750, Cesto de placas (anti-aerosol), incl. suporte de placa, conjunto de 2 uni. 5895 125.000

Cestos para Rotor S-4x750, Guinchos redondos para Rotor S-4x750, conjunto de 2 uni. 5895 123.007

Cestos para Rotor S-4x750, Guinchos redondos para Rotor S-4x750, conjunto de 4 uni. 5895 122.000

Cestos para Rotor S-4x750, Guinchos para placas (estanque ao aerossol), incl. transferidor de placas, conjunto de 4 uni. 5895 124.003

Tampas anti-aerosol para cestos de placas (anti-aerosol), Estanque a aerossóis, para Rotor S-4-104 e Rotor S-4x750, conjunto de 2 

uni.

5820 748.001

Tampas anti-aerosol para cestos redondos de 750 mL, Estanque a aerossóis, para Rotor S-4-104, Rotor S-4x750 e Rotor S-4x1000, 

conjunto de 2 uni.

5820 747.005

Frasco de gargalo largo, 750 mL, conjunto de 2 uni. 5820 708.000

2

4

6

8

10

12
ml

Adaptadores para Rotor S-4x750                            

Volume do tubo 1.5/2.0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL e 

cônicos 15 mL

30 mL 50 mL cônico 50 mL cônico, 

skirted

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cônico2)Frascos 

cônicos de 3)

500 mL 

Corning®

750 mL Placas MTP, 

DWP, PCR

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 30 mm 30 mm 62 mm 96 mm 102 mm –

Altura máx. do vaso 39 mm 120 mm 121 mm 125 mm 117 mm 106 mm 125 mm 119 mm 122 mm 122 mm 145 mm 147 mm 150 mm 64 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

39 mm 113 mm 113 mm 120 mm 112 mm 106 mm 120 mm 114 mm 116 mm 116 mm 125 mm – 150 mm 47 mm

Adaptador

max. load 450 g

Número de vasos por adaptador/
rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP)

1/4 (DWP)

Forma do fundo plano redondo redondo redondo redondo redondo cônico plano cônico cônico plano cônico plano –

Raio de centrifugação 194 mm 186 mm 185 mm 186 mm 185 mm 185 mm 188 mm 181 mm 187 mm 177 mm 183 mm 186 mm 185 mm 161 mm

Máx. RCF 4.791 × g 4.594 × g 4.569 × g 4.594 × g 4.569 × g 4.569 × g 4.643 × g 4.470 × g 4.618 × g 4.371 × g 4.519 × g 4.594 × g 4.569 × g 3.976 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 2 uni. conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 2 

uni.

Número de pedido 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000 5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5895 125.000
1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos não 
batem na cruz do rotor.2) Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um acessório de forma cônica fornecido pelo fabricante. 3) 225 mL de BD®/Corning® e frascos cônicos de 250 mL 
de Nunc® para Rotor S-4-104.
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5920 R

Rotor S-4xUniversal-Large
 > Rotor de balanço livre de alta capacidade com velocidade máx. 4.402 × g (4.250 rpm)
 > Ampla gama de adaptadores permitem uma alta versatilidade para tubos, frascos e 
placas de 0.2 mL a 750 mL e placas

 > O design do cesto universal acomoda tanto placas quanto tubos
 > Tampas Eppendorf QuickLock® estanques ao aerossol para centrifugação segura de 
amostras perigosas disponíveis opcionalmente1)

 > Cestos, tampas e adaptadores são autoclaváveis

2

4

6

8

10

12
ml

Adaptadores para Rotor 
S-4xUniversal-Large

                     

Volume do tubo 1.5/2.0 mL 5 mL FACS 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL e cônicos 15 mL

30 mL 50 mL cônicol 50 mL cônico, skirted 50 mL Nalgene® Oak 

Ridge

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17.5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 30 mm 30 mm 29 mm

Altura máx. do vaso 39 mm 113 mm 110 mm 110 mm 136 mm 123 mm 131 mm 117 mm 131 mm 141 mm 132 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa 

39 mm 82 mm 107 mm 106 mm 130 mm 120 mm 123 mm 108 mm 125 mm 121 mm 121 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

92/368 51/204 49/196 37/148 28/112 24/96 24/96 12/48 10/40 7/28 12/48

Forma do fundo plano redondo redondo redondo redondo redondo cônico plano cônico cônico redondo

Raio de centrifugação 205 mm 205 mm 205 mm 204 mm 209 mm 210 mm 218 mm 194 mm 213 mm 197 mm 206 mm

Máx. RCF 4.140 × g 4.140 × g 4.140 × g 4.120 × g 4.221 × g 4.240 × g 4.402 × g 3.918 × g 4.301 × g 3.978 × g 4.160 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5920 747.002 5920 742.000 5920 739.000 5920 738.003 5920 746.006 5920 751.000 5920 736.000 5920 743.007 5920 735.004 5920 748.009 5920 753.002
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Rotores para 5920 R

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4xUniversal-Large, incl. copos 5895 190.006

Tampas resistentes a aerossol, para Rotor S-4xUniversal-Large, conjunto de 2 uni. 5920 752.006

Adaptadores para Rotor S-4xUniversal-
Large

             

Volume do tubo 250 mL plano,  

175 – 225 mL cônica

250 mL cônico (Corning®, Nunc®) 500 mL cônico Corning® 500 mL plano Nalgene® 750 mL Cartões microfluídicos MTP, DWP, placas PCR

Diâmetro de tubo máx. 62 mm 62 mm 96 mm 69.5 mm 102 mm – –

Altura máx. do vaso 133 mm 171 mm 160 mm 168 mm 166 mm 153 mm 116 mm

Altura máx. do recipiente para uso com 
tampa 

126 mm 144 mm 148 mm 143 mm 143 mm –           110 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/rotor 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 3/12 5/20 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma do fundo plano plano cônico plano plano plano plano

Raio de centrifugação 203 mm 208 mm 208 mm 206 mm 202 mm 200 mm 196 mm

Máx. RCF 4.099 × g 4.200 × g 4.200 × g 4.160 × g 4.079 × g 4.039 × g 3.938 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5920 740.008 5920 750.003 5920 744.003 5920 745.000 5920 741.004 5920 749.005 5920 737.007
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Rotores para 5920 R

Rotor S-4x1000 high-capacity buckets
 > Rotor de balanço livre de alta capacidade com velocidade máx. 3.153 × g (3.700 rpm)
 > Cesto acomoda placas e tubos
 > Cestos, tampas e adaptadores são autoclaváveis

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4x1000, sem contentores 5895 101.003

Cestos para Rotor S-4x1000, Guincho de alta capacidade para Rotor S-4x1000, conjunto de 4 uni. 5895 106.005

Suporte de placa para cesto de alta capacidade, conjunto de 2 uni. 5920 729.004

Adaptadores para Rotor S-4x1000 high-
capacity buckets

               

Volume do tubo 5 mL FACS 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL e 

cônicos 15 mL

50 mL cônico 250 mL plano, 175 – 225 mL 

cônico, Nunc 250 mL cônico

Placas MTP, DWP, PCR

Diâmetro de tubo máx. 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 30 mm 62 mm –

Altura máx. do vaso 108 mm 107 mm 107 mm 129 mm 121 mm 116 mm 148 mm 88 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/rotor 52/208 49/196 36/144 29/116 27/108 13/52 2/8 6/24 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma do fundo redondo redondo redondo redondo cônico cônico plano plano

Raio de centrifugação 204 mm 204 mm 199 mm 204 mm 205 mm 206 mm 200 mm 185 mm

Máx. RCF 3.122 × g 3.122 × g 3.046 × g 3.122 × g 3.138 × g 3.153 × g 3.061 × g 2.832 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5920 724.002 5920 718.002 5920 720.007 5920 722.000 5920 716.000 5920 715.003 5920 717.006 5920 729.004
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5920 R

Rotor S-4x1000 plate/tube buckets
 > Rotor de balanço livre de alta capacidade com velocidade máx. 3.076 × g (3.700 rpm)
 > Cesto acomoda placas e tubos
 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente1)

 > Cestos, tampas e adaptadores são autoclaváveis

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4x1000, sem contentores 5895 101.003

Tampas resistentes a aerossol, para guincho para placas/tubos S-4x1000 e guincho para placas S-4x750, conjunto de 2 uni. 5895 111.009

Cestos para Rotor S-4x1000, Guincho para placas/tubos para Rotor S-4x1000, conjunto de 4 uni. 5895 104.002

Carregador de placas para cesto de placas/tubos, para rotor S-4x1000 com contentores de placas/tubos, Rotor S-4x1000, conjunto de 

2 uni.

5920 705.008

Adaptadores para Rotor S-4x1000 
plate/tube buckets

               

Volume do tubo 2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

e cônico 15 mL

Eppendorf Tubes® 5.0 mL e  

15 mL cônicos

50 mL cônico 50 mL cônico Placas MTP, DWP, PCR

Diâmetro de tubo máx. 13 mm 16 mm 17,5 mm 17 mm 17 mm 30 mm 30 mm –

Altura máx. do vaso 109 mm 109 mm 109 mm 121 mm 123 mm 121 mm 121 mm 104 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

108 mm 108 mm 109 mm – 121 mm – 121 mm 91 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

35/140 33/132 28/112 22/88 16/64 10/40 7/28 10/40(MTP)

2/8(DWP)

Forma do fundo redondo redondo redondo cônico cônico cônico cônico plano

Raio de centrifugação 201 mm 200 mm 200 mm 201 mm 201 mm 201 mm 201 mm 198 mm

Máx. RCF 3.076 × g 3.061 × g 3.061 × g 3.076 × g 3.076 × g 3.076 × g 3.076 × g 3.030 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni.

Número de pedido 5920 706.004 5920 707.000 5920 708.007 5920 710.001 5920 712.004 5920 709.003 5920 711.008 5920 705.008
1) Por favor efetue um teste manual para determinar a capacidade de carga atual.  
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1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5920 R

Rotor S-4x1000 round buckets
 > Rotor de balanço livre de média capacidade com velocidade máx. 3.428 × g (3.700 rpm)
 > A ampla gama de adaptadores permite uma elevada versatilidade de tubos e frascos de 
0,2 mL a 1.000 mL e placas

 > O carregamento misto com 2 cestos de placas e 2 cestos redondos de tubos permite 
uma maior versatilidade

 > Tampas QuickLock estanques ao aerossol para centrifugação segura de amostras 
perigosas disponíveis opcionalmente1)

 > Cestos, tampas e adaptadores são autoclaváveis

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor S-4x1000, sem contentores 5895 101.003

Cestos para Rotor S-4x1000, Guincho redondo para Rotor S-4x1000, conjunto de 4 uni. 5895 102.000

Rotor S-4x1000 round buckets, Estanque a aerossóis, incl. 4 guinchos redondos × 1000 mL 5895 100.007

Tampas resistentes a aerossol, para guincho para placas/tubos S-4x1000 e guincho para placas S-4x750, conjunto de 2 uni. 5895 111.009

Cestos para Rotor S-4x1000, Guincho para placas/tubos para Rotor S-4x1000, conjunto de 4 uni. 5895 104.002

Carregador de placas para cesto de placas/tubos, para rotor S-4x1000 com contentores de placas/tubos, Rotor S-4x1000, conjunto de 

2 uni.

5920 705.008

Tampas anti-aerosol para cestos redondos de 750 mL, Estanque a aerossóis, para Rotor S-4-104, Rotor S-4x750 e Rotor S-4x1000, 

conjunto de 2 uni.

5820 747.005
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Adaptadores para Rotor S-4x1000 
round buckets

                                 

Volume do tubo 1.5/2.0 mL 12 × 75 mm, 

5 mL FACS

2.6 – 8 mL 5.5 – 12 mL 9 mL 14 mL Eppendorf 

Tubes® 

5.0 mL e 

cônicos 

15 mL

30 mL 50 mL 

cônico

50 mL 

cônico, 

skirted

250 mL plano, 

175 – 225/250 mL 

cônico2)Frascos 

cônicos de 3)

500 mL 

Corning®

500 mL 

Nalgene

600 mL TPP 750 mL 1 litro 

Nalgene

Placas MTP, 

DWP, PCR

Diâmetro de tubo máx. 11 mm 12 mm 13 mm 16 mm 17,5 mm 17.5 mm 17 mm 25 mm 30 mm 30 mm 62 mm 96 mm 69.5 mm 98 mm 102 mm 98 mm –

Altura máx. do vaso 39 mm 115 mm 121 mm 125 mm 117 mm 117 mm 161 mm 144 mm 156 mm 151 mm 176 mm 167 mm 183 mm 181 mm 150 mm 196 mm 104 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa1)

39 mm 108 mm 113 mm 120 mm 112 mm 112 mm 150 mm 139 mm 150 mm 147 mm 156 mm 167 mm 183 mm 181 mm 150 mm – 91 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56 14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 7/28 (MTP)

2/8 (DWP)

Forma do fundo plano redondo redondo redondo redondo redondo cônico plano cônico cônico plano cônico plano cônico plano plano plano

Raio de centrifugação 219 mm 211 mm 210 mm 211 mm 210 mm 210 mm 224 mm 212 mm 223 mm 209 mm 214 mm 218 mm 221 mm 224 mm 216 mm 218 mm 198 mm

Máx. RCF 3.352 × g 3.229 × g 3.214 × g 3.229 × g 3.214 × g 3.214 × g 3.428 × g 3.245 × g 3.413 × g 3.199 × g 3.275 × g 3.336 × g 3.382 × g 3.428 × g 3.306 × g 3.336 × g 3.030 × g

Embalagem conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto de 

2 uni.

conjunto 

de 2 uni.

conjunto de 

2 uni.

Número de pedido 5825  

740.009

5825 

747.003

5825  

738.004

5825  

736.001

5825 

743.008

5825 

748.000

5825 

734.009

5825 

755.006

5825 

733.002

5825 

732.006

5825  

741.005

5825 

745.000

5920 

703.005

5920 

701.002

5825  

744.004

5920 

700.006

5895  

105.009
1) Exceder o comprimento máximo do tubo pode reduzir a capacidade de carga do rotor. Realize um teste manual de giro antes de iniciar o funcionamento da centrífuga para se certificar de que os tubos não 
batem na cruz do rotor.2) Note que estes frascos cônicos precisam ser usados juntamente com um acessório de forma cônica fornecido pelo fabricante. 3) 225 mL de BD®/Corning® e frascos cônicos de 250 mL 
de Nunc® para Rotor S-4-104.
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Rotores de ângulo fixo 59xx Family - Vista geral

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

Modelo Rotor FA-6x250 Rotor FA-6x50 Rotor FA-20x5 Rotor FA-48x2 Rotor FA-30x2 Rotor F-48x15

Posicionamento Processamento de células em 

volumes grandes e a alta velocidade

Aplicações de biologia molecular em 

tubos até 50 mL

Aplicações em Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

Rotor de tubo de microcentrífuga anti-aerosol Rotor de tubo de microcentrífuga anti-aerosol para 

centrifugação segura de amostras perigosas

Rotor de ângulo fixo de alta capacidade para tubos 

cônicos e de vidro de 15 mL

5910 R      

5920 R     – –

Resistente a aerossol sim sim sim sim sim

Capacidade máx. 6 × 250 mL 6 × 50 mL 20 × 5 mL 48 × 2 mL 30 × 2 mL 40 × 15 mL

Máx. RCF 15.054 x g 20.130 × g 20.913 × g 2.194 × g (5920 R) /  

22.132 x g (5910 R)

20.984 × g 5.005 x g

Velocidade máx. 10.100 rpm 12.100 rpm 13.100 rpm 13.700 rpm (5920 R) /  

14.000 rpm (5910 R) rpm

13.700 rpm 5.500 rpm

Micro de tubo de 1,5/2,0 mL 6 20 48 30

Eppendorf Tubes® 5.0 mL e  
15 mL cônico

24 6 20/0 0/40

Tubos cônicos de 50 mL 6 6

85 mL 6

Tubos cônicos de 250 mL conical 6

Design de rotor avançado – rotores de ângulo fixo

Baixo peso do rotor
Os rotores de ângulo fixo Eppendorf se encontram entre os mais 
leves da indústria para melhorar a manipulação e a segurança 
operacional. Rotores leves têm menos desgaste no motor e permitem 
uma aceleração mais rápida bem como desaceleração mais rápida.

Tampas Eppendorf QuickLock® para bloqueio ergonômico
Nossos rotores estanques ao aerossol QuickLock fecham apenas com 
uma ¼ volta. Isso não só economiza tempo no dia a dia mas também 
retira o stress de você.

Controle superior de temperatura
O alumínio com sua alta condutividade de calor permite uma 
regulagem de temperatura exata e pré-refrigeração rápida em 
centrífugas refrigeradas.

Seção cruzada de rotor FA-6x50 (6 × 50 mL cônico) com modelo leve.

Todo o metal não necessário para a segurança ou desempenho é oco para reduzir o peso e melhorar o 
manuseio.

Ajuste perfeito com tubos cônicos Eppendorf de 15 mL e 50 mL

Os tubos cônicos Eppendorf são caracterizados por uma estabilidade 
excelente de centrifugação de 19.500 × g1). Isto os torna adequados 
para uma ampla gama de aplicações.

1) Condições de teste: Rotor FA-45-6-30 em Eppendorf Centrifuge 5810 R (usando um adaptador de 
centrífuga adequado para tubo de 15 mL), amostra: Solução salina (densidade: 1,0 g/mL), temp. de 
centrifugação controlada: 25 °C, duração da centrifugação: 90 min
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 Rotores para 5910 R/5920 R 

 1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK. 

 Centrifugação, agitação ou outras aplicações –, os tubos cônicos da 
Eppendorf de 15 e 50 mL se integram perfeitamente em seus fl uxos de 
trabalho. Eles representam o próximo passo nas soluções de sistema 
abrangentes da Eppendorf em manipulação de líquidos, amostras e 
manipulação celular.

Mais informação: www.eppendorf.com/conicals 

 Eppendorf Conical Tubes  Rotor FA-6x50 
 >  Rotor de alta velocidade para aplicações em tubos de 5 – 50 mL
 > Velocidade máx. 20.133 × g (12.100 rpm) 
 > Tampa de rotor Eppendorf QuickLock para bloqueio rápido da tampa
 > Estanque ao aerossol1) para centrifugação segura de amostras perigosas
 > Baixo peso do rotor (3.2 kg) para fácil manipulação
 > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas
 > ângulo de perfuração de 45° minimiza o arrasto de pellets
 > Rotor, tampa e adaptadores são autoclaváveis 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-6x50, Estanque a aerossóis, incl. tampa do rotor 5895 150.004

Adaptadores para Rotor FA-6x50                      

Volume do tubo 2.6 – 5 mL 4 – 8 mL 5.5 – 10 mL 7.5 – 12 mL Eppendorf Tubes® 

5.0 mL

7 – 17 mL 15 mL 15 – 18 mL 20 – 30 mL 35 mL 50 mL cônico

Diâmetro de tubo máx. 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 17 mm 17,5 mm 17 mm 18 mm 26 mm 29 mm 30 mm

Altura máx. do recipiente para uso 
com tampa 

119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 121 mm 112 mm 125 mm 107 mm 104 mm 113 mm 127 mm

Adaptador

Número de vasos por adaptador/
rotor

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 –/6

Forma do fundo redondo redondo redondo redondo cônico redondo cônico redondo redondo cônico cônico

Raio de centrifugação 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 121 mm 120 mm 120 mm 120 mm 105 mm 112 mm 123 mm

Máx. RCF 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.806 × g 19.642 × g 19.642 × g 19.642 × g 17.187 × g 18.333 × g 20.133 × g

Embalagem conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. conjunto de 2 uni. –

Número de pedido 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002 –
1) Eppendorf Tubes® 5.0 mL com tampa roscada não cabem neste adaptador.  
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Rotores para 5910 R/5920 R

1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.1) Estanquidade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

1) Para Eppendorf Tubes® 5.0 mL com tampa roscada a capacidade está limitada a 10 tubos. 2) Estanquidade a aerossóis testada por a 
Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK.

Rotores para 5910 R

Rotor FA-20x5
 > 20 posições para Eppendorf Tubes® 5.0 mL1)

 > Velocidade máx.: 20.913 × g (13.100 rpm)
 > Estanque ao aerossol2) Tampa de rotor Eppendorf QuickLock
 > Rotor, tampa e adaptadores são autoclaváveis (121 °C, 20 min)
 > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas

Rotor FA-48x2
 > 48 lugares para tubos 1,5/2,0 mL
 > Velocidade máx.: 21.194 × g/13.700 rpm (5920 R) / 22.132 x g / 14.000 rpm (5910 R)
 > Tampa de rotorEppendorf QuickLock® para bloqueio rápido da tampa
 > Estanque ao aerossol1) para centrifugação segura de amostras perigosas
 > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas
 > Rotor e tampa são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

Rotor FA-30x2
 > 30 posições para tubos de 1.5/2.0 mL
 > Velocidade máx.: 20.984 × g (máx. 13.700 rpm)
 > Tampa de rotor Eppendorf QuickLock® para bloqueio rápido da tampa
 > Estanque ao aerossol para centrifugação segura de amostras perigosas1)

 > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas
 > Rotor e tampa são autoclaváveis (121 °C, 20 min)

Rotor F-48x15
 > Rotor de ângulo fixo de alta capacidade para tubos cônicos e de vidro de 15 mL
 > Velocidade máxima: 5.005 × g (5.500 rpm)
 > Acessórios de forma para tubos cônicos de 15 mL 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-20x5, para 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, incl. tampa de rotor Eppendorf QuickLock® estanque ao aerossol 5895 130.003

Adaptador, para 1 tubo 0.5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador, para 1 tubo 1.5 – 2.0 mL, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 768.002

Adaptador, para 1 crio-recipiente, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 769.009

Adaptador, para 1 Tubo HPLC, para todos os rotores 5,0 mL, conjunto de 4 uni. 5820 770.007

Adaptador, para 1 tubo 0,4 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 717.008

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-48x2, incl. tampa de rotor Eppendorf QuickLock® estanque ao aerossol 5895 135.005

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor FA-30x2, incl. tampa de rotor Eppendorf QuickLock® estanque ao aerossol 5895 155.006

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rotor F-48x15, para 40 tubos cônicos de 15 mL, incl. 48 mangas de aço e adaptadores 5895 160.000
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Concentrator plus

Características do produto
 > Disponível em 3 configurações de sistema
 > Funcionamento extremamente silencioso 
<50 dB(A)

 > Bomba de diafragma PTFE resistente a 
químicos, livre de manutenção elimina 
a necessidade de mudança do óleo da 
bomba

 > A área da base reduzida economiza espaço 
valioso na bancada

 > Ampla variedade de 15 opções diferentes 
de rotores para acomodar tubos de 0,2 mL 
a 50 mL, microplacas e placas PCR

 > Transmissão sem motor de indução e 
câmara em aço inoxidável, resistente a 
químicos para operação sem problemas

 > Pode ser conectada à maioria dos 
coletores frios comercialmente disponíveis 
para uso com vapores

 > Tampa revestida com resistência química 
superior

Descrição
OConcentrator plus, com seu novo design, foi desenvolvido com o cliente em mente para entregar uma solução ergonômica, intuitiva e 
durável que se encaixa confortavelmente na bancada do laboratório. Uma tecnologia de aquecimento avançada proporciona o melhor 
tratamento da amostra que assegura uma concentração de vácuo DNA/RNA, nucleotídeos, proteínas e outros líquidos ou amostras molhadas 
de forma rápida, eficiente e suave. Nossa nova tampa revestida fornece excelente resistência química contra ácidos agressivos e solventes 
orgânicos (por exemplo,. TFA, DMSO). 
O Concentrator plus está disponível com três configurações para atender as necessidades específicas de laboratório do cliente: 
1) Báscio Concentrator para conectar a uma bomba a vácuo existente
2) Sistema completo com bomba resistente a solventes sem óleo e manutenção, e coletor frio 
3)  Sistema completo com porta de vácuo adiciona versatilidade. Permite o uso separado da bomba de vácuo integrada – sem precisar de 

desconectar a bomba do sistema

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/centrifugation

Função principal 
 > Seleção do temporizador entre 1 min e 9:59, bem como Função de frenagem
 > Pré-seleção da temperatura: temperatura ambiente, 30 °C, 45 °C e 60 °C 
 > escolha entre três modos de solventes
 > Iniciar/parar processo de concentração

Sistema de junção de concentradores
O sistema de „junção“ completo adiciona capacidade/flexibilidade extra. Ele permite o 
uso separado da bomba de vácuo integrada – sem necessidade de desconetar a bomba do 
sistema; simplesmente conecte a porta a qualquer equipamento externo que necessite de 
vácuo (por ex. secador de gel).

Especificações técnicas

Modelo Concentrator plus básico Concentrator plus sistema Concentrator plus plus sistema c/ 
porta

Vácuo – 20 hPa (20 mbar) 20 hPa (20 mbar)

Capacidade de amostras Máx. 144 recipientes/2 microplacas Máx. 144 recipientes/2 microplacas Máx. 144 recipientes/2 microplacas

Velocidade fixa 1.400 rpm 1.400 rpm 1.400 rpm

Volume do tubo 0.2 – 50 mL 0.2 – 50 mL 0.2 – 50 mL

Porta para conectar dispositivos 
externos à bomba de vácuo

não não sim

Consumo de energia máx. 150 W 350 W 350 W

Dimensões (L × P × A) 33 × 37 × 23 cm 33 × 58 × 29 cm 33 × 58 × 29 cm

Peso sem acessórios 16,5 kg 31,5 kg 31,5 kg

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Dispositivo básico do Concentrator plus

230 V/50 – 60 Hz, com Rotor F-45-48-11 5305 000.100

Concentrator plus sistema completo

230 V/50 – 60 Hz, com bomba de vácuo de diafragma integrada, com Rotor F-45-48-11 5305 000.304

230 V/50 – 60 Hz, com bomba de vácuo de diafragma integrada, sem rotor 5305 000.509

230 V/50 – 60 Hz, com bomba de vácuo de diafragma integrada; com conexão, por ex., para um secador de gel; sem rotor 5305 000.703

Adaptador, para 1 tubo 0.5 mL ou microtainer, máx. Ø 8 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 716.001

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0,2 mL, máx. Ø 6 mm, para todos os rotores 1,5/2,0 mL, conjunto de 6 uni. 5425 715.005

Adaptador CombiSlide, para 12 lâminas Combi Slide 12 slides, para rotores de placas, conjunto de 2 uni. 5825 706.005

Adaptador, para 1 Tubo PCR 0.2 mL, para Rotor F-45-8-72, conjunto de 6 uni. 5425 723.008

Espaçador do rotor, necessário para empilhar rotores F-45-72-8 e F-45-48-11 5301 316.005

Rack para PCR, para placas PCR com borda média/sem borda, tiras PCR e tubos 0,2 mL PCR para rotor A-2-VC, conjunto de 10 uni. 0030 124.235

Estrutura para rack, para Rotor A-2-VC, conjunto de 5 uni. 0030 124.243

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418
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Rotores para Concentrator plus

Rotor F-45-48-11
 > Rotor para 48 tubos de microcentrífuga × 1,5/2,0 mL
 > Um espaçador permite o empilhamento adicional (dobro da capacidade)

Rotor F-45-8-17
 > Rotor para 8 tubos cônicos × 15 mL 

Rotor F-35-6-30
 > Rotor para 6 tubos cônicos × 50 mL
 > Também acomoda 6 tubos cônicos × 15 mL 

Rotor A-2-VC
 > Para uso com placas MTP, PCR e Deepwell até 27 mm de altura
 > Está disponível uma bandeja de trabalho com estrutura para placas de teste PCR e 
microplacas sem estruturas 

 > O rotor pode ser autoclavado durante 20 min. a 121 °C
 > Adequado para o CombiSlide Adapter

Informações de pedido

Descrição Dimensões máx. do tubo Ø x L Capacidade de amostras Número de pedido

Rotor F-45-72-8 8 x 31 × mm1) 72 × 0,5 mL 5490 034.007

Rotor F-45-70-11 11 × 41/47 mm 70 × 1,5 mL, 70 × 2,0 mL 5490 032.004

Rotor F-45-48-11 11 × 41/47 mm1) 48 × 1,5 mL / 2,0 mL 5490 030.001

Rotor F-40-36-12 12 × 32 mm 36 × 1.5 mL 5490 040.007

Rotor F-45-36-15 15 × 45 – 48 mm 2) 36 × 3,0/5,0 mL 5490 035.003

Rotor F-45-16-20 20 × 42 – 55 mm 2) 16 × 6.5/10 mL 5490 043.006

Rotor F-40-18-19 19 × 66 mm 18 × 10 mL 5490 037.006

Rotor F-45-12-31 31 × 55 mm 12 × 20 mL 5490 044.002

Rotor F-35-8-24 24 × 86 – 105 mm 2) 8 × 25 mL 5490 039.009

Rotor F-45-24-12 12 × 67 – 100 mm 2) 3) 24 × 5 – 7 mL 5490 036.000

Rotor F-50-8-16 16 × 105 – 120 mm 2) 8 × 8 – 12 mL 5490 041.003

Rotor F-50-8-18 18 × 105 – 128 mm 2) 8 × 10 – 18 mL 5490 042.000

Rotor F-45-8-17 17 × 116 – 123 mm 2) 8 tubos cônicos × 15 mL 5490 038.002

Rotor F-35-6-30 17 × 116 – 123 mm ou 

30 × 116 – 123 mm 2)

6 × tubos cônicos 15 mL ou 

6 × tubos cônicos 50 mL

5490 047.001

Rotor A-2-VC 128 × 86 × 27 mm 2 × placas MTP ou PCR skirted

2 × placas Deepwell (DWP) 

(altura máx. = 27 mm)

5490 045.009

1) Rotor é empilhável para capacidade dupla usando o espaçador 5301 316.005. 2) Comprimento mín./máx. do tubo. 3) Comprimento do tubo = 75 mm: capacidade máx 24 tubos, comprimento do tubo > 75 mm: 
capacidade máx 12 tubos.
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Modelo Eppendorf BioPhotometer® D30 BioSpectrometer® basic Eppendorf BioSpectrometer® kinetic Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence

Página(s) 226 227 228 229

Absorção da faixa de comprimento  
de onda

230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm Varredura (nm): 200 – 830 a incrementos de 1 nm Varredura (nm): 200 – 830 a incrementos de 1 nm Varredura (nm): 200 – 830 a incrementos de 1 nm

Incremento de seleção de comprimento 
de onda

N/D 1 nm 1 nm 1 nm

Leitura não sim sim sim

Largura de banda espectral ≤4 nm ≤4 nm ≤4 nm ≤4 nm

Comprimento de onda do erro 
sistemático

≤0,5 nm ≤0,5 nm ≤0,5 nm ≤0,5 nm

Comprimento de onda de erro aleatório ±1 nm ±1 nm ±1 nm ±1 nm

Faixa de medição de absorção 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm)

Absorção do erro sistemático ± 1%(A = 1) ± 1%(A = 1) ±1 % (A = 1) –

Absorção de erro aleatório ≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

Absorção da fonte de luz Lâmpada de flash xênon UV Lâmpada de flash xênon UV Lâmpada de flash xênon UV Lâmpada de flash xênon UV

Tipo de detector Fotodiodos CMOS Arranjo de fotodiodos CMOS, 1024 pixel Arranjo de fotodiodos CMOS, 1024 pixel Arranjo de fotodiodos CMOS, 1024 pixel

Absorção do princípio de medição Fotômetro de absorção de feixe único com feixe de 

referência

Espectrofotômetro de absorção de feixe único com 

feixe de referência

Espectrofotômetro de absorção de feixe único com feixe de referência Espectrofotômetro de absorção de feixe único com feixe de referência

Amostra do comprimento do feixe de luz 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm

Fluorescência da fonte de luz – – – LED

Fluorescência de receptor de feixe N/D Fotodiodos

Fluorescência de princípio de medição – – – Fluorímetro de filtro confocal com feixe de referência

Faixa de medição de fluorescência – – – fluoresceína 0,5 nM – 2.000 nM (comprimento de onda de emissão 520 nm)

faixa de concentração de dsDNA (para 
1 a 10 mm de comprimento do caminho)

2,5 ng/µL – 1.500 ng/µL 2,5 ng/µL – 1.500 ng/µL 2,5 ng/µL – 1.500 ng/µL 1,0 pg/µL – 1.500 ng/µL

Faixa de concentração de BSA (para 1 a 
10 mm de comprimento do caminho)

76 ng/µL - 45.450 ng/µL

(O fator para BSA é 1.515)

76 ng/µL - 45.450 ng/µL

(O fator para BSA é 1.515)

76 ng/µL - 45.450 ng/µL

(O fator para BSA é 1.515)

0,01 ng/µL – 45.450 ng/µL

(O fator para BSA é 1.515)

Linguagem de orientação do operador Espanhol, Italiano, Francês, Inglês, Alemão, Japonês Espanhol, Italiano, Francês, Inglês, Alemão, Japonês Espanhol, Italiano, Francês, Inglês, Alemão, Japonês Espanhol, Italiano, Francês, Inglês, Alemão, Japonês

Memória de resultados >100 programas de método >100 programas de método >100 programas de método >100 programas de método

Dimensões (L × P × A) 295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in 295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in 295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in 295 × 400 × 150 mm / 11,6 × 15,7 × 6 in

Peso sem acessórios 5,4 kg 5,4 kg 5,5 kg 5,4 kg

Eixo da cubeta 12,5 mm × 12,5 mm 12,5 mm × 12,5 mm 12,5 mm × 12,5 mm, termostatizado 20 °C – 42 °C 12,5 mm × 12,5 mm

Fonte de alimentação 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia Aprox. 15 W durante funcionamento

Aprox. 5 W com visor escurecido

Aprox. 15 W durante funcionamento

Aprox. 5 W com visor escurecido

Aprox. 30 W durante funcionamento

Aprox. 5 W com visor escurecido e controle de temperatura desativado

Aprox. 15 W durante funcionamento

Aprox. 5 W com visor escurecido

Interfaces  > USB master: para dispositivo USB e impressora 

térmica DPU-S44r Auxiliar

 > Escravo USB para conexão a um PC (todas funções 

disponíveis sem PC)

 > Interface em série RS-232: para a impressora 

térmica DPU-414

 > Interface Ethernet RJ45: Para conexão a uma 

impressora de rede ou saída do instrumento

 > USB master: para dispositivo USB e impressora 

térmica DPU-S44r Auxiliar

 > Escravo USB para conexão a um PC (todas funções 

disponíveis sem PC)

 > Interface em série RS-232: para a impressora 

térmica DPU-414

 > Interface Ethernet RJ45: Para conexão a uma 

impressora de rede ou saída do instrumento

 > USB master: para dispositivo USB e impressora térmica DPU-S445 Auxiliar

 > Escravo USB para conexão a um PC (todas funções disponíveis sem PC)

 > Interface em série RS-232: para a impressora térmica DPU-414

 > Interface Ethernet RJ45: Para conexão a uma impressora de rede ou saída 

do instrumento

 > USB master: para dispositivo USB e impressora térmica DPU-S445

 > Escravo USB para conexão a um PC (todas funções disponíveis sem PC)

 > Interface em série RS-232: para a impressora térmica DPU-414

 > Interface Ethernet RJ45: Para conexão a uma impressora de rede ou saída 

do instrumento

Na página 388 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos!



Sample Handling Sample Handling

227226
P

H
O

T
O

M
E

T
E

R
S

 A
N

D
 

S
P

E
C

T
R

O
M

E
T

E
R

S

www.eppendorf.com/D30-Poster

P
H

O
T

O
M

E
T

E
R

S
 A

N
D

 
S

P
E

C
T

R
O

M
E

T
E

R
S

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/photometry

Eppendorf BioPhotometer® D30

Descrição
O Eppendorf BioPhotometer D30 é a 3ª geração de espectrofotômetrosEppendorf que se tornaram padrão na ciência da vida. Comprimentos 
de onda de rotina predefinidos são facilmente selecionáveis, permitindo uma programação simples e rápida. Os usuários são guiados 
através das instruções curtas e simples na tela. A lâmpada de Xenon estável não requere qualquer pré-aquecimento e a medição demora 
tipicamente segundos. Os dados processados são representados claramente na tela colorida e podem ser exportados diretamente do 
instrumento para vários formatos. Eppendorf UVette® descartável cubetas permitem medições com apenas 50 µL de amostra e a Eppendorf 
µCuvette® G1.0 reduz ainda mais para 1,5 µL de amostra.

Aplicações
 > Quantificação de ácidos nucleicos
 > Quantificação direta de proteína (UV 280 nm)
 > Medição de microvolume através de µCuvette G1.0 para amostras altamente concentradas
 > Medição crescimento de bactérias (OD 600)
 > Ensaios colorimétricos para quantificação de proteína por ex., BCA, Bradford, Lowry
 > 340 nm: ensaios endpoint usando para-nitrofenol
 > 405 nm: ensaios endpoint usando para-nitrofenol
 > 490 nm: ensaio de citotoxicidade endpoint

Características do produto
 > Medições de absorção para um ou mais comprimentos de onda 
fixos

 > Varredura para aplicações UV específicas com relações de pureza 
determinadas automaticamente

 > Aplicações pré-programadas para início rápido e aplicações com 
avaliação através de fator, padrão ou séries padrão

 > Memória integrada de aplicações e resultados
 > Transferência de dados através da interface USB, Ethernet ou 
e-mail e impressão direta dos resultados

 > Saída de dados através de JPEG screenshots, Microsoft® Excel® ou 
arquivos PDF seguros para um dispositivo USB ou por email

 > Software de processo guiado para minimizar erros
 > Compatível com células de medição padrão, semi-microvolume e 
microvolume

 > Comprimentos de onda fixos sem peças em movimento
 > Autoteste integrado e histórico de calibração

Eppendorf BioSpectrometer® basic

Descrição
Baseando-se na experiência do Eppendorf BioPhotometer D30, do Eppendorf BioSpectrometer basic partilha sua simplicidade, flexibilidade 
e confiabilidade. Adicionalmente ao Biophotometer D30, o Biospectrometer basic tem comprimentos de onda variáveis de 200 – 830 nm 
(selecionável com aumento de 1 nm). Isso permite ao usuário definir os parâmetros de cada ensaio, quer se trate de escaneamento, uma 
medição individual de comprimento de onda ou várias medições de comprimento de onda. O Eppendorf BioSpectrometer basic permite mais 
rigor por que os comprimentos de onda não são predefinidos e permite efetuar análises não rotineiras ou a programação de novas análises).  
O Eppendorf BioSpectrometer basic é um equipamento de trabalho robusto.

Aplicações
 > Quantificação de ácidos nucleicos
 > Quantificação direta de proteína (UV 280 nm)
 > Medição microvolume através de µCuvette G1.0 para amostras de alta concentração
 > Medição do crescimento de bactérias (OD 600)
 > Ensaios colorimétricos para quantificação de proteína por ex., BCA, Bradford, Lowry
 > Avaliação de taxa de utilização de biomoléculas marcadas com corante (ácido nucleico ou 
proteínas)

 > Comprimentos de onda livremente selecionáveis, por ex., 340 nm: ensaios usando NADPH 
ou NAPH, 405 nm: ensaios usando para-nitro-fenol, 420 nm: ensaios usando orto-nitro-
fenol, 490 nm: determinação colorimétrica da frutose, 490 nm: ensaio final citotoxicidade

Características do produto
 > Medição de absorbância para um ou mais comprimentos de onda, 
o registro de leituras de comprimentos de onda de 200 nm a 
830 nm (incremento: 1 nm)

 > Avaliação automática e armazenamento dos dados de medição com 
apresentação clara dos resultados

 > Gráfico espectral para indicar a pureza da amostra com cálculo 
automático da razão

 > Aplicativos livremente programáveis com avaliação através 
de fator, padrão ou série padrão e parâmetros livremente 
programáveis

 > Método de dois comprimentos de onda com avaliação por 
subtração ou divisão

 > Memória integrada de aplicações e resultados
 > Transferência de dados através da interface USB, Ethernet ou 
e-mail e impressão direta dos resultados

 > Software de processo guiado para minimizar erros
 > Autoteste integrado e histórico de calibração

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf BioPhotometer® D30, 230 V/50 – 60 Hz 6133 000.001

Eppendorf µCuvette® G1.0 e Eppendorf BioPhotometer® D30, 230 V/50 – 60 Hz 6133 000.907

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioPhotometer® D30, conjunto de filtros para a verificação da exatidão fotométrica e erro 

sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®)

6133 928.004

Impressora térmica DPU-S445 6135 011.000

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf BioSpectrometer® basic, 230 V/50 – 60 Hz 6135 000.009

Eppendorf µCuvette® G1.0 e Eppendorf BioSpectrometer® basic, 230 V/50 – 60 Hz 6135 000.904

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioSpectrometer®, conjunto de filtros para a verificação da exatidão fotométrica e erro 

sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®)

6135 928.001

Impressora térmica DPU-S445 6135 011.000
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www.eppendorf.com/biospectrometer-
fluorescence-video

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/photometry

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic

Descrição
O Eppendorf BioSpectrometer kinetic expande os serviços do Eppendorf BioSpectrometer basic e disponibiliza análises pré-programadas 
de temperatura e tempo. Tem a câmara da cubeta aquecida. O seu elemento Peltier garante uma precisão alta para determinar enzimas e 
substratos bem como outras aplicações sensíveis à temperatura. O software está incluso, apenas é necessário pouco esforço para configurar 
novas análises. A modificação retrospetiva da janela temporal para análise de regressão pode ser realizada diretamente no equipamento.  
O BioSpectrometer kinetic substitui a configuração tradicional incómoda necessária para análises de temperaturas controladas por tempo.

Aplicações
 > Todas as aplicações de Eppendorf BioSpectrometer basic
 > Aplicações cinéticas adicionais e testes de atividade enzimática a temperaturas diferentes, por ex.:

 > Medições atividade hexoquinase (340 nm, 37 °C)
 > Determinação da concentração ATP (340 nm, 37 °C)
 > Ensaios beta-galactosidase (420 nm, 30 °C)

Características do produto
 > Todas as opções de Eppendorf BioSpectrometer basic
 > Compartimento de cubetas com temperatura regulável (faixa de 
ajuste +20 °C a +42 °C em incrementos de 0,1 °C)

 > Temporizador integrado (intervalo mínimo de 5 s, tempo de 
medição máximo 59 m 59 s)

 > Métodos cinéticos pré-programados e livremente programáveis
 > Modificação retrospetiva da janela temporal para análise regressiva
 > Saída de dados através de JPEG screenshots, Microsoft Excel ou 
arquivos PDF seguros para um dispositivo USB ou por email

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence

Descrição
O Eppendorf BioSpectrometer fluorescence é uma expansão do Eppendorf BioSpectrometer basic e apresenta um módulo integrado de 
fluorescência. Análises UV/Vis, análises de fluorescência e medições de microvolume/semi-microvolume podem ser efetuadas em um 
instrumento individual sem ser necessário o controle externo (PC/Laptop). O Eppendorf BioSpectrometer fluorescence pode ser usado para 
aumentar a faixa de medição de biomoléculas (ácidos nucleicos e proteínas) por um fator de 1.000, em comparação com as medições UV. 
Métodos pré-programados (alterados) para kits de quantificação DNA (SS, HS, BR) aumentam a flexibilidade e funcionalidade do instrumento. 
Adicionalmente, a utilização da Eppendorf µCuvette G1.0 para análises de fluorescência (5 µL volume carga) permitem uma redução grande 
na utilização de reagentes.

Aplicações
 > Ótimo para aplicações NGS (microvolume UV/Vis e análises de fluorescência em um 
instrumento individual)

 > Quantificação dsDNA para 1 pg/µL com kits normais, p. ex., Pico Green®

 > Quantificação de ssDNA até 10 pg/µL
 > Quantificação de RNA até 20 pg/µL
 > Quantificação oligo até 10 pg/µL
 > Quantificação de proteínas (BSA) até 0,01 ng/µL
 > Quantificação de proteínas ligantes de GFP 
 > Medição do crescimento de bactérias ligantes de GFP

Características do produto
 > Todas as opções de Eppendorf BioSpectrometer basic
 > Métodos de fluorescência pré-programados e livremente 
programáveis

 > Métodos pré-programados (alterados) para kits de quantificação 
DNA (SS, HS, BR)

 > Medida de concentração por fluorescência de dsDNA até 1 pg/µL, 
usando Pico Green®

 > Medida de concentração por fluorescência de BSA até 0,01 ng/µL
 > Comprimento de onda de excitação da fluorescência 470 nm, 
comprimentos de onda de emissão 520 nm e 560 nm

 > Intensidade de fluorescência ao longo de uma faixa de fluoresceína 
de 0,5 nM a 2000 nM fluorescência

 > Consumível individual (UVette) para UV/Vis e análises de 
fluorescência

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418
 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic, 230 V/50 – 60 Hz 6136 000.002

Eppendorf µCuvette® G1.0 e Eppendorf BioSpectrometer® kinetic, 230 V/50 – 60 Hz 6136 000.800

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioSpectrometer®, conjunto de filtros para a verificação da exatidão fotométrica e erro 

sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®)

6135 928.001

Impressora térmica DPU-S445 6135 011.000

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence, 230 V/50 – 60 Hz 6137 000.006

Eppendorf µCuvette® G1.0 e Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence, 230 V/50 – 60 Hz 6137 000.901

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence, conjunto de filtro para a verificação da exatidão 

fotométrica e erro sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®) e verificação da precisão fluorimétrica (erro aleatório) e 

linearidade

6137 928.009

Impressora térmica DPU-S445 6135 011.000
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Especificações técnicas

Modelo Eppendorf BioPhotometer® D30 BioSpectrometer® basic

Absorção da faixa de comprimento de onda Comprimento de onda fixo (nm): 230, 260, 280, 320, 

340, 405, 490, 562, 595, 600

Varredura (nm): 200 – 830 a incrementos de 1 nm

Faixa de medição de absorção 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm)

Absorção de erro aleatório ≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

faixa de concentração de dsDNA  
(UV 260 nm) µCuvette® G1.0

25 ng/µL – 1.500 ng/µL 25 ng/µL – 1.500 ng/µL

faixa de concentração de dsDNA  
(UV 260 nm) UVette® 2 mm

12,5 ng/µL – 750 ng/µL 12,5 ng/µL – 750 ng/µL

faixa de concentração de dsDNA  
(UV 260 nm) µUVette® 10 mm

2,5 ng/µL – 150 ng/µL 2,5 ng/µL – 150 ng/µL

Faixa de concentração de BSA (UV 280 nm) 
µCuvette® G1.0

758 ng/µL – 45.450 µg/µL

±30 ng/µL at A = 0

±76 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

758 ng/µL -45.450 ng/µL

±30 ng/µL at A = 0

±76 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

Faixa de concentração de BSA (UV 280 nm) 
UVette® 2 mm

379 ng/µL - 22.725 ng/µL

±15 ng/µL at A = 0

±38 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

379 ng/µL - 22.725 ng/µL

±15 ng/µL at A = 0

±38 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

Faixa de concentração de BSA (UV 280 nm) 
µUVette® 10 mm

75 ng/µL - 4.545 ng/µL

±3 ng/µL at A = 0

±7 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

75 ng/µL - 4.545 ng/µL

±3 ng/µL at A = 0

±7 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

Faixa de temperatura ajustável – –

Erro de temperatura sistemática – –

Erro de temperatura aleatória – –

Faixa de tempo de medição – –

Intervalo entre dois pontos de medição – –

Absorção da fonte de luz Lâmpada de flash xênon UV Lâmpada de flash xênon UV

Fluorescência da fonte de luz – –

Fluorescência de princípio de medição – –

Fluorescência de comprimento de onda de 
excitação

– –

Fluorescência de comprimento de onda de 
emissão I

– –

Fluorescência de comprimento de onda de 
emissão II

– –

Faixa de medição de fluorescência – –

Fluorescência de erro aleatório – –

Especificações técnicas

Modelo Eppendorf BioSpectrometer® kinetic Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence

Absorção da faixa de comprimento de 
onda

Varredura (nm): 200 – 830 a incrementos de 1 nm Varredura (nm): 200 – 830 a incrementos de 1 nm

Faixa de medição de absorção 0 A – 3,0 A (260 nm) 0 A – 3,0 A (260 nm)

Absorção de erro aleatório ≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

≤0,002 a A = 0

≤0,005 (0,5 %) a A = 1

faixa de concentração de dsDNA  
(UV 260 nm) µCuvette® G1.0

25 ng/µL – 1.500 ng/µL 25 ng/µL – 1.500 ng/µL

faixa de concentração de dsDNA  
(UV 260 nm) UVette® 2 mm

12,5 ng/µL – 750 ng/µL 12,5 ng/µL – 750 ng/µL

faixa de concentração de dsDNA  
(UV 260 nm) µUVette® 10 mm

2,5 ng/µL – 150 ng/µL 2,5 ng/µL – 150 ng/µL

Faixa de concentração de BSA  
(UV 280 nm) µCuvette® G1.0

758 ng/µL - 45.450 ng/µL

±30 ng/µL at A = 0

±76 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

758 ng/µL - 45.450 ng/µL

±30 ng/µL at A = 0

±76 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

Faixa de concentração de BSA  
(UV 280 nm) UVette® 2 mm

379 ng/µL - 22.725 ng/µL

±15 ng/µL at A = 0

±38 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

379 ng/µL - 22.725 ng/µL

±15 ng/µL at A = 0

±38 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

Faixa de concentração de BSA  
(UV 280 nm) µUVette® 10 mm

75 ng/µL - 4.545 ng/µL

±3 ng/µL at A = 0

±7 ng/ µL at A = 1 (0,5 %)

75 ng/µL - 4.545 ng/µL

±3 ng/µL at A = 0

±7 ng/µL at A = 1 (0,5 %)

Faixa de temperatura ajustável 20 – 42 °C (tamanho mínimo de passo 0,1 °C) –

Erro de temperatura sistemática ±0,2 °C a 25 – 37 °C –

Erro de temperatura aleatória ±0,15 °C a 25 – 37 °C –

Faixa de tempo de medição 00:05 – 59:59 min:seg –

Intervalo entre dois pontos de medição 00:05 – 10:00 min:seg –

Absorção da fonte de luz Lâmpada de flash xênon UV Lâmpada de flash xênon UV

Fluorescência da fonte de luz – LED

Fluorescência de princípio de medição – Fluorímetro de filtro confocal com feixe de referência

Fluorescência de comprimento de onda de 
excitação

– 470 nm, largura de banda: 25 nm

Fluorescência de comprimento de onda de 
emissão I

– 520 nm, largura de banda: 15 nm

Fluorescência de comprimento de onda de 
emissão II

– 560 nm, largura de banda: 40 nm

Faixa de medição de fluorescência – fluoresceína 0,5 nM – 2.000 nM 

(comprimento de onda de emissão 520 nm)

Fluorescência de erro aleatório – Fluoresceína ±2 % a 1 nM

Especificações técnicas
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Sample Handling

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

Modelo Eppendorf µCuvette® 
G1.0

UVette® Macro Vis Cuvette Semi-micro Vis Cuvette

Página(s) 233 234 235 235

faixa de concentração de dsDNA (para 1 a 
10 mm de comprimento do caminho)

25 ng/µL – 1.500 ng/µL 2,5 ng/µL – 750 ng/µL – –

Faixa de concentração de BSA (para 1 a 
10 mm de comprimento do caminho)

758 ng/µL – 45,450 ng/µL 7.5 ng/µL – 22,725 ng/µL – –

Testes de proteína colorimétrica sim sim sim sim

600 métodos DO não sim sim sim

Medições de fl uorescência sim sim sim sim

Transparência UV >180 nm >220 nm – –

Transmissão de luz 180 nm – 2.000 nm 220 nm – 1.600 nm 300 nm – 900 nm 300 nm – 900 nm

Material vidro de quartzo 

(com revestimento 

hidrofóbico)

poliestireno poliestireno poliestireno

Dimensões (L × P × A) 12,5 × 12,5 × 48 mm 12,5 × 12,5 × 36 mm 12,5 × 12,5 × 45 mm 12,5 × 12,5 × 45 mm

Regulagem de temperatura não não sim não

Volume de enchimento mínimo

em fotômetros Eppendorf 1,5 µL 50 µL 1.000 µL 400 µL

em dispositivos de outros fabricantes – 50 µL 2.500 µL 1.500 µL

Volume de enchimento máximo 10 µL 2.000 µL 4.500 µL 3.000 µL

Amostra do comprimento do feixe de luz 1 mm 2 mm e 10 mm 10 mm 10 mm

Valor em branco da cubeta ≤0,05 A a 260 nm ≤0,05 A a 260 nm – –

Altura da fonte de luz 8,5 mm 8,51) mm todas as alturas de 

células padrão

todas as alturas de 

células padrão

Uso no Eppendorf BioPhotometer® sim sim sim sim

Uso no Eppendorf BioSpectrometer® sim sim sim sim

Use em dispositivos de outros fabricantes não sim (adaptadores 

disponíveis)

sim sim

1) (adaptadores disponíveis para ajusta da altura)

 Eppendorf µCuvette® G1.0 

 Características do produto 
 >  Célula de medição em microvolume para 
a medição de volumes de amostra de 
1,5 – 10 µL

 > Determinação da concentração de ácidos 
nucleicos, proteínas e outras análises

 > Medição de amostras altamente 
concentradas sem diluição prévia

 > Apropriada para análises de fluorescência
 > Baixa auto-absorção (≤0,05 A a 260 nm)
 > Revestimento com superfície hidrofóbica 
em vidro de quartzo para formação e 
posicionamento preciso do volume da 
amostra

 > Limpeza fácil para reduzir o risco de 
contaminação da amostra

 > Um ângulo definido para dobrar os lados 
das cubetas garante uma manipulação 
reprodutível

 > Design de um componente articulado, 
evita perdas de peças individuais

 > Disponível exclusivamente para uso com 
Eppendorf BioPhotometer e Eppendorf 
BioSpectrometer 

 Descrição 
 A célula de medição em microvolume Eppendorf µCuvette G1.0 é uma cubeta de alta qualidade fabricada em alumínio e vidro de quartzo. 
É a ferramenta perfeita para a medição de altas concentrações em volumes reduzidos. Com um comprimento óptico fi xo de apenas 1 mm, 
a µCuvette G1.0 tem um caminho curto que é dez vezes inferior que em cubetas padrão. Isso permite a medição de concentrações de ácido 
nucleico e proteína com alta reprodutibilidade em uma faixa de concentração muito maior sem diluição prévia. Devido ao revestimento 
hidrofóbico no vidro de quartzo são necessárias apenas amostras de 1,5 µL de ácido nucleico ou 3 µL de proteína para a formação precisa da 
coluna de líquido. A auto-absorção da µCuvette G1.0 é muito baixa, signifi cando que pode ser utilizado o intervalo de medição completo do 
fotômetro. Para além disso, 5 µL da solução de amostra pode ser usada para análises específi cas fl uorométricas, economizando reagentes. 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf µCuvette® G1.0, Célula de medição em microvolume para Eppendorf BioPhotometer® e BioSpectrometer® 6138 000.018

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 UVette® 

 Características do produto 
 >  Adequada para a medição de volumes 
menores (≥50 µL)

 > Medições UV e Vis de 220 nm a 1.600 nm 
 > Plástico transparente a UV, livre de 
fluoropolímeros e outros hidrocarbonetos 
halogenados

 > Dois caminhos ópticos em uma única 
cubeta - simplesmente gire a UVette 90° 
para mudar de 10 mm e 2 mm

 > Marcações de volume para 500 µL e 
1.000 µL

 > Embaladas individualmente e qualidade 
certificada PCR clean e protein-free 
para amostras sensíveis (por ex. RNA) e 
valiosos

 > A janela óptica em posição profunda evita 
riscos

 > Fundo de cubeta cônico para ótimo 
enchimento, cabo fosco para rotulagem

 > Ideal para uso no Eppendorf 
BioPhotometer e Eppendorf 
BioSpectrometer, adaptadores disponíveis 
para uso com outros espectrofotômetros 
comuns

 > Pack de rotina para acesso conveniente a 
cada UVette e armazenamento seguro em 
caixa refechável 

 Descrição 
 A Eppendorf UVette permite medições no intervalo UV/Vis com transparência de 220 nm a 1.600 nm com um volume mínimo de 50 µL. 
A UVette permite ao usuário selecionar entre dois comprimentos ópticos (10 mm e 2 mm). O comprimento pode ser reduzido pelo fator de x5 
sem diluir ou gastar qualquer amostra–, simplesmente rodando a UVette 90°. A UVette é apropriada para análises de fl uorescência devido à 
sua auto-fl uorescência reduzida. A variante PCR-clean e sem proteína é ótima para a quantifi cação exata de ácidos nucleicos e de proteína.
A UVette é particularmente apropriada para utilização com os Eppendorf BioPhotometer e Eppendorf BioSpectrometer. A UVette pode ser 
usada em outros espectrofotômetros com ajuda de um adaptador. 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/photometry 

 Eppendorf Vis Cuvettes 

 Características do produto 
 >  Dois tamanhos de cubetas diferentes 
(semimicro e macro) para diversos 
volumes e aplicações

 > Cubetas descartáveis fabricadas 
em plástico transparente com uma 
transmissão de luz de 300 nm a 900 nm 

 Descrição 
 As Eppendorf Vis Cuvettes são cubetas 
descartáveis fabricadas em plástico 
transparente com uma transmissão de 
luz de 300 nm a 900 nm. As Vis cuvettes 
são a ferramenta perfeita para aplicações 
fora da faixa UV, por exemplo, ensaios 
colorimétricos para a determinação de 
concentração de proteínas (Bradford, Lowry, 
etc.), determinação da densidade óptica 
de culturas bacterianas (métodos OD 600), 
medições de cinética e fl uorescência. 
Baseado no volume que gostaria de medir, 
pode selecionar uma cubeta semimicro ou 
macro. 

 Impressora térmica DPU-S445 

 Características do produto 
 >  Impressão automática dos resultados
 > Conexão fácil e direta através de USB 
 > Compacta e muito leve (aprox. 0,5 kg)
 > Fácil operação do papel
 > Velocidade máxima de impressão: 
90 mm/ seg.

 > Número de pontos/linha: 832
 > Resolução (pontos/mm): 8 

 Descrição 
 A impressora térmica DPU-S445 é uma 
impressora pontos/linha térmica com uma 
alta velocidade de impressão produzindo 
uma fonte tipográfi ca clara. Isto permite que 
a impressora térmica DPU-S445 imprima 
imagens escaneadas. Em alternativa ao uso 
de pen drives, é possível utilizar a função 
de impressão automática da impressora 
DPU-S445 para obter os resultados 
rapidamente. 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

UVette® 220 nm – 1.600 nm, cubeta de plástico original da Eppendorf, embalada individualmente, (incluíndo sem RNase, sem DNase) e 

sem proteínas, PCR clean, 50 – 2.000 µL, 80 uni.

0030 106.300

Conjunto inicial UVette®, 80 UVettes e 1 adaptador universal para altura de caminho óptico de 15 mm e 8,5 mm, 50 – 2.000 µL 4099 100.007

Pack de rotina UVette® 220 nm – 1.600 nm, caixa pode ser fechada várias vezes, Eppendorf Quality™, 200 uni. 0030 106.318

Adaptador para Uvette®, para fotômetro/espectrofotômetro com altura do caminho óptico

8,5 mm 4099 001.009

10 mm 4099 002.005

15 mm 4099 003.001

20 mm 4099 005.004

Eppendorf Cuvette Rack, 30 posições, para cubeta de plástico e vidro, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.851

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Impressora térmica DPU-S445 6135 011.000

Papel térmico

5 rolos 0013 021.566

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Cubeta Eppendorf macro Vis, cubeta de plástico para medições no intervalo de Vis, volume máx. de enchimento 4.500 µL

1.000 cubetas (10 caixas × 100 cubetas) 0030 079.345

Cubeta Eppendorf semi-micro Vis, cubeta de plástico para medições no intervalo de Vis, volume máx. de enchimento 3.000 µL

1.000 cubetas (10 caixas × 100 cubetas) 0030 079.353

Eppendorf Cuvette Rack, 30 posições, para cubeta de plástico e vidro, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.851
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Conjunto de filtro de referência Eppendorf 
BioPhotometer® D30

O conjunto de filtros UV/Vis Eppendorf BioSpectrometer D30 
Reference secundários:  
usado para verificar a exatidão fotométrica e erros sistemáticos de 
comprimento de onda no Eppendorf BioPhotometer D30.

Características do produto
 > Filtro rastreável a NIST®

 > Recertificação do filtro através da Eppendorf (contate:  
Eppendorf Service)

 > Protocolo de inspeção pré-programado no equipamento
 > Verificação da exatidão e precisão do comprimento de onda em 
260 nm e 280 nm

 > Verificação da exatidão e precisão fotométrica para todos os 
comprimentos de onda

 > Contém 6 filtros (1 filtro de valores nulos, 2 filtros para  
a verificação de erro sistemático e precisão do comprimento  
de onda UV/Vis, 3 filtros para a verificação fotométrica)

Conjunto de filtros de referência Eppendorf 
BioSpectrometer®

Características do produto
 > Filtro rastreável a NIST®

 > Recertificação do filtro através da Eppendorf (contate: Eppendorf 
Service)

 > Protocolo de inspeção pré-programado no equipamento
 > Verificação da exatidão e precisão do comprimento de onda a 
260 nm, 280 nm e 800 nm

 > Verificação da exatidão e precisão fotométrica na faixa de 260 nm 
a 800 nm

 > O coeficiente de variação é listado juntamente com o valor médio 
de 15 medições.

 > Contém 7 filtros (1 filtro de valores nulos, 3 filtros para a 
verificação de erro sistemático e precisão do comprimento de onda 
UV/Vis, 3 filtros para a verificação fotométrica)

Características do produto
 > Todas as características do conjunto de filtros Eppendorf 
BioSpectrometer UV/Vis Reference

 > Filtro adicional para verificar a precisão fluorimétrica (erro 
aleatório) e a linearidade 

 > Protocolo de inspeção pré-programado no equipamento
 > 8 filtros (1 filtro de valores nulos, 3 filtros para verificação do erro 
sistemático e precisão do comprimento de onda UV/Vis, 3 filtros 
para verificação fotométrica UV/Vis, 1 filtro para verificação 
fluorimétrica)

O conjunto de filtro Eppendorf BioSpectrometer Fluorescence 
Reference:  
é usado para verificar a exatidão fotométrica, erros sistemáticos de 
comprimento de onda e exatidão fluorométrica (erro aleatório) e 
linearidade do Eppendorf BioSpectrometer fluorescence.

O conjunto de filtros UV/Vis Eppendorf BioSpectrometer 
Reference secundários:
é usado para verificar a exatidão fotométrica e exatidão do 
comprimento de onda. O filtro de referência pode ser usado com 
o Eppendorf BioSpectrometer basic e Eppendorf BioSpectrometer 
kinetic.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioPhotometer® D30, conjunto de filtros para a verificação da exatidão fotométrica e erro 

sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®)

6133 928.004

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioSpectrometer®, conjunto de filtros para a verificação da exatidão fotométrica e erro 

sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®)

6135 928.001

Conjunto de filtros de referência Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence, conjunto de filtro para a verificação da exatidão 

fotométrica e erro sistemático do comprimento de onda (de acordo com NIST®) e verificação da precisão fluorimétrica (erro aleatório) e 

linearidade

6137 928.009
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Modelo MC X50s MC X50a MC X50p MC X50h MC nexus GSX1 MC nexus SX1 MC nexus gradient MC nexus MC nexus GX2

Página(s) 240 240 240 240 244 244 244 244 244

Dimensões (L × P × A) 27,5 × 43 × 33 cm 27,5 × 43 × 33 cm 27,5 × 43 × 33 cm 27,5 × 43 × 33 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 33 cm

Bloco 2D-Gradiente por 12 colunas/por 8 linhas por 12 colunas/por 8 linhas por 12 colunas/por 8 linhas por 24 colunas/por 16 linhas – – – – –

Bloco gradiente – – – – Ao longo de 12 linhas 

(0,2 mL)

– Ao longo de 12 linhas 

(0,2 mL)

– Ao longo de 8 linhas (0,2 mL)

Taxa de aquecimento 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 1) 5 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1) 3 °C/s 1)

Taxa de refrigeração 5 °C/s 2,3 °C/s 2,3 °C/s 2,3 °C/s 3,5 °C/s 1) 3,5 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1) 2 °C/s 1)

Interfaces Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, 

USB

CAN_in/CAN_out, Ethernet, 

USB

CAN_in/CAN_out, Ethernet, 

USB

CAN_in/CAN_out, Ethernet, 

USB

CAN_in/CAN_out, Ethernet, 

USB

Queda da tampa Tecnologia flexlid® com TSP Tecnologia flexlid® com TSP Tecnologia flexlid® com TSP Tecnologia flexlid® com TSP Tecnologia flexlid®, com TSP Tecnologia flexlid®, com TSP Tecnologia flexlid®, com TSP Tecnologia flexlid®, com TSP Tecnologia flexlid®, com TSP

Faixa de temperatura da 
tampa

37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Capacidade de amostras 96 tubos para PCR × 0,2 mL, 

1 placa PCR 8 × 12

96 tubos para PCR × 0,2 mL, 

1 placa PCR 8 × 12

1 placa PCR 8 × 12 1 placa PCR 16 × 24 96 tubos para PCR × 0,2 mL, 

1 placa PCR 8 × 12

96 tubos para PCR × 0,2 mL, 

1 placa PCR 8 × 12

96 tubos para PCR × 0,2 mL, 

1 placa PCR 8 × 12 ou até 71 

tubos para PCR × 0,5 mL

96 tubos para PCR × 0,2 mL, 

1 placa PCR 8 × 12 ou até 71 

tubos para PCR × 0,5 mL

64/32 tubos PCR × 0,2 mL ou 

até 64 tubos PCR × 0,5 mL

Faixa de temperatura 
gradiente

30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C – 30 – 99 °C – 30 – 99 °C

Faixa de controle de 
temperatura do bloco

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Termobloco Prata Alumínio Alumínio Alumínio Prata Prata Alumínio Alumínio Alumínio
1) medida no bloco

Eppendorf twin.tec® PCR 
Plates LoBind

Eppendorf twin.tec® PCR 
Plates

Eppendorf twin.tec® PCR 
Plates

Eppendorf twin.tec®  
real-time PCR Plates

Modelo Eppendorf twin.tec® PCR 
Plates 96 and 384 LoBind

Eppendorf twin.tec® PCR 
Plates 384 LoBind

Eppendorf twin.tec® 
Placa de PCR 96 skirted

Eppendorf twin.tec® PCR 
Plate 96 semi-skirted

Eppendorf twin.tec® Placa 
de PCR 96 unskirted

Eppendorf twin.tec® Placa 
de PCR 96 unskirted, 
separável

Eppendorf twin.tec® 
microbiology PCR Plate 96

Eppendorf twin.tec® PCR 
Plate 384

Eppendorf twin.tec® 96 
real-time PCR Plates

Página(s) 250/252 250/252 250/252 250/252 250/252 250/252 250/252 250/252 250/252

Número de poços 96 tips 384 tips 96 tips 96 tips 96 tips 96 tips 96 tips 384 tips 96 tips

Volume total por poço 150 ou 250 µL 40 µL 150 µL 250 µL 150 ou 250 µL 150 ou 250 µL 150 ou 250 µL 40 µL 150 ou 250 µL

Cor da estrutura OptiTrack® incolor incolor incolor incolor incolor incolor incolor incolor branco

amarelo amarelo azul amarelo azul azul amarelo azul

verde verde verde verde

azul azul azul azul

vermelho vermelho vermelho vermelho

Na página 390 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos!
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Mastercycler® X50

Descrição
A Mastercycler X50 família vangloria-se das taxas de rampa de até 10°C/s e é a família de cicladores ideal para aplicações de rotina, assim 
como para pesquisa avançada em biologia molecular. 

A Mastercycler X50 família consiste de unidades com uma interface touchscreen intuitiva, ou unidades eco que são externamente controladas. 
Todos os cicladores com touchscreen podem ser ligados em rede com nove unidades eco adicionais. Se não houver produtividade suficiente, 
você pode ligar em rede até cinquenta unidades eco Mastercycler a um computador ou laptop executando o CycleManager X50 como 
controlador central. Independentemente da sua escolha, você pode controlar e monitorar de forma independente todas as unidades. Você 
também pode gerenciar quem tem acesso ao sistema e designar o nível de acesso com a nossa interface de usuário intuitiva. Baixo nível de 
ruído, baixo consumo de energia e o versátil flexlid® conceito completam o produto para que seja um potente e conveniente ciclador de PCR.

Aplicações
 > PCR rápida
 > Otimização de PCR
 > PCR convencional
 > Incubação
 > Sequenciamento do ciclo

Características do produto
 > Taxa de aquecimento: até 10 °C/s
 > Ampla seleção de blocos, desde um bloco 
de prata rápido até bloco de 384 poços

 > Interface touchscreen
 > 2D-Gradient inovador para otimização 
avançada da PCR

 > X50 com touchscreen pode controlar até 
9 outras unidades (cicladores conectados 
não possuem uma interface touchscreen)

 > flexlid® conceito: o ajuste automático da 
altura da tampa permite a você o uso de 
todos os consumíveis

 > Área da base reduzida
 > 2 anos de garantia

Software CycleManager X50

Software do CycleManager - Simples, Central, Inteligente
CycleManager X50 permite o controle de até cinquenta Mastercycler X50 eco unidades ligadas em rede. O controle pode ser individual, 
simultâneo ou em grupo - Prefeito para protocolos padronizados de alta produtividade, em que a reprodutibilidade é crucial. O acesso aos 
usuários protegido por senha é opcional e os usuários podem ter atribuídos diferentes direitos de acesso, permitindo maiores capacidades de 
documentação nunca antes vistas. Também pode lhe enviar um e-mail quando a PCR estiver concluída!

 > Controle individual, simultâneo ou em grupo de até cinquenta cicladores
 > lembretes de verificação/serviço para garantir que cicladores não verificados não são utilizados
 > Capacidades de documentação significativas

Nota: CycleManager X50 pode ser usado somente com Mastercycler X50 variantes da unidade eco sem interface touchscreen.

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Mastercycler® X50s, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de prata, placa de 96 poços ou tubos de 0,1/0,2 mL, com interface touchscreen 6311 000.010

Mastercycler® X50a, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de alumínio, placa de 96 poços ou tubos de 0,1/0,2 mL, com interface touchscreen 6313 000.018

Mastercycler® X50p, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de alumínio, placa de 96 poços, tampa de alta pressão com interface touchscreen 6315 000.015

Mastercycler® X50h, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de alumínio, placa de 384 poços, tampa de alta pressão com interface touchscreen 6316 000.019

Mastercycler® X50i, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de prata, placa de 96 poços ou tubos de 0,1/0,2 mL, unidade eco 6301 000.012

Mastercycler® X50l, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de alumínio, placa de 96 poços ou tubos de 0,1/0,2 mL, unidade eco 6303 000.010

Mastercycler® X50r, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de alumínio, placa de 96 poços, tampa de alta pressão, unidade eco 6305 000.017

Mastercycler® X50t, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, bloco de alumínio, placa de 384 poços, tampa de alta pressão, unidade eco 6306 000.010

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Software CycleManager X50 6349 000.014
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   Esse ícone identifi ca dispositivos que podem ser conectados ao sistema® VisioNize. 
Mais informações disponíveis nas páginas 10 – 11.  

 Sistema de verifi cação de temperatura T6 Multicanal 

 Descrição 
 Para salvaguardar a reprodutibilidade dos resultados da PCR, é útil ter um contínuo acompanhamento e documentação de desempenho do 
ciclador. A Eppendorf oferece uma gama de serviços para cumprir os requisitos de diferentes necessidades. Continuamos a prestar suporte 
ao cliente para além do ponto de compra: Também oferecemos aos clientes a oportunidade de comprar nosso sistema de verifi cação de 
temperatura para monitorar fatores críticos no sucesso ou falha das reações de PCR de forma independente/interna.

O novo sistema de verifi cação de temperatura pode avaliar, verifi car e, quando necessário, ajustar a família Mastercycler X50, assim como a 
maioria das famílias Mastercycler em relação à precisão de temperatura. A interferência mínima do usuário durante a verifi cação garante a 
integridade da medição, dos dados e dos certifi cados que produz. Os dados e certifi cados podem ser exportados via USB para arquivamento. 

 Especifi cações técnicas Mastercycler® X50 

Especifi cações técnicas

Modelo MC X50s/X50i MC X50a/X50l MC X50p/X50r MC X50h/X50t

Interface touchscreen /– /– /– /–

A unidade pode controlar 9 outras 
unidades na rede

/– /– /– /–

A unidade só pode ser controlada –/ –/ –/ –/

Termobloco Prata Alumínio Alumínio Alumínio

Capacidade da amostra 96 × 0,2 mL tubos de PCR, 

1 placa PCR (96 poços)

96 × 0,2 mL tubos de PCR, 

1 placa PCR (96 poços)

1 Placa PCR (96 poços) 1 Placa PCR (384 poços)

placas com 96 poços    –

placas com 384 poços – – – 

Tubos de 0,1/0,2 mL   – –

Tecnologia de aquecimento Seis elementos peltier Seis elementos peltier Seis elementos peltier Seis elementos peltier

Bloco 2D-Gradient por 12 colunas/por 

8 linhas

por 12 colunas/por 

8 linhas

por 12 colunas/por 

8 linhas

por 24 colunas/por 

16 linhas

Modo de controle de temperatura Rápido, Intermediário, 

Padrão, Segurança

Rápido, Intermediário, 

Padrão, Segurança

Rápido, Intermediário, 

Padrão, Segurança

Rápido, Intermediário, 

Padrão, Segurança

Faixa de controle de temperatura 
do bloco

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Amplitude de gradiente 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C 1 – 30 °C

Faixa de temperatura gradiente 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C 30 – 99 °C

Homogeneidade do bloco 20–72 °C ≤±0,2 °C ≤±0,2 °C ≤±0,2 °C ≤±0,2 °C

Homogeneidade do bloco 95 °C ≤±0,3 °C ≤±0,3 °C ≤±0,3 °C ≤±0,3 °C

Precisão de controle ±0,15 °C ±0,15 °C ±0,15 °C ±0,15 °C

Taxa de aquecimento 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s/5 °C/s

Taxa de refrigeração 5 °C/s 2,3 °C/s 2,3 °C/s 2,3 °C/s

Queda da tampa tecnologia fl exlid®, com 

TSP

tecnologia fl exlid®, com 

TSP

tecnologia fl exlid®, com 

TSP

tecnologia fl exlid®, com 

TSP

Tampa de alta pressão – –  

Faixa de temperatura da tampa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Interfaces Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB Ethernet, USB

Fonte de alimentação 110 – 230 V, 50 – 60 Hz 110 – 230 V, 50 – 60 Hz 110 – 230 V, 50 – 60 Hz 110 – 230 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 850 W 850 W 850 W 850 W

Peso total 11,5 kg/10,7 kg 11,5 kg/10,7 kg 11,5 kg/10,7 kg 11,5 kg/10,7 kg

Dimensões (W × D × H) 27,5 × 43 × 33 cm 27,5 × 43 × 33 cm 27,5 × 43 × 33 cm 27,5 × 43 × 33 cm

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Sistema de verifi cação de temperatura T6, sem sensores térmicos 6328 006.500

Unidade de sensor para blocos de 96 poços, calibrada em um laboratório certifi cado para ISO 9001 6328 007.000

Unidade de sensor para blocos de 96 poços, calibrada em um laboratório acreditado para ISO 17025 6328 007.507

Unidade de sensor para blocos de 384 poços, calibrada em um laboratório certifi cado para ISO 9001 6328 008.007

Unidade de sensor para blocos de 384 poços, calibrada em um laboratório acreditado para ISO 17025 6328 008.503

Unidade de sensor plana, calibrada em um laboratório acreditado para ISO 9001 6328 009.003

Unidade de sensor plana, calibrada em um laboratório acreditado para ISO 17025 6328 009.500
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Mastercycler® nexus

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Mastercycler

Características do produto
 > Programação intuitiva
 > Área da base reduzida
 > Bloco universal para a máxima 
flexibilidade

 > Conecte até 2 Mastercycler nexus eco a 
sua unidade existente

 > Disponível com gradiente
 > Notificação por e-mail
 > O flexlid® conceito permite o uso de todos 
os tipos de consumíveis devido ao ajuste 
automático da altura da tampa

Descrição
O ciclador de PCR Mastercycler nexus dá aos cientistas flexibilidade sob várias formas. O bloco de alumínio de 96 poços pode acomodar 
vários tipos de tubos padrão, de tubos de 0,2 mL a placas de 96 poços, sem a necessidade de comprar blocos adicionais. As variantes de bloco 
de prata proporcionam taxas de rampa mais rápidas qua os blocos de alumínio. Até 2 cicladores eco podem ser conectados a um ciclador 
programável, e a configuração também pode incluir as unidades eco X2 para proporcionar um máximo de 6 blocos independentes. O flexlid 
proporciona um ajuste de peso simples para diferentes recipientes. O ciclador Mastercycler Nexus pode até mesmo enviar-lhe um e-mail 
quando a execução da sua PCR estiver concluída - o que mais você precisa de um ciclador de PCR?

Aplicações
 > PCR convencional
 > PCR rápida
 > Otimização de PCR
 > PCR In situ

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/pcr

Mastercycler® nexus X2

Características do produto
 > Bloco grande para ensaios grandes – 
blocos pequenos para ensaios pequenos

 > Programação intuitiva
 > Bloco universal para tiras, tubos PCR de 
0,1 mL, 0,2 mL e 0,5 mL

 > Área da base reduzida
 > Gradiente opcional, para otimização de 
PCR

 > Notificação por e-mail
 > O flexlid® conceito permite o uso de todos 
os tipos de consumíveis devido ao ajuste 
automático da altura da tampa

Descrição
O Mastercycler nexus X2 permite executar dois protocolos totalmente independentes em simultâneo. Ensaios menores são ideais para o bloco 
de 32 poços – ensaios maiores podem exceder 48 amostras e são executados no bloco de 64 poços. O bloco maior está disponível com uma 
função de gradiente. Tal como todos os membros da família Mastercycler nexus, o Mastercycler nexus X2 pode ser combinado em uma rede 
de até 3 unidades com todos os outros membros da família. Em combinação com tubos PCR, tiras de PCR ou placas divisíveis da Eppendorf,  
o Mastercycler nexus X2 apresenta resultados consistentes e publicáveis – todos os dias!

Aplicações
 > PCR convencional
 > Otimização de PCR

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Mastercycler® nexus GSX1, 230 V/50 – 60 Hz 6345 000.010

Mastercycler® nexus SX1, 230 V/50 – 60 Hz 6346 000.013

Mastercycler® nexus GSX1e, 230 V/50 – 60 Hz 6347 000.017

Mastercycler® nexus SX1e, 230 V/50 – 60 Hz 6348 000.010

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000.017

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000.014

Mastercycler® nexus gradient eco, 230 V/50 – 60 Hz 6334 000.018

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000.010

Mastercycler® nexus flat, 230 V/50 – 60 Hz 6335 000.011

Mastercycler® nexus flat eco, 230 V/50 – 60 Hz 6330 000.013

Cabo de conexão CAN bus, 150 cm 5341 611.000

Cabo de conexão CAN bus, 50 cm 5341 612.006

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Mastercycler® nexus GX2, 230 V/50 – 60 Hz 6336 000.015

Mastercycler® nexus GX2e, 230 V/50 – 60 Hz 6338 000.012

Mastercycler® nexus X2, 230 V/50 – 60 Hz 6337 000.019

Mastercycler® nexus X2e, 230 V/50 – 60 Hz 6339 000.016
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Mastercycler

Especificações técnicas Mastercycler® nexus

Especificações técnicas

Modelo MC nexus GSX1/GSX1e MC nexus SX1/SX1e MC nexus gradient/gradient eco

A unidade pode controlar 2 outras 
unidades na rede

/– /– /–

A unidade só pode ser controlada1) –/ –/ –/

Termobloco Prata Prata Alumínio

Capacidade da amostra 96 × 0,2 mL tubos de PCR, 1 placa 

PCR (96 poços)

96 × 0,2 mL tubos de PCR, 1 placa 

PCR (96 poços)

96 × 0,2 mL tubos de PCR, 1 placa 

PCR (96 poços) ou 38 × 0,5 mL 

posições de tubos de PCR

Tecnologia de aquecimento Elementos Peltier, tecnologia de 

circuito triplo

Elementos Peltier, tecnologia de 

circuito triplo

Elementos Peltier, tecnologia de 

circuito triplo

Bloco gradiente Ao longo de 12 linhas (0,2 mL) – Ao longo de 12 linhas (0,2 mL)

Faixa de temperatura gradiente 30 – 99 °C – 30 – 99 °C

Amplitude de gradiente 1 – 20 °C – 1 – 20 °C

Modo de controle de temperatura Rápido, padrão, seguro Rápido, padrão, seguro Rápido, padrão, seguro

Faixa de controle de temperatura 
do bloco

4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C

Programação intuitiva /– /– /–

Homogeneidade do bloco 20–72 °C ≤ ±0,3 °C ≤ ±0,3 °C ≤ ±0,3 °C

Precisão de controle ±0,2 °C ±0,2 °C ±0,2 °C

Notificação por e-mail   

2 anos de garantia   

Porta USB /– /– /–

Homogeneidade do bloco 90 °C ≤ ±0,4 °C ≤ ±0,4 °C ≤ ±0,4 °C

Taxa de aquecimento 5 °C/s 2) 5 °C/s 2) 3 °C/s 2)

Taxa de refrigeração 3,5 °C/s 2) 3,5 °C/s 2) 2 °C/s 2)

Queda da tampa tecnologia flexlid®, com TSP tecnologia flexlid®, com TSP tecnologia flexlid®, com TSP

Faixa de temperatura da tampa 37 – 110 °C 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Interfaces CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB

Fonte de alimentação 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 540 W 540 W 700 W

Peso total 10,9 kg 10,9 kg 10,9 kg

Dimensões (W × D × H) 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm

Número de programas no dispositivo > 700 > 700 > 700
1) Controle através de um Mastercycler® nexus, Mastercycler® nexus gradient, Mastercycler® nexus GSX1, Mastercycler® nexus SX1, Mastercycler® nexus GX2, Mastercycler® nexus X2 or Mastercycler® nexus 
flat 2) medido no bloco

Especificações técnicas

Modelo MC nexus/nexus eco MC nexus flat/flat eco

A unidade pode controlar 2 outras 
unidades na rede

/– /–

A unidade só pode ser controlada1) –/ –/

Termobloco Alumínio Alumínio

Capacidade da amostra 96 × 0,2 mL tubos de PCR, 1 placa PCR (96 poços) ou 

38 × 0,5 mL posições de tubos de PCR

4 lâminas ou outros consumíveis correspondentes

Tecnologia de aquecimento Elementos Peltier, tecnologia de circuito triplo Elementos Peltier, tecnologia de circuito triplo

Bloco gradiente – –

Faixa de temperatura gradiente – –

Amplitude de gradiente – –

Modo de controle de temperatura Rápido, padrão, seguro Rápido, padrão, seguro

Faixa de controle de temperatura 
do bloco

4 – 99 °C 4 – 99 °C

Programação intuitiva /– /–

Homogeneidade do bloco 20–72 °C ≤ ±0,3 °C ≤ ±0,3 °C

Precisão de controle ±0,2 °C ±0,2 °C

Notificação por e-mail  

2 anos de garantia  

Porta USB /– /–

Homogeneidade do bloco 90 °C ≤ ±0,4 °C ≤ ±0,4 °C

Taxa de aquecimento 3 °C/s 2) 3 °C/s 2)

Taxa de refrigeração 2 °C/s 2) 2 °C/s 2)

Queda da tampa tecnologia flexlid®, com TSP tecnologia flexlid®, com TSP

Faixa de temperatura da tampa 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Interfaces CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB

Fonte de alimentação 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 700 W/540 W 700 W/540 W

Peso total 10,9 kg 10,4 kg

Dimensões (W × D × H) 25 × 41,2 × 32,1 cm 25 × 41,2 × 32,1 cm

Número de programas no dispositivo > 700 > 700
1) Controle através de um Mastercycler® nexus, Mastercycler® nexus gradient, Mastercycler® nexus GSX1, Mastercycler® nexus SX1, Mastercycler® nexus GX2, Mastercycler® nexus X2 or Mastercycler® nexus 
flat 2) medido no bloco
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Mastercycler

HeatSealer

HeatSealer S100
 > Selagem hermética de placas multipoço
 > Temperatura de selagem fixa para resultados reproduzíveis (S100)
 > Temperaturas de selagem ajustáveis para mais flexibilidade (S200)
 > Elimina a evaporação na PCR, reduzindo o risco de contaminação cruzada
 > Selagem de placas de 96 e 384 poços
 > Design compacto, equipamento portátil
 > O termóstato integrado evita o sobreaquecimento
 > Desenho melhorado para selagem ainda mais fácil
 > Adaptador de placa PCR incluso

Especificações técnicas Mastercycler® nexus X2

Especificações técnicas

Modelo MC nexus GX2/GX2e MC nexus X2/X2e

A unidade pode controlar 2 outras 
unidades na rede

/– /–

A unidade só pode ser controlada1) –/ –/

Termobloco Alumínio Alumínio

Capacidade da amostra 64/32 × 0,2 mL tubos de PCR ou 24/10 × 0,5 mL posições 

de tubos de PCR

64/32 × 0,2 mL tubos de PCR ou 24/10 × 0,5 mL 

posições de tubos de PCR

Tecnologia de aquecimento Elementos Peltier, tecnologia de circuito triplo Elementos Peltier, tecnologia de circuito triplo

Bloco gradiente Mais de 8 colunas (0,2 mL)/mais de 8 colunas –

Faixa de temperatura gradiente 30 – 99 °C/30 – 99 °C –

Amplitude de gradiente 1 – 12 °C/1 – 12 °C –

Modo de controle de temperatura Rápido, padrão, seguro Rápido, padrão, seguro

Faixa de controle de temperatura 
do bloco

4 – 99 °C 4 – 99 °C

Programação intuitiva /– /–

Homogeneidade do bloco 20–72 °C ≤ ±0,3 °C ≤ ±0,3 °C

Precisão de controle ±0,2 °C ±0,2 °C

Notificação por e-mail  

2 anos de garantia  

Porta USB /– /–

Homogeneidade do bloco 90 °C ≤ ±0,4 °C ≤ ±0,4 °C

Taxa de aquecimento 3 °C/s 2) 3 °C/s 2)

Taxa de refrigeração 2 °C/s 2) 2 °C/s 2)

Queda da tampa tecnologia flexlid®, com TSP tecnologia flexlid®, com TSP

Faixa de temperatura da tampa 37 – 110 °C 37 – 110 °C

Interfaces CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB/CAN_in/CAN_out, 

Ethernet

CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB/CAN_in/CAN_out, 

Ethernet

Consumo de energia máx. 700 W 700 W

Peso total 10,5 kg 11 kg

Dimensões (W × D × H) 25 × 41,2 × 33 cm 25 × 41,2 × 33 cm

Número de programas no dispositivo > 700 > 700
1) Controle através de um Mastercycler® nexus, Mastercycler® nexus gradient, Mastercycler® nexus GSX1, Mastercycler® nexus SX1, Mastercycler® nexus GX2, Mastercycler® nexus X2 or Mastercycler® nexus 
flat 2) medido no bloco 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

HeatSealer S100, 100 – 230 V/50 – 60 Hz 5391 000.001

HeatSealer S200, 100 – 230 V/50 – 60 Hz 5392 000.005

Adaptador de placa de baixo perfil, para HeatSealer S100 5391 070.018

Adaptador de placa de alto perfil, para HeatSealer S100 5391 070.034

Adaptador de placa de PCR de 96 poços, para HeatSealer S100 5391 070.026

Adaptador de placa de alto perfil, para HeatSealer S200 5392 070.011

Adaptador de placa de baixo perfil, para HeatSealer S200 5392 070.020

Adaptador de placa de 96 poços, para HeatSealer S200 5392 070.038

Eppendorf Heat Sealing Film, PCR clean, 100 uni. 0030 127.838

Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 uni. 0030 127.854
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 Eppendorf twin.tec® PCR Plates 

 Características do produto 
 >  Design de peça única: combinando uma estrutura de policarbonato e poços de polipropileno para ótimo desempenho
 > Poços de polipropileno com paredes extremamente finas que garantem uma ótima transferência de calor da amostra
 > Estrutura de policarbonato excecionalmente sólida e resistente a deformações
 > Tolerância poço-a-poço aperfeiçoada
 > Canto ergonômico e identificação alfanumérica
 > Bordas de poço sobressalentes para selagem eficaz, reduzindo também o risco de contaminação cruzada
 > Sem DNA humana detetável, DNase, RNase e inibidores de PCR1)

 > Disponível com código de barras (sob solicitação), apenas para skirted e semi-skirted
 > Ideal também para PCR quantitativa em tempo real 

 1) Descarregar certifi cados em www.eppendorf.com/certifi cates 

   Para mais informações sobre Ensaio/Leitor MTPs consulte a página 112 

 Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con faldón 
 >  Borda otimizada para códigos de barras e processos de trabalho automatizados
 > Conforme recomendações de tamanho da SBS (127,76 × 85,47 mm ± 0,25mm)
 > Empilhável
 > Oito orifícios na saia ajudam no posicionamento da placa e remoção do bloco do 
termociclador

 > Design de baixo perfil aumenta a eficiência de PCR e permite a mais alta eficiência para 
volumes pequenos de amostras

 > Volume máx. de poço 150 µL (quando usado com tampas de tiras PCR)
 > Disponível com código de barras (sob solicitação), apenas para skirted e semi-skirted
 > Ótimo para PCR quantitativo em tempo real bem como matriz – OptiTrack® para mais 
rápida identificação de amostras e menos erros de pipetagem 

 Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, semi-faldón 
 >  Com semi-skirted para rotulagem e código de barras
 > Adapta-se à maioria dos termocicladores
 > Volume máx. de poço 250 µL (quando usado com tiras de tampas de PCR)
 > Tolerância poço-a-poço aperfeiçoada
 > Disponível com código de barras (sob solicitação), apenas para skirted e semi-skirted
 > Ótimo para PCR quantitativo em tempo real bem como matriz – OptiTrack® para mais 
rápida identificação de amostras e menos erros de pipetagem 

 Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, sin faldón 
 >  Adapta-se a ainda mais termocicladores
 > Matriz OptiTrack® para identificação de amostra mais rápida e menos erros de 
pipetagem

 > Disponível com poços normais (250 µL) ou de baixo perfil (150 µL)
 > Ideal também para PCR quantitativa em tempo real 

 Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, sin faldón 
 >  Podem ser divididas em 4 segmentos de 24 poços cada
 > Adapta-se à maioria dos termocicladores comuns
 > Matriz OptiTrack® para identificação de amostra mais rápida e menos erros de 
pipetagem

 > Disponível com poços regulares (250 µL) ou de baixo perfil (150 µL)
 > Podem ser divididas em 4 segmentos de 24 poços cada para evitar desperdício e 
economizar

 > Ideal também para PCR quantitativa em tempo real 

 Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96 
 >  Embalada individualmente
 > Certificada PCR clean
 > Livre de DNA bacteriano
 > Para todas as aplicações que necessitam de máxima pureza ou certificação de ausência 
de DNA bacteriano

 > Disponível com código de barras (sob solicitação), apenas para skirted e semi-skirted
 > Ótimo para PCR quantitativo em tempo real bem como matriz – OptiTrack® para mais 
rápida identificação de amostras e menos erros de pipetagem 

 Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384 
 >  Borda otimizada para códigos de barras e processos de trabalho automatizados
 > Empilhável
 > Conforme recomendações de tamanho da SBS
 > Ideal para a maioria dos termocicladores de 384 poços comuns, particularmente para 
Eppendorf Mastercycler pro 384

 > Volume máx. de poço 40 µL
 > Disponível com código de barras (sob solicitação), apenas para skirted e semi-skirted
 > Ótimo para PCR quantitativo em tempo real bem como matriz – OptiTrack® para mais 
rápida identificação de amostras e menos erros de pipetagem 

 Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96 and 384 LoBind 
 >  Máxima taxa de recuperação para melhores resultados
 > Disponível com código de barras (a pedido)
 > Ideal também para PCR quantitativa em tempo real
 > Estrutura de policarbonato excecionalmente sólida e resistente a deformações
 > Matriz OptiTrack® para identificação mais rápida de amostras e menos erros de 
pipetagem 

 > Bordas de poço sobressalentes para selagem eficaz, reduzindo também o risco de 
contaminação cruzada

 > Lotes testados e certificados, livres de inibidores de DNA, DNase, RNase e PCR 
(PCR clean) 
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/Twintec

Eppendorf twin.tec® PCR Plates Eppendorf twin.tec® real-time PCR Plates

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plates
 > Poços brancos para melhor reflexão
 > Alta resistência mecânica
 > Borda sobressalente para uma selagem eficaz
 > Bordas skirted e semi-skirted
 > Ótima transferência de calor graças a espessura reduzida da parede
 > Autoclavável (121 °C, 20 min)
 > Disponível com código de barras (a pedido)

Eppendorf Fast PCR Tube Strips
Descrição
A Fast PCR Tube Strip permite que os cientistas que usam cicladores Fast (como o 
Mastercycler X50) e o Fast enzymes obtenham um rendimento de PCR mais alto. Isso é 
atingido pela transferência de calor mais rápida do bloco para a reação, permitindo um 
melhor controle sobre a reação. As tiras de tubos são adequadas para PCR endpoint Fast e 
aplicações de PCR em tempo real. As tiras de tubos em formato aberto permitem uma fácil 
adoção e uma fácil otimização.

Eppendorf Fast PCR Tube Strips
 > Ideal para o uso com cicladores Fast, como o Mastercycler X50s e Fast enzymes
 > 8 tubos de reação em formato de tiras – ideal para pequenos volumes de amostra
 > Facilmente adaptável para automação
 > Vedáveis usando faixas de tampas planas ou convexas
 > Certificação de ausência de DNA humano, DNase, RNAse e inibidores de PCR1)

1) Descarregar certificados em www.eppendorf.com/certificates

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, skirted150 µL

PCR clean, incolor, 25 uni. 0030 128.648

Forensic DNA Grade, incolor, 10 uni., embaladas individualmente 0030 129.601

PCR clean, amarelo, 25 uni. 0030 128.656

PCR clean, verde, 25 uni. 0030 128.664

PCR clean, azul, 25 uni. 0030 128.672

PCR clean, vermelho, 25 uni. 0030 128.680

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, semi-skirted250 µL

PCR clean, incolor, 25 uni. 0030 128.575

Forensic DNA Grade, incolor, 10 uni., embaladas individualmente 0030 129.610

PCR clean, amarelo, 25 uni. 0030 128.583

PCR clean, verde, 25 uni. 0030 128.591

PCR clean, azul, 25 uni. 0030 128.605

PCR clean, vermelho, 25 uni. 0030 128.613

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, baixo perfil, unskirted150 µL

PCR clean, incolor, 20 uni. 0030 133.307

PCR clean, azul, 20 uni. 0030 133.331

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, unskirted250 µL

PCR clean, incolor, 20 uni. 0030 133.366

PCR clean, azul, 20 uni. 0030 133.390

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisível, unskirted150 µL

PCR clean, incolor, 20 uni. 0030 133.358

PCR clean, azul, 20 uni. 0030 133.382

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, divisível, unskirted250 µL

PCR clean, incolor, 20 uni. 0030 133.374

PCR clean, azul, 20 uni. 0030 133.404

Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, skirted150 µL

PCR clean, incolor, 10 uni. 0030 129.300

PCR clean, azul, 10 uni. 0030 129.318

Eppendorf twin.tec® microbiology PCR Plate 96, semi-skirted250 µL

PCR clean, incolor, 10 uni. 0030 129.326

PCR clean, azul, 10 uni. 0030 129.334

Eppendorf twin.tec® Placa de PCR 384 para microbiologia, skirted40 µL

PCR clean, incolor, 10 uni. 0030 129.342

PCR clean, azul, 10 uni. 0030 129.350

Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384, skirted40 µL

PCR clean, incolor, 25 uni. 0030 128.508

Forensic DNA Grade, incolor, 10 uni., embaladas individualmente 0030 129.628

PCR clean, amarelo, 25 uni. 0030 128.516

PCR clean, verde, 25 uni. 0030 128.524

PCR clean, azul, 25 uni. 0030 128.532

PCR clean, vermelho, 25 uni. 0030 128.540

Eppendorf twin.tec® Placa de PCR 96 LoBind, semi-skirted

PCR clean, incolor, 25 uni. 0030 129.504

Placas de PCR Eppendorf twin.tec® 96 LoBind, skirted

PCR clean, incolor, 25 uni. 0030 129.512

PCR clean, azul, 25 uni. 0030 129.580

PCR clean, verde, 25 uni. 0030 129.660

PCR clean, vermelho, 25 uni. 0030 129.598

PCR clean, amarelo, 25 uni. 0030 129.679

Eppendorf twin.tec®Placa PCR 384 LoBind, skirted

PCR clean, incolor, 25 uni. 0030 129.547

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, skirted150 µL

PCR clean, azul, 25 uni. 0030 132.505

PCR clean, branco, 25 uni. 0030 132.513

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, semi-skirted250 µL

PCR clean, azul, 25 uni. 0030 132.530

PCR clean, branco, 25 uni. 0030 132.548

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, skirted150 µL

Forensic DNA Grade, branco, 10 uni., embaladas individualmente 0030 129.636

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, semi-skirted250 µL

Forensic DNA Grade, branco, 10 uni., embaladas individualmente 0030 129.644

Eppendorf twin.tec® 96 real-time PCR Plate, baixo perfil, unskirted150 µL

PCR clean, branco, 20 uni. 0030 132.700

PCR clean, azul, 20 uni. 0030 132.718

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Fast PCR Tube Strips

0,1 mL, sem tampas, PCR clean, 120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 124.901

0,1 mL, com tiras de tampas, formato plano, PCR clean, 120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 124.910

0,1 mL, com tiras de tampas, formato convexo, PCR clean, 120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 124.928
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 Eppendorf PCR Tubes 

 Eppendorf PCR Tubes 
 >  Proteção contra contaminação através da tampa articulada
 > Posição de tampa definida graças a articulação especial
 > Alta transparência mesmo na base do tubo
 > Tampa com área fosca para identificação
 > Proteção contra a evaporação
 > Fácil abertura
 > Para uso com a maioria dos termocicladores com blocos para tubos de 0,2 mL
 > Também disponível em formato de tira de 8 tubos
 > Livre de DNA humana, DNase, RNase e inibidores de PCR 1) 

 1) Descarregar certifi cados em www.eppendorf.com/certifi cates 

 Eppendorf PCR Tube Strips 

 Eppendorf PCR Tube Strips 
 >  8 tubos de reação em formato de tiras – ideal para pequenas demandas de amostras
 > Facilmente adaptável para automação
 > Vedáveis usando tampas planas ou convexas
 > Livre de DNA humana, DNase, RNase e inibidores de PCR 1) 

 1) Descarregar certifi cados em www.eppendorf.com/certifi cates 

 Eppendorf PCR Tubes 0,5 mL 

 PCR cap strips 

 Eppendorf PCR Tubes 0,5 mL 
 >  Tampa com área fosca para identificação
 > Proteção contra a evaporação
 > Fácil abertura
 > Para uso com a maioria dos termocicladores com formato de blocos de 0,5 mL
 > Livre de DNA humana, DNase, RNase e inibidores de PCR 1) 

 1) Descarregar certifi cados em www.eppendorf.com/certifi cates 

 PCR cap strips 
 >  Tiras com oito tampas para poços de 0,1 e 0,2 mL
 > Selagem fácil e rápida das placas Eppendorf twin.tec para PCR, tiras de tubos para PCR 
e outras placas padrão

 > As tiras de tampas PCR planas são adequadas para PCR em tempo real
 > Autoclavável (121 °C, 20 min) 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL

PCR clean, incolor, 1.000 uni. 0030 124.332

Forensic DNA Grade, incolor, 500 uni. (10 sacos × 50 uni.) 0030 124.707

PCR clean, 8 tiras de tubos, 120 unidades (960 tubos) 0030 124.359

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf PCR Tube Strips, 0,1 mL

PCR clean, sem tampas (10 × 12 tiras) 0030 124.804

PCR clean, com tiras de tampas, convexas (10 × 12 tiras) 0030 124.812

PCR clean, com tiras de tampas, planas (10 × 12 tiras) 0030 124.820

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf PCR Tubes, 0,5 mL, PCR clean, com tampa articulada, transparente, 500 uni. 0030 124.537

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

PCR cap strips, 8 tiras

curva, 120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 124.839

planos, 120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 124.847
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 Heat Sealing Film e Heat Sealing Foil 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/pcr 

 Heat Sealing Film e Heat Sealing Foil 
 >  Selagem hermética de placas, especialmente recomendada para baixos volumes de 
reação

 > Melhor proteção contra evaporação durante a PCR
 > Adesão máxima a altas temperaturas durante a PCR 

 Masterclear® Cap Strips e real-time PCR Tube Strips 

 Masterclear® Cap Strips e real-time PCR Tube Strips 

 Tiras de PCR Tube real-time
 > Poços brancos para melhor reflexão
 > Alta resistência mecânica
 > Paredes extremamente finas para ótima transferência de calor

Masterclear Cap Strips
 > Tampa afundada para evitar riscos na superfície ótica
 > Tampa afundada para reduzir o volume dos tubos
 > Otimizado para máxima transmissão de luz 

 PCR Film (autoadesivo) e PCR Foil (autoadesivo) 

 Masterclear® real-time PCR Film 

 Suporte para tubos de PCR 

 Masterclear® real-time PCR Film 
 >  Otimizado para máxima transmissão de luz
 > Otimizado para proteção contra a evaporação
 > Embalagem otimizada para sua conveniência 

 PCR Film (autoadesivo) e PCR Foil (autoadesivo) 
 >  A selagem adesiva evita perdas por evaporação durante a PCR
 > Remoção da placa sem resíduos
 > PCR Film: a amostra pode ser monitorada visualmente através da película transparente
 > PCR Foil:Facilmente perfurável
 > PCR Foil:sem aderência da ponteira da pipeta (ideal para sistemas automatizados) 

 Suporte para tubos de PCR 
 >  Rack para manipulação e armazenamento de tubos e placas
 > Para tubos de 0,1 mL, 0,2 mL e 0,5 mL, assim como placas de 96 poços
 > Empilhável
 > Pode ser armazenado até –90 °C
 > Autoclavável (121 °C, 20 min) 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Heat Sealing Film, PCR clean, 100 uni. 0030 127.838

Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 uni. 0030 127.854

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Tiras de tubos para PCR em real-time, sem tampas

120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 132.882

Tiras de tampas PCR Masterclear e tiras de tubos para PCR em real-time

120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 132.890

Masterclear Cap Strips

120 uni. (10 × 12 uni.) 0030 132.874

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf PCR Film, autoadesivo, PCR clean, 100 uni. 0030 127.781

Eppendorf PCR Foil, autoadesivo, PCR clean, 100 uni. 0030 127.790

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Masterclear® real-time PCR Film, autoadesivo, PCR clean, 100 uni. 0030 132.947

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Suporte para tubos de PCR, 10 uni. 0030 124.545
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Modelo CryoCube® F740hi, 3 c./
CryoCube® F740hi, 5 c.

CryoCube® F740hiw, 3 c./
CryoCube® F740hiw, 5 c.

CryoCube® F740h, 3 c./
CryoCube® F740h, 5 c.

CryoCube® F570h CryoCube® F570hw CryoCube® F570

Página(s) 264/270 264/270 264/270 264/270 264/270 264/270

Isolamento painéis de isolamento a vácuo / 

espuma de poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / 

espuma de poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / 

espuma de poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

espuma de poliuretano

Espessura da parede Tipo B Tipo B Tipo B Tipo C Tipo C Tipo A

Capacidade 740 L 740 L 740 L 570 L 570 L 570 L

Nº de portas internas 3 3 3 5 5 5

Número de compartimentos 3/5 3/5 3/5

Máx de racks por freezer 18/30 18/30 18/30 25 25 25

Capacidade da caixa por rack

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 32/16 32/16 32/16 16 16 16

Caixas com 7,5 cm (3 pol) de altura 20/8 20/8 20/8 8 8 8

Caixas com 12,5 cm (5 pol) de 
altura

12 12 12

Capacidade da caixa por 
congelador

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 576/528 576/528 576/528 400 400 400

Caixas com 7,5 cm (3 pol) de altura 360/288 360/288 360/288 200 200 200

Caixas com 10 cm (4 pol) de altura 288/264 288/264 288/264

Capacidade da amostra

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 57.600/52.800 57.600/52.800 57.600/52.800 40.000 40.000 40.000

Dimensões (L × P × A)1)2)3) 109,9 × 98 × 197,3 cm 109,9 × 98 × 197,3 cm 109,9 × 91,5 × 197,3 cm 102,5 × 85,2 × 194 cm 102,5 × 85,2 × 194,0 cm 102,5 × 85,2 × 194 cm

Dimensões internas (W × D × H) 86,5 × 62,1 × 139 cm 86,5 × 62,1 × 139 cm 86,5 × 62,1 × 139 cm 76,5 × 57,5 × 126,5 cm 76,5 × 57,5 × 126,5 cm 76,5 × 57,5 × 126,5 cm

Peso sem acessórios 315 kg/333 kg 320 kg/328 kg 308 kg/317 kg 296 kg 296 kg 270 kg

Peso do transporte 364 kg/382 kg 369 kg/377 kg 357kg/366 kg 341 kg 341 kg 315 kg

Tempo de descida de 
temperatura a -85 °C/-80 °C4)

4 h 10 min 4 h 10 min 4 h 10 min 4,3 h 5,1 h 5,1 h

Nível de ruído 41,3 dB 41,3 dB 47,8 dB 59,1 dB 56,0 dBA 59,5 dB

Saída de calor 438 W 442 W 492 W 316 W 325 W 438 W

Fonte de alimentação 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Consumo de energia do 
congelador Eppendorf5)

10,5 kWh/dia 10,6 kWh/dia 11,8 kWh/dia 7,6 kWh/dia 7,8 kWh/dia 10,5 kWh/dia

Consumo máx. de energia por 
caixa de 5 cm5)

18 kWh/dia/20 kWh/dia 18 kWh/dia/20 kWh/dia 21 kWh/dia/22 kWh/dia 19 kWh/dia 19,5 kWh/dia 26,3 kWh/dia

Interior Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável aço inoxidável aço inoxidável Aço inoxidável

Proteção por senha de pontos 
de ajuste

sim sim sim sim sim sim

Extras Porta de respiro automática Porta de respiro automática Porta de respiro automática Porta de respiro automática Porta de respiro automática, arrefecida com água Porta de respiro automática

Líquido de refrigeração R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R290 / R170 R404A / R508B
1) opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.2) Para permitir pegas e dobradiças, adicionar 80 mm à largura de freezers verticais e 110 mm em profundidade de freezers congeladoras.3) Porta aberta 
adiciona mais 15 cm.4) Freezer vazio com prateleiras, apenas freezers verticais, baixar de 20 – 22 °C condições ambientais.5) Freezer vazio com prateleiras, apenas freezers verticais, ponto defi nido -80 °C, 
20 – 22°C condições ambientais.

 Na página 392 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
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Modelo Innova® U535 HEF® U410 Premium U410 Innova® U360 Innova® U101

Página(s) 264/271 264/271 264/271 264/271 264/271

Isolamento painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

espuma de poliuretano painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

Espessura da parede Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo B

Capacidade 535 L 410 L 410 L 360 L 101 L

Nº de portas internas 3 5 5 3 2

Número de compartimentos 3 5 5 3 2

Máx de racks por freezer 12 15 15 9 6

Capacidade da caixa por rack

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 28 16 16 28 10

Caixas com 7,5 cm (3 pol) de altura 20 8 8 20 6

Caixas com 12,5 cm (5 pol) de altura 12 12 4

Capacidade da caixa por congelador

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 336 240 240 252 60

Caixas com 7,5 cm (3 pol) de altura 240 120 120 180 36

Caixas com 10 cm (4 pol) de altura 144 120 120 108 24

Capacidade da amostra

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 33.600 24.000 24.000 25.200 6.000

Dimensões (L × P × A)1)2)3) 80 × 86,7 × 195 cm 80 × 85,2 × 193,0 cm 80 × 85,2 × 193 cm 67 × 86,7 × 195 cm 90 × 56,6 × 83 cm 

Dimensões internas (W × D × H) 64 × 61,5 × 136,5 cm 55 × 57,5 × 126,5 cm 55 × 57,5 × 126,5 cm 44 × 61,5 × 136,5 cm 48 × 33 × 64 cm 

Peso sem acessórios 250 kg 262 kg 235 kg 230 kg 116 kg

Peso do transporte 296 kg 307 kg 280 kg 266 kg 141 kg

Tempo de descida de temperatura a -85 °C/-80 °C4) 5,9 h 4,66 h 5.3 h 5,6 h 3,7 h

Nível de ruído 56 dBA 53 dBA 55 dB 56 dBA 55 dBA

Saída de calor 550 W 350 W 650 W 445 W 310 W

Fonte de alimentação 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Consumo de energia do congelador Eppendorf5) 13,2 kWh/dia 8,4 kWh/dia 10,8 kWh/dia 10,7 kWh/dia 7,4 kWh/dia

Consumo máx. de energia por caixa de 5 cm5) 39,3 kWh/dia 35 kWh/dia 45 kWh/dia 42,5 kWh/dia 123,3 kWh/dia

Interior aço inoxidável aço inoxidável Aço inoxidável aço inoxidável Aço inxidável

Proteção por senha de pontos de ajuste sim sim sim sim sim

Extras – – – – Empilhável, tem lugar por baixo da bancada

Líquido de refrigeração R404A / R508B R290 / R170 R404A / R508B R404A / R508B R404A / R508B
1) opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.2) Para permitir pegas e dobradiças, adicionar 80 mm à largura de freezers verticais e 110 mm em profundidade de freezers congeladoras.3) Porta aberta 
adiciona mais 15 cm.4) Freezer vazio com prateleiras, apenas freezers verticais, baixar de 20 – 22 °C condições ambientais.5) Freezer vazio com prateleiras, apenas freezers verticais, ponto defi nido -80 °C, 
20 – 22°C condições ambientais.

 Na página 392 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
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Modelo Innova® C760 CryoCube® FC660h CryoCube® FC660 Innova® C585

Página(s) 264/271 264/271 264/271 264/271

Isolamento painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

painéis de isolamento a vácuo / espuma de 

poliuretano

espuma de poliuretano painéis de isolamento a vácuo / espuma de poliuretano

Espessura da parede Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B

Capacidade 760 L 660 L 660 L 585 L

Nº de portas internas

Número de compartimentos N/A N/A N/A N/A

Máx de racks por freezer 40 40 40 32

Capacidade da caixa por rack

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 14 13 13 14

Caixas com 7,5 cm (3 pol) de altura 9 9 9 9

Caixas com 12,5 cm (5 pol) de altura 5 5 5 5

Capacidade da caixa por congelador

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 560 520 520 448

Caixas com 7,5 cm (3 pol) de altura 360 360 360 288

Caixas com 10 cm (4 pol) de altura 280 280 280 224

Capacidade da amostra

Caixas com 5 cm (2 pol) de altura 56.000 52.000 52.000 44.800

Dimensões (L × P × A)1)2)3) 205 × 82,5 × 109,2 cm 207 × 84 × 107,5 cm 207 × 84 × 107,5 cm 169 × 82,5 × 109,2 cm

Dimensões internas (W × D × H) 156 × 62,5 × 78 cm 147 × 59 × 76 cm 147 × 59 × 76 cm 120 × 62,5 × 78 cm

Peso sem acessórios 285 kg 304 kg 280 kg 240 kg

Peso do transporte 358 kg 379 kg 328 kg 310 kg

Tempo de descida de temperatura a -85 °C/-80 °C4) 5,8 h 3,66 h 4,4 h 4,5 h

Nível de ruído 58 dBA 58,3 dBA 58,9 dBA 56 dBA

Saída de calor 667 W 338 W 440 W 567 W

Fonte de alimentação 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Consumo de energia do congelador Eppendorf5) 16 kWh/dia 8,1 kWh/dia 10,6 kWh/dia 13,6 kWh/dia

Consumo máx. de energia por caixa de 5 cm5) 28 kWh/dia 15,6 kWh/dia 20,4 kWh/dia 30,3 kWh/dia

Interior aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável aço inoxidável

Proteção por senha de pontos de ajuste sim sim sim sim

Extras Tampas interiores de 30 mm espessura para 

uniformidade de temperatura

Tampas interiores de 30 mm espessura para 

uniformidade de temperatura

Tampas interiores de 30 mm espessura para uniformidade de temperatura Tampas interiores de 30 mm espessura para uniformidade de temperatura

Líquido de refrigeração R404A / R508B R290 / R170 R404A / R508B R404A / R508B
1) opcional CO2/LN2 adicionar 8,65 cm/3,5 em altura.2) Para permitir pegas e dobradiças, adicionar 80 mm à largura de freezers verticais e 110 mm em profundidade de freezers congeladoras.3) Porta aberta 
adiciona mais 15 cm.4) Freezer vazio com prateleiras, apenas freezers verticais, baixar de 20 – 22 °C condições ambientais.5) Freezer vazio com prateleiras, apenas freezers verticais, ponto defi nido -80 °C, 
20 – 22°C condições ambientais.

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
 Na página 392 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
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1.  Refrigerantes para 
refrigeração natural1)

2.  Porta automática 
ventilada para reacesso 
rápido às amostras

3.  Pega de porta 
ergonômica para uma 
utilização fácil e suave

4.  Controle de acesso 
personalizado para 
máxima segurança de 
amostras2)

5. Sistemas de 
compressão de dois 
estágios para trabalhos de 
alta duração

6.  Fácil acesso ao filtro de 
ar permite uma limpeza 
regular, resultando em 
melhor desempenho

7.  Rodas de alta 
capacidade para mover 
o freezer para uma nova 
posição

9.  Interface de usuário 
intuitivo para 
monitoramento de 
temperatura bem como 
para exportação de 
dados via USB2)

10.  Corpo de aço inoxidável 
para alta segurança de 
amostras e fácil limpeza

11.  Sonda interna 
localizada no centro 
do freezer para uma 
medição confiável da 
temperatura

12.  Placa de segurança 
trancável protege 
os interruptores de 
energia e desativação 
de alarmes contra 
encerramento acidental

13.  Registrador de 
gráficos opcional para 
documentação 24/7 em 
papel

14.  Inversor de voltagem 
integrado para 
uso flexível com 
100 – 230 V 3)

8.  Paineis isolados a vácuo 
reforçados com espuma 
de poliuretano para uma 
armazenamento seguro 
das amostras1)

Freezers ULT verticais de alta eficácia da Eppendorf

Controle completo
Preocupado com a segurança de suas amostras valiosas dentro 
do ULT freezer? Com o conceito de monitoramento da Eppendorf 
ULT disponível nos modelos CryoCube F740 ‘i’, você pode verificar 
o desempenho do freezer sempre que quiser. Todos os dados da 
temperatura e os eventos são armazenados na unidade de controle 
do freezer.
A experiência de utilização baseia-se no PhysioCare Concept® 
combinando sessões de testes extensivos.
 > O armazenamento on-board significa que você não está 
dependente de equipamentos secundários para seguir os dados do 
freezer

 > Transfira simplesmente as informações para o seu computador 
ou colega usando a função de exportação bem como a porta USB 
frontal

 > Ajuste de modo rápido e fácil as suas configurações com apenas 
um dedo, mesmo usando luvas

 > Veja as configurações e os dados importantes em uma tela 
individual com vista programável 

 > Monitoramento de eventos para ambientes controlados
 > Transferência de dados simples para documentação através do 
USB

 > Sistema de bloqueio eletrônico para acesso controlado e maior 
segurança das amostras

Configurações de alarme adaptáveis às necessidades individuais

 > Equipamentos on-board VisioNize®: Versões „i“ 
 > VisioNize box para outros Eppendorf freezers

Vista geral fácil: Reveja rapidamente os seus parâmetros importantes 
na tela inicial

 > Entrada ergonômica: Porta de fácil abertura (apenas CryoCubes)
 > Acesso controlado: Códigos de acesso personalizados (modelos 
CryoCubes F740“i“), se necessário

 i  Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

1) Modelos selecionados,  
2) Modelos „i“ da série CryoCube F740,  
3) Série CryoCube F740
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Freezers ULT verticais de alta efi cácia da Eppendorf 

 Confi abilidade em Qualidade
Eppendorf tem um percurso longo em inovação e qualidade e 
o nosso processo de fabricação de freezers não é uma exceção. 
Cada Eppendorf ULT freezer é rigorosamente inspecionado para 
corresponder às nossas diretivas rigorosas de qualidade. A inspeção 
fi nal demora mais de 24h e tem como base inspeções manuais e 
visuais. Esse processo é documentado por um certifi cado individual, 
completado com número de série para sua documentação.
Como parceiro experiente para soluções de armazenamento 
confi áveis, de alta qualidade e efi cácia, a Eppendorf produz cada 
freezer com o máximo cuidado, usando apenas os materiais de mais 
alta qualidade para assegurar um freezer de alta durabilidade que 
permite segurança e paz de espírito. Os Eppendorf freezers são 
projetados para durar a vida completa dos proprietários.
Você pode confi ar suas amostras valiosas em nossos ULT freezers 
bem como em todos os equipamentos da Eppendorf projetados 
cuidadosamente. 

 Lembra-se de 2008?
Sendo um dos primeiros impulsionadores de gases verdes a -86 °C, 
a Eppendorf tem agora mais de 10 anos de experiência em R&D, 
produção, logística e assistência na área. 

 Ecológicos e com efi ciência energética
Os freezers de temperatura ultra baixa tradicionalmente consomem uma grande 
quantidade de energia, porque mantêm temperaturas extremamente baixas 
24 horas/7 dias por semana. Com os atuais elevados custos de energia e foco no ambiente, a conservação de energia tornou-se mais 
importante no laboratório. Eppendorf ULT freezers ambientais são projetados economizar energia sem comprometer a segurança de amostras.
 > Um sistema de controle do compressor altamente eficaz reduz os tempos de ciclos, reduzindo o consumo de energia e aumentando a vida 
útil do freezer

 > Níveis baixos de ruído e saída de calor para beneficiar o seu ambiente de trabalho
 > Materiais de isolamento e juntas de alta qualidade permitem um excelente controle da temperatura e otimizam a eficácia energética
 > Os refrigerantes seguros, sem HCFC e CFC minimizam os efeitos de estufa (versões „h“)
 > Os lubrificantes sintéticos para compressores de alto desempenho são biodegradáveis e estão disponíveis comercialmente
 > Um ventilador individual e silencioso reduz o consumo de energia comparado a muitos freezers que precisam de dois ventiladores
 > Fabricado com 95 – 98 % materiais recicláveis (por peso)
 > Conforme à diretiva WEEE
 > Parceiro ENERGY STAR®.

 

 Siga as suas amostras no eLABInventory
eLABInventory é um software de gerenciamento de amostras da Bio-
Itech, uma subsidiária da Eppendorf.A ferramenta organiza qualquer 
item no inventário do laboratório, incluíndo amostras, materiais e 
químicos. Armazene as amostras em unidades de armazenamento 
como freezers ou refrigeradores. O eLABInventory é fl exível e 
completamente confi gurável para trabalhar em seu laboratório.
 > Completamente configurável para adaptar a qualquer tipo de 
laboratório

 > Armazena qualquer tipo de amostras e materiais para alta 
flexibilidade

 > Trabalha em qualquer equipamento, via cloud ou premissa
 > Interface intuitivo de usuário inclui inventário visual
 > Códigos de barras e rastreio para alto fluxo
 > Importação e exportação para outros formatos para flexibilidade 
de dados

 > Pesquisa de rastreio de auditoria
 > Compatível com GLP (21 CFR parte 11) para segurança de 
documentação

Para mais informações visite www.eLabInventory.com 

 Melhore a sua efi cácia ao documentar os dados de pesquisa com o 
eLABJournal®

O notebook de laboratório eletrônico eLABJournal é uma solução 
intuitiva e fl exível para documentar dados de pesquisa. Melhora a 
efi cácia da documentação, organização, pesquisa e arquivo de dados 
colecionados. Com as aplicações gratuitas do eLABJournal, você 
pode ampliar a funcionalidade do eLABJournal para um sistema de 
gerenciamento de informação laboratorial integrado.
Projetado por cientistas para cientistas
 > Fácil configuração e aplique fluxos de trabalho para rotinas de 
laboratório usando modelos de experimentação

 > Utilize protocolos como modelo para as suas experimentações e 
ajuste facilmente o protocolo de acordo com a configuração da sua 
experimentação usando os campos dinâmicos

 > Carregue e adicione qualquer tipo de arquivo à sua 
experimentação para uma documentação segura

 > eLABJournal tem várias aplicações para providenciar a integração 
completa e adicionar valor à sua conta

 > Para manter os seus dados seguros, nós armazenamos os dados 
em três centros de dados em diferentes locais que replicam e 
carregam esses dados em tempo real

Para mais informações, visite www.eLABJournal.com 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Necessária menos força? O novo design 
do manípulo da porta baseado base no 
Eppendorf PhysioCare® Concept para 
permitir fácil acesso (limitado a Eppendorf 
CryoCubes) 

 Mantenha apertado: Junta de porta exterior 
fl exível para isolamento ótimo 

 Se tiver pressa: Ventilação de porta 
automática permite um acesso rápido 
(apenas CryoCube F570 e CryoCube F740) 

 Segurança dupla: Juntas na porta exterior e 
interior (série CryoCube F740 + Innova) 

 Sondas externas ou back ups: Duas portas 
de acesso no canto superior
Limpeza fácil: Câmara interior de aço 
inoxidável 

 Liberdade de armazenamento: Racks de 
aço inoxidável para caixas freezer até 
136 × 136 mm pegada 

 Fácil acesso ao fi ltro: Retire a cobertura do 
CryoCube F740
Silêncio: A posição do fi ltro reduz o nível de 
ruído de CryoCube F740 

 Decida o que precisa: Prateleiras de 3 ou 5 
compartimentos (apenas CryoCube F740) 

 Obtenha o máximo: 3 compartimentos com 
racks MAX utiliza cada espaço vazio (apenas 
CryoCube F740) 

 Se preferir privacidade: O Innova U101 – 
uma ULT real debaixo da bancada 

 Tampas internas com 30 mm de espessura, 
fabricadas com isolamento moldado, ajudam 
a manter a estabilidade térmica 

 Fácil limpeza: As portas internas podem ser 
facilmente retiradas para um fácil acesso ao 
compartimento durante a limpeza do freezer 

 Tipo A

espessura de 

paredes de 

130 mm 

Isolamento 

tradicional para 

uma alternativa 

economizadora

 

 Tipo B 

espessura de 

paredes de 

80 mm 

Mesmo tamanho – 

mas até 30 % mais 

capacidade de 

armazenamento 

 Tipo C 

espessura de paredes 

130 mm 

Máxima efi cácia de 

energia capacidade 

de armazenamento 

 Paineis de poliuretano    

 Eppendorf ULT Freezers 

isolados a vácuo

com película de polímero 

revestida a metal 
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

CryoCube® F740h, com LED interface, líquidos de refrigeração verdes e refrigeração a ar, 740 L, esquerda, 3 prateleiras,  

230 V/50 Hz

F740340011

CryoCube® F740h, com LED interface, líquidos de refrigeração verdes e refrigeração a ar, 740 L, direita, 3 prateleiras,  

230 V/50 Hz

F740340021

CryoCube® F740h, com LED interface, líquidos de refrigeração verdes e refrigeração a ar, 740 L, esquerda, 5 prateleiras,  

230 V/50 Hz

F740340031

CryoCube® F740h, com LED interface, líquidos de refrigeração verdes e refrigeração a ar, 740 L, direita, 5 prateleiras,  

230 V/50 Hz

F740340041

CryoCube® F740hi, com interface touchscreen líquidos de refrigeração verdes, e refrigeração de ar, 740 L, esquerda, 3 prateleiras, 

230 V/50 Hz

F740320011

CryoCube® F740hi, com interface touchscreen líquidos de refrigeração verdes, e refrigeração de ar, 740 L, direita, 3 prateleiras, 

230 V/50 Hz

F740320021

CryoCube® F740hi, com interface touchscreen líquidos de refrigeração verdes, e refrigeração de ar, 740 L, esquerda, 5 prateleiras, 

230 V/50 Hz

F740320031

CryoCube® F740hi, com interface touchscreen líquidos de refrigeração verdes, e refrigeração de ar, 740 L, direita, 5 prateleiras, 

230 V/50 Hz

F740320041

CryoCube® F740hiw, com interface touchscreen, líquidos de refrigeração verdes, e refrigeração de água, 740 L, esquerda, 3 prateleiras, 

230 V/50 Hz

F740320111

CryoCube® F740hiw, com interface touchscreen, líquidos de refrigeração verdes, e refrigeração de água, 740 L, esquerda, 5 prateleiras, 

230 V/50 Hz

F740320131

CryoCube® F570h, 570 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 5 prateleiras, 230 V/50 Hz F570320001

CryoCube® F570hw, 570 L, com interface LED, líquidos de refrigeração verdes e refrigeração a ar, 5 prateleiras, 230 V/50 Hz F570320101

CryoCube® F570, 570 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 5 prateleiras, 230 V/50 Hz F570300001

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9043-0004

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9044-0004

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9043-0008

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9044-0008

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Innova® U535, 535 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 3 prateleiras, 230 V/50 Hz U9430-0001

HEF® U410, 410 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 5 prateleiras, 230 V/50 Hz U9260-0008

Premium U410, 410 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 5 prateleiras, 230 V/50 Hz U9260-0001

Innova® U360, 360 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 3 prateleiras, 230 V/50 Hz U9425-0001

Innova® U101, 101 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 2 prateleiras, 230 V/50 Hz U9420-0001

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9043-0004

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9044-0004

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9043-0008

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9044-0008

Prateleira adicional para Innova® U101, U101 P0625-0180

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Innova® C760 , 760 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 230 V/50 Hz U9410-0001

CryoCube® FC660, 660 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 230 V/50 Hz F660300001

CryoCube® FC660h, 660 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 230 V/50 Hz F660320001

Innova® C585, 585 L, com interface LED, líquidos de refrigeração clássicos e refrigeração de ar, 230 V/50 Hz U9400-0001

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9043-0004

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9044-0004

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9043-0008

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9044-0008

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

 i  Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

 Para ver os racks, consulte a página 274

 Para ver os racks, consulte a página 274

 Para ver os racks, consulte a página 274

Freezers ULT verticais da EppendorfFreezers ULT verticais da Eppendorf

Freezers ULT horizontais da Eppendorf
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Registrador gráfi co (tipo I) P0625-2100

Registrador de gráfi co (tipo II) (100 – 120V) F652999001

Registrador de gráfi co (tipo II) (208 – 230V) F652999002

Canetas para registrador gráfi co (tipo I), 3 pk K0660-0051

Canetas registrador gráfi co (tipo II), 3 uni. F652999004

Papel para registrador gráfi co, 0 a -50 °C P0625-2111

Papel para registrador gráfi co, -50 a -100 °C P0625-2110

Papel para registrador gráfi co, 0 a -100 °C, 60 unidades F652999003

Sistema backup para CO2 e LN2 Innova® U101, U360, U535, U725/ -G, C585, C760, série CryoCube® F740

Descrição Número de pedido

Sistema de back-up Eppendorf CO2 r LN2, 100 V/50/60 Hz F652999005

Sistema de back-up de CO2, 120 – 220 V/60 Hz, Innova® e Green „G“, („narrow“) U9043-0002

Sistema de back-up Eppendorf CO2 r LN2, 100 V/50 – 60 Hz F652999006

Sistema de back-up de LN2, 120 – 220 V/60 Hz, Innova® e Green „G“, („narrow“) U9044-0002

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9043-0004

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série Innova®, Green „G“, e CryoCube® 740, („narrow“) U9044-0004

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

VisioNize® box, com adaptador de alimentação 1006 000.009

CO2 and LN2 Sistema Back-up para CryoCube® série F570, FC660, Premium U410, HEF® U410

Descrição Número de pedido

Sistema de back-up de CO2, 120 – 220 V/60 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9043-0006

Sistema de Back-up de LN2, 120 – 220 V/60 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9044-0006

Sistema de back-up de CO2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9043-0008

Sistema de Back-up de LN2, 230 V/50 Hz, Série CryoCube® F570, série CryoCube® FC660, Premium, e HEF® U9044-0008

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Registrador gráfi co 
 >  Inclui registrador gráfico, sonda RTD, chaves, papel e canetas para registrador gráfico
 > Monitora e regista continuamente a temperatura do freezer para a documentação de 
dados

 > É montado na parte frontal do freezer para um acesso fácil e pode ser instalado em 
todos os modelos de freezers

 > Tipo I: Alimentação por bateria para um funcionamento mínimo de 18 meses
 > Tipo II: ULT freezer alimentado com bateria de reserva (série CryoCube F740)
 > Pode ser instalado na fábrica com encomenda do seu freezer ou equipado no local
 > Intervalo de temperaturas (0 a -50 oC e -50 a -100 oC) e velocidade de rotação 
selecionáveis 

 > Alarmes de temperatura alta e baixa inegrados configuráveis pelo usuário 

 CO₂ eLN₂ Sistema de Back-up 
 >  Equipado com uma bateria de back-up para proteger temporariamente o conteúdo de 
seu freezer em caso de falha de energia

 > Disponível emCO2 líquido e LN2. O CO2 líquido pode manter temperaturas entre -50 °C e 
-70 °C, o LN2 pode descer até -85 °C

 > Ambos os sistemas podem ser intalados na fábrica com o seu freezer ou podem ser 
intalados posteriormente no local 

 > Info: CO2 eLN2 não são sistemas intercambiáveis 

 Acessórios para freezer 

 VisioNize® box 
 >  A central hardware de fácil instalação
 > Atualize dispositivos Eppendorf já instalados e conecte-os ao VisioNize
 > A descodificação e tradução dos dados permite a recolha e o gerenciamento de dados 
de dispositivos no VisioNize core

 > Gerencie mais dispositivos no seu fluxo de trabalho atual 

 Software para eLABInventory, eLABJournal
Consulte www.eppendorf.com para visualizar os modelos de licenças específi cas de 
software bem como os números de pedido para o software eLABInventory e eLABJournal. 



Sample Handling Sample Handling

275274
F

R
E

E
Z

E
R

 A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

F
R

E
E

Z
E

R
 A

C
C

E
S

S
O

R
IE

S

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack para freezer: Innova® U101

2 pol. ou 53 mm, gaveta, aço inxidável 6001 062.210

2,5 pol. ou 64 mm, gaveta, aço inxidável 6001 062.910

3 pol. ou 76 mm, gaveta, aço inxidável 6001 062.310

4 pol. ou 102 mm, gaveta, aço inxidável 6001 062.410

5 pol. ou 127 mm, gaveta, aço inxidável 6001 062.510

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 061.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 061.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 061.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 061.410

5 pol. ou 127 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 061.510

Rack para freezer:Innova® U360, U535, U725, U725-G, CryoCube® F740 series (3-compartment, Standard)

2 pol. ou 53 mm, gaveta, aço inxidável 6001 012.210

2,5 pol. ou 64 mm, gaveta, aço inxidável 6001 012.910

3 pol. ou 76 mm, gaveta, aço inxidável 6001 012.310

4 pol. ou 102 mm, gaveta, aço inxidável 6001 012.410

5 pol. ou 127 mm, gaveta, aço inxidável 6001 012.510

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 011.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 011.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 011.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 011.410

5 pol. ou 127 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 011.510

DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 011.110

Racks para freezer

 i  Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Acesso gaveta ou lateral?
Se utilizar racks com gavetas, apenas é puxada a gaveta com as caixas que pretende do freezer. Todas as restantes caixas permanecem na 
área inerna fria do ULT freezer. As gavetas da Eppendorf são otimizadas para movimentos suaves a -80°C para uma utilização ergonômica.
Se usar racks de acesso lateral, a maior parte das caixas de armazenamento têm de ser retiradas da área fria do ULT freezer para aceder às 
amostras.
Os Racks para freezers horizontais podem ser equipados com barras de bloqueio para fixar as caixas do freezer quando retirar o a torre rack.

Aço inoxidável ou alumínio?
Estão disponíveis dois materiais como padrão.

Aço inoxidável:
 > Estável e robusto para longevidade e maior capacidade
 > Para caixas freezer até 136 mm x 136 mm para uma maior 
flexibilidade

 > Modelo específico para ótimas condições de refrigeração e maior 
segurança das amostras

Alumínio:
 > Para caixas freezer até 133 mm x 133 mm
 > Alumínio não corrosivo anodizado para uso indeterminado

Rack para Eppendorf ULT 
freezer

Rack de acesso lateral para 
Eppendorf ULT freezer

Profundidade de racks
São utilizados dois sistemas em laboratórios - os racks de 4 caixas 
e de 5 caixas.Qual é a importância?Em caso de emergência você 
quer salvar as suas amostras valiosas. O modo mais fácil é retirar 
todos os racks (com as amostras/caixas) e armazenar esses racks 
em um freezer backup.Para garantir a compatibilidade com a maior 
parte dos fabricantes de ULT freezer, os Eppendorf ULT freezers são 
projetados para racks de 4 caixas.

3 compartimentos ou 5 compartimentos?
O ULT freezer com 3 compartimentos /prateleiras 
(p. ex.,Innova U535) tem compartimentos mais altos comparando 
com o ULT freezer de 5 compartimentos (p. ex.,série 
CryoCube F570). Os Racks dos freezer de 5 compartimentos cabem 
no freezer de 3 compartimentos mas não ao contrário.
Para obter a capacidade máxima do seu ULT freezer, a série 
CryoCube F740 (3 compartimentos) pode ser equipada com racks 
de „3 compartimentos MAX“. Esses racks apenas cabem em 
equipamentos de 3 compartimentos da série CryoCube F740.

Rack sem barra de bloqueio 
para freezer horizontal 
Eppendorf

Rack com barra de bloqueio 
para freezer horizontal 
Eppendorf

Racks de aço inoxidável
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack para freezer: Série Premium U410, U700, HEF® U410, CryoCube® F570 series, CryoCube® F740 (5-compartimento, compartimento 1-4)

2 pol. ou 53 mm, gaveta, aço inxidável 6001 022.210

2,5 pol. ou 64 mm, gaveta, aço inxidável 6001 022.910

3 pol. ou 76 mm, gaveta, aço inxidável 6001 022.310

4 pol. ou 102 mm, gaveta, aço inxidável 6001 022.410

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 021.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 021.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 021.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 021.410

DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 021.110

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack para freezer vertical: Innova® U101

10 caixas por rack, 2 pol. ou 53 mm, gaveta, alumínio K0641-3003

6 caixas por rack, 3 pol. ou 76 mm, gaveta, alumínio K0641-3004

4 caixas por rack, 4 pol. ou 102 mm, gaveta, alumínio K0641-3005

Rack para freezer horizontal: Série Innova® C585, C760, CryoCube® FC660

13 caixas por rack, 2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, alumínio K0641-1690

9 caixas por rack, 3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, alumínio K0641-1700

6 caixas por rack, 4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, alumínio K0641-1750

Rack para freezer vertical: Innova® U360, U535, U725, U725-G, série CryoCube® F740 (3 compartimentos)

28 caixas por rack, 2 pol. ou 53 mm, gaveta, alumínio K0641-3000

20 caixas por rack, 3 pol. ou 76 mm, gaveta, alumínio K0641-3001

12 caixas por rack, 4 pol. ou 102 mm, gaveta, alumínio K0641-3002

Rack para freezer vertical: U410, HEF® U410, U700, série CryoCube® F570, série CryoCube® F740 (5 compartimentos)

16 caixas por rack, 2 pol. ou 53 mm, gaveta, alumínio K0641-1900

12 caixas por rack, 3 pol. ou 76 mm, gaveta, alumínio K0641-1890

8 caixas por rack, 4 pol. ou 102 mm, gaveta, alumínio K0641-1880

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack para freezer: Série CryoCube® F740 (5 compartimentos, MAX para 5th comp.)

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 081.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 081.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 081.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 081.410

5 pol. ou 127 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 081.510

DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 081.110

2 pol. ou 53 mm, gaveta, aço inxidável 6001 082.210

2,5 pol. ou 64 mm, gaveta, aço inxidável 6001 082.910

3 pol. ou 76 mm, gaveta, aço inxidável 6001 082.310

4 pol. ou 102 mm, gaveta, aço inxidável 6001 082.410

5 pol. ou 127 mm, gaveta, aço inxidável 6001 082.510

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 050.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.410

5 pol. ou 127 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.510

DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 050.110

MTP, acesso lateral, aço inxidável 6001 050.010

barra de bloqueio, 2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 050.211

barra de bloqueio, 2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.911

barra de bloqueio, 3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.311

barra de bloqueio, 4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.411

barra de bloqueio, DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 050.111

barra de bloqueio, MTP, acesso lateral, aço inxidável 6001 050.011

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 040.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.410

5 pol. ou 127 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.510

DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 040.110

MTP, acesso lateral, aço inxidável 6001 040.010

barra de bloqueio, 2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 040.211

barra de bloqueio, 2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.911

barra de bloqueio, 3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.311

barra de bloqueio, 4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 000.411

barra de bloqueio, DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 040.111

barra de bloqueio, MTP, acesso lateral, aço inxidável 6001 040.011

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Rack para freezer: Série CryoCube® F740 (3 compartimentos, MAX)

2 pol. ou 53 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 071.210

2,5 pol. ou 64 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 071.910

3 pol. ou 76 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 071.310

4 pol. ou 102 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 071.410

5 pol. ou 127 mm, acesso lateral, aço inxidável 6001 071.510

DWP (53 mm), acesso lateral, aço inxidável 6001 071.110

2 pol. ou 53 mm, gaveta, aço inxidável 6001 072.210

2,5 pol. ou 64 mm, gaveta, aço inxidável 6001 072.910

3 pol. ou 76 mm, gaveta, aço inxidável 6001 072.310

4 pol. ou 102 mm, gaveta, aço inxidável 6001 072.410

5 pol. ou 127 mm, gaveta, aço inxidável 6001 072.510

Rack para freezer: Série CryoCube® F740 (5 compartimentos, compartimento padrão 1 – 4)

Racks para freezer

Consulte a brochura de racks para facilmente selecionar racks ou utilize a ferramenta de 
configuração de racks em https://econfig.bio-itech.de

Racks de alumínio

Rack para freezer: Innova® C580, C760

Rack para freezer: Série CryoCube® FC660

Rack para freezer: Série CryoCube® F740 (3 compartimentos, padrão)

 consulte a página 275 na tabela Innova
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Caixa de armazenamento 10 × 10, para 100 tubos criogênicos, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.508

Caixa de armazenamento 9 × 9, para 81 tubos com tampa de rosca (crio.) 1 – 2 mL, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, 

para congelamento até -86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.516

Caixa de armazenamento 9 × 9, para 81 tubos com tampa de rosca (crio.) 3 mL, 2 uni., altura 76 mm, 3 polegadas, polipropileno, para 

congelamento até -86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.540

Caixa de armazenamento 9 × 9, para 81 tubos com tampa de rosca (crio.) 4 – 5 mL, 2 uni., altura 102 mm, 4 polegadas, polipropileno, 

para congelamento até -86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.567

Caixa de armazenamento 8 × 8, para 64 tubos 1 – 2 mL, 3 uni., altura 53 mm, 2 polegadas, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.524

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 5 mL, 4 uni., altura 64 mm, 2,5 polegadas, polipropileno, para congelamento até -86 °C, 

autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.532

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 5 mL c/ tampa de rosca, 2 uni., altura 76 mm, 3“, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.613

Caixa de armazenamento 5 × 5, para 25 tubos 15 mL, 2 uni., altura 127 mm, 5“, polipropileno, para congelamento até -86 °C, 

autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.583

Caixa de armazenamento 3 × 3, para 9 tubos 50 mL e 4 tubos 15 mL, 2 uni., altura 127 mm, 5“, polipropileno, para congelamento até 

-86 °C, autoclavável, com tampa e código alfanumérico

0030 140.591

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Divisores de caixas para freezer

7 × 7, 17,4 mm máx. diâmetro do tubo, comporta 49 tubos D49

8 × 8, 15 mm máx. diâmetro do tubo, comporta 64 tubos D64

9 × 9, 13 mm máx. diâmetro do tubo, comporta 81 tubos D81

10 × 10, 11,8 mm máx. diâmetro do tubo, comporta 100 tubos D100

Caixas de armazenamento em papelão para freezer, branca

Altura 53 mm B50-SQ

Altura 76 mm B75-SQ

Altura 102 mm B95-SQ

 Eppendorf Storage Boxes 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Caixas de armazenamento em papelão para freezer 
 >  Caixa de papelão branco com revestimento resistente à 
água, projetada para resistir a temperaturas ultra baixas

 > Disponíveis em caixas com alturas de 53 mm (2 pol), 76 mm 
(3 pol) e 102 mm (4 pol)

 > Compatível com divisores de caixa 7 × 7 a 10 × 10 (divisores 
vendidos em separado)

 > Dimensões: 133 mm x 133 mm 

 Divisores de caixas para freezer 
 >  Disponíveis em configurações de 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 e 10 × 10
 > Compatível com caixas de papelão (caixas vendidas 
separadamente) 

 Precisa de Housekeeping?
As Eppendorf Storage Boxes representam um sistema completo para o armazenamento de 
amostras. O conceito modular abrangente permite selecionar as combinações de caixas para 
as suas necessidades de armazenamento individuais. As dimensões exteriores (133 mm) são 
compatíveis com quase todos os sistemas de rack de freezers. As grelhas internas diferentes 
permitem um ajuste perfeito a todos os formatos de tubos: tubos criogênicos, tubos cônicos, 
tubos de microcentrífuga (5 mL, 15 mL, e 50 mL), e outras tubos de laboratório. Essa opção 
de economização de espaço, juntamente com os benefícios da aplicação, ajuda a otimizar o 
armazenamento e arquivamento de suas amostras. 

1.   Tampa transparente para inspeção rápida 
e fácil da amostra 

2.   5 etiquetas adicionais para inscrição na 
tampa permitem uma rotulagem específi ca 

3.   Utilização otimizada do espaço do 
freezer através da combinação fl exível de 
diferentes formatos 

4.    Autoclavável (121 °C, 20 min) para 
esterilização 

5.   Caixas de tubos cônicos de 15 e 50 mL 
com orifícios de ventilação para uma 
refrigeração homogênea.Evita danos 
ou quebras de tubos, frequentemente 
observado quando congela tubos longos 
em caixas fechadas 

1.   Marcas alfanuméricas permanentes e de alto contraste para cada local permitem uma 
referenciação simples e minimizam o risco da troca involuntária das amostras 

2.   Fabricado em polipropileno (PP) para alta estabilidade em aplicações de congelamento e 
abertura e fechamento suaves 

3.   Resistente a máquina de lavar para uma limpeza fácil 
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Cell Handling

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf TransferMan® 4r, micromanipulador com joystick DualSpeed™ para controle de movimento direto e dinâmico, 

100 – 240 V/50 – 60 Hz

5193 000.012

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Eporator®, para bactérias e leveduras, 230 V/50 – 60 Hz 4309 000.019

Eppendorf Cuvette Rack, 30 posições, para cubeta de plástico e vidro, 2 pçs.

polipropileno, posições numeradas, autoclavável 0030 119.851

Eppendorf Eporator®

Características do produto
 > Manipulação de amostras mais rápida – fácil operação com um 
botão

 > Segurança máxima através de suporte de cubeta integrado
 > Design compacto, economiza espaço
 > Operação auto-explicativa orientada por indicadores no visor
 > Teclas de funções rápidas e livremente programáveis para salvar e 
acessar as 2 definições de parâmetros usadas com mais frequência

 > Interface USB para transferência de dados e documentação de 
suporte GLP

Descrição
O Eppendorf Eporator é um instrumento compacto projetado para a eletroporação rápida e controlada de bactérias, leveduras e outros 
microrganismos. O instrumento permite uma operação intuitiva e programação fácil dos métodos padrão. Os dados experimentais podem ser 
facilmente exportados e documentados através da porta USB.

Aplicações
 > Transformação de bactérias, leveduras ou microrganismos com 
uma eficiência de transformação ótima de aprox. 5 ms tempo 
constante

 > Principalmente para a entrega de DNA plasmidial, mas também de 
RNA, proteínas e outras moléculas pequenas

Especificações técnicas

Modelo Eporator

Interfaces USB 2.0

Dimensões (L × P × A) 19 × 27,5 × 12,5 cm

Peso sem acessórios 3,2 kg

Capacitor 10 µF

Formato do pulso Decréscimo exponencial

Tensão do pulso 200 – 2500 V

Resistência 600 Ω

Características especiais Circuito eletrônico protetor para evitar arcos

Tempo constante Nominal 5 ms

Na página 394 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos!

Eppendorf TransferMan® 4r

Características do produto
 > O joystick DualSpeed™ único para controle de movimento preciso 
e instantâneo

 > Máxima estabilidade assegura trabalho sem vibrações
 > Um Joystick para todos os 3 eixos (X, Y, Z) e em direção axial (X/Z)
 > Ajuste do ângulo de 0° a 90°
 > Configuração de capilares e de angulação com apenas uma mão
 > Limite de eixo Z programável para a prevenção da quebra de 
capilares

 > Conexão a Eppendorf PiezoXpert® e microinjetores 
FemtoJet® 4i/4xeletrônicos

 > Pode ser adaptada a todos os microscópios convencionais
 > Interface PC para controle remoto

Aplicações
 > Micromanipulação de oócitos e embriões precoces
 > Transferência de células ES e iPS
 > Transferência nuclear
 > Injeção pró-nuclear e citoplasmática (p. ex., CRISPR/Cas, TALEN)
 > Seleção de células individuais (por ex. biópsias, coleta de célula 
individual)

 > Posicionamento e seleção de micropartículas 
 > Microdissecção de cromossomas, etc.
 > Microinjeção em organóides 3D

Descrição
O TransferMan 4r amigável ao usuário tem um design ergonômico e inovador para atender aos mais exigentes requisitos de 
micromanipulação. Funções inteligentes, tais como a função automática Home aperfeiçoada e o armazenamento de posições, permitem a 
execução fácil e precisa, mesmo das técnicas de micromanipulação mais complexas. O joystick DualSpeed™ permite um movimento preciso e 
intuitivo durante a injeção em todas as três dimensões, assim como movimento dinâmico para percorrer distâncias mais longas. É ideal para 
manipulação de oócitos e embriões, transferência de células-tronco e micropartículas bem como uma ampla gama de aplicações na biologia 
de reprodução não humana. Perfis de usuário com aplicações especificas facilitam o processo de fluxo de trabalho individual com opção de 
quatro telas de aplicação predefinidas (por ex. para transferência de células, injeção de DNA, etc). A tela „My app“ livremente programável 
pode ser otimizada de acordo com necessidades individuais. O TransferMan 4r é exclusivamente para utilização de pesquisa.
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www.eppendorf.com/injectman4-360

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf InjectMan® 4, micromanipulador com controle de movimento dinâmico, 100 – 240 V/50 – 60 Hz 5192 000.019

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Diversos

Número de pedido

Auxiliar de posicionamento, embalagem de 2, para montagem e reposicionamento do suporte de capilares universal 4 no 

TransferMan® 4r e InjectMan® 4

5192 072.001

Kit de peças sobressalentes 5192 071.005

Suporte Headstage 5192 073.008

Controle de pé para acionar injeção com FemtoJet® 4i e FemtoJet® 4x 5252 070.020

Cabo de conexão, para conexão de TransferMan® 4r/InjectMan® 4 a FemtoJet® 4i/4x 5192 082.007

Cabo de conexão, para conectar micromanipuladores Eppendorf a FemtoJet®e FemtoJet®express 5181 070.015

Cabo de conexão, para conectar micromanipuladores Eppendorf a PC ou Eppendorf PiezoXpert® 5181 150.094

Cabo em Y FJ4, Cabo em Y para a conexão de FemtoJet® 4i/4x a um PC e TransferMan® 4r ou InjectMan® 4 5192 080.004

Cabo em Y PX, Cabo em Y para a conexão de Eppendorf PiezoXpert® ou de um PC com TransferMan2® 4r ou InjectMan4®  

e FemtoJet® 4i/4x

5192 081.000

Características do produto
 > Máxima estabilidade assegura trabalho sem desvios 
 > Acoplamento eletrônico a microinjetores FemtoJet para injeções 
seriais semiautomáticas rápidas com a máxima reprodutibilidade

 > Seleção e programação de funções avançadas (por ex. movimento 
axial, injeção em passos)

 > painel de controle ergonômico para trabalho sem fadiga
 > Ajuste fácil e preciso do ângulo
 > Conexão com Eppendorf PiezoXpert para penetração piezo-
assistida ao longo de uma distância predefinida

 > Pode ser adaptada a todos os microscópios convencionais
 > Interface PC para controle remoto

Aplicações
 > Microinjeção semiautomática em células aderentes
 > Microinjeção serial em larvas de peixe, ovos de rã, embriões de 
inseto, etc.

 > Injeção em células vivas de plantas, C. elegans e outros 
nematelmintos e platelmintos 

 > Dispensação rápida de suspensões de células ou soluções.
 > Estável, posicionamento livre de desvio, por ex., técnicas 
eletrofisiolôgicas.

Eppendorf InjectMan® 4

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Descrição
O novo InjectMan 4 é ideal para microinjeção em células aderentes, organismos menores e embriões em estágios precoces do 
desenvolvimento. Em combinação com o FemtoJet 4i ou 4xpermite injeção semiautomática rápida. Além disso, o InjectMan 4 é o 
micromanipulador ideal para todas as aplicações complexas que exigem um modo de movimento dinâmico e controle direto do processo de 
injeção através do botão joystick. O movimento de injeção axial (direção X/Z) minimiza o estresse mecânico nas células durante a injeção.  
A alta velocidade de avanço torna a penetração de estruturas rígidas mais fácil que nunca. A nova interface de usuário com quatro aplicações 
predefinidas facilita o processo de fluxo de trabalho individual (por ex. para a injeção em células aderentes, microinjeção serial em larvas de 
peixe, etc.). A tela „My app“ livremente programável pode ser otimizada para necessidades individuais. Devido a sua precisão excecional e 
estabilidade de posição, o InjectMan 4 é particularmente apropriado para aplicações como Patch-clamp. Os módulos do motor podem ser 
desacoplados eletronicamente para evitar o movimento acidental da micropipeta. O InjectMan 4 se destina apenas a pesquisa.

Especificações técnicas

Modelo InjectMan 4 TransferMan 4r

Conjunto de módulos do motor

Distância máx de viagem ≥20 mm em direção X, Y, Z e X/Z ≥20 mm em direção X, Y, Z e X/Z

Peso (completo) 2,15 kg 2,15 kg

Motor de passo Módulo X, Y, Z Módulo X, Y, Z

Módulo único (X, Y, Z)

Tamanho do passo < 20 nm (resolução computacional) < 20 nm (resolução computacional)

Velocidade 0 – 10 000 µm/s 0 –10 000 µm/s

Ajustabilidade mecânica >80 mm >80 mm

Dimensões 129 × 51 × 36 mm 129 × 51 × 36 mm

Peso 570 g 570 g

Articulação giratória

Direção da rotação -45° a +90° -45° a +90°

Troca capilar Direção da rotação: para a frente Direção da rotação: para a frente

Substituição da amostra Direção da rotação: para trás Direção da rotação: para trás

Cabeça angular

Ângulo operacional 0° – 90° 0° – 90°

Painel de controle

Controle Joystick (cinética dinâmica) Joystick (cinética dinâmica e proporcional)

Modos de velocidade grosseiro, fino, x-fino grosseiro, fino, x-fino

PC/Dispositivo externo Interface serial SUBD9, macho Interface serial SUBD9, macho

Dimensões (W x H x D) 205 × 288 × 152 mm 205 × 288 × 152 mm

Peso 1,8 kg 1,8 kg
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Almofada antivibração XS, intervalo de pesos 4,5 – 6,0 kg 5181 301.009

Almofada antivibração S, intervalo de pesos 6,0 – 8,0 kg 5181 303.001

Almofada antivibração M, intervalo de pesos 8,0 – 10,0 kg 5181 305.004

Almofada antivibração L, intervalo de pesos 10,0 – 12,5 kg 5181 307.007

Almofada antivibração XL, intervalo de pesos 12,5 – 16,5 kg 5181 309.000

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Adaptador Leica® 1, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios Leica® DMi8, DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 

5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E, HC e DM IRE 2

5192 301.000

Adaptador Leica® 2, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios Leica® DM IL LED e HC 5192 302.007

Adaptador Nikon® 1, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios Nikon®Eclipse® Diaphot 200, 300 e Eclipse®e 

Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300, TE2000

5192 316.008

Adaptador Nikon® 2, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópio Nikon® Eclipse® Ts2R 5192 317.004

Adaptador Nikon® 3, para sistemas micromanipuladores Eppendorf, para microscópios Nikon® Eclipse Ti2-E/-A/-U 5192 318.000

Adaptador Olympus® 1, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 e IX81 5192 306.002

Adaptador Olympus® 2, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios da série Olympus® IX3 com coluna de 

iluminação IX3-ILL

5192 307.009

Adaptador Olympus® 3, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios de Olympus® IX3 com coluna de iluminação 

IX2-ILL30

5192 308.005

Adaptador Zeiss® 1, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios Zeiss® Axiovert® 200, Axio Observer A1, D1, Z1 

e Axio Observer 3, 5 e 7

5192 311.006

Adaptador Zeiss® 2, para sistemas de micromanipulação Eppendorf, para microscópios Zeiss® Axio Vert.A1 5192 312.002

Suporte universal, para montagem de micromanipuladores Eppendorf em microscópios verticais e estéreo, independente do tripé 

usado

5192 325.007

Ponte adaptadora, para montagem de micromanipuladores Eppendorf em adaptadores de microscópio para TransferMan® NK 2, 

InjectMan® NI 2 e PatchMan NP 2

5192 321.001

Antivibration Pad

Características do produto
 > Protege eficazmente as estações de micromanipulação contra 
vibrações externas

 > Estão disponíveis cinco formatos diferentes
 > Formatos diferentes podem ser combinados para ajuste otimizado

Descrição
As antivibration pads são especialmente projetadas para proteger o sistema de micromanipulação contra vibrações externas. As almofadas 
são simplesmente posicionadas diretamente sob os pontos de base de seu microscópio. Cinco formatos diferentes otimizados para pesos 
diferentes garantem ótimos resultados. Uma seleção de almofadas especificamente escolhida para cada microscópio garante proteção eficaz 
para sua amostra.

 i    Deve ter em conta o peso total do seu microscópio, incluíndo os acessórios montados e a distribuição de carga dos pontos de contato 
individuais.

Descrição
O suporte universal pode ser usado para a montagem do 
TransferMan 4 e dos micromanipuladores InjectMan 4 em 
microscópios verticais e microscópios estéreo independentemente 
do tripé de microscópio usado. Através do seu pé magnético o 
Suporte Universal pode ser fixado de modo firme em qualquer base 
ferromagnética (placa ou mesa). 

Adaptadores de microscópio para sistemas de 
micromanipulação

Descrição
Os adaptadores de microscópio Eppendorf permitem a instalação 
fácil do TransferMan® 4r ou InjectMan® 4 em todos os microscópios 
invertidos convencionais fabricados por Leica®, Nikon®, Olympus® e 
Zeiss®. 

Compatível com todas as maiores marcas de microscópio

Encontre todos os adaptadores disponíveis 

aqui
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  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf PiezoXpert®, para micromanipulação piezo-assistida, incl. atuador 2, pedal de comando, placa espaçadora e cabeça de 

garra 4, tamanho 0, 100 – 240 V/50 – 60 Hz

5194 000.016

Atuador 2, para micromanipulação piezo-assistida, como acessório para o Eppendorf PiezoXpert 5194 075.156

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 0, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,0 mm a 1,1 mm 5196 082.001

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 1, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,2 mm a 1,3 mm 5196 083.008

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 2, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,4 mm a 1,5 mm 5196 084.004

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 3, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 0,7 mm a 0,9 mm 5196 085.000

Adaptador de tubo, embalagem de 2, para conectar tubos com diâmetro exterior de 2 mm ou 3 mm com o suporte de capilares e 

suporte de capilares 4

5194 075.407

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, para mouse assistida por piezo ICSI (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 25°, diâmetro interior 

de 6 µm, fl ange de 6 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.087

Piezo Drill Tip ES, para transferência de células assistida por piezo ES (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 25°, diâmetro 

interior de 15 µm, fl ange de 6 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.095

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Características do produto 
 >  Processamento rápido e fácil de amostras através de comando 
intuitivo

 > Definição de parâmetros reprodutíveis
 > Tecla para salvar seus parâmetros experimentais
 > Acionamento dos impulsos através de pedal ergonômico ou botão 
giratório diretamente no aparelho

 > Mensagem ótica para impulsos acionados
 > Função „Clean“ adicional para fácil remoção da contaminação no 
exterior do tubo capilar 

 Aplicações 
 >  Transferência de células-tronco pluripotentes embrionárias ou induzidas em blastocistos
 > ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) em rato, equino, suíno, etc.
 > Enucleação/transferência nuclear
 > Biópsia de blastômero de embriões de camundongo
 > Biópsia de embriões equinos para diagnóstico genético pré-implantacional
 > Injeção RNA/DNA em oócitos de mamíferos fertilizados 

 Eppendorf PiezoXpert® 

 Descrição 
 O Eppendorf PiezoXpert permite a micromanipulação piezo-assistida, permitindo a fácil penetração de células para microinjeção ou 
micromanipulação. A perfuração da membrana celular é apoiada por impulsos piezoelétricos, que são transferidos diretamente para os tubos 
capilares sem qualquer perda de intensidade. A manipulação piezo-assistida melhora os resultados de uma variedade de aplicações, incluindo 
a transferência de células-tronco pluripotentes embrionárias ou induzidas em blastocistose, injeção em oócitos de mamíferos e enucleação/
transferência nuclear. O Eppendorf PiezoXpert constitui o sistema perfeito com Eppendorf micromanipuladores, mas integra-se facilmente em 
sistemas de micromanipuladres não Eppendorf. O Eppendorf PiezoXpert é apenas para utilização de pesquisa. 

Especifi cações técnicas

Modelo PiezoXpert

Interfaces USB (para serviço técnico), RS-232 (conexão com controle de pedal)

Fonte de alimentação 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Consumo de energia máx. 18 W

Dimensões (L × P × A) 17 × 23 × 11,5 cm

Peso sem acessórios 2,8 kg

Impulso piezoelétrico

Intensidade (de impulsos 
piezoelétricos)

1 – 86 (1 – 22 ajustável em incrementos de 1, 22 – 86 ajustável em incrementos de 4)

Número (número de impulsos 
piezoelétricos)

1 – 10, ∞ (1 – 10 ajustável em incrementos de 1)

Velocidade (frequência de impulsos 
piezoelétricos/seg)

1 – 40 (1 – 40 ajustável em incrementos de 1, 1 – 10: 1 Hz por incremento, 

10 – 20: 2 Hz por incremento, 2034 – : 5 Hz por incremento, 3440 – : 25 Hz por incremento)

Limpar função

Intensidade (de impulsos 
piezoelétricos)

1 – 86 (1 – 22 ajustável em incrementos de 1, 22 – 86 ajustável em incrementos de 4)

Velocidade (frequência de impulsos 
piezoelétricos/seg)

1 – 40 (1 – 40 ajustável em incrementos de 1, 1 – 10: 1 Hz por incremento, 

10 – 20: 2 Hz por incremento, 2034 – : 5 Hz por incremento, 3440 – : 25 Hz por incremento)
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

CellTram® 4r Air, microinjetor pneumático manual, com engrenagens 1:1 e 1:10, para suporte e injeção 5196 000.013

CellTram® 4r Oil, microinjetor hidráulico manual, com engrenagens 1:1 e 1:10, para suporte e injeção 5196 000.030

Suporte de tubos capilares 4, para montagem de microcapilares 5196 081.005

Suporte de capilares 4 fi no, para injeções de ângulo plano, para microcapilares com diâmetro exterior de 1,0 mm 5196 062.000

Conjunto de enchimento e limpeza, incl. tubo de enchimento, adaptador Luer lock, 2 seringas para CellTram® 4 5196 088.000

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 0, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,0 mm a 1,1 mm 5196 082.001

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 1, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,2 mm a 1,3 mm 5196 083.008

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 2, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,4 mm a 1,5 mm 5196 084.004

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 3, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 0,7 mm a 0,9 mm 5196 085.000

Tubo de ineção Air, marca de anel branco, D.I. 0,5 mm, comprimento 1,3 m 5196 061.004

Tubo de ineção de óleo, Marca de anel azul, D.I. 1,0 mm, comprimento 1,3 m 5196 089.006

Conjunto de O-ring 4 , incl. 10 o-rings grandes, 10 o-rings pequenos, 2 mangas espaçadoras, ferramenta de remoção de o-ring para 

conjunto de cabeça de punho 4

5196 086.007

 Descrição 
 O CellTram 4r Air e CellTram 4r Oil são microinjetores manuais adequados para uma ampla faixa de aplicações nas ciências da vida. 
O CellTram 4r Air é um injetor pneumático para micromanipulação sem óleo e suporte suave de células em suspensão. Devido a seu excelente 
desempenho é altamente adequado para retenção e injeção de células (por ex., de esperma ou células-tronco embrionárias). 
Para essa aplicação, seu desempenho é comparável ao de injetores a óleo. O CellTram 4r Oil é um microinjetor hidráulico, cheio de óleo que 
proporciona um controle de amostras mais direto e consegue gerar pressão maiores do que um sistema a ar. Está otimizado para trabalho sem 
vazamentos e fácil enchimento de óleo. Ambos os modos podem ser usados com todos os sistemas de micromanipulação comum, porém eles 
desenvolvem seu potencial total com manipuladores Eppendorf. Os injetores CellTram 4r Air/Oil são apenas para utilização de pesquisa. 

 Aplicações 
 >  ICSI em camondongo
 > ICSI em mamíferos grandes (e.g., equinos, porcinos...)
 > Micromanipulação piezo-assistida em combinação com o Eppendorf PiezoXpert®

 > Transferência de células ou organelas(por ex., transferência de célula-tronco embrionária 
ou célula iPS para blastocistos ou mórulas)

 > Enucleação/transferência nuclear
 > (Xeno)transplantes
 > Remoção de células (por ex., para biópsia de corpúsculo polar, biópsia de blastômeros ou 
biópsia da trofectoderme)

 > Microinjeção manual e dispensação de soluções aquosas 

 CellTram® 4r Air/Oil 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

Especifi cações técnicas

Modelo CellTram 4r Air CellTram 4r Oil

Volume do cilindro 10 mL 1.000 µL

Pressão máx. 3.000 hPa 20.000 hPa

Volume mín. ajustável < 100 nL < 1,5 nL

Geração de pressão Sistema cilindro/pistão, cheio com ar Sistema cilindro/pistão, cheio com óleo

Alteração de volume por revolução 60 µL/600 µL (botão giratório fi no/grosso) 1 µL/10 µL (botão giratório fi no/grosso)

 CellTram 4r ar: A escala de posição do pistão indica o status do 
instrumento e permite ajustar as características da pressão de acordo 
com as suas necessidades 

 CellTram 4r óleo: O novo sistema de enchimento de óleo ajuda a 
evitar o vazamento de óleo e facilita o enchimento 

1.   Sistema não hidráulico para manipulação sem óleo e injeção de 
células (CellTram 4r Air) 

2.   A posição da escala do pistão permite defi nir características 
do volume de ar e de injeção de acordo com as necessidades 
individuais (CellTram 4r Air) 

3.   Sistema de enchimento de óleo aprovado para reenchimento 
rápido e limpo (CellTram 4r Oil) 

4.   Acionamento grosseiro e fi no para controle de amostras preciso e 
intuitivo 

5.   Projeto de botão giratório melhorado para melhor manipulação e 
limpeza mais fácil 

6.   Suporte de tubos capilares 4 com marcações para mais fácil 
posicionamento 

7.   Novo sistema de cabeça de punho 4 para fácil troca de tubos 
capilares e maior segurança do usuário 

9.  Placa de base estável, antiderrapante 

10.  Desempenho altamente confi ável com mínima manutenção 

8.   Indicadores de posição e marcações para entrada/saída para 
reduzir o risco de erros do usuário 
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 FemtoJet® 4i e FemtoJet® 4x 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Descrição 
 Os microinjetores eletrônicosEppendorf‘s FemtoJet 4i e FemtoJet 4x com um menu de operação simples e uma gama de funcionalidades são 
perfeitamente adequados para a injeção de volumes pequenos a intermediários. Com compressor integrado, o FemtoJet 4i é a melhor escolha 
para a injeção de soluções aquosas em células aderentes e células em suspensão. Se sua de pesquisa exige a injeção de volumes maiores 
que 100 pL e/ou séries mais longas a pressões mais elevadas, o FemtoJet 4x com sua alimentação externa de pressão (não incluída) oferece 
a pressão precisa e contínua necessária. Apresentando o mesmo design de qualidade e características de compatibilidade que o FemtoJet 4i, 
o FemtoJet 4x é o instrumento „de alto desempenho“ para as aplicações mais exigentes. Tanto o FemtoJet 4i como o FemtoJet 4x formam o 
sistema perfeito com os micromanipuladores Eppendorf, mas integram-se também com a mesma facilidade em sistemas de micromanipulação 
não-Eppendorf. A conexão eletrônica entre FemtoJet 4i ou 4x e TransferMan 4r ou InjectMan 4 garante microinjeções em células de forma 
simples, rápida e reprodutível, simplifi cando seu trabalho diário e acelerando seu fl uxo de trabalho. Os injetores FemtoJet 4i/ 4x são apenas 
para utilização de pesquisa. 

 Características do produto 
 >  Operação simplificada para facilitar tarefas 
de rotina

 > Intervalos de volume de injeção desde 
femtolitros a microlitros 

 > A função Inject e Clean pode ser acionada 
diretamente no instrumento usando o 
mouse incluído ou o pedal de comando 
opcional

 > A injeção programável garante alta 
reprodutibilidade

 > A conexão a TransferMan 4r, InjectMan 4 
ou InjectMan NI 2 permite a microinjeção 
semiautomática

 > Área da base reduzida
 > Pode ser combinado com todos 
os sistemas de micromanipulação 
convencionais 

 > Alimentação de pressão independente 
através do compressor integrado (apenas 
FemtoJet4i)

 > A alimentação externa de pressão garante 
a disponibilidade contínua de pressões 
de injeção maiores - mesmo com grandes 
volumes e intervalos muito curtos (apenas 
FemtoJet4x) 

 FemtoJet® 4i 

 Descrição 
 O microinjetor eletrónico, FemtoJet 4i, de fácil utilização e muitas funções é ideal para a 
injeção de pequenos e médios volumes até 100 pL em células aderentes e células suspensas 
para efeitos de pesquisa. O FemtoJet 4i com um compressor integrado forma uma equipe 
perfeita com os micromanipuladores Eppendorf mas integra-se de forma igualmente fácil em 
sistemas de micromanipulação não-Eppendorf. 
A conexão eletrônica entre o FemtoJet 4i e TransferMan 4r e InjectMan 4 garante 
microinjeções simples, rápidas e reprodutíveis em células. 

 Aplicações 
 >  Microinjeção reproduzível e em série em células aderentes quando combinado com 
InjectMan 4 ou InjectMan NI 2

 > Injeção pronuclear ou citoplásmica de RNA/DNA em oócitos fertilizados de mamíferos em 
combinação com o micromanipulador TransferMan 4r

 > Particularmente apropriado para volumes de injeção de femtolitros até 100 pL 

 FemtoJet® 4x 

 Descrição 
 O FemtoJet 4x é a solução ideal, se sua pesquisa exigir a injeção de volumes superiores a 
100 pL e/ou séries mais longas a pressões maiores – cada vez mais frequentes em aplicações 
de genômica funcional e biologia do desenvolvimento. 
O FemtoJet 4x com sua alimentação de pressão externa (não incluída) fornece a pressão 
precisa e contínua necessária. Apresentando o mesmo design de qualidade e características 
de compatibilidade que o FemtoJet 4i, o modelo 4x é o instrumento „de alto desempenho“ 
para as aplicações mais exigentes. 

 Aplicações 
 >  Microinjeção em pequenos organismos e embriões em estágios precoces de 
desenvolvimento (por ex., Drosophila melanogaster, Danio rerio, etc.)

 > Ideal para injeção serial em volumes desde 100 pL a 1 µL ou mais 

 Tratamento suave para as suas células 

 Minimizando trauma mecânico para suas amostras é essencial 
para alcançar resultados otimizados. O novo suporte de capilares 4 
(fi no) em combinação com manipuladores da Eppendorf, permitem 
a injeção com capilares retos em ângulos inferiores a 15°. Este 
suporte de capilares 4 (fi no) pode ser utilizado em combinação com o 
FemtoJet 4 bem como com o CellTram 4r. Isso ajuda a alcançar taxas 
de sobrevivência altas para os seus embriões em fase de crescimento. 
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

FemtoJet® 4i, microinjetor programável com fornecimento de pressão integrada, incluído controle por pedal 5252 000.013

FemtoJet® 4x, microinjetor programável com alimentação de pressão externa (não incluída), incluindo pedal 5253 000.017

Suporte de tubos capilares 4, para montagem de microcapilares 5196 081.005

Suporte de capilares 4 fino, para injeções de ângulo plano, para microcapilares com diâmetro exterior de 1,0 mm 5196 062.000

Tubo de injeção, para suporte universal de capilares e suporte de capilares 4, 2 m 5252 070.054

Conjunto de O-ring 4 , incl. 10 o-rings grandes, 10 o-rings pequenos, 2 mangas espaçadoras, ferramenta de remoção de o-ring para 

conjunto de cabeça de punho 4

5196 086.007

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 0, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,0 mm a 1,1 mm 5196 082.001

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 1, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,2 mm a 1,3 mm 5196 083.008

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 2, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 1,4 mm a 1,5 mm 5196 084.004

Conjunto de cabeça de garra 4 tamanho 3, para tubos microcapilares com diâmetro externo de 0,7 mm a 0,9 mm 5196 085.000

Conjunto de cabeça de garra 4 (fina), para suporte de capilares 4 fino incl. 6 O-rings e 2 mangas espaçadoras para capilares com 

diâmetro exterior de 1,0 mm

5196 063.007

Controle manual, para acionar a função de injeção 5252 070.011

Cabo em Y FJ4, Cabo em Y para a conexão de FemtoJet® 4i/4x a um PC e TransferMan® 4r ou InjectMan® 4 5192 080.004

Cabo em Y PX, Cabo em Y para a conexão de Eppendorf PiezoXpert® ou de um PC com TransferMan2® 4r ou InjectMan4® e 

FemtoJet® 4i/4x

5192 081.000

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Especificações técnicas

Modelo FemtoJet 4i FemtoJet 4x

Dimensões (L × P × A) 21,3 × 20,7 × 25 cm 21,3 × 20,7 × 25 cm

Peso sem acessórios 5 kg 3,5 kg

Limpar função Máx. 6,000 hPa (87 psi) Máx. 6.000 hPa (87 psi)

Pressão de compensação 5 – 6.000 hPa (87 psi); pode ser definida em incrementos 

de 1 hPa

5 – 6.000 hPa (87 psi); pode ser definida em incrementos 

de 1 hPa

Pressão de injeção 5 – 6.000 hPa (87 psi); pode ser definida em incrementos 

de 1 hPa

5 – 6.000 hPa (87 psi); pode ser definida em incrementos 

de 1 hPa

Fornecimento de pressão Compressor integrado Alimentação de pressão externa (não incluída)

FemtoJet® 4i e FemtoJet® 4x

O FemtoJet 4i e FemtoJet 4x podem ser facilmente combinados com 
qualquer tipo de micromanipuladores, eles criam o sistema perfeito 
com os micromanipuladores da Eppendorf.

Aplicações
 > Transferência de esperma para oócitos

Descrição
 > Diâmetro interior de 4 µm
 > ângulo de ponteira de 35° 
 > Comprimento de flange 0,5 µm
 > Flange de ponteira cônica e rígida para ótima penetração 
em células

 > Ponta formado a quente facilita a entrada
 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)

Aplicações
 > Transferência de esperma para oócitos

Descrição
 > Diâmetro interior de 4 µm
 > ângulo de ponteira de 35° 
 > Comprimento de flange 0,4 µm
 > Flange de ponteira cônica e flexível para trauma mínimo de células
 > Pico formado a quente facilita a entrada
 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

Aplicações
 > Transferência de esperma para oócitos

Descrição
 > Diâmetro interior de 4 µm
 > ângulo de ponteira de 35° 
 > Comprimento de flange 1 µm
 > Flange de ponteira rígida para penetração com sucesso
 > Pico formado a quente facilita a entrada
 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

TransferTip® RP (ICSI)

TransferTip® F (ICSI)

TransferTip® R (ICSI)

Aplicações
 > Transferência de células ES em blastocitos de rato ou mórula

Descrição
 > 15 µm diâmetro interior
 > ângulo de ponteira de 20° 
 > Flange dura, comprimento de 1 mm
 > Pico formado a quente facilita a entrada
 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

TransferTip® (ES)

Capilares de transferência de células
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Aplicações
 > Para suporte de oócitos,blastócitos, etc.

Descrição
 > 15 µm diâmetro interior
 > Diâmetro exterior de 100 µm 
 > ângulo de ponteira de 35°
 > Comprimento de flange de 1 mm
 > Extremidade de ponteira suave e arredondada para suporte suave
 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

VacuTip I

Aplicações
 > Para suporte de oócitos,blastócitos, etc.

Descrição
 > Diâmetro interior de 60 µm
 > Diâmetro exterior de 110 µm
 > ângulo de ponteira de 25°
 > Comprimento de flange de 0,5 mm
 > Extremidade de ponteira suave e arredondada para suporte suave
 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

Aplicações
 > Transferência piezo assistida de esperma em oócitos de rato

Descrição
 > 6 µm diâmetro interior
 > Ângulo de ponteira de 25° para transferência de pulso otimizada
 > Comprimento de flange de 6mm
 > Ponteira não polida para pulso piezo otimizado de força de 
transferência e trauma mínimo

 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

Aplicações
 > Transferência piezo assistida de células estaminais de embriões em 
blastocitos

Descrição
 > 15 µm diâmetro interior
 > Ângulo de ponteira de 25° para transferência de pulso otimizada
 > Comprimento de flange de 6mm
 > Ponteira não polida para pulso piezo otimizado de força de 
transferência e trauma mínimo

 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

VacuTip II

Piezo Drill Tip Mouse ICSI Piezo Drill Tip ES

Aplicações
 > Biópsia de células e organelas assistida por laser

Descrição
 > Diâmetro interior de 19 µm
 > ângulo de ponteira de 35°
 > Comprimento de flange de 1,9 mm
 > Extremidade de ponteira arredondada para minimizar trauma de 
oolemma

 > Esterilizado através de radiação gamma validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

Aplicações
 > Biópsia de células e organelas assistida por laser

Descrição
 > Diâmetro interior de 20 µm
 > ângulo de ponteira de 15°
 > Comprimento de flange de 0,5 mm
 > Extremidade de ponteira arredondada para minimizar trauma de 
oolemma

 > Esterilizado através de irradiação gama validada
 > Não citotóxico (como demonstrado em embriões de rato)
 > Segurança de capilares para proteção otimizada

Biopsy Tip I Biopsy Tip II

Capilares de suporte

Capilares para transferência de células piezo assistida

Ponteiras de biópsia
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Microloader™, ponteira para enchimento de Femtotips e outros microcapilares de vidro (apenas para pesquisa), 0,5 – 20 µL, 100 mm, 

cinza escuro, 192 uni. (2 racks × 96 uni.)

5242 956.003

Femtotips®, injeção em tubos capilares (apenas para pesquisa), estéril, conjunto de 20 5242 952.008

Femtotip II, injeção em tubos capilares (apenas para pesquisa), estéril, conjunto de 20 5242 957.000

VacuTip I, Ângulo de ponteira de capilares (apenas pesquisa), 35° , diâmetro interior 15 µm, diâmetro exterior 100 µm, fl ange 1 mm, 

estéril, conjunto de 25

5195 000.036

VacuTip II, Ângulo de ponteira de capilares (apenas pesquisa), 25° , diâmetro interior 60 µm, diâmetro exterior 100 µm, fl ange 0,5 mm, 

estéril, conjunto de 25

5195 000.044

TransferTip® RP (ICSI), para injeção de espermatozóides com técnica ICSI (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 35°, diâmetro 

interior de 4 µm, fl ange de 0,5 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.010

TransferTip® F (ICSI), para injeção de espermatozóides com técnica ICSI (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 35°, diâmetro 

interior de 4 µm, fl ange de 0,4 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.001

TransferTip® R (ICSI), para injeção de espermatozóides com técnica ICSI (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 35°, diâmetro 

interior de 4 µm, fl ange de 1 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.028

Biopsy Tip I, capilares para biópsia de células e organelas assistida por laser (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 35°, 

diâmetro interior de 19 µm, fl ange de 1,9 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.052

Biopsy Tip II, capilares para biópsia de células e organelas assistida por laser (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 15°, 

diâmetro interior de 20 µm, fl ange de 0,5 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.060

TransferTip® (ES), para transferência de células ES (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 20°, diâmetro interior de 15 µm, 

fl ange de 1 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.079

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, para mouse assistida por piezo ICSI (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 25°, diâmetro interior 

de 6 µm, fl ange de 6 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.087

Piezo Drill Tip ES, para transferência de células assistida por piezo ES (apenas para pesquisa), ângulo de ponteira de 25°, diâmetro 

interior de 15 µm, fl ange de 6 mm, estéril, conjunto de 25

5195 000.095

 Aplicações 
 >  Ponteiras de pipeta para enchimento de Femtotips e outros 
microcapilares 

 Descrição 
 >  Ponteira extremamente comprida, fina e flexível para o 
enchimento de tubos microcapilares para a microinjeção e onde 
é necessário alcance adicional

 > Ponteiras Microloader e rack autoclavável
 > A mais alta precisão e exatidão quando usadas com pipetas 
Eppendorf de 0,5 a 10 µL (botão de comando cinza) 

 Eppendorf Microloader™ 

 Aplicações 
 >  Injeção em células aderentes
 > Injeção superficial em oócitos, embriões de estágio precoce e 
organismos pequenos 

 Descrição 
 >  Diâmetro interior de 0,5 µm
 > Rosca para montagem rápida no suporte capilar FemtoJet
 > Estéril
 > Teste 100% individual de cada Femtotip usando um 
parâmetro de fluxo

 > Embalagem de transporte segura 

 Aplicações 
 >  Injeção em células aderentes
 > Injeção profunda em oócitos de mamíferos, embriões estágio 
precoce (p. ex.,peixe zebre) e organismos pequenos 

 Descrição 
 >  Diâmetro interior de 0,5 µm
 > Rosca para montagem rápida no suporte capilar FemtoJet
 > Sterile
 > Teste 100% individual de cada Femtotip usando um 
parâmetro de fluxo

 > Embalagem de transporte segura 

 Capilares de microinjeção  Microloader™ 

 Femtotips®  Femtotip II 

 Aprenda mais: 

eppendorf.com/microcapillaries 
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 Estações de trabalho para microinjeção e 
micromanipulação 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Estação de trabalho para 
transferência e injeção de células e 
técnicas relacionadas 
 Confi guração recomendada:
 > 2 × TransferMan® 4r
 > 1 × Adaptador de microscópio 
(especificar na encomenda)

 > 1 × CellTram® 4r Air
 > 1 × CellTram® 4r Oil
 > 1 × conjunto de 25 TransferTip® 
microcapilares (especificar na 
encomenda)

 > 1 × conjunto de almofadas 
antivibração (número e formato 
dependem da configuração)

 >   Opcional para micromanipulação 
piezo assistida: 
 >  1 × Eppendorf PiezoXpert®

 > 1 × conjunto de 25 ponteiras piezo 
(especificar na encomenda) 

 Estação de trabalho para injeção 
pronuclear e citoplásmica de 
soluções de ácido nucleico 
 Confi guração recomendada:
 > 2 × TransferMan® 4r
 > 1 × Adaptador de microscópio 
(especificar na encomenda)

 > 1 × CellTram® 4r Air
 > 1 × FemtoJet® 4i ou FemtoJet® 4x
 > 1 × conjunto de 20 Femtotip II
 > 2 × racks de 96 Microcarregadores
 > 1 × conjunto de almofadas 
antivibração (número e formato 
dependem da configuração)

 
 Opcional para micromanipulação 
piezo assistida: 
 >  1 × Eppendorf PiezoXpert®

 > Se necessário: 1 x cabo Y PX) 

 Estação de trabalho para injeção em 
células aderentes, células de plantas, 
Drosophila, C.elegans, etc. 
 Confi guração recomendada:
 > 1 × InjectMan® 4
 > 1 × Adaptador de microscópio 
(especificar no momento do pedido)

 > 1 × FemtoJet® 4i ou FemtoJet® 4x
 > 1 × conjunto de 20 Femtotips® 
(especificar no momento do pedido)

 > 2 × racks de 96 Microcarregadores
 > 1 × conjunto de almofadas 
antivibração (número e formato 
dependem da instalação)

 

 Estação de trabalho para injeção em 
embriões de peixe 
 Confi guração recomendada:
 > 1 × InjectMan 4
 > 1 × suporte universal
 > 1 × FemtoJet® 4x
 > 1 × conjunto de 20 Femtotips® 
(especificar na encomenda)

 > 2 × racks de 96 Microcarregadores
 
 Opcional para injeção piezo assistida: 
 >  1 × Eppendorf PiezoXpert® 

 Opcional para injeção de células 
aderentes: 
 >  1 × Placas de Imagem Celular 
Eppendorf 
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Eppendorf Cell Culture Consumables

Descrição
Experimente uma nova dimensão na cultura celular com Consumíveis de Cultura Celular Eppendorf. Esses produtos atendem às suas 
necessidades de excelência em desempenho e confiabilidade, além de proteção avançada contra contaminação.
Tecnologias inovadoras para a ativação de superfícies oferecem uma superfície tratada para a cultura de tecidos (tratamento CT) com uma 
homogeneidade extraordinária. 
A planeidade e transparência de todas as superfícies contribuem para um desempenho óptico que não só facilita suas análises de rotina, mas 
também economiza tempo durante a leitura automatizada. 
Em todos os formatos, nós nos centramos em manipulação avançada, empilhamento seguro e identificação fácil, legibilidade e rastreamento. 
O novo conceito de embalagem permite uma proteção completa durante o transporte, abertura sem ferramentas, fácil vedação para 
armazenamento seguro e limpo e identificação rápida do produto desejado. As caixas e sacos são muito compactos para poupar espaço.  
Leia mais sobre as soluções abrangentes para cultura de células nas páginas a seguir. 

Aplicações
 > Expansão e cultura de células aderentes e em suspensão em poliestireno com ou sem tratamento CT 
 > Desempenho de ensaios baseados em células e análise microscópica

Otimize as suas experimentações de cultura de células com soluções inteligentes
Já realizou que a superfície de plástico do seu material de culturas pode ter um impacto importante no crescimento e metabolismo de suas 
células? Juntamente com o meio nada está mais próximo de suas células, particularmente durante muito tempo. Por isso, a composição 
química incluíndo todos os aditivos e ausência de certos fatores é fulcral. Adicionalmente às soluções inteligentes para prevenção de 
contaminações, a manipulação simplificada e o desempenho óptico otimizado, os consumíveis de cultura de células da Eppendorf oferecem 
uma vista transparente e certificada da qualidade do material. 

Para ótima reprodutibilidade com mínima interferência dos seus resultados de cultura de células. 

Já pensou alguma vez no impacto que as composições químicas e a qualidade do material tem em suas células?

Todos os consumíveis de cultura de células

Superfície Tecido de cultura tratado ou não tratado

Esterilidade/pureza Todos os produtos são estéreis. A esterilidade é assegurada pela irradiação de acordo com DIN EN ISO 11137-2015, 

com nível de garantia de esterilidade (NGE) de 10-6.

A esterilidade é testada de acordo com USP, Ph. Eur. 2.6.12.

Material Poliestireno. O material usado está de acordo com a classe USP VI

Certificados

Liberação de metal vestigial Al, Pb, Cd, Ca, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Hg, Zn (medido com plasma acoplado indutivamente - espectrometria em massa 

depois de 72 h com incubação de 40°C) 

Lixiviáveis Fornecedores de material da Eppendorf não utilize ou icorpore intencionalmente os seguintes agentes em materiais 

para a produção:

 > Agentes deslizantes (incluíndo oleamida, erucamida, stearamidas)

 > Biocidas (incluíndo di(2-hidroxietil) sais metilododeciamónio (DiHEMDA))

 > Plastificantes (incluíndo ftalatos)

 > Bisfenol A

 > Latex

 > Agentes antiestáticos

 > Tintas metálicas

 > Óleo mineral

Todos os consumíveis de cultura de células

Superfície Tecido de cultura tratado ou não tratado

Teste citotoxicidade Testado em ensaio baseado em células para citotoxicidade in-vitro de acordo com ISO 10993-5 por parceiro externo

Descarregar certificados www.eppendorf.com > Cell Culture Consumables > Certificates

Certificados específicos de lote

Esterilidade SAL 10-6

Ausência de  > Pirogéneos

 > RNase e DNase

 > DNA

Desempenho de tratamento TC Acoplamento de células e crescimento de células testado 

Condições de produção Sistema de gerenciamento de qualidade certificado de acordo com ISO 9001, 13485 e 14001

Todos os consumíveis de cultura de células da Eppendorf produzidos em ambiente de classe 7 de acordo com 

ISO 14644-1 e classe EG-GMP

Descarregar certificados www.eppendorf.com > Cell Culture Consumables > Certificates

Temperatura de funcionamento -86 °C a 60 °C

Armazenamento antes da 
utilização

Armazene em local seco e em temperatura ambiente. Proteger contra a luz solar e raios UV
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Eppendorf Cell Culture Plates

Características do produto
 > Evite o efeito de borda e utilize 38% mais 
poços, enchendo o fosso à volta dos poços 
exteriores com líquido

 > Nivelação de subidas de temperatura de 
poço a poço fora da incubadora através 
do modelo de poço chaminé que permite 
encher os espaços entre os poços

 > Empilhamento robusto através de 
bordas pronunciadas na tampa da placa 
e excelente adaptação da tampa e base 
quando utilizadas em pilhas

 > Contato de superfície mínimo e risco de 
contaminação reduzido devido a tampas 
por baixo da placa

 > Fácil e rápida identificação de poços 
através de identificação individual com 
alto contraste dos poços e rotulação 
alfanumérica OptiTrack

 > Fácil diferenciação entre a base e 
tampa da placa devido a corrugação e 
alargamento da base 

 > Espaços pronunciados para ventilação 
otimizam a transferência de gases e 
de temperatura quando as placas são 
incubadas empilhadas

 > Desempenho microscópico otimizado 
devido a melhor planeidade, redução do 
menisco e transparência do material

Descrição
Mantenha as suas células quentes fora da incubadora, evite o efeito de borda e utilize mais poços.

As placas de culturas de células Eppendorf são projetadas para expansão de quantidades pequenas de células e ensaios baseados em células.

O novo design de chaminé evita o crescimento não homogêneo de células na borda exterior dos poços que reduz os custos e aumenta a 
eficiência. Se as células tiverem de passar mais tempo fora da incubadora, o enchimento dos espaços entre os poços da placa manterá a 
temperatura estável e evita mudanças de temperatura não desejadas. Otimizamos o desempenho óptico através da melhoria da planeidade e 
redução do menisco do líquido para facilitar a leitura manual e automática. 

Placas

6 poços 12 poços 24 poços 48 poços 96 poços

Volume teórico 
total

16,0 mL 6,8 mL 3,6 mL 1,5 mL 0,4 mL

Volume de trabalho 3 – 5 mL 1 – 2 mL 0,5 – 1 mL 0,3 – 0,5 mL 0,1 – 0,2 mL

Área de 
crescimento/poço1)

940,3 mm² 391,1 mm² 208,9 mm² 85,6 mm² 37,0 mm²

Diâmetro do poço 34,6 mm 22,4 mm 16,2 mm 10,4 mm 6,8 mm

C × P × A 127,8 × 85,5 × 20,0 mm 127,8 × 85,5 × 20,0 mm 127,8 × 85,5 × 20,0 mm 127,8 × 85,5 × 20,0 mm 127,8 × 85,5 × 14,4 mm

Altura com tampa 23,2 mm 23,2 mm 23,2 mm 23,2 mm 17,6 mm

Dimensões Em conformidade com 

ANSI/SBS I

Em conformidade com 

ANSI/SBS I

Em conformidade com 

ANSI/SBS I

Em conformidade com 

ANSI/SBS I

Em conformidade com 

ANSI/SBS I a V

Centrifugação Pode ser centrifugada até 2.500 x g. Quando empilhada (até 5 para placas de 96 poços e até 4 para todos os outros formatos) pode ser 

centrifugada até 300 x g.
1) Para a inoculação inicial de células, leve em consideração a área de crescimento para otimizar o crescimento celular.

Melhore a reprodutibilidade e utilize até 38% mais poços
A evaporação do meio de cultura de células tem um papel importante em ensaios celulares com vários poços devido a possibilidade da 
deterioração do desempenho do ensaio. Como a evaporação afeta principalmente os poços periféricos da placa, esse fenómeno tem o nome de 
efeito de borda. Através da Placa de Cultura de Células Eppendorf de 96-poços, a evaporação dos poços pode ser reduzida para um mínimo. 
A placa tem duas opções para isolar os poços. O fosso à volta da borda dos poços e o modelo de chaminé dos poços interiores permitem o 
enchimento do espaço completo entre os poços com líquido. Isso permite uma distribuição mais homogênea da temperatura e umidade na 
placa e reduz o efeito de borda.

Eppendorf Cell Culture Plates

O enchimento do fosso circundante evita o efeito de borda e produz 
até 38 % mais poços

O enchimento completo dos espaços entre os poços permite um 
isolamento adicional de todos os 96 poços. Isso não evita apenas o 
efeito de borda, mas também evita mudanças de temperatura não 
desejadas fora da incubadora

Comparação da evaporação em diferentes placas de 96 poços 
Uma comparação de diferentes placas de cultivo de células de 96 poços mostra que o enchimento do fosso exterior da placa de cultivo 
de células Eppendorf, leva uma consistência de poço a poço superior no crescimento de células. Desse modo, o fenómeno do efeito de 
borda é reduzido e leva um desempenho reprodutível dos ensaios baseados em células. Para mais informações consulte as Notas de 
Aplicações 326 e 384.
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Eppendorf Cell Culture Dishes

Descrição
Sempre que for necessário o acesso direto às suas células, placas de Petri são a escolha ideal. As placas de cultura celular Eppendorf 
estão projetadas com o foco em melhor desempenho da manipulação e empilhamento para assegurar um novo nível de utilização segura e 
despreocupada. Tudo começa com a embalagem: o design inovador permite a abertura fácil sem ferramentas e resselar sem fita. Os sacos são 
encartáveis para economizar espaço e armazena placas não utilizadas de modo seguro. Com as placas Petri Eppendorf, um anel corrugado 
permite uma manipulação segura durante o transporte e expansão das células. O anel SplashProtect™ no interior ta tampa da placa evita 
vazamentos e isola fluido se ocorrer condensação. Combinado com o extraordinário empilhamento firme, nossas placas para cultura celular 
não têm igual em facilidade de transporte e manipulação, segurança e conforto.

Características do produto
 > Segurança única durante o transporte e durante o trabalho devido 
ao anel corrugado 

 > Anel de proteção SplashProtect™ dentro das tampas para evitar 
vazamentos durante o transporte ou incubação

 > Borda pronunciada na tampa da placa e ajuste exato da tampa e 
fundo asseguram o empilhamento firme e seguro

 > A fácil diferenciação da tampa e base da placa evita a remoção 
acidental da tampa

 > A embalagem combina a abertura sem ferramentas, topo e lado 
resseláveis para fecho sem fita e uma solução fácil para encolher a 
embalagem para o armazenamento com economia de espaço

 > SAL 10-6

 > Disponíveis certificados para lixiviáveis, metais vestigiais, 
citotoxicidade, etc.

Placas de petri

35 mm 60 mm 100 mm

Volume teórico total 8,1 mL 26,6 mL 99,2 mL

Volume de trabalho 2,0 – 3,0 mL 3,0 – 5,0 mL 8,0 – 10,0 mL

Área de crescimento 9,5 cm² 21,9 cm² 56,8 cm²

Diâmetro × Altura 36,7 × 10,8 mm 59,7 × 14,0 mm 93,8 × 19,4 mm

Altura com tampa 12,5 mm 15,7 mm 21,3 mm

Centrifugação Não pode ser centrifugada.

O anel corrugado das placas permite a 
manipulação extra segura, bem como o 
transporte de células

Fecho fácil e sem fita-cola graças ao clipe de 
vedação incluído na embalagem

O anel SplashProtect™ no interior da 
tampa funciona como um coletor de 
líquido, evitando vazamento e potencial 
contaminação devido a líquido condensado

Eppendorf Cell Culture Plates

O tratamento em superfícies TC desniveladas durante a produção de frascos provoca a 
formação de meniscos. Isso provoca interferências ópticas e resulta na formação de sombras 
na borda do poço. Aqui, a obervação da área de crescimento é impedida e os clones valiosos 
são perdidos na análise. Um tratamento específico da superfície das placas de cultura da 
Epppendorf evita essa efeito.

Veja mais células, otimize os ensaios

Coloque as tampas seguramente e mantenha as mãos livres

Reprodutibilidade em pilhas

O que faz às tampas quando abre placas para pipetagem? Mantém as tampas em uma mão 
e complica a manipulação? Ou coloca-as na bancada com risco de contaminação? Você não 
precisa de escolher: com as placas de cultura de células da Eppendorf você tem as mãos 
livres e reduz os riscos de contaminações.

Já viu alguma vez a variação do crescimento de células em diferentes placas da mesma pilha? 
A razão é frequentemente uma heterogeneidade da temperatura provocada por um fluxo de 
ar ímpar entre as placas. Os espaços de ventilação asseguram um fluxo de ar apropriado e 
evitam a formação de vácuo para uma segurança de manipulação otimizada no exterior da 
incubadora.

Identifique rapidamente, facilmente e seguramente os seus poços

Alguma vez se perguntou por que a rotulagem dos poços individuais ou os alfanuméricos em 
algumas placas de cultura de células são transparentes em fundo transparente? Esse detalhe 
pequeno pode provocar erros de pipetagem, contaminações cruzadas e perda de amostras.  
A matriz de alto contraste OptiTrack® a laser e a rotulagem individual de poços assegura uma 
identificação simples, rápida e segura - sem tinta.
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 Eppendorf Cell Culture Flasks 

 Características do produto 
 >  A geometria ConvexAcces™ para acesso facilitado à área de crescimento e tratamento 
celular mais fácil e seguro

 > Troca de gás otimizada e proteção contra contaminação devido a tecnologia avançada de 
filtro de ar

 > Posição bloqueada definida em tampas selantes para evitar fecho involuntário
 > Tampa anti-rolamento com corrugação facilita as etapas de cultura quando sua retirada for 
necessária

 > Controle em linha 100 % para frascos sem vazamentos e segurança máxima
 > Identificação direta na superfície do frasco e tampa
 > SAL 10-6

 > Disponíveis certificados para lixiviáveis, metais vestigiais, citotoxicidade, etc.. 

 Descrição 
 Frascos são o recipiente preferido para culturas de longo termo ou expansão de células em grande escala, proporcionando a melhor proteção 
contra contaminação. Proteção sem igual de suas células contra contaminação foi um dos requisitos no desenvolvimento dos frascos de 
cultura de células Eppendorf. Uma nova tecnologia de fi ltro de ar de alta efi ciência combina uma excelente proteção com troca de gás 
confi ável. Teste de pressão em linha de cada frasco garante ausência completa de vazamentos para uma máxima segurança de trabalho. 
A forma única ConvexAccess™ do gargalo facilita o acesso à zona de crescimento e torna o crescimento de células e troca de meio mais 
confortável, segura e confi ável.  

Frascos

T-25 T-75 T-175

Volume teórico total 83,6 mL 279,8 mL 662,1 mL

Volume de trabalho 3,0 – 7,0 mL 8,0 – 20,0 mL 20,0 – 30,0 mL

Área de crescimento 26,9cm²  77,9cm²  179,5cm² 

C × P × A 99,0 × 56,0 × 37,0 mm 163,0 × 82,0 × 46,6 mm 230,0 × 122,0 × 48,0 mm

Centrifugação Pode ser centrifugada com os adaptadores adequados; consulte as instruções 

do fabricante.

 Nova tecnologia de fi ltro de volume
Em vez de utilizar fi ltros de membrana fi na, as tampas de fi ltragem 
Eppendorf estão equipadas com um novo fi ltro de alta efi cácia 
permitindo uma troca de gás confi ável e melhor proteção contra 
partículas voedoras (leia mais em nosso Whitepaper 024) 

 Tecnologia de fi ltro Eppendorf de ponta
A disposição labiríntica dos poros do fi ltro, de vários tamanhos e em combinação com uma 
espessura superior do fi ltro, permite uma superior efi ciência na retenção de contaminantes 
como p. ex., bactérias, vírus ou microplasma e desse modo evita contaminações 

 Filtro padrão
Filtro de membrana com tamanho de poros 
defi nidos e contantes. Partículas inferiores a 
isso (p. ex., microplasma) podem passar 

 Protege suas células contra contaminação com a nova tecnologia de fi ltragem 
Os fi ltros de membrana, conhecidos por garantirem a proteção contra contaminação e troca de gás otimizada, são até hoje a gama mais 
avançada. A Eppendorf reinventou a tecnologia de fi ltragem para frascos de cultura de células, para um maior padrão de segurança e melhor 
proteção contra contaminações. 

 Coloque as tampas simplesmente do lado 
 Como coloca as tampas dentro do fl uxo laminar? Para cima ou 
para baixo? E se colocá-las do lado para uma ótima prevenção de 
contaminação? 

 Gargalo ConvexAccess™ para um acesso otimizado e seguro à superfície de crescimento  Estão disponíveis vários fi ltros e tampas de 
vedação com rótulo de superfície 

 Como evitar contaminações em seu 
laboratório de cultura de células? 

 Descarregar Whitepaper: Manipulação 
otimizada de células e proteção contra 
contaminações 
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Cell Culture Flask T-25, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

com tampa filtrante, Tratamento CT, 7,0 mL, 192 frascos (24 sacos × 8 frascos) 0030 710.126

com tampa selante, Tratamento CT, 7,0 mL, 192 frascos (24 sacos × 8 frascos) 0030 710.118

com tampa filtrante, não tratado, 7,0 mL, 192 frascos (24 sacos × 8 frascos) 0030 710.029

com tampa selante, não tratado, 7,0 mL, 192 frascos (24 sacos × 8 frascos) 0030 710.010

Eppendorf Cell Culture Flask T-75, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

com tampa filtrante, Tratamento CT, 20,0 mL, 80 frascos (16 sacos × 5 frascos) 0030 711.122

Tratamento CT, 20,0 mL, 80 frascos (16 sacos × 5 frascos) 0030 711.114

com tampa filtrante, não tratado, 20,0 mL, 80 frascos (16 sacos × 5 frascos) 0030 711.025

com tampa selante, não tratado, 20,0 mL, 80 frascos (16 sacos × 5 frascos) 0030 711.017

Eppendorf Cell Culture Flask T-175, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

com tampa filtrante, Tratamento CT, 30,0 mL, 48 frascos (12 sacos × 4 frascos) 0030 712.129

com tampa selante, Tratamento CT, 30,0 mL, 48 frascos (12 sacos × 4 frascos) 0030 712.110

com tampa filtrante, não tratado, 30,0 mL, 48 frascos (12 sacos × 4 frascos) 0030 712.021

com tampa selante, não tratado, 30,0 mL, 48 frascos (12 sacos × 4 frascos) 0030 712.013

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Cell Culture Plate, 6-Well, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 5 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 720.113

não tratado, 5 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 720.016

Tratamento CT, 5 mL, 100 placas (10 sacos × 10 placas) 0030 720.130

Eppendorf Cell Culture Plate, 12-Well, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 2 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 721.110

não tratado, 2 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 721.012

Eppendorf Cell Culture Plate, 24-Well, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 1 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 722.116

não tratado, 1 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 722.019

Eppendorf Cell Culture Plate, 48-Well, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 0,5 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 723.112

não tratado, 0,5 mL, 60 placas, embaladas individualmente 0030 723.015

Eppendorf Cell Culture Plate, 96-Well, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 0,2 mL, 80 placas, embaladas individualmente 0030 730.119

não tratado, 0,2 mL, 80 placas, embaladas individualmente 0030 730.011

Tratamento CT, 0,2 mL, 100 placas (10 sacos × 10 placas) 0030 730.135

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 3,0 mL, 300 pratos (30 sacos × 10 pratos) 0030 700.112

não tratado, 3,0 mL, 300 pratos (30 sacos × 10 pratos) 0030 700.015

Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 5,0 mL, 300 pratos (30 sacos × 10 pratos) 0030 701.119

não tratado, 5,0 mL, 300 pratos (30 sacos × 10 pratos) 0030 701.011

Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Tratamento CT, 10,0 mL, 300 pratos (30 sacos × 10 pratos) 0030 702.115

não tratado, 10,0 mL, 300 pratos (30 sacos × 10 pratos) 0030 702.018

Eppendorf Cell Culture Consumables CCCadvanced® FN1 motifs

Descrição
Cansado de revestir frascos para suas culturas iPSC ou MSC, por vezes com resultados imprevisíveis? E se usar uma superfície sem xeno ou 
melhor, uma superfície sintética pronta a usar para condições definidas de suas culturas de células-tronco? Otimize suas experimentações 
com o novo material CCCadvanced® FN1 motifs.

Obtenha uma amostras, deixe-nos ajudar você na transição e convença a você mesmo.

Características do produto
 > Pronto a usar, superfície sintética para expansão confiável e 
diferenciação

 > Derivado sintético de fibronectina com configuração estérica 
otimizada

 > Fácil logística com longa vida útil de 36 meses em temperatura 
ambiente

 > Proteção avançada contra contaminação e alterações de 
temperatura no exterior da incubadora

 > Disponível guia para fácil transição de iPSCs para FN1

Formatos disponíveis: Placas 6/24-poços e frascos T-75/T-175

Aplicações principais
Expansão e diferenciação de:
 > Células-tronco (p. ex., hiPSCs, hMSCs)
 > Células primárias
 > Outras células eucarióticas sensíveis 
a ECM

 > Cultura de células sem alimentador
 > Condições de cultura restritivas (sem 
serum e xeno)

Documentos acerca da análise detalhada da expansão

hiPSCs - Expansão a longo termo
Análise de taxa de crescimento, morfologia e pontencial de 
diferenciação durante 20 etapas sucessivas + comparação de 
Corning® Matrigel®

hMSCs-BM - Expansão a longo termo
Análise de taxa de crescimento, morfologia e pontencial de 
diferenciação durante 10 etapas sucessivas + comparação de 
concorrência
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 6-well, com tampa, fundo plano, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA 

detectáveis. Não citotóxico, 5 placas, embalagens individuais

0038 110.010

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 24-well, com tampa, fundo plano, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA 

detectáveis. Não citotóxico, 5 placas, embalagens individuais

0038 110.030

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Flasks, T-75, com tampa para o filtro, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA 

detectáveis. Não citotóxico, 5 frascos, embalagens individuais

0038 120.020

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Flasks, T-175, com tampa para o filtro, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA 

detectáveis. Não citotóxico, 5 frascos, embalagens individuais

0038 120.030

Descrição
Os consumíveis para Eppendorf Cell Imaging Consumables permitem aplicações de imagiologia e microscopia a um nível complexo.  
Os produtos combinam um desempenho de excelência com soluções inovadoras para análises ópticas exigentes e marcações fluorescentes. 
Tanto na microscopia invertida, imagem de células vivas ou análise baseada em fluorescência:
Encontre soluções feitas à medida para análise singular e paralela, assim como análise de alto conteúdo (HCA) com Eppendorf Cell Imaging 
Consumables. 

Eppendorf Cell Imaging Consumables

Eppendorf Cell Imaging Plates 
Placas de Imagem Celular Eppendorf com 
fundo de película têm uma transmissão de 
luz excelente, mesmo para luz UV-A e UV-B. 
A autofluorescência do material é menor 
do que com um fundo convencional em 
poliestireno com uma redução significativa 
do ruído de fundo. Além disso, o fundo em 
película permite alta transferência de gás: 
o equilíbrio de oxigênio com a atmosfera 
é atingido diretamente através do fundo 
da placa. As placas com fundo de vidro 
oferecem excelente planeidade para análises 
microscópicas sofisticadas.

Eppendorf Cell Imaging Dishes 
Os Eppendorf Cell Imaging Dishes 
asseguram excelentes resultados na 
microscopia de alta resolução de células 
vivas e fixas. O fundo das placas de 35 mm é 
fabricado em lamínula.
A cavidade central de 18 mm é inferior ao 
nível da placa em poliestireno circundante, 
que permite a concentração das células 
durante a inoculação na superfície de vidro 
e ajuda a reduzir custos com anticorpos e 
corantes. A manipulação e referência da 
placa são fáceis, seguras e confortáveis 
devido à zona de cabo poligonal e marcação 
de orientação direcional.

Eppendorf Cell Imaging Slides 
Os Eppendorf Cell Imaging Slides e 
Coverglasses oferecem alta resistência 
química de materiais para resultados 
confiáveis e reprodutíveis em protocolos de 
fixação. Remoção fácil e sem ferramentas 
de câmaras das Cell Imaging Slides 
e Coverglasses torna o trabalho fácil, 
confortável e confiável. Os produtos estão 
disponíveis com uma a oito câmaras para se 
adaptarem a uma variedade de aplicações.

Otimizado para proteger as suas células-tronco

1.  Estabilidade de temperatura otimizada 
durante a manipulação no exterior da 
incubadora com enchimento entre os 
poços

2.  Transporte mais seguro em racks 
com ajuda de empilhamento na tampa

3.  Maior segurança de manipulação com 
fácil diferenciação de tampa e placa

Materiais

Material Poliestireno, de acordo com os requisitos da classe USP VI

Sistema de gerenciamento de 

qualidade (QMS)

Fabricado conforme ao padrão de requisitos QMS (p. ex.ISO 13485)

Superfície Revestido com derivado de fibronectina sintética (configuração 

estérica otimizada para proteínas ECM)

Sem xeno materiais livres de componentes de origem animal e humana 

empregados na fabricação

Compatibilidade Compatível com uma ampla gama de reagentes de dissociação de 

células bem como meio livre de componentes humanos, animais e 

serum.

Mais informações em

www.eppendorf.com/ccc-advanced-shop under „Notes & Papers“

Condições ambientais

Temperatura de trabalho 15 °C a 37 °C

Armazenamento e vida útil vida útil de 36 meses a partir da data de fabricação (armazenamento 

em local seco a uma temperatura de 15 °C até 30 °C)

Certificados

Geral  > Lixiviáveis

 > Liberação metais vestigiais

 > Condições de produção

 > Pureza e citotoxicidade

Específico de lote  > Livre de RNAse/DNase, DNA humana, DNA bacteriana, endotóxinas

 > Nível de esterilidade (SAL 10–3)

 > Teste de crescimento de células em consumíveis Eppendorf FN1
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Cell Imaging Slides, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA 

detectáveis. Não citotóxico

Lâmina de Imagem Celular com 1 câmara, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.044

Lâmina de Imagem Celular com 2 câmaras, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.052

Lâmina de Imagem Celular com 4 câmaras, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.060

Lâmina de Imagem Celular com 8 câmaras, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.079

Eppendorf Cell Imaging Coverglasses, Tratamento CT, estéril, livre de pirogênios, RNase e DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico., sterile, livre de 

pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Lamínula Imagem Celular com 1 câmara, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.001

Lamínula Imagem Celular com 2 câmaras, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.010

Lamínula Imagem Celular com 4 câmaras, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.028

Lamínula Imagem Celular com 8 câmaras, embalado individualmente, 16 uni. 0030 742.036

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Cell Imaging Dishes, com fundo de lamínula, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

35 × 10 mm Cell Imaging Dish 145 µm (1), 2 placas por saco, 30 uni. 0030 740.009

35 × 10 mm Cell Imaging Dish 170 µm (1,5), 2 placas por saco, 30 uni. 0030 740.017

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Eppendorf Cell Imaging Plates, com tampa, preto com fundo chato transparente, sterile, livre de pirogênico, RNase & DNase, DNA detectáveis. Não citotóxico

Placa para imagem celular 24 poços com fundo de 170 µm, embalada individualmente, 20 uni. 0030 741.021

Cell Imaging Plate de 96 poços com fundo de lamínula de 170µm, embalada individualmente, 20 uni. 0030 741.030

Placa para imagem celular 24 poços com fundo de 25 µm, embalada individualmente, 20 uni. 0030 741.005

Placa de 96-poços Imagem celular com fundo de película de 25 µm, embalado individualmente, 20 uni. 0030 741.013

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Eppendorf Cell Imaging Consumables 

 Características do produto 
 >  Excelente desempenho de superfícies de vidro para células aderentes, graças ao tratamento inovador 
 > Fluorescência intrínseca baixa e transmissão de alta intensidade para uma relação sinal ruído melhorada
 > Acesso fácil à área de imagem completa com lentes de imersão para manipulação fácil e compatibilidade avançada com microscópios
 > Desenho ergonômico e robusto
 > A planearidade precisa suporta microscópios de alta resolução e sistema auto-foco 

 Funções Especiais Placas Imagem 
celular 
 >  Todos os tipos de placas têm um design 
de baixo rebordo perfeito para acesso 
a todos os poços com objetivas de 
imersão

 > Excelente razão sinal-ruído 
independentemente do tipo de fundo 
de placa

 > A excelente planeidade de todas placas 
assegura manipulação inigualada e 
resultados confiáveis em instrumentos 
automatizados

 > Embalagem individual para pureza 
confiável

 > O fundo de película ultrafina permite 
uma alta permeabilidade de gás e 
transparência de luz UV, ideal para 
estudos de fototoxicidade e hipoxia 

 Funções Especiais Placas Imagem 
celular 
 >  Uma cavidade central de 18 mm para 
crescimento definido e coloração de 
células ajuda a reduzir os custos de 
anticorpos e corantes

 > Zona de pegada poligonal para melhor 
manipulação

 > Marcas de orientação macroscópica 
permitem a fácil orientação

 > Paredes laterais de baixo rebordo 
permitem fácil acesso para 
microinjeção/micromanipulação

 > Espessura disponível: 145 µm e 170 µm 

 Funções Especiais Lâminas e Lamínulas 
de Imagem Celular 
 >  Escolha entre um uma lâmina para 
microscópio com 1 mm de espessura 
ou uma lamínula com 170 µm, ambos 
proporcionam excelentes razões sinal-
ruído em protocolos de fluorescência

 > Câmaras e tampas apresentam alta 
resistência química, por isso a fixação 
com acetona não é um problema

 > Beneficie-se de remoção fácil e sem 
ferramentas das câmaras com resíduos 
mínimos de cola 

 Como simplifi car a manipulação 
de consumíveis de imagem 

 Como instalar células para 
microscopia de fl uorescência 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Modelo Galaxy® 48 R CellXpert® C170i CellXpert® C170 New Brunswick™ S41i

Posicionamento Incubadora de tamanho méido (48L) CO2 para 

aplicações de isolamento (hipóxico) e laboratórios 

pequenos

Incubadora ampla de (170 L) CO₂ com interface 

avançado, fácil monitoramento/documentação/

limpeza etc.

Versão básica do C170i Incubadora grande (170L) CO2 com shaker integrado

Página(s) 316 318 322 323

Capacidade 48 L 170 L 170 L 170 L

Dimensões (L × P × A) 48,3 × 47,5 × 64,5 cm 71,8 × 70,5 × 90,0 cm 71,8 × 70,5 × 90,0 cm 83,4 × 73 × 84,8 cm

Dimensões internas (W × D × H) 40,1 × 30,5 × 40,1 cm 53,9 × 44,5 × 69,2 cm 53,9 × 44,5 × 69,2 cm 69,1 × 44,4 × 53,8 cm

Peso sem acessórios 31,8 kg 81 kg 81 kg 152 kg

Bancada (B), Suporte da bancada (U), Piso (F) 
ou Empilhável (S)

B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) U, F, S (x2)

Visor visor padrão Tela tátil visor padrão Tela tátil

Desinfecção a alta temperatura (HTD) 120 °C opcional 180 °C padrão 140 °C padrão 120 °C padrão

Portas de vidro internas seladas – padrão padrão padrão

Portas segmentadas 2 segmentos (atualizável em campo e na fábrica) – 1 –

Intervalo de temperatura Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C Ambiente +4 °C a 50 °C

Incremento de controle de temperatura ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C

Estabilidade de temperatura a 37 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C

Uniformidade de temperatura ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,25 °C a 37 °C

Amplitude CO2 0,1 – 20 % 0,1 – 20 % 0,1 – 20 % 0,1 – 20 %

Incremento de controle de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %

Estabilidade de CO2 a 5 % de CO2 ±0,2 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,2 %

Uniformidade de CO2 ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %

Controle O2 0,1 – 19 % ou 1 – 19 % opcional – – –

Número de prateleiras (padrão/máx) 3/6 4/8 3/6 1/2

Pacote de cobre – opcional – –

Porta de acesso 1 2 2 1

Registro de dados internos padrão padrão – padrão

Interface de exportação de dados RS-232, VisioNize® box USB, Ethernet, VisioNize® onboard Ethernet, VisioNize® box Ethernet, VisioNize® box

Monitoramento de umidade/Água opcional – – –

Relé BMS padrão padrão padrão padrão

Interface 4 – 20 mA 
(para monitoramento remoto)

– opcional opcional –

 Na página 396 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Galaxy® 48 R, 48 L, Stock, 230 V/50/60 Hz

Padrão CO48300001

Controle 1 – 19 % O2 CO48320001

Desinfecção por alta temperatura CO48310001

Desinfecção alta temperatura, controle 1 – 19 % O2 CO48330001

Galaxy® 48 R, 48 L, Fabricado por pedido, 230 V/50/60 Hz

Desinfecção alta temp, 2 portas internas CO48312001

Desinfecção alta temp, controle 0,1 – 19 % O2 CO48310041

Desinfecção alta temp, controle 0,1 – 19 % O2, pacote umidade CO48310061

Desinfecção alta temp, controle 0,1 – 19 % O2, 2 portas internas CO48312041

Desinfecção alta temp, controle 0,1 – 19 % O2, 2 portas internas, pacote umidade CO48312061

Desinfecção alta temp, controle 1 – 19 % O2, 2 portas internas CO48332001

Desinfecção alta temp, controle 1 – 19 % O2, 2 portas internas, pacote umidade CO48332011

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Galaxy® 48 R prateleiras, painéis e suporte de empilhamento

Descrição Número de pedido

Estrutura de empilhamento inferior, com rodízios 6705 070.103

Estrutura de empilhamento superior 6705 070.111

Suporte sob bancada 6705 070.120

Porta interna dividida em 2 6705 851.040

Rack para prateleiras multiposições, 6 posições 6705 851.016

Prateleira adicional, perfurada P0628-5080

Gavetas de humidade adicionais, aço inoxidável P0628-5940

 Galaxy® 48 R 

 Descrição 
 A incubadora CO2 Galaxy 48 R é uma incubadora de tamanho médio com capacidade para 48 litros projetada para otimizar o desempenho em 
aplicações que exigem um maior nível de isolamento e pode ser usada em laboratórios pequenos. As incubadoras da série 48 R apresentam 
um visor retroiluminado grande com menu de ajuda na tela, controle e registro de dados como temperatura, umidade, CO2, aberturas da 
porta, alarmes e gás O2 opcional. 

 Características do produto 
 >  48 litros (1,7 ft3) proporciona capacidade 
média com uma reduzida área de base

 > Opções: Alta temp.Desinfecção (4 horas 
a 120 °C), controle O2 (e.g. para estudos 
hipóxicos), 2 portas de vidro internas

 > Modelo dem ventoinha para mais espaço 
utilizável

 > Sistema de aquecimento direto de seis 
lados providencia um ambiente de 
incubação regular

 > Câmara profunda de fácil limpeza em aço 
inoxidável sem costuras

 > Baixo consumo de gás
 > Relé de alarme integrado 

 A câmara sem soldas monobloco reduz o risco de contaminação e 
facilita a limpeza 

 A janela de visualização aquecida integrada na porta exterior permite 
a observação sem perturbar as culturas 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Adapte as suas culturas de células para o futuro
Procura uma incubadora para 170l CO2 que permite fl exibilidade no futuro, facilita o monitoramento e a documentação bem como as 
condições de crescimento mesmo para células sensíveis? Uma incubadora que economiza dinheiro e é produzida com os mais altos padrões 
de qualidade? Veja a nova CellXpert C170i e leia mais em baixo. 

CellXpert – a nova família de incubadoras Eppendorf CO2 

 CellXpert® C170i  

 Mantenha-se fl exível no futuro
 > Posição de maçaneta de porta alterável 
(esquerda/direita)

 > Interface de usuário avançada para 
controle total e fácil dos parâmetros, 
monitoramento e documentação

 > Fácil documentação
 > Duas portas de acesso para 
experimentações dentro da incubadora 
com dispositivos validados pelo usuário

 

 Segurança para suas células
 > Temperatura uniforme verificada a 
27 pontos (norma alemã DIN 12880) por 
vários sensores de temperatura e quatro 
circuitos de aquecimento independente 

 > Rápida recuperação de temperatura e 
CO2< 5 min sem ultrapassar o limite com 
controle de microprocessador avançado

 > Desinfecção de alta temperatura a 180 °C
 > Proteção contra vibrações e turbulência 
através do modelo sem ventoinha

 

 Economize dinheiro
 > Até 25 % mais espaço com modelo sem 
ventoinha

 > Reduz significativamente o consumo 
de gás através do controle inteligente

 > Sem peças interiores que precisam 
de manutenção (filtros Hepa, lâmpadas 
UV, etc.)

 > Mais rapidez nos trabalhos de 
manipulação, limpeza e documentação 

 Controle total e fácil documentação 
com interface VisioNize® intuitiva e 
organizada. Exporte listas de desempenho 
ou protocolos HTD em segundos através das 
portas USB integradas. 

 Manuseio fácil: O fecho magnético da porta reduz signifi cativamente a força de abertura 
da portas fechadas. As linguetas duplas da porta interior podem ser puxadas para abrir e 
encostadas ou viradas para fechar a porta interior. Desse modo, o mecanismo adapta-se 
aos diferentes hábitos do usuário. Oferece também proteção contra vibrações para células 
sensíveis quando a lingueta da porta é fechada. 

Condições de crescimento homogéneas e rápida recuperação: Sensor CO₂ de resposta 
rápida, múltiplos sensores de temperatura, quatro circuitos de aquecimento controlados 
individualmente e um controle avançado por microprocessador asseguram ótimas condições 
de crescimento.

 Quer saber mais acerca da CellXpert e 
visualizar em 360°? 
www.eppendorf.com/cellxpert 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Prateleiras, paineis e suporte de empilhamento CellXpert C170/C170i

Descrição Número de pedido

Estrutura de empilhamento média/superior 6710 070.200

Estrutura de empilhamento inferior, com roletes 6710 070.219

Prateleiras adicionais (2), perfurada 6710 859.009

Rack para prateleiras multiposições, 8 posições, (standard no Galaxy® 170 R, opcional no Galaxy® 170 S) P0628-6390

Gavetas de humidade adicionais, cobre P0628-6260

Gavetas de humidade adicionais, aço inoxidável P0628-6140

Informações de pedido

Maçaneta da porta Monitoramento de umidade/Água Pacote de cobre Número de pedido

direita  –  –  6731 000.011

direita  –  sim  6731 000.511

esquerda  –  –  6731 000.021

esquerda  –  sim  6731 000.521

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Até 25 % mais espaço: O modelo sem ventoinha, o sistema de racks 
inteligente e um conceito inovador de isolamento asseguram 
a máxima capacidade em um modelo compacto.

Fácil limpeza e desinfecção: Desmonte o interior em apenas 
40 segundos, limpe rapidamente a câmara e inicie a HTD 
pressionando o botão. Se é fácil, pode ser feito. 

C170i C170

Visor Touchscreen, registro de dados Visor padrão

Desinfecção de alta temperatura 180 °C padrão (protocolo descarregável) 140 °C padrão

Lingueta da porta interior magnética, dupla magnética, individual

VisioNize® bordo caixa

Gerenciamento de usuário (incl. 
opção para restringir o acesso aos 
parâmetros e arranque HTD)

sim não

Tarefas customizadas sim não

Porta USB 2 (frontal) não

CellXpert® C170i 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

CellXpert® C170, porta interna não segmentada, manípulo do lado direito, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 6734 000.011

 New Brunswick™ S41i 

 Descrição 
 A New Brunswick S41i é a única incubadora CO2 com um shaker Eppendorf interno. A S41i controla de modo preciso a temperatura, 
velocidade de agitação e CO2, permitindo um ambiente ótimo para o crescimento de células mamíferas e estaminais em culturas. Aceita 
frascos de até 4 litros. As prateleiras perfuradas padrão permitem a incubação estática em simultâneo com a agitação e uma segunda 
prateleira estática pode ser adicionada como opção. O acionamento renovado triplo excêntrico permite um movimento estável, regular e 
sem vibrações e está conectado à plataforma de agitação através de quatro hastes de suporte encapsuladas. O mecanismo de transmissão 
localizado debaixo da câmara assegura que o calor gerado pela transmissão não afete o ambiente crítico dentro da câmara. O visor 
touchscreen e os comandos intuitivos permitem a você operar e monitorar o desempenho de maneira intuitiva.  

 Características do produto 
 >  Intervalo de temperatura de 4 °C acima da 
temperatura ambiente a 50 °C

 > Velocidades de agitação entre 
25 – 400 rpm, 25 – 300 rpm, se empilhado

 > Plataforma grande 35,6 × 61 cm 
(14 pol × 24 pol) acomoda frascos até 
4 litros proporcionando flexibilidade para 
suas culturas 

 > Empilhamento em uma ou duas camadas 
para maior capacidade

 > Porta interna e externa protege o gás 
valioso, mantendo o ambiente perfeito 
para as suas células 

 > Desinfecção por alta temperatura Standard 
permite uma superfície estéril que protege 
suas células

 > Os comandos intuitivos da tela touch 
screen proporcionam um controle preciso 
do ambiente de cultura

 > Prateleira perfurada permite uma 
incubação estática simultaneamente com 
a agitação 

New Brunswick™ S41i

Plataforma universal M1334-9920

Frascos Erlenmeyer 125 mL 20

Frascos Erlenmeyer 250 mL 16

Frascos Erlenmeyer 500 mL 12

Frascos Erlenmeyer 1 L 10

Frascos Erlenmeyer 2 L 4

Frascos Lauber Thompson 2 L 4

Frascos Fernbach 2,8 L 3

Frascos Erlenmeyer 3 L 3

Frascos Erlenmeyer 4 L 3

Rack para tubos de ensaio, pequeno, 30,0 x 8,0 x 12,9 cm 6

Rack para tubos de ensaio, médio, 36 × 8 × 12,9 cm 3

Rack para tubos de ensaio, grande, 45 x 8 x12,9 cm 3

Tamanho da plataforma 36 × 61 cm (14 × 24 pol)

 Um parceiro confi ável para a cultura de suas células
Procura uma incubadora CO2 com uma atmosfera uniforme, rápida recuperação e uma efi caz proteção contra contaminações? Um 
equipamento fácil de limpar e com alta razão volume útil e tamanho do equipamento? Leias mais acerca da CellXpert C170, a versão 
básica da C170i. 
CellXpert – a nova família de incubadoras Eppendorf CO2  

 CellXpert® C170 

 Ótimas condições de crescimento
 > Temperatura uniforme verificada a 27 
pontos (norma alemã DIN 12880) por 
vários sensores de temperatura e quatro 
circuitos de aquecimento independente

 > Rápida recuperação de temperatura e 
CO2 < 5 min sem ultrapassar o limite com 
controle de microprocessador avançado

 > Proteção contra vibrações e turbulência 
através do modelo sem ventoinha 

 Prevenção efi caz contra contaminações
 > HTD 140 °C
 > Fácil limpeza com câmara contínua, rápida 
desmontagem

 > Modelo sem ventoinha
 > Sem filtros Hepa interiores que 
possívelmente contaminam a câmara 
depois da HTD 

 Economize dinheiro
 > Até 25 % mais espaço com modelo 
sem ventoinha

 > Sem peças interiores que precisam 
de manutenção (filtros Hepa, lâmpadas 
UV, etc.)

 > Mais rapidez nos trabalhos de 
manipulação, limpeza e documentação 
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Acessórios para incubadoras de CO2

Descrição Número de pedido

Analisador de gás Galaxy® CO2, O2 e UR P0628-7890

Filtro porta autozero P0628-5060

Controlador de substituição automático do cilindro de CO2 P0628-5000

Filtro de gás em linha para incubadoras de CO2 Eppendorf, 2 unidades 6710 070.251

Sensor de temperatura, Ponteira 5 mm para analisador de gás P0628-7881

Sensor de temperatura, Ponteira 100 mm para analisador de gás P0628-7880

Analisador de gás Galaxy® CO2 P0628-6150

Analisador de gás Galaxy® CO2 e O2 P0628-6831

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ S41i, 170 L, Shaker de incubadora CO2 com prateleira interna e controle de tela sensível ao toque, 1 prateleira, 

1 (2 optional) prateleiras, 230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol)

S41I230011

Plataforma intercambiável para New Brunswick™ S41i, 35,6 × 61 cm (14 × 24 pol)

Plataforma universal M1334-9920

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 125 mL é fornecida completa com 32 pinças instaladas M1334-9921

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 250 mL é fornecida completa com 24 pinças instaladas M1334-9922

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 500 mL é fornecida completa com 15 pinças instaladas M1334-9923

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 1 L é fornecida completa com 11 pinças instaladas M1334-9924

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 2 L é fornecida completa com 6 pinças instaladas M1334-9925

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 2,8 L é fornecida completa com 3 pinças instaladas M1334-9926

Plataforma dedicada a frasco Erlenmeyer 4 L é fornecida completa com 3 pinças instaladas M1334-9927

Kit de empilhamento, permite o empilhamento de até 2 shakers New Brunswick™ S41i P0628-6502

Prateleira adicional para New Brunswick™ S41i, perfurada, pode ser adicionada facilmente à New Brunswick S41i para cultura celular 

estática de células aderentes

P0628-6181

Kit de adaptação de base adesiva, 2 folhas de alumínio anodizadas, cada 15,2 x 45,7 cm (6 x 18 in) M1250-9504

Almofada adesiva, 20 × 20 cm (8 × 8 pol) M1250-9700

 Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418

Acessórios para incubadoras de CO2

Aplicações
 > Cultura de suspensão celular que requere uma agitação suave
 > Incubação de células aderentes na prateleira incluída com a unidade: adicionando uma 2ª prateleira estática e utilizando a plataforma de 
agitação com 3ª prateleira

 > Células aderentes, tal como células-tronco que requerem tanto incubação como agitação suave periódica

New Brunswick™ S41i
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
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Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Modelo Innova® 40/40R Innova® 42/42R Innova® 43/43R Innova® 44/44R Innova® S44i Excella® E24/E24R Excella® E25/E25R

Página(s) 330 331 332 333 334 336 337

Dimensões (L × P × A) 55,9 × 76,2 × 61 cm /

22 × 30 × 24 in

62 × 75,4 × 82 cm / 

32,3 × 29,7 × 32,3 in

115,6 × 81,3 × 103,1 cm / 

45,5 × 20 × 40,6 in

135 × 87,3 × 66 cm / 

53,1 × 33,2 × 78 in

118,2 × 95,8 × 63,1 cm / 

46,5 × 37,7 × 24 in

56 × 76,2 × 61 cm /

22 × 30 × 24 in

127 × 77 × 105,9 cm / 

50 × 30,5 × 41,7 in

Altura externa (com a tampa/porta 
aberta)

101,6 cm (40 in) – 165,1 cm (65 pol) 119,3 cm (47 pol) 115.8 cm (45.6 in) 101,6 cm (40 in) 165,1 cm (65 pol)

Profundidade externa (com a tampa/
porta aberta)

– 131 cm (51,6 pol) – – – – –

Peso sem acessórios 60 kg / 133 lb 99 kg / 217 lb 202 kg / 445 lb 238 kg / 525 lb 198 kg / 437 lb 60 kg / 133 lb 171 kg / 377 lb

Alarmes sonoros e visuais sim sim sim sim sim sim sim

Modos de programa disponíveis  > Velocidade e temperatura 

constantes

 > Passos programáveis

 > Porta de comunicação RS-232

 > Velocidade e temperatura 

constantes

 > Passos programáveis

 > Porta de comunicação RS-232

 > Velocidade e temperatura 

constantes

 > Passos programáveis

 > Porta de comunicação RS-232

 > Velocidade e temperatura 

constantes

 > Passos programáveis

 > Porta de comunicação RS-232

 > Velocidade e temperatura 

constante

 > Temporizador até 95:59 horas

 > Modo de programação com vários 

passos e ciclo de programa

 > Velocidade e temperatura 

constantes

 > Agitação temporizada

 > Velocidade e temperatura 

constantes

 > Agitação temporizada

Mecanismo de acionamento Tri-excêntrico Tri-excêntrico Tri-excêntrico Tri-excêntrico Eppendorf X-Drive com 

contrabalanço semi-automático

Robusto com rolamentos de 

lubrifi cação permantente

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Marcação CE e cETLus sim sim sim sim sim sim sim

Bancada (B), Suporte da bancada 
(U), Piso (F) ou Empilhável (S)

B B, U, S (x2) F F, S (x3) F, S (x3) B F

Memória Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Não volátil com reinício automático 

após falha da energia

Tipo de motor Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Motor DC de estado sólido sem 

escovas

Tamanho da plataforma 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 76 × 62 cm (30 × 24 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol)

Plataforma deslizante não não não sim sim não não

Portas deslizantes que economizam 
espaço

não não não sim sim não não

Faixa de velocidade 25 – 500 rpm 25 – 400 rpm; 25 – 300 rpm quando 

empilhado e usando frascos maiores 

que 500 mL

25 – 500 rpm com órbita 2,5 cm; 

25 – 300 rpm com órbita 5,1 cm

25 – 400 rpm com 2,5 cm órbita; 

25 – 300 rpm com 5,1 cm órbita ou 

2 unidades empilhadas; 25 – 250 rpm 

com 3 unidades empilhadas

Órbita 2,5 cm: 20 – 400 rpm 

ajustável a 1 rpm incremento; 

5,-1 cm órbita: 20 – 300 rpm a 1 rpm 

incremento

50 – 400 rpm 50 – 400 rpm

Passos por programa 15 15 15 15 sem limite – –

Programas armazenados 4 4 4 4 sem limite – –

Intervalo de temperatura 5 °C acima da temperatura ambiente 

até 80 °C. (Innova 40R: 15 °C abaixo 

da temperatura ambiente até 80 °C)

5 °C acima da temperatura ambiente 

até 80 °C. (Innova 43R: 20 °C abaixo 

da temperatura ambiente até 80 °C)

5 °C acima da temperatura ambiente 

até 80 °C. (Innova 44R: 20 °C abaixo 

da temperatura ambiente até 80 °C)

Incubado: 5 °C acima do ambiente 

a 80 °C; 

refrigerado: 20 °C abaixo do 

ambiente (mín. 4 °C) a 80 °C.

7 °C acima da temperatura ambiente 

até 60 °C. (Excella 24R: 15 °C abaixo 

da temperatura ambiente até 60 °C)

7 °C acima da temperatura ambiente 

até 60 °C. (Excella 25R: 15 °C 

abaixo da temperatura ambiente 

até 60 °C)

Uniformidade de temperatura ±0,25 °C a 37 °C ±0,25 °C a 37 °C ±0,25 °C a 37 °C ±0,25 °C a 37 °C ±0,25 °C a 37 °C e 250 rpm ±0,5 °C a 37 °C ±0,5 °C a 37 °C

Temporizador 0,01 – 99,59 h, contínuo 0,01 – 99,59 h, contínuo 0,01 – 99,59 h, contínuo 0,01 – 99,59 h, contínuo 0,01 – 95,59 h, contínuo 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h

Órbita 1,9/2,5 mm (0,75/1 in) 2,5/5,1 cm (1/2 pol) 2,5/5,1 cm (1/2 pol) 2,5/5,1 cm (1/2 pol) 1,9 cm (0,75 in) 2,5 cm (1 pol)

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
 Na página 398 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
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for premium performance
epServices

Cell Handling

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Modelo Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100

Página(s) 339 339 340

Dimensões (L × P × A) 35,5 × 37 × 14,6 cm / 14 × 14,5 × 5,8 in 43 × 37 × 14,6 cm / 17 × 14,5 × 5,8 in 48 × 55,5 × 16,3 cm / 19 × 21,9 × 6,4 in

Peso sem acessórios 15 kg / 33 lb 16 kg / 35 lb 34 kg / 75 lb

Alarmes sonoros e visuais sim sim sim

Mecanismo de acionamento Tri-excêntrico com rolamentos de lubrifi cação permantente Tri-excêntrico com rolamentos de lubrifi cação permantente Tri-excêntrico com rolamentos de lubrifi cação permantente

Marcação CE e cETLus sim sim sim

Bancada (B), Suporte da bancada (U), 
Piso (F) ou Empilhável (S)

B B B

Tipo de motor Motor DC de estado sólido sem escovas Motor DC de estado sólido sem escovas Motor DC de estado sólido sem escovas

Órbita 1,9 cm (0,75 in) 1,9 cm (0,75 in) 1,9 cm (0,75 in)

Tamanho da plataforma 33 × 28 cm (13 × 11 pol) 41 × 31 cm (16 × 12 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol)

Temporizador 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h

Modelo Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350

Página(s) 340 341 341

Dimensões (L × P × A) 60,1 × 59,1 × 16,3 cm / 24 × 23,3 × 6,4 in 76,2 × 56,6 × 16,3 cm / 30 × 22,3 × 6,4 in 91,4 × 61 × 16,3 cm / 36 × 24 × 6,4 in

Peso sem acessórios 36 kg / 80 lb 48 kg / 105 lb 52 kg / 115 lb

Alarmes sonoros e visuais sim sim sim

Mecanismo de acionamento Tri-excêntrico com rolamentos de lubrifi cação permantente Tri-excêntrico com rolamentos de lubrifi cação permantente Tri-excêntrico com rolamentos de lubrifi cação permantente

Marcação CE e cETLus sim sim sim

Bancada (B), Suporte da bancada (U), 
Piso (F) ou Empilhável (S)

B B B

Tipo de motor Motor DC de estado sólido sem escovas Motor DC de estado sólido sem escovas Motor DC de estado sólido sem escovas

Órbita 1,9 cm (0,75 in) 2,5/5,1 cm (1/2 pol) 2,5/5,1 cm (1/2 pol)

Tamanho da plataforma 61 × 46 cm (24 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 91 × 61 cm (36 × 24 pol)

Temporizador 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 
 Na página 398 você encontrará informações detalhadas sobre manutenção para estes produtos! 
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 40, Innova® 40/40R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (3/4 pol) M1299-0082

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1299-0092

New Brunswick™ Innova® 40R, Innova® 40/40R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (3/4 pol) M1299-0086

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1299-0096

Opção de alarme remoto, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40 M1320-8029

Bandeja de gotejamento, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

Plataforma para Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 45,7 × 45,7 cm, resina fenólica

Plataforma universal, alumínio M1250-9902

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1194-9903

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1194-9904

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1194-9905

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1194-9906

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1194-9907

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L M1194-9908

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9903

Kit de troca rápida de plataforma, permite a aplicação de plataformas sem ferramentas M1192-9901

Porta-utilidades, suporta racks e tubos entre barras cruzadas acolchoadas com borracha M1194-9909

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante M1194-9910

Kit de hastes, para porta utilidades (uma haste adicional) M1194-9923

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 42, Innova® 42/42R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (3/4 pol) M1335-0002

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1335-0012

New Brunswick™ Innova® 42R, Innova® 42/42R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (3/4 pol) M1335-0006

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1335-0016

Banco de luz fotossintética, programável, somente Innova® 42R M1335-0300

Luz germicida UV, programável, somente Innova® 42R M1335-0400

Monitor de umidade do ar, para Innova® 42/42R M1335-0500

Sistema de gaseifi cação de 12 portas, para Innova® 42/42R M1335-0600

Opção de alarme remoto, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40 M1320-8029

Bandeja de gotejamento, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

Plataforma para Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 45,7 × 45,7 cm, resina fenólica

Plataforma universal, alumínio M1250-9902

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1194-9903

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1194-9904

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1194-9905

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1194-9906

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1194-9907

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L M1194-9908

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9903

Kit de troca rápida de plataforma, permite a aplicação de plataformas sem ferramentas M1192-9901

Gaveta de cultura, evita que as placas sequem M1335-0501

Kit de empilhamento, para empilhar unidades Innova® 42/42R M1335-0800

Porta-utilidades, suporta racks e tubos entre barras cruzadas acolchoadas com borracha M1194-9909

Kit de empilhamento, para empilhar unidades Innova® 4200/4230 na parte superior de agitadores Innova® 42/42R M1335-0810

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante M1194-9910

Kit de hastes, para porta utilidades (uma haste adicional) M1194-9923

Prateleira perfurada e suportes adicionais, para Innova® 42/42R M1335-0080

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

 New Brunswick™ Innova® 40/40R 

 Características do produto 
 >  A transmissão tri-excêntrica contrabalanceada em carcaça de ferro 
fundido proporciona uma operação sem problemas durante anos

 > Modelo de bancada compacto – de fácil adaptação e suporta 
frascos até L 

 > A cobertura permite uma fácil visualização das culturas e levanta 
facimente para aceder a todas as amostras 

 > Plataforma versátil (vendida separadamente) acomoda frascos 
de até 3 L bem como racks de tubos de ensaio e mecanismos 
microplacas

 > Certificado. De acordo com standards cETL, UL, CSA e CE 

 Descrição 
 Os shakers de bancada Innova 40 e 40R incubados permitem um funcionamento durante anos. A transmissão tri-excêntrica contrabalanceada 
Eppendorf em aço fundido foi especialmente projetada para suportar aplicações de alta velocidade e cargas de trabalho pesadas. Os shakers-
incubadores Innova 40 proporcionam uma ampla faixa de capacidades de temperatura para a cultura de uma ampla variedade de organismos 
em frascos de até 3 L. Um módulo de refrigeração está incorporado no Innova 40R. 

 New Brunswick™ Innova® 42/42R 

 Descrição 
 Os shakers Innova 42 e 42R incubados são os shakers mais versáteis. Os Innova 42 e 42R programáveis oferecem um conforto excecional 
permitindo a agitação e incubação estática simultânea de culturas com as mesmas condições. Use em cima ou embaixo da bancada, 
ou empilhados para economizar espaço. Uma gaveta de cultura, coletor de gás, alarme remoto e monitor de umidade opcional estão 
disponíveis para ambos os modelos; mesa de luz fotossintética e lâmpada UV germicida estão disponíveis para o 42R. 

 Características do produto 
 >  Acionamentos contrabalanceados triplos permitem anos de 
funcionamento otimizado

 > Comandos Innova programáveis mudam automaticamente a 
temperatura, velocidade e lâmpadas fotossintéticas e luzes 
germicidas UV opcionais em intervalos temporizados 

 > Janela de visualização grande e luz interna permitem a fácil 
visualização das amostras sem necessidade de abertura da porta 

 > O reservatório de água incorporado umidifica a câmara para 
reduzir a evaporação das amostras, protegendo simultaneamente a 
unidade contra vazamentos, incluindo um dreno para fácil limpeza

 > Plataforma versátil (vendida separadamente) acomoda frascos 
de até 4 L bem como racks de tubos de ensaio e mecanismos 
microplacas 

 Esse ícone identifi ca dispositivos que 
podem ser conectados ao sistema® 
VisioNize. Mais informações disponíveis nas 
páginas 10 – 11.  
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 43, Innova® 43/43R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1320-0002

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) M1320-0012

New Brunswick™ Innova® 43R, Innova® 43/43R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1320-0006

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) M1320-0016

Banco de luz fotossintética, somente para Innova® 43R, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1320-0300

Luz germicida UV, no caminho do fl uxo de ar no exterior, a câmara reduz a biocarga do ar circulado, somente Innova® 43R, 

diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol)

M1320-0400

Sistema de gaseifi cação de 12 portas, permite a gaseifi cação direta para o frasco, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1320-0500

Monitor de umidade do ar, Innova® 43/43R, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1320-0600

Opção de alarme remoto, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40 M1320-8029

Plataforma para Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R, 76 × 46 cm, alumínio

Plataforma universal, alumínio M1250-9920

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1191-9908

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1191-9909

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1191-9910

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1191-9911

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L AG-1

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L AG-2

Plataforma dedicada para frasco Fernbach de 2,8 L AG-28

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 6 L AG-6

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9904

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante AG-00

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 44, Innova® 44/44R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1282-0002

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) M1282-0012

New Brunswick™ Innova® 44R, Innova® 44/44R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1282-0006

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) M1282-0016

Banco de luz fotossintética, somente para Innova® 44R, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1282-9922

Sistema de gaseifi cação de 12 portas, para Innova® 44R, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1282-0291

Monitor de umidade do ar, para Innova® 44R, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1282-5011

Luz germicida UV, somente para Innova® 44R, diâmetro orbital 2,5/5,1 cm (1/2 pol) M1282-9921

Opção de alarme remoto, para Innova® 44/44, Innova® 43/43, Innova® 42/42 ou Innova® 40/40 M1320-8029

Plataforma de alumínio para Innova® 44/44R, 76 × 46 cm, não intercambiável com outras plataformas 76 × 46 cm

Plataforma universal M1282-9904

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1282-9905

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1282-9906

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1282-9907

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1282-9908

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L M1282-9909

Plataforma dedicada para frasco Fernbach de 2,8 L M1282-9910

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 4 L M1282-9911

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1282-9913

Plataformas de alumínio robustas com 0,95 cm de espessura para Innova® 44/44R apenas, 76 × 46 cm, não intercambiável com outras plataformas 

76 × 46 cm. São recomendadas plataformas robustas para a agitação de cargas completas de frascos, 1 L e maiores, contendo mais de 20 % de volume ou com 

defl etores

Plataforma universal M1282-9915

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1282-9925

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L M1282-9926

Elevador de base, aumenta a altura do shaker para um acesso mais fácil, para Innova® 44/44R

10,2 cm, curto M1282-0600

30,5 cm, médio M1282-0800

40,6 cm, alto M1282-0700

Kit de empilhamento, para empilhar um adicional 44 ou 44R M1282-0500

 New Brunswick™ Innova® 43/43R 

 Descrição 
 O shakers Innova 43 incubado e Innova 43R incubado e refrigerado são a escolha perfeita para a manipulação de grandes quantidades ou de 
grandes volumes de culturas com precisão e facilidade. O mecanismo de ferro fundido e a transmissão contrabalanceada foram especialmente 
projetados para suportar aplicações de alta velocidade e cargas de trabalho pesadas. 

 Características do produto 
 >  Shaker-incubador estilo console com transmissão Tri-excêntrica – 
permite a agitação de grandes quantidades para frascos de até 6 L 

 > Os comandos Innova programáveis – mudam automaticamente a 
temperatura, velocidade e lâmpadas fotossintéticas e germicidas 
UV opcionais em intervalos temporizados 

 > Comandos e visor montados na parte superior – para visualização e 
configuração fácil e ergonômica 

 > Desbloqueio de pedal com tampa de abertura fácil – para uma 
utilização sem mãos

 > Porta RS-232 para arquivo de dados
 > O reservatório de água incorporado umidifica a câmara para 
reduzir a evaporação das amostras, protegendo simultaneamente a 
unidade contra vazamentos, incluindo um dreno para fácil limpeza 

 New Brunswick™ Innova® 44/44R 

 Descrição 
 O shaker Innova 44 incubado e 44R incubado e refrigerado são soluções empilháveis e proporcionam uma ampla faixa de capacidades de 
temperatura para a cultura de uma ampla variedade de organismos em frascos de até 5 L. O mecanismo de ferro fundido e a transmissão 
contrabalanceada foram especialmente projetados para suportar aplicações de alta velocidade e cargas de trabalho pesadas. O módulo de 
refrigeração está incorporado no Innova 44R, ou pode ser facilmente adicionado ao Innova 44 a qualquer momento. 

 Características do produto 
 >  Empilhável – até três unidades para economia de espaço máxima 
 > Comandos Innova programáveis mudam automaticamente a 
temperatura, velocidade e lâmpadas fotossintéticas e luzes 
germicidas UV opcionais em intervalos temporizados 

 > Plataforma versátil (vendida separadamente) acomoda frascos de 
até 5 L 

 > Mecanismo de plataforma deslizante –– fornece acesso fácil e sem 
esforço a frascos localizados na parte dianteira e traseira do shaker

 > O reservatório de água incorporado umidifica a câmara para 
reduzir a evaporação das amostras, protegendo simultaneamente a 
unidade contra derramamentos, incluindo um dreno para limpeza 
fácil

 > O módulo de extração permite acessar todos os componentes 
eletrônicos e de aquecimento/resfriamento sem necessidade de 
remover as unidades empilhadas  
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Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Innova® S44i, incubada, 230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) S44I300001

Innova® S44i, refrigerada, 230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) S44I310001

Innova® S44i, Banco de luz fotossintético LED refrigerado, 230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) S44I311001

Innova® S44i, incubada, 230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) S44I320001

Innova® S44i, refrigerada, 230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) S44I330001

Innova® S44i, Banco de luz fotossintético LED, 230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) S44I331001

Plataforma universal S44I040001

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL, 86 clipes S44I040002

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL, 53 clipes S44I040003

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL, 39 clipes S44I040004
1) Velocidade de agitação máxima de Innova® S44i reduzida para 300 rpm quando empilhada em uma Innova® 44/44R e 250 rpm com três empilhamentos

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L, 23 clipes S44I040005

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L, 15 clipes S44I040006

Plataforma dedicada para frasco Fernbach de 2,8L, 8 clipes S44I040007

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 4 L, 8 clipes S44I040008

Base de posicionamento 10,5 cm (4,1 in) S44I041001

Base de posicionamento 30,7 cm (12,1 in) S44I041002

Kit empilhamento, empilhamento duplo do Innova® S44i S44I041005

Kit de empilhamento, Innova® S44i para Innova® 44/44R1) S44I041006

Kit empilhamento, empilhamento triplo do Innova® S44i S44I041003

Prateleira estática de incubação S44I042001

Janela de escurecimento S44I042002
1) Velocidade de agitação máxima de Innova® S44i reduzida para 300 rpm quando empilhada em uma Innova® 44/44R e 250 rpm com três empilhamentos

 Innova® S44i 

 Descrição 
 Innova S44i é um shaker de alta capacidade, empilhável e com controle de temperatura. Foi criado para disponibilizar uma máxima 
capacidade de frascos e peso com pegada pequena. Eppendorf X-Drive com ajuste de contrabalanço permite uma agitação suave de cargas 
pesadas e desniveladas com alta velocidade. Todos Innova S44i com triplo empilhamento podem ser utilizados com máxima velocidade.

O Innova S44i permite a integração do shaker em laboratórios regulados com tela sensível ao toque e com capacidade de gerenciamento 
do usuário, portas USB para descarregar dados operacionais e Ethernet para adicionar redes de clientes. Serviços como a qualifi cação de 
instalação e qualifi cação operacional permitem a validação do instrumento. 

 Aplicações 
 >  Cultura de bactérias, leveduras, fungos, cianobactérias e algas
 > Produção plasmídeos dNA e expressão de proteína
 > Desenvolvimento de processo e mídia
 > Rastreio e otimização mídia
 > Culturas de semente para processos biolôgicos
 > Pesquisa Biofuel
 > Teste de qualidade de comida 

1.   Alta capacidade de frascos em pegada mais pequena para cultivar 
mais células em menos espaço– 50 % mais capacidade em frascos 
de 500 mL e 82 % mais capacidade de carga comparando com o 
Innova 44 

2.   O novo Eppendorf X-Drive com tecnologia de contrabalanço semi-
automática para uma agitação suave e sem vibrações  

3.  Empilhamento duplo ou triplo do S44i para maior capacidade 

4.   Tela sensível ao toque com programação ilimitada e gerenciamento 
do usuário 

5.   Nova plataforma deslizável com pega permite um acesso fácil às 
amostras, mesmo na traseira da plataforma 

6.  Porta deslizável para acesso conveniente e fácil à câmara 

7.   Tenha acesso a todas suas amostras através da plataforma 
deslizável 

8.   Opção de luz fotossintética LED para uma iluminação regular da 
plataforma de cianobactérias e cultura de algas. 

 Lâmpadas LED com intensidade ajustável para cobertura uniforme da 
plataforma completa 

 O acionamento Eppendorf X com cinco pontos excêntricos e 
contrabalanço ajustável permite uma operação dependente 

 Esse ícone identifi ca dispositivos que podem 
ser conectados ao sistema® VisioNize. Mais 
informações disponíveis nas páginas 10 – 11.  

Especifi cações técnicas

Modelo Innova® S44i

Agitação

Órbita 2,5/5,1 cm (1/2 pol)

Mecanismo de acionamento Eppendorf X-Drive com contrabalanço semi-automático

Velocidade Órbita 2,5 cm (1 in): Órbita 20 – 400 rpm

5,1 cm (2 in): 20 – 300 rpm

Carga máxima da plataforma 35,4 kg (78 lb)

Intervalo de temperatura Incubado: 5 °C acima do ambiente a 80 °C; 

refrigerado: 20 °C abaixo do ambiente (mín. 4 °C) a 80 °C.

Precisão de temperatura ±0,1 °C a 37 °C

Uniformidade de temperatura ±0,25 °C a 37 °C e 250 rpm

Modos de programa disponíveis  > Velocidade e temperatura constante

 > Temporizador até 95:59 horas

 > Modo de programação com vários passos e ciclo de programa

Interface de exportação de dados USB, Ethernet

Peso líquido Incubado: 186 kg (411 lb)

Refrigerado: 198 kg (437 lb)

Dimensões (L × P × A) 118,2 × 95,8 × 63,1 cm / 46,5 × 37,7 × 24 in

Banco de luz LED fotossintética

Faixa de intensidade Paridade de 15 a 150 com incremento de 10 %

Comprimento de onda principal Espectro banda larga; 400 – 700 nm
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Excella® E24, Excella® E24/E24R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (3/4 pol) M1352-0002

New Brunswick™ Excella® E24R, Excella® E24/E24R

230 V/50 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (3/4 pol) M1352-0006

Bandeja de gotejamento, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

Plataforma para Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 45,7 × 45,7 cm, resina fenólica

Plataforma universal, alumínio M1250-9902

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1194-9903

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1194-9904

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1194-9905

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1194-9906

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1194-9907

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L M1194-9908

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9903

Kit de troca rápida de plataforma, permite a aplicação de plataformas sem ferramentas M1192-9901

Porta-utilidades, suporta racks e tubos entre barras cruzadas acolchoadas com borracha M1194-9909

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante M1194-9910

Kit de hastes, para porta utilidades (uma haste adicional) M1194-9923

Kit de peças sobressalentes, para E24 e E24R M1352-6000

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Excella® E25, Excella® E25/E25R, 230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1353-0002

New Brunswick™ Excella® E25R, Excella® E25/E25R, 230 V/50 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1353-0006

Plataforma para Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R, 76 × 46 cm, alumínio

Plataforma universal, alumínio M1250-9920

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1191-9908

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1191-9909

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1191-9910

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1191-9911

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L AG-1

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L AG-2

Plataforma dedicada para frasco Fernbach de 2,8 L AG-28

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 6 L AG-6

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9904

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante AG-00

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

 New Brunswick™ Excella® E24/E24R 

 Descrição 
 O shaker de bancada Excella E24 incubado e o modelo E24R incubado e refrigerado acomodam tubos de ensaio ou frascos de até 2,8 litros 
em uma câmara de crescimento hermética com uma tampa acrílica transparente para excelente visibilidade de todas as amostras. Uma ampla 
variedade de plataformas, pinças e racks para tubos de ensaio proporcionam fl exibilidade ilimitada. O Excella E24 e E24R oferecem calibração 
de temperatura e velocidade no local através do touchpad controlado pelo microprocessador. 

 Características do produto 
 >  Transmissão contrabalanceada de alto 
rendimento proporciona uma longa vida 
útil, sem vibração, operação silenciosa e 
confiável

 > Plataforma versátil (vendida 
separadamente) acomoda frascos de até 
2,8 L bem como racks de tubos de ensaio 
e mecanismos microplacas

 > Teclado amigável ao usuário com visor 
LED grande claramente visível e fácil de 
ajustar 

 > Tampa grande e transparente permite 
uma visibilidade excelente minimizando a 
necessidade de abrir a tampa 

 > Alarmes audíveis e visuais alertam para 
desvios dos ajustes ou fim da corrida 

 > Circuito de aceleração/desaceleração 
evita acelerações e paradas repentinas, 
protegendo as suas células

 > Os comandos microprocessados permitem 
uma regulação precisa da temperatura, 
velocidade e tempo de funcionamento  

 New Brunswick™ Excella® E25/E25R 

 Descrição 
 O shaker de console grande Excella E25 incubado e Excella E25R incubado e refrigerado acomodam tubos de ensaio ou frascos de até 6 litros 
em uma câmara de crescimento hermética com uma grande janela de visualização para visualização fácil das amostras. Diversas plataformas, 
pinças e prateleiras para tubos de ensaio proporcionam fl exibilidade virtualmente ilimitada. Os Excella E25 e E25R oferecem calibração de 
temperatura e velocidade através de um microprocessador controlado por teclado sensível. 

 Características do produto 
 >  Transmissão contrabalanceada de alto 
rendimento proporciona uma longa vida 
útil, sem vibração, operação silenciosa e 
confiável

 > A plataforma grande providencia uma 
maior flexibilidade com o número e 
tamanho de culturas (venda separada)

 > Janela de visualização grande e luz 
interna – para visualização fácil sem 
necessidade de abertura da porta 

 > Os comandos microprocessados permitem 
uma regulação precisa da temperatura, 
velocidade e tempo de funcionamento 

 > Alarmes audíveis e visuais alertam para 
desvios dos ajustes ou fim da corrida 

 > A ventoinha e o aquecedor potentes 
proporcionam aquecimento rápido e 
recuperação da temperatura após a 
abertura da porta 
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  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 2050, plataforma vendida separadamente, 

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (0,75 in)

M1190-0012

Plataforma para Innova® 2050, 40,6 × 30,5 cm, aço inoxidável

Plataforma universal M1190-9900

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 10 mL M1190-9901

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 25 mL M1190-9902

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1190-9903

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1190-9904

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1190-9905

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1190-9906

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1190-9911

Porta-utilidades, suporta artigos de vidro entre barras cruzadas acolchoadas 

com borracha

M1190-9907

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante M1190-9908

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 2000, plataforma vendida separadamente, 

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (0,75 in)

M1190-0002

Plataforma para Innova® 2000, 33 × 28 cm, aço inoxidável

Plataforma universal M1001-0240

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 10 mL AG2-10

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 25 mL M1190-9919

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1190-9915

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1190-9916

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1190-9917

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1190-9918

Porta-utilidades, suporta artigos de vidro entre barras cruzadas acolchoadas 

com borracha

AG2-UT

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante AG2-00

Kit de hastes, para porta utilidades (uma haste adicional) M1001-9920

Kit de atualização de capacidade, para converter um modelo 2000 em um 

modelo 2050

M1190-9910

Kit de monitoramento de temperatura e velocidade, para registro em um 

registrador gráfi co externo

M1190-9909

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Shakers abertos 

 Descrição 
 Para a agitação em condições ambientais, na bancada, em um compartimento quente ou frio, os shakers abertos Innova são o instrumento 
de eleição. A operação confi ável se deve em grande parte à transmissão tri-excêntrica contrabalanceada da Eppendorf. Eppendorf oferece 
uma ampla base de apoio feita de ferro fundido com tamanho adequado para cada shaker e especifi camente concebido para suportar altas 
velocidades e pesados fl uxos de trabalho. Os shakers abertos Innova estão disponíveis em 6 tamanhos diferentes oferecendo agitação 
contínua e confi ável de tubos de ensaio e frascos de até 6 litros.  

 Características do produto 
 >  A transmissão tri-excêntrica contrabalanceada em carcaça de ferro fundido proporciona uma operação sem problemas durante anos
 > Operação silenciosa proporciona um ambiente de trabalho favorável
 > Velocidades de agitação entre 25 – 500 rpm (±1 rpm) proporcionam versatilidade para a cultura de diversos tipos de células
 > Velocidade regulada e indicada em incrementos de 1 rpm
 > Inclui alarmes sonoros e visuais, temporizador (0 – 99,9 h) com operação contínua ou desativação automática no final da corrida
 > Os componentes eletrônicos e mecânicos incorporados evitam danos internos causados por vazamentos acidentais
 > Plataforma de acessórios 33 × 28 cm (13 × 11 pol) versátil (vendida separadamente) com capacidade para frascos de até 500 mL
 > Baixo perfil - altura inferior a 6“ (15 cm) permite o uso de vários shakers em uma incubadora ou câmara climática 

 New Brunswick™ Innova® 2000 

 New Brunswick™ Innova® 2050 
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 2100, plataforma vendida separadamente, 

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (0,75 in)

M1194-0002

Bandeja de gotejamento, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

Plataforma para Innova® 2100/40/40R/42/42R, Excella® E24/E24R, 45,7 × 45,7 cm, resina fenólica

Plataforma universal, alumínio M1250-9902

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1194-9903

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1194-9904

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1194-9905

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1194-9906

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L M1194-9907

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L M1194-9908

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9903

Kit de troca rápida de plataforma, permite a aplicação de plataformas sem 

ferramentas

M1192-9901

Porta-utilidades, suporta racks e tubos entre barras cruzadas acolchoadas com 

borracha

M1194-9909

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante M1194-9910

Kit de hastes, para porta utilidades (uma haste adicional) M1194-9923

Kit de atualização de capacidade, para converter um modelo 2100 em um 

modelo 2150

M1194-9926

Kit de monitoramento de temperatura e velocidade, para registro em um registrador gráfi co externo

para Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 2150, plataforma vendida separadamente, 

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 1,9 cm (0,75 in)

M1194-0012

Plataforma intercambiável para Innova® 2150, 61 × 45,7 cm, resina fenólica

Plataforma universal M1194-9912

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L  M1194-9919

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L  M1194-9920

Porta-utilidades, suporta artigos de vidro entre barras cruzadas acolchoadas 

com borracha

M1194-9921

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante M1194-9922

Kit de hastes, para porta utilidades (uma haste adicional) M1194-9925

Kit de troca rápida de plataforma, permite a aplicação de plataformas sem 

ferramentas

M1194-9927

Kit de monitoramento de temperatura e velocidade, para registro em um registrador gráfi co externo

para Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 2300, plataforma vendida separadamente

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1191-0002

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) M1191-0022

Bandeja de gotejamento, para apanhar derrames acidentais, para uso com 

plataforma universal M1250-9920

M1250-9921

Plataforma para Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R, 76 × 46 cm, alumínio

Plataforma universal, alumínio M1250-9920

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 50 mL M1191-9908

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1191-9909

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1191-9910

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1191-9911

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 1 L AG-1

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 2 L AG-2

Plataforma dedicada para frasco Fernbach de 2,8 L AG-28

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 6 L AG-6

Plataforma de almofada adesiva, (almofadas adesivas vendidas separadamente) M1250-9904

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante AG-00

Kit de troca rápida de plataforma, permite a aplicação de plataformas sem 

ferramentas

M1191-9904

Kit de atualização de capacidade, para converter um modelo 2300 em um 

modelo 2350

M1191-9905

Kit de monitoramento de temperatura e velocidade, para registro em um registrador gráfi co externo

para Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 2350, plataforma vendida separadamente

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 2,5 cm (1 pol) M1191-0012

220/230 V/50/60 Hz, diâmetro orbital 5,1 cm (2 pol) M1191-0032

Plataforma intercambiável para Innova® 2350, 91,4 × 61 cm, contraplacado marítimo exceto indicação 

em contrário

Plataforma universal PTL-386

Plataforma universal, alumínio PTL-393

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 125 mL M1191-9912

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 250 mL M1191-9913

Plataforma dedicada para frasco Erlenmeyer de 500 mL M1191-9914

Bandeja de utilidades, com superfície antiderrapante AG-21-00

Kit de monitoramento de temperatura e velocidade, para registro em um registrador gráfi co externo

para Innova® 2100/2150/2300/2350 M1194-9924

  Informações de pedido para outras versões de tensão começam na página 418 

 New Brunswick™ Innova® 2100 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 New Brunswick™ Innova® 2150 

 New Brunswick™ Innova® 2300 

 New Brunswick™ Innova® 2350 
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Informações de pedido

Descrição Número de pedido

New Brunswick™ Innova® 5050 Sistema de Rack, 230/240 V/50/60 Hz M1232-0101

New Brunswick™ Innova® 5051 Extensão de Rack, 230/240 V/50/60 Hz M1232-0111

Acessórios

Descrição Número de pedido

Rack para tubos de ensaio, pequeno, 30,0 x 8,0 x 12,9 cm

diâmetro 8 – 11 mm M1289-0001

diâmetro 12 – 15 mm M1289-0002

diâmetro 15 – 18 mm M1289-0003

diâmetro 18 – 21 mm M1289-0004

diâmetro 22 – 26 mm M1289-0005

diâmetro 26 – 30 mm M1289-0006

Rack para tubos de ensaio, médio, 36 × 8 × 12,9 cm

diâmetro 8 – 11 mm M1289-0010

diâmetro 12 – 15 mm, 44 tubos M1289-0020

diâmetro 15 – 18 mm, 31 tubos M1289-0030

diâmetro 18 – 21 mm, 23 tubos M1289-0040

diâmetro 22 – 26 mm, 16 tubos M1289-0050

diâmetro 26 – 30 mm, 16 tubos M1289-0060

Rack para tubos de ensaio, grande, 45 x 8 x12,9 cm

diâmetro 8 – 11 mm, 80 tubos M1289-0100

diâmetro 12 – 15 mm, 60 tubos M1289-0200

diâmetro 15 – 18 mm, 42 tubos M1289-0300

diâmetro 18 – 21 mm, 30 tubos M1289-0400

diâmetro 22 – 26 mm, 22 tubos M1289-0500

diâmetro 26 – 30 mm, 20 tubos M1289-0600

Pinça, para frasco de meio 1 L ACSB-1000S

Pinça, para frascos de meio 500 mL ACSB-500S

Mecanismo angular para racks de tubos de ensaio, para racks de tubos de ensaio e microplacas fornecidos pelo usuário TTR-210

Barra espaçadora para TTR-210 TTR-215

rack microplaca, camada individual, para camada individual de cinco placas TTR-221

rack microplaca, empilhamento, empilhe três ou nove placas deepwell ou nove placas padrão M1289-0700

Kit de adaptação de base adesiva, 2 folhas de alumínio anodizadas, cada 15,2 x 45,7 cm (6 x 18 in) M1250-9504

Fita adesiva, rolo de 500 × 4,1 cm (16,4 ft × 1,6 pol) M1250-9600

Almofada adesiva, 20 × 20 cm (8 × 8 pol) M1250-9700

Bandeja de gotejamento, para plataforma universal M1250-9902 M1250-9906

Bandeja de gotejamento, para apanhar derrames acidentais, para uso com plataforma universal M1250-9920 M1250-9921

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

New Brunswick™ Innova® 5050/5051 Sistemas de Racks

Descrição
Economize espaço e empilhe agitadores abertos Innova 2300. O Modelo 5050 consiste em 
uma prateleira resistente de aço inoxidável para até 4 shakers Innova 2300. A extensão de 
prateleiras Innova 5051 pode ser adicionada para suportar 4 shakers adicionais, aumentando 
o número total de shakers Innova 2300 para 8.

Características do produto
 > Inclui extensão elétrica para a alimentação de vários shakers
 > Velocidade máxima 400 rpm para órbitas de 2,5 cm (1 in) e 300 rpm para órbitas de 5,1 cm (2 in)
 > Frascos mais grandes podem ser acomodados se retirar as prateleiras ajustáveis
 > Vem pré-montado

As plataformas dedicadas são fornecidas 
com pinças de um tamanho, pré-instaladas.

Pinças para frascos, aço inoxidável 
monobloco, com molas para estabilidade 
a altas velocidades. Inclui parafusos de 
montagem.

Pinças e acessórios para plataformas universais

Suportes de utilidades seguram os tubos 
entre hastes almofadadas ajustáveis.

Racks para tubos de ensaio, pequeno, médio, 
grande.

Plataforma universal representada com 
pinças acessórias, tubos de ensaio e fita 
adesiva.

Os racks e suportes de microplacas podem ser 
montados em qualquer plataforma universal e 
são usados para fixar microplacas e permitir a 
agitação. Cada rack fixa as placas e pode ser 
disposto para o empilhamento de placas ou 
colocação de placas em uma única camada.

Bandejas de utilidades proporcionam uma superfície antideslizante 
para aplicações de baixa velocidade.

A base adesiva (apresentada aqui) e fita adesiva substituem as pinças 
para velocidades até 250 rpm. A base adesiva requer uma superfície 
de alumínio anodizado.
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Plataformas universais e pinças para shakers-incubadores

Innova® 40/40R Innova® 42/42R Innova® 43/43R Innova® 44/44R Innova® S44i Excella® E24/E24R Excella® E25/E25R Pinça Pinça

M1250-9902 M1250-9902 M1250-9920 M1282-9904 M1250-9920 M1250-9902 M1250-9920 Número de pedido Dimensões (W × H)

Frascos Erlenmeyer 10 mL 109 109 183 187 238 109 183 ACE-10S 31 × 26 mm

Frascos Erlenmeyer 25 mL 64 64 92 93 238 64 92 M1190-9004 38 × 21 mm

Frascos Erlenmeyer 50 mL 45 45 92 91 130 45 92 M1190-9000 51 × 26 mm

Frascos Erlenmeyer 125 mL 21 21 39 39 81 21 39 M1190-9001 66 × 36 mm

Frascos Erlenmeyer 250 mL 18 18 30 30 49 18 30 M1190-9002 79 × 48 mm

Frascos Erlenmeyer 500 mL 14 14 18 24 36 14 18 M1190-9003 100 × 52 mm

Frascos Erlenmeyer 1 L 8 8 12 14 20 8 12 ACE-1000S 120 × 63 mm

Frascos Erlenmeyer 2 L 5 5 8 8 13 5 8 ACE-2000S 152 × 71 mm

Frasco médio 500 mL 9 9 19 18 20 9 19 ACSB-500S 110 × 108 mm

Frasco médio 1 L 8 8 13 13 20 8 13 ACSB-1000S 129 × 146 mm

Frascos Lauber Thompson 2 L 5 5 8 8 13 5 8 M1190-9005 168 × 112 mm

Frascos Fernbach 2,8 L 4 4 6 6 8 4 6 ACFE-2800S 198 × 66 mm

Frascos Erlenmeyer 3 L 4 4 6 6 8 4 6 ACE-3000S 189 × 128 mm

Frascos Erlenmeyer 4 L 4 6 6 8 6 ACE-4000S 196 × 95 mm

Frascos Erlenmeyer 5 L 4 6 6 6 6 ACE-5000S 222 × 145 mm

Frascos Erlenmeyer 6 L 2 4 4 4 ACE-6000S 225 × 96 mm

rack microplaca, camada individual 5 2 4 4 4 5 4 TTR-221

rack microplaca, empilhamento 8 8 16 16 20 8 16 M1289-0700

Rack para tubos de ensaio, 
pequeno, 30,0 x 8,0 x 12,9 cm

5 5 9 9 12 5 9 consulte a página 342

Rack para tubos de ensaio,  
médio, 36 × 8 × 12,9 cm

5 5 9 9 10 5 9 consulte a página 342

Rack para tubos de ensaio,  
grande, 45 x 8 x12,9 cm

4 4 7 7 8 4 7 consulte a página 342

Tamanho da plataforma 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 76 × 62 cm (30 × 24 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol)

Plataformas universais e pinças para shakers-
incubadores

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Plataformas dedicadas e pinças para shakers-incubadores

Innova® 40/40R Innova® 42/42R Innova® 43/43R Innova® 44/44R Innova® S44i Excella® E24/E24R Excella® E25/E25R

Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido

Frascos Erlenmeyer 50 mL 64 M1194-9903 64 M1194-9903 108 M1191-9908 64 M1194-9903 108 M1191-9908

Frascos Erlenmeyer 125 mL 34 M1194-9904 34 M1194-9904 60 M1191-9909 60 M1282-9905 86 S44I040002 34 M1194-9904 60 M1191-9909

Frascos Erlenmeyer 250 mL 25 M1194-9905 25 M1194-9905 40 M1191-9910 40 M1282-9906 53 S44I040003 25 M1194-9905 40 M1191-9910

Frascos Erlenmeyer 500 mL 16 M1194-9906 16 M1194-9906 24 M1191-9911 24 M1282-9907 39 S44I040004 16 M1194-9906 24 M1191-9911

Frascos Erlenmeyer 1 L 9 M1194-9907 9 M1194-9907 15 AG-1 15 M1282-9908 23 S44I040005 9 M1194-9907 15 AG-1

Frascos Erlenmeyer 2 L 5 M1194-9908 5 M1194-9908 12 AG-2 12 M1282-9909 15 S44I040006 5 M1194-9908 12 AG-2

Frascos Fernbach 2,8 L 4 M1233-9932 4 M1233-9932 6 AG-28 6 M1282-9910 8 S44I040007 4 M1233-9932 6 AG-28

Frascos Erlenmeyer 4 L 4 M1233-9930 6 AG-4 6 M1282-9911 8 S44I040008 6 AG-4

Frascos Erlenmeyer 6 L 4 AG-6 4 AG-6

Plataforma desiva M1250-9903 M1250-9903 M1250-9904 M1282-9913 M1250-9903 M1250-9904

Tamanho da plataforma 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 76 × 62 cm (30 × 24 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol)
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Plataformas universais e pinças para shakers abertos Innova®

Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350 Pinça Pinça

M1001-0240 M1190-9900 M1250-9902 M1194-9912 M1250-9920 PTL-386 Número de pedido Dimensões (W × H)

Frascos Erlenmeyer 10 mL 60 86 109 183 ACE-10S 31 × 26 mm

Frascos Erlenmeyer 25 mL 20 32 64 92 M1190-9004 38 × 21 mm

Frascos Erlenmeyer 50 mL 15 32 45 63 92 M1190-9000 51 × 26 mm

Frascos Erlenmeyer 125 mL 11 16 21 35 39 75 M1190-9001 66 × 36 mm

Frascos Erlenmeyer 250 mL 6 10 18 24 30 50 M1190-9002 79 × 48 mm

Frascos Erlenmeyer 500 mL 4 8 14 20 18 30 M1190-9003 100 × 52 mm

Frascos Erlenmeyer 1 L 8 12 12 24 ACE-1000S 120 × 63 mm

Frascos Erlenmeyer 2 L 5 6 8 15 ACE-2000S 152 × 71 mm

Frasco médio 500 mL 4 6 9 15 19 35 ACSB-500S 110 × 108 mm

Frasco médio 1 L 2 4 8 11 13 23 ACSB-1000S 129 × 146 mm

Frascos Lauber Thompson 2 L 4 5 6 12 M1190-9005 168 × 112 mm

Frascos Fernbach 2,8 L 4 5 6 12 ACFE-2800S 198 × 66 mm

Frascos Erlenmeyer 3 L 4 5 6 11 ACE-3000S 189 × 128 mm

Frascos Erlenmeyer 4 L 4 5 6 11 ACE-4000S 196 × 95 mm

Frascos Erlenmeyer 5 L 4 4 6 8 ACE-5000S 222 × 145 mm

Frascos Erlenmeyer 6 L 2 3 4 7 ACE-6000S 225 × 96 mm

rack microplaca, empilhamento 3 8 8 16 16 16 M1289-0700

rack microplaca, camada 
individual

2 2 4 4 4 TTR-221

Rack para tubos de ensaio, 
pequeno, 30,0 x 8,0 x 12,9 cm

3 4 5 9 9 18 consulte a página 342

Rack para tubos de ensaio,  
médio, 36 × 8 × 12,9 cm

3 5 9 9 13 consulte a página 342

Rack para tubos de ensaio, 
grande, 45 x 8 x12,9 cm

4 7 7 12 consulte a página 342

Tamanho da plataforma 33 × 28 cm (13 × 11 pol) 41 × 31 cm (16 × 12 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 61 × 46 cm (24 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 91 × 61 cm (36 × 24 pol)

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com

Plataformas universais e pinças para shakers abertos 
Innova®

Plataformas dedicadas e pinças para shakers abertos Innova

Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350

Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido Pinças Número de pedido

Frascos Erlenmeyer 10 mL 60 AG2-10 86 M1190-9901

Frascos Erlenmeyer 25 mL 32 M1190-9919 48 M1190-9902

Frascos Erlenmeyer 50 mL 20 M1190-9915 35 M1190-9903 64 M1194-9903 80 M1194-9915 108 M1191-9908

Frascos Erlenmeyer 125 mL 12 M1190-9916 20 M1190-9904 34 M1194-9904 48 M1194-9916 60 M1191-9909 96 M1191-9912

Frascos Erlenmeyer 250 mL 8 M1190-9917 12 M1190-9905 25 M1194-9905 35 M1194-9917 40 M1191-9910 70 M1191-9913

Frascos Erlenmeyer 500 mL 6 M1190-9918 8 M1190-9906 16 M1194-9906 20 M1194-9918 24 M1191-9911 40 M1191-9914

Frascos Erlenmeyer 1 L 6 M1190-9911 9 M1194-9907 12 M1194-9919 15 AG-1

Frascos Erlenmeyer 2 L 5 M1194-9908 8 M1194-9920 12 AG-2

Frascos Fernbach 2,8 L M1233-9932 6 AG-28

Frascos Erlenmeyer 4 L 6 AG-4

Frascos Erlenmeyer 6 L 4 AG-6

Plataforma desiva M1190-0300 M1250-9903 M1250-9904

Tamanho da plataforma 33 × 28 cm (13 × 11 pol) 41 × 31 cm (16 × 12 pol) 46 × 46 cm (18 × 18 pol) 61 × 46 cm (24 × 18 pol) 76 × 46 cm (30 × 18 pol) 91 × 61 cm (36 × 24 pol)
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Cell Handling

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

»Curar, abastecer e alimentar o 
mundo«
Stephen Sherwin

Os engenheiros de bioprocessamento desenvolvem e produzem uma ampla gama de produtos e ingredientes disponíveis. As suas aplicações 
são variadas e os produtos podem ser encontrados em indústrias farmacêuticas, químicas e nutricionais. Stephen Sherwin, presidente da 
associação BIO explicou dessa forma: „Curar, abastecer e alimentar o mundo“.

As nossas soluções de bioprocessamento Eppendorf são utilizadas com sucesso nessas indústrias e em pesquisa aplicada durante anos. 
Através da exploração das fortes sinergias na tecnologia de bioreatores e equipamentos de polímero, a Eppendorf emergiu como produtor 
global e representa um recurso valioso para seus clientes. Com o seu portfólio integrado de software, instrumentos, consumíveis e serviços, 
podemos satisfazer as demandas de bioprocessamento através da produção. Desse modo e em linha com a nossa missão global, nós 
contribuimos para os esforços dos clientes da Eppendorf, otimizando as condições de vida das pessoas.

Alimentos & 

Alimentação

Vitaminas | aminoácidos | aromatizantes

ácidos lácticos | culturas de iniciação

Anticorpos | vacinas | hormonas

células estaminais | terapia celular

Ciências 
Farmacêuticas & 
Ciências da Vida

Biocombustíveis & 
Químicos

Biocombustíveis | biopolímeros

químicos
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Para as demandas de nossos clientes

Processo e fabricação
A indústria biomarmacêutica tem sido dominada há muito 
tempo pela produção de proteínas recombinantes e anticorpos 
monoclonais (mABs). Hoje em dia, a indústria tem mais 
diversidade e uma maior variedade de insumos farmacêuticos 
ativos (IFAs), incluíndo biosimilares. Em resposta a essas 
demandas, as empresas criam sistemas flexíveis e otimizados 
para equilibrar os custos e o tempo de comercialização.
A Eppendorf disponibiliza soluções flexíveis para 
bioprocessos, suportando processos em batelada, batelada 
alimentada, contínuos ou em perfusão. Desde sistemas em 
paralelo de pequena escala, para os primeiros estágios de 
desenvolvimento; biorreatores e fermentadores de bancada 
para escala de laboratório; até equipamentos para esterilização 
in situ, para transferência de tecnologia e aumento de escala 
de produção. Estes permitem aos profissionais de bioprocesso 
estabelecer processos robustos e reprodutíveis em todas as 
escalas.

Controle e análises
Monitoração e controle é a chave no desenvolvimento de 
bioprocessos e assegura o ambiente para um crescimento 
otimizado de células e produções grandes. A aplicação de 
tecnologia analítica de processos (PAT) permite uma vista 
em tempo real, otimizando a qualidade de produtos. Os 
modelos de desempenho de células e processos melhoram 
a compreensão do processo e otimizam o controle através 
da previsão e estimativa das definições de parâmetros. As 
ferramentas estatísticas como análise de dados multivariados 
(MVA) ajuda os cientistas a obterem resultados otimizados.

As soluções de software da Eppendorf usam essas 
técnicas providenciando mais que apenas um controle de 
bioprocessamento. O gerenciamento de dados e informação 
abrangente permite aos cientistas melhorar os esforços no 
desenvolvimento.

Equipamento descartável, automação, cultura de perfusão e outras 
técnicas têm o potencial para aumentar a eficiência e mudar a 
forma como os cientistas e engenheiros trabalham. Junto com a 
intensificação de processos vem a necessidade de utilizar recursos 
com sabedoria. Os usuários têm de lidar com grandes quantidades de 
dados para alcançar os objetivos mais rapidamente.  

Eles são afetados pelas caracterísiticas do desempenho de processos 
como custos por ciclo e tempos de produção
A Eppendorf é o parceiro ideal para atender estas demandas.
Satisfazer os profissionais com soluções completas para suas tarefas 
é a ambição de nossos especialistas de bioprocesso todos os dias.
Equipes de especialistas cuidam de nossos clientes em todo o 
mundo.

»Os nossos clientes de bioprocesso esperam um suporte específico. Não basta conhecermos apenas o equipamento: o conhecimento de 
aplicações biológicas também é importante. Afinal, só podemos ajudar se compreendermos exatamente o que o nosso cliente faz e precisa. E, 
em muitos casos, esse contato próximo gera novas soluções.« 
Dr. Karl Rix, Vice Presidente, chefe da unidade de bioprocesso da Eppendorf

Qualidade e Aspectos Regulatórios
A abordagem de Qualidade por Concepção (QbD) do FDA tem 
como objetivo introduzir o quanto antes conceitos de qualidade 
de produto e eficiência de processo. Isto inclui a identificação 
de parâmetros críticos de processo (CPP) e atributos críticos 
de qualidade (CQAs).Estes devem ser monitorados, controlados 
e documentados cedo no processo de desenvolvimento 
de um biofármaco. A automação de processo cria novas 
possibilidades em termos de controle de qualidade e validação, 
especificamente em ambientes GMP.
Os sistemas de bioreatores em paralelo de pequena escala da 
Eppendorf ajudam os clientes a implementar princípios de 
Qualidade por Concepção (QbD) na fase de desenvolvimento. 
O nosso software de controle de bioprocesso avançado é 
compatível com 21 CFR Parte 11. As soluções de biorreatores 
descartáveis da Eppendorf tornam os laboratórios mais 
eficientes e seguros.

Integração e Serviços
O equipamento de bioprocessamento requere um serviço de 
ponta para alcançar resultados otimizados. A globalização, 
tecnologias digitais, custos altos e a necessidade de ter 
flexibilidade nas operações, criam novos desafios às empresas 
de bioprocessamento. Elas têm de adaptar os seus processos, 
instalações e cadeias de fornecimento às suas demandas, criar 
redes globais e assegurar um treinamento de alta qualidade 
para todos colaboradores.
Na Eppendorf, nós temos uma experiência ampla na 
automatização e integração de equipamentos de terceiros, 
assegurando que os seus sistemas funcionem eficazmente 
e serão completamente integrados. Os clientes Eppendorf 
podem confiar em uma assistência técnica de alta qualidade 
bem como nos treinamentos abrangentes e na documentação 
técnica.
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Pesquisadores na Ncardia®, Holanda confi am no sistema DASbox® Mini Bioreactor 
para desenvolvimento do processo para escalonamento da sua produção de células 
cardiovasculares derivadas de iPSC. 
Encontre mais desses exemplos de pesquisa em www.eppendorf.com/stem-cell-bioprocessing A confi guração de Auto Culture do BioFlo® 120 permite o controle a 

partir de 1 toque para aplicações microbianas e de cultura de células 
e torna a estação de controle o aliado perfeito para principiantes. 

 Motivados por eventos epidémicos e programas de vacinação governamentais, existe 
uma crescente demanda para o desenvolvimento de novas vacinas e essa indústria cresce 
rapidamente. O equipamento de bioprocesso da Eppendorf ajuda estas empresas a criarem 
processos fl exíveis para equilibrar os custos e reduzir o tempo de comercialização. 
Saiba mais em www.eppendorf.com/vaccines 

 Vacinas 

 Anticorpos/hormônios 

 Técnicas de cultivo melhoradas como perfusão e novas possibilidades na análise de dados e 
automação melhoram a produção de anticorpos, proteínas terapêuticas e insumos ativos. Veja 
como a Eppendorf pode ajudar você nessas iniciativas em www.eppendorf.com/antibodies 

 Além de impelidores padrão, a Eppendorf oferece impelidores que facilitam os processos de perfusão e contínuos: fi ltros rotativos, 
impelidores tipo Cell-Lift e de leito empacotado. 
Discos Fibra-Cel® são um material sólido utilizados como suporte para o crescimento de células de mamíferos, animais, e de insetos quando 
proteínas secretadas forem o objetivo do processo. 

Vantagens principais:
 > Densidades celulares, em média, 10 vezes superiores a microcarregadores tradicionais, devido a proteção contra forças de cisalhamento
 > Maior transferência de massa para nutrientes e oxigênio
 > Baixa queda de pressão ao longo do leito para melhor eficiência durante o aumento de escala
 > Maior proporção entre superfície e volume 

 Células-tronco 

 Tecnologias baseadas em células-tronco são abordagens promissoras 
para terapia e descoberta de medicamentos. Para a comercialização, 
os pesquisadores avaliam a padronização de suas culturas e 
efi ciência no aumento de escala. Os clientes da Eppendorf confi am 
em nossas soluções para o bioprocesso para cultivo controlado 
de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC), células-tronco 
mesenquimais (MSC) e outras.

 Indústria Alimentícia 

 Os microorganismos são usados indústria alimentícia para processos como a fermentação 
alcoólica, a acidifi cação de produtos lácteos ou silagem. Além disso, bactérias e fungos estão 
ganhando popularidade na produção de aditivos alimentícios como vitaminas, antioxidantes 
ou peptídeos bioativos.
Os fermentadores Eppendorf estão disponíveis nos tamanhos de 65 mL – 1.200 L e servem 
engenheiros de processo da pesquisa e desenvolvimento até à produção:
 > Caracterização de cepas e processo
 > Redução de escal
 > Fermentação de células de alta densidade
 > Aumento

De escala Leia como nossos clientes na BIOMIN®, Evonik®, e outros se benefi ciam das 
soluções de fermentação da Eppendorf: 
www.eppendorf.com/food-feed 

 Indústria Química 

 A síntese química, com o uso de reagentes e solventes parcialmente tóxicos, bem como o 
alto consumo de energia está em confl ito direto com o manuseamento sustentável de energia 
e dos recursos da matéria prima. Entretanto, é possível produzir uma ampla variedade 
de químicos através da fermentação microbiana. São usadas por exemplo para produção 
de polímeros, suplementos alimentares e ingredientes para cosméticos. Os biopolímeros 
complexos tem o potencial para substituir os plásticos de origem fóssil no futuro.

Saiba mais:
www.eppendorf.com/chemicals 

 Clientes no meio acadêmico 

 Não importa qual seja a área de pesquisa: nós entendemos que 
as universidades e outras instituições públicas enfrentam desafi os 
particulares, como a mudança frequente do pessoal e recursos 
limitados. A Eppendorf tem a solução correta para essas demandas.

 Alimentos & 
Alimentação 

 Ciências 
Farmacêuticas & 
Ciências da Vida 

 Biocombustíveis & 
Químicos 
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Modelo Sistema de minibiorreatores DASbox® Sistemas de biorreatores paralelos DASGIP® BioFlo® 120 BioFlo® 320

Página 358 358 359 359

Faixa de volumes de trabalho1) 60 – 250 mL 0,2 – 3,8 L 0,25 – 40 L 0,25 – 40 L

Disponíveis vasos descartáveis    

Vasos de vidro autoclaváveis    

Vasos de aço inoxidável, SIP

Vasos intercambiáveis    

Bactérias/leveduras/ fungos    

Células de plantas/algas    

Células de mamíferos/animais    

Células-tronco    

Células de insetos    

Número de unidades paralelas até 24 até 16 até 8

Controlador2) DWC DWC BCS BCS

Controlador touchscreen  

BioCommand®  

DASware®    

Opções de mistura de gases 4 gases (ar, N2, O2, CO2) 4 gases (ar, N2, O2, CO2) 4 gases (ar, N2, O2, CO2) 4 gases (ar, N2, O2, CO2)

Controle de fl uxo de gás3) TMFC R ou TMFC R ou TMFC TMFC

Análise de exaustão    

Medição da densidade ótica    

Validação 

1) Realizada usando dornas de vários tamanhos 2)Controladores: DWC = DASware Control,®, RPC = Reactor Process Controller, BCS = BioFlo® BioFlo Control Software, PLC = Controlador lógico programável 
3) Controladores de fl uxo de gás: R = Rotâmetro, TMFC = Controlador de fl uxo de massa térmica

 Você procura mais produtos de 
bioprocesso?Veja o nosso catálogo 
2018/2019 de bioprocessos - disponível 
online!

Mais informações em 
www.eppendorf.com/catalog, 
na App Eppendorf e no eShop. 
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Modelo BioFlo® 510 CelliGen® 510 BioFlo® 610 BioFlo® Pro

Página 360 360 360 361

Faixas de volume de trabalho1) 10,75 – 32 L 10,75 – 32 L 13 – 100 L 45 – 1.200 L1)

Disponíveis vasos descartáveis

Vasos de vidro autoclaváveis

Vasos de aço inoxidável, SIP    

Vasos intercambiáveis

Bactérias/leveduras/ fungos   

Células de plantas/algas    

Células de mamíferos/animais 

Células-tronco 

Células de insetos    

Número de unidades paralelas

Controlador2) RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Controlador touchscreen    

BioCommand®    

DASware®

Opções de mistura de gases 4 gases (ar, N2, O2, CO2) 4 gases (ar, N2, O2, CO2) 2 gases (ar, O2) 2 gases (ar, O2)

Controle de fl uxo de gás3) TMFC TMFC TMFC TMFC

Análise de exaustão    

Medição da densidade ótica

Validação    

1) Realizada usando vasos de vários tamanhos 2)Controladores: DWC = DASware Control®, RPC = Reactor Process Controller, BCS = BioFlo® Control Software, PLC = Controlador lógico programável 
3) Controladores de fl uxo de gás: R = Rotâmetro, TMFC = Controlador de fl uxo de massa térmica
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 Características do produto 
 >  Sistema paralelo quádruplo extensível até 24 biorreatores de vidro ou descartáveis em funcionamento paralelo
 > Adequado para cultura celular e fermentação microbiana
 > Sistema de minibiorreatores compacto: requer apenas 7 cm (3“) de espaço de bancada por biorreator
 > Ferramenta ótima para DoE e abordagens de redução de escala
 > Controle de agitação suportando impelidores tipo Rushton, tipo hélice ou de pás inclinadas com acionamento superior
 > Sistema de controle de temperatura sem líquido não precisa de agente de refrigeração e suporta o controle de temperatura 
independente para cada biorreator

 > Monitoramento e controle exatos de pH, OD e nível
 > Bombas de velocidade variável para adição exata de líquido e funcionamento em batelada, batelada alimentada e modo de perfusão cíclica
 > 4 controladores de fluxo de massa por biorreator permitem a mistura individual de ar, N2, O2 e CO2 para o espaço da cabeça e/ou submersa
 > Novo condensador de exaustão Peltier, livre de líquidos, com ativação/desativação – por deslizamento
 > Software DASware® Control para controle avançado de processos
 > Compatível com DASware Software Suite para interconectividade e gerenciamento da informação de bioprocessos 

 Bioprocessamento paralelo para resultados não paralelos – 
Sistemas pequena escala 

 Características do produto 
 >  Funcionamento paralelo de até 16 biorreatores de vidro ou descartáveis
 > DASGIP Bioblock para controle de temperatura avançado ou controle de temperatura através de mantas de aquecimento e dedos de 
refrigeração (bioreatores de bancada)

 > Adequado para cultura celular, fermentação microbiana e cultivo fototrófico
 > O design modular de unidades de controle permite configurações de sistema flexíveis que atendem as necessidades de aplicações 
específicas

 > Controle de agitação, pH, nível e OD (incluindo modos de cascata customizáveis) em cada biorreator
 > Bombas de velocidade variável para adição exata de líquido e funcionamento em batelada, batelada alimentada e modo de perfusão cíclica
 > Medição de absorbância ótica para cálculo online de, por ex. DO600 ou massa celular seca
 > Mistura individual de gases de ar, N2, O2 e CO2

 > Cálculo online de OTR, CTR e RQ
 > Software de controle DASware para controle avançado de processos
 > Compatível com DASware Software Suite para interconectividade e gerenciamento da informação de bioprocessos 

 Sistema de mini biorreatores DASbox® 
60 - 250 mL volume de trabalho 

 Características do produto 
 >  Plataforma de software flexível atualizada para controle universal de aplicações 
microbianas e de aplicações de cultura celular

 > Novos modos de Auto Culture oferecem um controle de processo com apenas um toque
 > Compatível com dornas descartáveis BioBLU® para aplicações de fermentação e de cultura 
celular

 > Controle preciso da temperatura através de dornas intercambiáveis com manta de 
aquecimento ou com jaqueta d‘água.

 > Controlador de fluxo de massa (TMFC) de alta precisão para controle automático do fluxo 
de gases

 > Mistura automática de gases para quatro alimentações independentes de gás de aspersão
 > Conexão de entrada/saída analógica para integração direta de acessórios (p ex., balanças, 
bombas de velocidade variável, etc.)

 > Plataforma Mettler Toledo® Intelligent Sensor Management (ISM) integrada
 > Touchscreen integrada de 7 polegadas para controle local de processos
 > Compatível com DASware Software Suite ou BioCommand para gerenciamento de 
informações de bioprocessos 

 Extremamente versátil –
Fermentadores e biorreatores de mesa 

 BioFlo® 320
Volume de trabalho de 0,6 - 10,5 L (autoclaváveis),
Volume de trabalho de 0,25 - 40 L (descartáveis) 

 Características do produto 
 >  Dornas autoclaváveis e descartáveis BioBLU intercambiáveis
 > Plataforma Mettler Toledo Intelligent Sensor Management (ISM) integrada
 > Controle de até oito sistemas a partir de uma única interface de usuário
 > Controle universal de aplicações de cultura microbiana e celular
 > Gavetas TMFC atualizáveis no local para aspersão e gaseificação da superfície
 > Pacote de software avançado com novas características de cascata e perfis de tempo
 > Tecnologia integrada de sensores óticos de pH para uso com os vasos descartáveis BioBLU
 > Comunicação Ethernet para controle de multiunidades, software Eppendorf SCADA e 
endereçamento IP

 > Até seis bombas integradas com capacidade para funcionamento em modo de velocidade 
variável

 > Oito alimentações de gás de processo controladas independentemente
 > Apropriado para processos em modos bateladas, batelada alimentada, contínuo e em 
perfusão

 > Pacotes de validação disponíveis para processos regulados por GMP 

 Sistemas DASGIP® de biorreatores em paralelo 
Volume de trabalho de 0,2 – 3,8 L 

 BioFlo® 120 
Volume de trabalho 0,4 – 10,5 L (autoclavável), 
Volume de trabalho 0,25 – 40 L (descartável) 
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 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com 

 Características do produto 
 >  Reatores SIP de escala de bancada e piloto projetados para atender 
as demandas desde P&D até produção

 > O design modular permite completa flexibilidade de sistema
 > Adicione ou remova componentes antes ou depois da entrega
 > Várias opções de impelidores e fluxo de gás
 > Com controle software RPC intuitivo e interface sensível ao toque
 > PLC Allen Bradley® opcional
 > Célula de carga integrada para monitoramento on-line do volume 
do vaso

 > Sequência SIP totalmente automática para esterilização
 > Disponíveis pacotes de validação
 > 7 conexões de entrada/saída analógicas adicionais para integração 
local de equipamento auxiliar

 > Recipiente sob pressão ASME 

 BioFlo 510 e CelliGen 510
Bench e fermentador e bioreator pilot-scale SIP 
volume de trabalho 10,75 - 32 L 

 Características do produto 
 >  Sistema de produção em escala piloto em os custos ou requisitos 
de espaço de um sistema tradicional

 > O design modular permite completa flexibilidade de sistema
 > Adicione ou remova componentes antes ou depois da entrega
 > Várias opções de impelidores e de fluxo de gases
 > Um skid móvel integrado facilita o transporte
 > Inclui software de controle RPC intuitivo e tela touchscreen
 > Célula de carga integrada para monitoramento on-line do volume 
da dorna

 > Sequência SIP totalmente automática para esterilização
 > Design de portas de adição otimizados para redução de zonas 
mortas e melhor drenagem

 > Disponíveis pacotes de validação
 > 7 conexões de entrada/saída analógicas adicionais para integração 
local de equipamentos auxiliares

 > Dorna de pressão de acordo com ASME 

 Fermentador de escala piloto SIP BioFlo 610
Pilot-scale fermentador SIP 
volume de trabalho 13 - 100 L 

 Standards industriais e fl exibilidade - 
Fermentadores e biorreatores esterilizáveis no local 

 Características do produto 
 >  Sistema industrial suportando operações de acordo com diretrizes 
cGMP e GAMP®

 > O design modular com mais de cem opções permite alto nível de 
customização antes e depois da entrega

 > Oferta de vários pacotes de validação
 > Patim de tubulação aberto para fácil acessibilidade
 > Armário de controle com classificação NEMA-4 (IP65) com PLC 
Allen Bradley de padrão industrial

 > Portas de vasos embutidas para melhor design e drenagem do vaso
 > Várias opções de impelidores e fluxo de gás
 > Disponíveis pacotes de validação opcionais
 > Recipiente sob pressão ASME 

 Fermentador BioFlo Pro
escala grande SIP
volume de trabalho 45 - 1.200 L 
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 Vasos descartáveis BioBLU® –
Confi abilidade através de modelo aprovado 

 Descartáveis com simplicidade
Com sua renomada excelência em polímeros, a Eppendorf orgulha-se em oferecer a mais ampla variedade de dornas descartáveis de tanque 
agitado com paredes rígidas – em escala reduzida e de bancada, para utilização com sistemas de minibiorreatores DASbox, sistemas de 
biorreatores paralelos DASGIP ou sistemas de escala de bancada BioFlo. 

 Características do produto 
 >  Desempenho e escalabilidade comprovados do design de tanque agitado
 > Configuração amigável ao usuário para rápida execução, menores tempos de desenvolvimento e 
menores custos operacionais

 > Design adaptado especificamente para aplicações microbianas
 > Configuração de leito empacotado com discos Fibra-Cel é ideal para processos de perfusão/contínuos
 > Materiais USP Classe VI e materiais livres de componentes animais, tornando os vasos apropriados 
para produção GMP

 > Tecnologia de sensores não-invasivos ou de padrão industrial 

 Desde 65 mL até 40 L, volume de trabalho, a Eppendorf tem uma solução descartável para atender suas demandas 

 Dornas descartáveis BioBLU c para aplicações de cultura celular
Soluções descartáveis para aplicações em pequena escala ou de bancada.Um portfólio 
completo de dornas abrange uma faixa de volumes de trabalho de 100 mL - 40 L, oferecendo 
escalonamento incomparável. O design de polímero monocamada soluciona questões 
relacionadas com lixiviáveis e extraíveis. 

 Dornas descartável BioBLU 5p com leito empacotado
Disponível para cultivo de células aderentes e processos em perfusão. Utiliza o impelidor 
de leito empacotado exclusivo da Eppendorf e já vem pré-carregado com discos Fibra-Cel®. 
Proporciona um ambiente sem cisalhamento, é uma escolha de excelência em uma ampla 
variedade de aplicações, incluindo a produção de produtos secretados e cultura de células-
tronco. 

 Dornas descartáveis BioBLU f para aplicações microbianas
Soluções descartáveis para aplicações de fermentação em escala reduzida e escala de 
bancada, abrangendo uma faixa de volumes de trabalho de 65 mL - 3,75 L. Os processos de 
fermentação têm altos requisitos de transferência em massa e remoção de calor. O design 
de tanque agitado, motores de alto torque com impelidores tipo Rushton e uma refrigeração 
efi caz permitem que as dornas BioBLU f atinjam esses demandas. 

 Kits de adaptação de vaso descartável BioBLU
Os vasos BioBLU foram criados para uso com sistemas Eppendorf DASbox e DASGIP, BioFlo 
120, e BioFlo 320. Está disponível uma gama de kits de adaptação, permitindo que o seu 
sistema bioreator funcione para operações únicas sem necessidade de substituir todo o 
sistema.
Conjuntos de vasos descartáveis BioBLU permitem uma alta fl exibilidade. Eles permitem 
alternar entre o sistema bioreator descartável e reutilizável. 
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Características Track and 
Trend

Batch Control Batch 
ControlPlus

DASware 
control

Informações sobre lotes    

Registro de evento defi nido 

pelo usuário

   

Resumo    

Info curva    

Alarmes    

Gráfi cos de tendências    

Registro de dados    

Relatórios    

Programação gráfi ca  

Programação Script   

Visor sinótico   

Bloqueio de equipamento   

Pista de controle/segurança  

21 CFR Parte 11  1)

Conformidade com OPC    

Calibração paralela 

Compatibilidade DASware 

1) Compatibilidade 21 CFR Parte 11 está disponível para controle DASware, como pacote opcional. Para mais informações contate a 
Eppendorf.

 Software Eppendorf Bioprocess – 
Muito Mais Que Apenas Controle de Bioprocesso 
 A Eppendorf disponibiliza os softwares BioCommand® e DASware® ara aquisição de dados e controle supervisório (SCADA) avançados para 
bioprocessos. O conjunto de softwares DASware oferece uma nova geração de opções para gerenciamento de bioprocessos. 

 DASware software suite 
 Gerenciamento de bioprocesso da próxima geração
Soluções inteligentes e fl exíveis para acelerar o desenvolvimento de bioprocesso com controle DASware para controle paralelo 
de bioprocessos. As licenças DASware permitem a interconetividade de biorreatores com equipamentos de laboratório externos, 
gerenciamento abrangente de informações e dados, Design of Experiments (DoE) e controle remoto de bioprocesso. DASware pode ser 
usado com quaisquer biorreatores de bancada da Eppendorf. 

 DASware analyze
 > Integração total de equipamentos 
externos ao biorreator, permitindo 
automação de processos e controle de 
loops por feedback 

 DASware design
 > Applica o conceitio de Planejamento 
Experimental (DoE) por meio de um 
construtor de DoE ou importando 
designs construídos em outros 
softwares 

 DASware connect
 > Integração em sistemas de controle e 
históricos corporativos, facilitando o 
acesso de toda a empresa aos dados 
de bioprocessos 

 DASware discover
 > Uma solução de gerenciamento de 
informação abrangente e amigável ao 
usuário de bioprocessamento 

 Unlock the box – 
Soluções de Software Integradas para DoE e MVA 

 DASware access
 > Monitoramento e controle remoto 
de bioprocessos por PC, Notebook e 
Netbook, ou através do DASGIP iApp 
por iPhone(R) , iPod Touch® e iPad® 

 DASware Control
 > Monitoramento, controle e registro 
avançados de processos - para 
cultivos em paralelo com controle 
individual de cada biorreator 

 Juntando o software Eppendorf DASware 
control 5 e os pacotes de software 
CAMO O Unscrambler® X com Design-
Expert® e Unscrambler X Process Pulse II 
apresentamos uma solução de software para 
o controle de bioprocesso, DoE e análise 
multivariada (MVA).

Casos:
 > Estuados DoE: De modelos experimentais 
à análise de dados

 > Offline MVA: Analise dados históricos e 
desenvolva trajetórias de modelos

 > Online MVA: Implemente modelos com 
controle em tempo real

Leia mais em www.eppendorf.com/MVA 

 BioCommand 
software
O BioCommand 
software otimiza 
o monitoramento, 
controle e registro 
de dados dos 
seus processos de 
fermentação e cultura 

de células no seu computador pessoal. Três 
pacotes distintos fornecem as ferramentas 
necessárias para a pesquisa, otimização 
e, se necessário, as trilhas de segurança e 
auditoria para atender às suas exigências 
regulatórias.

 > Track e Trend: Capaz de traças gráficos 
e controlar setpoints dos parâmetros de 
processos, definir configurações de alarme 
e produzir registros de processos;é ideal 
para gerenciamento básico de processos.

 > Batch Control: Características adicionais 
de controle aprimorado, incluindo um 
sofisticado módulo de programação, janela 
de indicação resumida customizada e 
característica de bloqueio de equipamento

 > Batch Control Plus: Inclui três níveis 
de segurança, registros de eventos e 
capacidades de trilha de auditoria para ser 
compatível com FDA 21 CFR Parte 11 
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Suporte na Aplicação Seminários e 

treinamentos

Serviço e assistência 

técnica

Manutenção e 

certificação

A Eppendorf é conhecida como líder de mercado no fornecimento de qualidade 
extraordinária e instrumentos e consumíveis consistentemente confiáveis. 
Acima de tudo, estamos empenhados em providenciar serviços e ferramentas 
econômicas e confiáveis para ajudar você a manter uma performance superior 
para uma máxima produtividade e tempo de funcionamento de seus instrumentos 
bem como uma reprodutibilidade dos seus resultados de aplicações. Esses 
serviços são efetuados pela nossa equipe dedicada de aplicações, treinamento  
e assistência técnica em todo o mundo.

O nosso suporte de certificação foi criado para garantir a conformidade com  
as suas diretivas do laboratório.

www.eppendorf.com/epServices

Suporte na Aplicação

Você pode esperar os mais altos padrões de assistência para seus equipamentos e aplicações da Eppendorf.
A nossa equipe de especialistas de aplicações bem como de suporte de equipamento nos centros de assistência internacionais estão 
agradecidos por poder ajudar você com conselhos e assistência para todo o tipo de perguntas acerca dos nossos equipamentos  
e aplicações:

 > Manipulação de líquidos (pipetas, dispensadores, estações de trabalho LH automáticas) e equipamentos de centrifugação bem  
como os consumíveis de plástico, p ex., os tubos de ensaio da Eppendorf e as ponteiras de pipetas

 > Instrumentos para biologia molecular e sistemas completos para PCR incluíndo reagentes, consumíveis e instrumentos, purificação 
de ácidos nucleicos (manual e automática), fotometria UV (instrumentos e consumíveis), bem como a manipulação celular.

 > Instrumentos e consumíveis de bioprocesso, incl. soluções de hardware e software escaláveis

A nossa equipe científica e altamente treinada está disponível em todas as zonas de fusos horários para assistir você que tem  
perguntas acerca da utilização de nossos equipamentos para atingir resultados confiáveis. 

Base de conhecimento
Várias notas de aplicação, protocolos curtos, FAQs e vídeos estão disponíveis em nossa página da internet.
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Eppendorf Training Center: ConteúdoSeminários e treinamento

Torne-se um especialista de laboratório e beneficie dos nossos workshops e programa de treinamento online
O treinamento profissional da nossa equipe ajuda você a obter resultados confiáveis e reproduzíveis em seu laboratório. Os nossos  
cursos ensinam você a efetuar fluxos de trabalho de modo eficiente bem como na manutenção e utilização de seus instrumentos.
O nosso objetivo é desenvolver a experiência da sua equipe e a encontrar soluções práticas para suas perguntas específicas. Em nosso 
website, nós disponibilizamos vários workshops e seminários sobre as especificidades em laboratórios, em áreas como a manipulação  
de líquidos manual e automatizada, manipulação de amostras, manipulação de células e bioprocessamento.

Workshops em Centros de Treinamento Eppendorf
Os nossos cursos incluem seminários teóricos bem como seminários 
teóricos em combinação com treinamento prático. Todos os 
workshops são realizados em nosso laboratório especialmente 
equipado em Hamburgo (Alemanha), Kuala Lumpur (Malásia) e 
Namur (Bélgica). Esses cursos abrangem um a três dias e estão 
disponíveis para pessoas individuais ou grupos.
Para grupos grandes, você tem a possibilidade de marcar um 
worksop ou seminário diretamente na sua empresa. O treinamento 
será feito à medida dos seus requisitos.

Treinamentos na EMBL®

Estão disponíveis cursos adicionais em cooperação com o European 
Molecular Biology Laboratory EMBL em Heidelberg (Alemanha).

Manipulação de Líquidos
A correta utilização de sistemas de manipulação de líquidos é 
essencial para resultados de pesquisa confiáveis. Ao participar nesse 
seminário ficará com os seguintes conhecimentos e aptidões:
 > Quando utilizar os diferentes sistema de manipulação de líquidos
 > Técnicas de pipetagem corretas, descontaminação e manutenção
 > Introdução a métodos básicos de estatística
 > Calibração de acordo com ISO 8655

Bioprocesso
Aprenda como usar o seu sistema de bioprocesso, incluíndo 
uma introdução ao software de controle. O treinamento pode 
ser efetuado no local do cliente ou em um dos nossos centros de 
bioprocessamento. Nós disponibilizamos treinamento inicial bem 
como cursos avançados, todos feitos à medida dos requisitos do 
cliente.

Biologia molecular
Nós oferecemos vários cursos de biologia molecular, como p. ex., 
introdução na clonagem de DNA, resolução de problemas básicos 
e avançados de PCR e técnicas de otimização bem como cursos 
customizados a pedido.Esses cursos destinam-se a aumentar o seu 
conhecimento teórico e prático na vasta área da biologia molecular.

Portfólio de treinamento online
Nossos seminário online abrangem vários tópicos incluíndo: 
perguntas científicas, aplicações, aspectos de calibração e 
características ergonômicas. Você poderá participar em sessões em 
direto ou consultar os registros mais tarde.

Soluções de Manipulação da Eppendorf
Esta plataforma disponibiliza informações úteis e diversificadas 
acerca de tópicos de laboratório. Soluções concretas ajudam a 
efetuar o seu trabalho no laboratório de modo fácil e eficiente. 
Poderá visualizar ou descarregar material adicional como posters, 
planos de laboratórios e notas de aplicação ou vídeos ilustrativos em:

www.eppendorf.com/handling-solutions

Como se registrar:
Para informações detalhadas sobre o nosso  
programa de treinamento abrangente e para  
aceder ao registro, visite a nossa página de  
internet:

www.eppendorf.com/training

Manipulação de Células 
Desenvolva técnicas assépticas e compreenda os requisitos da 
manipulação de células
 > Desde a refrigeração até à embalagem: fundamentos do cultivo  
de células

 > Compreendendo e prevenindo contaminações
 > Boa prática de cultivo de células
 > Otimizando a reprodutibilidade da cultura de células

Treinamento de micromanipulação em EMBLA 
Micromanipulação de células ou tecidos individuais permite a 
modificação específica de células e génes de modo a responder 
a diversas problemáticas de pesquisa. Os seguintes três cursos, 
organizados em colaboração com a EMBL em Heidelberg, 
transmitem conhecimento básico e prática nas seguintes técnicas de 
manipulação:

Microinjeção em células aderentes
 > Microinjeção semi-automática de DNA fluorescente e estruturas de 
proteínas

 > Análise de células microinjetadas através de microscopia 
fluorescente

Animais transgênicos 
 > Injeção pronuclear ou citoplásmica em oócitos de ratos fertilizados
 > Injeção de células estaminais embriónicas em blastocítos de rato
 > Transferência de células piezo assistida em embriões de 8 estágio 
de 8 células

Microinjeção em peixe zebra e Oryzias latipes
 > Microinjeção em estirpes marcadoras e CRISPR em embriões de 
estágio de uma célula

 > Rastreio por imagem de eventos com êxito
 > Design de estruturas CRISPR
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 A Eppendorf está empenhada em oferecer planos de serviços completos para seus instrumentos para ajudar você a manter o desempenho 
de excelência de seus instrumentos em seu laboratório. Nossos serviços técnicos de qualidade irão dar a você a sensação de segurança 
operacional, desempenho e conformidade de seu instrumento garantido pela alta qualidade de nossas peças sobressalentes originais. 
Nós inspecionamos seu instrumento fornecemos um relatório detalhado do seu estado atual, assim como um orçamento para serviços de 
manutenção, certifi cação ou reparo, se considerados necessários. 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 

 Paz de espírito
Com apenas uma chamada telefônica 
ou pedido de assistência através de 
nossa página da internet você consegue 
acessar nossa rede de profi ssionais de 
assistência altamente competentes. 
Nosso pessoal qualifi cado de assistência 
assegura que são oferecidas soluções 
personalizadas e exatas com orientação 
e cuidado profi ssional e a nível mundial. 
Para qualquer suporte técnico contate 
sua organização de assistência local. 

 Valor duradouro
Para a vida útil mais produtiva e tempo 
operacional máximo de seu instrumento 
Eppendorf, conseguimos oferecer 
suporte técnico completo e exaustivo a 
partir de uma inspeção prévia através 
de serviços de instalação, manutenção, 
certifi cação e reparo.

Através de engenheiros de assistência 
altamente qualifi cados, disponíveis 
para um deslocamento ao local ou 
em centros de assistência locais, seu 
sistema estará sempre atualizado. Nós 
iremos gerenciar as características 
ampliadas ou opções disponíveis 
que você escolher para manter você 
atualizado com a tecnologia de ponta 
em seu campo. 

 Torne-se um especialista
Nossos profi ssionais de assistência 
em nossos três principais centros 
de assistência de excelência foram 
todos treinados e qualifi cados pelos 
fabricantes na sede e centros de 
competência na Alemanha, os Estados 
Unidos e Malásia para satisfazer suas 
altas expetativas em qualidade de nosso 
produto e execução de serviços.

Nós oferecemos suporte técnico em 
20 países em todo o mundo com 
assistência consistente no local através 
de nossas organizações próprias de 
assistência, e em todos os países 
através de nossa rede de prestadores 
de serviços. 

 Garantimos que graças à manutenção, calibração e serviço de certifi cação regular efetuados pelos nossos técnicos treinados, os seus 
instrumentos de precisão continuarão a atingir resultados repetíveis. 

 Manutenção preventiva
Manutenção preventiva é um calendário 
de medidas de manutenção planejadas 
com o objetivo de prevenir tempos de 
parada e avarias inesperadas através 
de manutenção de rotina e detecção 
precoce de problemas. A Eppendorf 
oferece programas de manutenção para 
atender suas necessidades individuais 
e para manter seu instrumento em 
perfeito estado de funcionamento. 

 Calibração e verifi cação
Os serviços de calibração e verifi cação 
regulares asseguram que é mantida 
a precisão e exatidão de seus 
instrumentos e ferramentas de 
pipetagem e que seus resultados sejam 
consistentes e confi áveis. Oferecemos 
uma ampla gama de opções de serviços 
desde a calibração rápida até serviços 
de calibração customizados (p. ex., 
GLP). Os certifi cados suportam a 
documentação para o seu sistema de 
gerenciamento de alta qualidade. Nós 
também disponibilizamos serviços 
de calibração de pipetas de acordo 
com ISO 17025 em nossos mercados 
maiores.

Serviços IQ/OQ
Serviços de Instalação de Qualifi cação 
& Qualifi cação Operacional asseguram 
que o equipamento está bem 
instalado e funciona de acordo com 
as especifi cações do fabricante. É 
fornecida documentação IQ / OQ para 
ajudar você na preparação de suas 
auditorias de qualidade e regulatórias. 

 ESSENTIAL CHECK
Verifi cação de todas as funções 
fundamentais do produto

ADVANCED MAINTENANCE
Serviço de manutenção preventiva para
atender as especifi cações do fabricante

PREMIUM SERVICE
Solução de contrato de serviço de 
manutenção completa e reparo para 
sua paz de espírito 

 Suport de Certifi cação
O suporte de certifi cação é projetado 
para salvaguardar seus resultados 
e assegurar a conformidade com as 
diretrizes de seu laboratório com os 
documentos de certifi cação necessários. 

Todos os certifi cados e Folhas de dados 
de segurança (MSDS) estão disponíveis 
para baixar em www.eppendorf.com/
epServices 

 Serviço técnico  Manutenção e certifi cação 
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Serviços de manutenção preventiva, calibração e ajuste
A precisão e exatidão das pipetas e dispensadores é importante para a qualidade dos resultados do seu trabalho. A manutenção e calibração 
regulares pela Eppendorf assegura qualidade consistente de resultados.

Nós oferecemos uma gama de opções de serviço:
 > Restabelecimento da conformidade das especificações ISO 8655 ou especificações do fabricante
 > O nosso portfólio de calibração inclui a calibração de acordo com ISO 8655
 > Verificações a preços econômicos 
 > Serviços de calibração customizados
 > Serviços adicionais a pedido 

Nós dispomos de serviços de alta qualidade para calibração, certificação, manutenção e reparo de pipetas e dispensadores para todas  
as marcas de pipetas e dispensadores –, não apenas as nossas. 

Planos de desempenho para pipetas

Serviços adicionais
 > Programa Trade-in
 > Lembrete de intervalos de manutenção
 > Contratos de manutenção personalizados
 > Inspeção de pipetas de todos os fabricantes – não apenas 
Eppendorf

 > Serviço emergencial
 > Manutenção no local
 > Treinamento sobre pipetas, com ênfase em ergonomia  
(PhysioCare Concept®)

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar.

Valor de serviço
 > Instrumentos de manipulação de líquidos manuais confiáveis e 
consistentes

 > Alta confiabilidade de resultados
 > Documentação de suporte GLP

Spa e Wellnes para seus instrumentos manuais de manipulação de 
líquidos para resultados reproduzíveis

BASIC
Verificação necessária

STANDARD
Manutenção e calibração de acordo com ISO 8655

PREMIUM
Serviços de calibração completos de acordo com ISO 8655

CALIBRAÇÃO ISO 17025
 Certificado com dados abrangentes de acordo com ISO 17025

 >  CUSTOMIZADO 
p. ex., verificação de acordo com as especificações do cliente

Operação de manutenção BASIC STANDARD PREMIUM CALIBRAÇÃO
ISO 170254)

Nº de pedido para calibração de pipetas de volume 
fixo

0050 600.015 0050 600.017 0050 600.025 0082 000.000

Nº de pedido para calibração de pipetas e 
dispensadores de volume ajustável

0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 0082 000.001

Nº de pedido para calibração de pipetas de 8 canais 0050 600.116 0050 600.122 0050 600.092 0082 000.002

Nº de pedido para calibração de pipetas de 12 canais 0050 600.128 0050 600.130 0050 600.033 0082 000.003

Nº de pedido para calibração de pipetas de 24 canais 0082 000.114 0082 000.115 0082 000.116 0082 000.117

Inspeção inicial para determinar o estado da pipeta 

Substituia todas as peças avariadas1) 

Manutenção preventiva e limpeza
Limpeza e lubrificação de vedações, O-rings e pistão, 

substituição de peças pequenas, como vedações e 

O-rings, verificação de integridade/dano das vedações

  

Calibração de acordo com ISO 8655 

10 medições por volume de teste (mín, méd, máx)2)

  

Verificação 

4 medições por volume de teste (mín, méd, máx)2)



Documentação
Emissão do relatório de calibração

   

Certificado de calibração ISO 170254)

Certificado abrangente incluíndo marca de acreditação 

ISO 17025 do laboratório



Informação de suporte
Tempo de execução (desde o tempo de recebimento, 

em dias úteis)3)

3-5 3-5 3-5 3-5

1) Handgrip, motor e PCI são precificados separadamente. 2) 10 %, 50 % e 100 % de volumes nominais. 3) Valor padrão, desvios possíveis, excl. duração do transporte. 4) Calibração em laboratórios acreditados
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 Planos de Performance epMotion 96
O Eppendorf epMotion 96 é um pipetador eletrônico semi automático para processamento paralelo, rápido e preciso de placas de teste micro 
de 96 canais. A confi abilidade do sistema eletrônico paralelo de pipetagem é o pré-requisito para uma alta precisão e reprodutibilidade de 
resultados em todas as placas de 96 ou 384 poços. A manutenção e verifi cação da exatidão do seu sistema é recomendado para assegurar 
que seu sistema está dispensando de acordo com as especifi cações.

No fi nal você obterá resultados confi áveis através dos seus aplicativos downstream e suas amostras e reagentes valiosos. A Eppendorf oferece 
uma ampla gama de serviços para diferentes requisitos do usuário, incluíndo documentação de suporte GLP 

 Planos de desempenho epMotion® 96 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Vantagem do serviço
 > Confirmação do desempenho de acordo com as especificações do 
fabricante

 > Confiança nos resultados
 > Documentação em conformidade GLP

96 × confi ança através de desempenho confi rmado! 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de encomenda 0082 030.003 0082 030.004 0082 030.005 0082 030.007 0082 030.008

Verifi cações & Manutenção

Limpeza  

Lubrifi cação da torneira de tiragem  

Verifi car e substituir 96 O-rings dos cones   

Atualização de Software/fi rmware se necessário  

Verifi cação (calibração)

Teste de vazamento (50 µL e 300 µL)     

Teste gravimétrico – erro sistemático (50 µL e 300 µL)   

Teste fotométrico – erro aleatório (2 volumes)   

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório de calibração   

Relatório IQ 

Relatório/certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que 

a garantia Eppendorf tenha expirado)

1)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Número de referência para serviços de Qualifi cação de Instalação e de Operação (IQ/OQ): 0082 030.009
Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 
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 epMotion Planos Performance
epMotion e suas ferramentas de dispensação e instrumenos de precisão. Como tal, devem ser sujeitas regularmente a manutenção e 
calibração, que ajudará a garantir a alta exatidão, precisão e reprodutibilidade contínuas. Com nossas opções de Planos de desempenho 
ajudamos a manter o desempenho de excelência de seu epMotion em um período de tempo maior. Nossos técnicos qualifi cados cuidarão 
de seu instrumento. Nossos serviços de certifi cação incluem todos os testes de função, serviços de calibração e ajuste necessários para a 
instalação e Qualifi cação Operacional (IQ/OQ) do seu instrumento.

 epMotion®Planos de desempenho 

 i    Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Valor do serviço
 > Confiança em resultados de alta qualidade e confiabilidade dos 
instrumentos

 > Processo de assistência fácil
 > Manutenção profissional

Mantenha seu processo em movimento! 

Calibração de ferramentas de dispensação
Calibração de ferramentas de dispensação de acordo com 
ISO 8655 e suportando a sua documentação GLP.

Encontre mais informações sobre nosso programa de 
treinamento em www.eppendorf.com/training 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Nº de pedido para epMotion® 5070 0082 030.013 0082 030.014 0082 030.015 0082 030.017 0082 030.018

Nº de pedido para epMotion® 5073 0082 030.033 0082 030.034 0082 030.035 0082 030.037 0082 030.038

Nº de pedido para epMotion® 5075 0082 030.023 0082 030.024 0082 030.025 0082 030.027 0082 030.028

Limpeza e Manutenção

Limpeza da carcaça e acessórios   

Verifi cação do epMotion® relativamente 

a danos externos visíveis

    

Troca de cabos CAN bus/O-rings de ferramentas de 

dispensação

 

Atualização de Software1)     

Verifi cação funcional

Instalação do instrumento, operação inicial, instrução 

do usuário



Ejetor de ponteiras, sensor de nível e transferidor    

Leitor de código de barras com epBlue™ ID1)   

Módulos térmicos1) e câmara de vácuo1)     

Módulo TMX1)/módulo TMX w. Módulo de dedo 

magnético1)

    

Lâmpada UV/CleanCap (Filtro HEPA)1)     

Memória

Avaliação de dados armazenados  

Verifi cação

Calibração/ajuste do sensor de nível e transferidor    

Calibração/ajuste de câmara de vácuo1)  

Verifi cação dos parâmetros operacionais de ac. com 

as especifi cações

5)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que 

a garantia Eppendorf tenha expirado)

4)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Números de pedido adicionais para Instalação 
combinada e serviços de Qualifi cação Operacional 
(IQ/OQ):

 > For epMotion® 5070: 0082 030.019
 > Para epMotion® 5073: 0082 030.039
 > Para epMotion® 5075: 0082 030.029

Adicionalmente, se precisar de um serviço 
personalizado, troca de peças sobressalentes teremos 
todo gosto em discutir com você seus requisitos.

Nº de pedido para serviços adicionais:
 > Calibração ferramenta de dispensação monocanal < epBlue™ 40.0): 0050 600.036
 > Calibração de ferramenta de dispensação de 8 canais (< epBlue™ 40.0): 5070 005.044
 > Calibração de ferramenta de dispensação de 8 canais ( epBlue™ 40.0): 0050 600.255
 > Calibração de ferramenta de dispensação de 8 canais ( epBlue™ 40.0): 0050 600.259
 > Calibração de termomódulo: 5075 005.018
 > Calibraçao de módulo TMX: 5075 005.174
 > Troca de filtro HEPA: 5073 920.061
 > Troca de lâmpada UV: 5073 920.070

1) Necessário reparar erros.2) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 3) Os conteúdos do serviço de certifi cação 
detalhados estão listados no relatório de OQ.
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Serviços de certificação
Eppendorf disponibiliza serviços de certificação globais, facilitando o processo de validação pelo cliente de acordo com FDA 21 CFR  
Parte 11, EU GMP Anexo 11, GLP e GAMP® 5 durante a vida útil, suportando o processo de Instalação e Qualificação Operacional (IQ/OQ)  
do equipamento e software epMotion® GxP. Toda a qualificação será documentada em detalhe e os usuários serão treinados extensivamente  
e certificados.

epMotion® e Planos Certificação Software GxP

 i  Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar.

Valor de serviço
 > Performance de sistema de acordo com as especificações
 > Documentação de suporte GLP
 > Custos de validação reduzidos devido a qualificação e 
documentação padrão

Good practice in Motion

Certification Plans BASIC

Número de encomenda 5075 005.182

Qualificação da instalação e qualificação operacional (IQ/OQ): de acordo com Eppendorf SOPs, incl. uma calibração da ferramenta de 

dispensação mono  canal e de 8 canais   (baseado em ISO 8655), documentação e certificados completos



epMotion®/epBlue™ Treinamento inicial de usuário: incl. documentos de treinamento e certificados 

epMotion® GxP usuário de software, laboratório de administrador e IT de administrador: incl. documentos e certificados de treinamento 

Serviços adicionais: N.º de encomenda

epMotion® atualização de software GxP,  instalação e treinamento de usuário/administrador, epMotion®/versão epBlue™ 5075 005.220

epMotion® GxP Software de Qualificação de Operação (OQ), de acordo com Eppendorf SOP‘s, incl. calibração de ferramenta de 

dispensação monocanal e 8 canais (baseado em ISO 8655)

5075 005.212

epMotion® GxP Software – calibração de ferramenta de dispensação monocanal (com base em ISO 8655) 5075 005.239

epMotion® GxP Software – calibração de ferramenta de dispensação de 8 canais (com base em ISO 8655) 5075 005.247

Calibração/Ajuste de temperatura módulo TMX Eppendorf ThermoMixer® (epMotion® 5075 TMX/M, 5073/t/vt) 5075 005.174

Calibração/Ajuste para cada Módulo Térmico (epMotion® 5075) 5075 005.018

Manutenção, limpeza, substituição de peças de desgaste a pedido

Requalificação (específico do cliente), depois de alterações do sistema/processo ou ambiente 5070 005.052

Serviços de colocação fora de serviço 5075 005.255

Treinamento do software de usuário GxP epMotion® 5075 005.263
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epMotion® Implementação de aplicação

Pipetagem automática – aplicação difícil?
Tem problemas com um protocolo ou não tem a certeza como otimizar a sua aplicação automática?Temos todos o gosto em ajudar você com 
a sua aplicação. Eppendorf oferece vários serviços de ajuda para aplicações para usuários de epMotion com ensaios de grande e pequena 
escala. A nossa rede de especialistas bem treinados está disponível para treinamento abrangente de aplicações e suporte depois da instalação 
do seu epMotion e durante a configuração dos seus métodos avançados.

Estão disponíveis mais métodos, labware e atualizações de software para descarregamento na nossa página de internet VIP.
www.eppendorf.com/automation

 i  Para mais informações, visite a www.eppendorf.com/epServices.
A otimização de classe de líquidos e Eppendorf Training Center estão apenas disponíveis em países selecionados e os serviços podem variar.

Termos de implementação de aplicações
Eppendorf disponibiliza o suporte no local para programar os seus métodos epMotion para uma aplicação individual bem como a otimização 
de todas as classes de líquidos de acordo com a capacidade do instrumento. É efetuado um teste de viabilidade interno. Depois de completar 
o método no epMotion do cliente, a aplicação será aprovada pelo usuário. Otimização até ao nível máximo de performance!

Implementação de aplicações, seminários e opções de treinamento

Implementação de aplicações1)

 > O Eppendorf epMotion® Implementação de aplicação é intencionada para instrumentos existente e novos. 
Eppendorf dá assistência no local para programar os métodos de aplicação necessários para uma aplicação 
individual bem como otimização de todas as classes de líquidos. Todos os usuários recebem um treinamento 
customizado que inclui todos os elementos necessários para usar esse fluxo de trabalho corretamente.Além disso, 
será preparado e distribuído aos participantes durante o treinamento um manual do usuário personalizado, o qual 
inclui instruções acerca do volume de reagente, da preparação da plataforma e dos acessórios necessários.

a pedido

Otimização de classes de líquidos1)

 > Inspeção inicial do líquido
 > Ajuste dos parâmetros da classe do líquido
 > Confirmação de que o líquido é manipulado da melhor forma de acordo com a capacidade do instrumento

0082 030.169

Treinamento no local
 > epMotion® treinamento inicial: epBlue™ programação de software e utilização, funções do hardware, etc.
 > epMotion® GxP software - treinamento dois dias

a pedido

5075 005.263
1) Nossos especialista no local completam a programação, otimizam e/ou ajudam na aplicação do projeto para além dos seminários e treinamentos. O contrato de aplicação não inclui ou garante a geração de 
dados relevantes da aplicação. É necessário que todo o equipamento (epMotion® e ferramentas) esteja devidamente calibrado e em boas condições de funcionamento antes do início do contrato de assistência. 
Todos os líquidos/reagentes e consumíveis (ponteiras, placas, tubos, etc.) devem ser disponibilizados pelo cliente.
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 Planos de Performance de regulagem da temperatura e agitação
As condições de aquecimento, refrigeração e agitação certas são muito facilitadas com nossos instrumentos de regulagem da temperatura 
e agitação. Compreendemos também que ligeiros desvios na temperatura e frequência de agitação das amostras pode afetar suas condições 
de reação e poderá conduzir a resultados não reprodutíveis. Para garantir a você o funcionamento preciso do instrumento oferecemos serviços 
de manutenção projetados pelo fabricante. Os nossos serviços de certifi cação suportam seus requisitos de Gerenciamento de Qualidade/IO) 
e Qualifi cação Operacional (QO) de acordo com as especifi cações do fabricante.

Com nossas opções de Planos de Performance asseguramos que seus instrumentos se encontram em bom estado de funcionamento através 
de manutenção profi ssional e serviço de certifi cação. 

 Planos de Performance Controle de Temperatura e Agitação 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Vantagem do serviço
 > Operação e resultados confiáveis do sistema
 > Documentação em conformidade GLP

Nós cuidamos de suas amostras – 
com nossa ampla oferta de serviços 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de pedido 0082 100.003 0082 100.004 0082 100.005 0082 100.007 0082 100.008

Verifi cações externas e manutenção

Limpeza da carcaça  

Inspeção visual da caixa   

Inspeção visual do suporte de placas  

Limpeza dos acessórios  

Inspeção visual dos acessórios   

Equipamentos Internos e Acessórios

Limpeza de peças e grupos internos  

Inspeção visual de peças e grupos internos  

Inspeção visual da conexão elétrica  

Verifi cação funcional

Verifi cação da entrega 

Instalação do equipamento e operação inicial 

Instrução do usuário 

Verifi cação do LED, visor e teclado  

Verifi cação do sensor de agitação por vórtex  

Verifi cação funcional com funções de assistência  

Verifi cação de detecção de SmartBlock ou termobloco    

Verifi cação de agitação, aquecimento, refrigeração 

e agitação por vortexing1)

  

Verifi cação e medição de agitação, aquecimento, 

refrigeração e agitação por vórtex



Verifi cação de proteção contra sobrecarga  

Verifi cação das ventoinhas  

Verifi cação de detecção de ThermoTop  

Verifi cação do temporizador timer 

Memória

Avaliação de dados armazenados  

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Etiqueta com a data do serviço para confi rmar 

o serviço Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que 

a garantia Eppendorf tenha expirado)

2)

Período de contrato um ano um ano um ano N/D N/D

Número incluído de manutenções preventivas um um um N/D N/D

Número de referência para serviços de Qualifi cação de Instalação e de Operação (IQ/OQ): 0082 100.009
Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Sem medição. 2) Contate seu representante de serviço Eppendorf local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis.
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 Planos de Performance Centrifuge
Sistemas de Gerenciamento da Qualidade cada vez mais pedem assistência regular para centrífugas e rotores, tanto em um estado operacional 
quanto em um estado desmontado para garantir um ambiente de trabalho seguro.
Inspeções funcionais garantem que todas as especifi cações técnicas, tais como a precisão de temperatura, a velocidade de rotação e o tempo 
de funcionamento, estejam em conformidade com as especifi cações do fabricante. Os Planos de Performance da Centrífuga ajudam com sua 
preparação para auditorias internas e externas. 

 Planos de desempenho para centrífugas 

 Valor do serviço
 > Máxima segurança em seu laboratório
 > Documentação de suporte GLP
 > Vida útil longa do sistema

Descanse enquanto suas amostas são centrifugadas seguramente 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Faça um intervalo e assista a este vídeo sobre manutenção de 
rotina recomendada para sua centrífuga 
www.eppendorf.com/centrifuge-video 

Operação de assistência ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de Referência para microcentrífuga 
sem refrigeração

0082 020.003 0082 020.004 0082 020.005 5424 860.036 0082 020.008

Número de Referência para microcentrífuga 
com refrigeração

0082 020.013 0082 020.014 0082 020.015 5424 860.044 0082 020.018

Número de Referência para multiproposta 
sem refrigeração

0082 020.023 0082 020.024 0082 020.025 5810 860.040 0082 020.028

Número de Referência para multiproposta 
com refrigeração

0082 020.033 0082 020.034 0082 020.035 5810 860.059 0082 020.038

Limpeza e Manutenção

Limpeza da carcaça/Verifi cação da bandeja para água 

de condensação 1)

  

Limpeza e verifi cação da bacia do rotor e peças internas  

Verifi cação do instrumento para qualquer dano    

Verifi cação de estabilidade, carcaça, visor e teclado  

Atualização de Software se necessário  

Verifi cação do fecho motorizado da tampa    

Verifi cação funcional

Confi guração do instrumento/Operação inicial/ 

Instruções do usuário



Verifi cação de detecção do rotor   

Verifi cação de sensores de temperatura 1) 

e sensor de velocidade

  

Verifi cação da detecção de desequilíbrio 1)  

Realizar execução de teste do sistema     

Memória

Avaliação dos dados armazenados  

Verifi cação

Verifi cação dos parâmetros operacionais de ac. com as 

especifi cações

 3)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório de QI e Certifi cado 

Relatório de QF e Certifi cado 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que a 

garantia Eppendorf tenha expirado)

2)

Período de contrato um ano um ano um ano N/D N/D

Número incluído de manutenções preventivas um um um N/D N/D

Números de pedido adicionais para serviços combinados de Qualifi cação de Instalação e Qualifi cação operacional (IQ/OQ):
 > Para microcentrífuga sem refrigeração: 0082 020.009
 > Para microcentrífuga com refrigeração: 0082 020.019
 > Para multiusos sem refrigeração: 0082 020.029
 > Para multiusos com refrigeração: 0082 020.039

Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Casos em que a característica está presente. 2) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 
3) Os conteúdos detalhados do serviço de certifi cação estão listados no Relatório OQ. 
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Serviços de inspeção
Os rotores e guinchos estão sujeitos a desgaste normal durante a operação regular, podendo ser danificados em resultado disso. Riscos na 
superfície, entre outros, podem afetar a resistência a substâncias químicas e acelerar o processo de corrosão. A tensão de elevado número 
de ciclos aumenta a probabilidade de fissuras microscópicas. Estas microfissuras podem ser detectadas precocemente durante uma inspeção 
qualificada, permitindo a substituição do rotor antes de ocorrerem danos graves. 

Planos de garantia de qualidade para rotores

 i  Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar.

Faça um intervalo e assista a este vídeo sobre 
manutenção de rotina recomendada para sua centrífuga 
www.eppendorf.com/centrifuge-video

Benefício do serviço
 > Integridade da amostra e desempenho consistente
 > Maximiza a vida útil do rotor 
 > Confiança para operação mais segura
 > Instruções de cuidados/uso do rotor
 > Desconto em novo rotor

Confiança vem através de inspeção profissional!

Serviço de inspeção de rotores Períodos de assistência recomendados Rotores de ângulo fixo Rotores de balanço livre e 
guinchos

Inspeção visual do rotor 1) Anualmente 5424 860.109 5810 860.113
1) Para todos os rotores e acessórios Eppendorf

Número de pedido adicional para verificação obrigatória do rotor de acordo com as regulamentações específicas do país: 5424 860.150

Atenção: 
Todos os rotores têm de estar limpos e secos antes da inspeção ou serão aplicados custos de limpeza às taxas em vigor.

Cuide bem do seu rotor

Riscos na superfície do rotor podem reduzir a sua resistência a 
químicos e favorecer a corrosão. Recomendamos que verifique o 
rotor e orifícios do rotor semanalmente ou mensalmente dependendo 
da utilização. A manutenção regular e os processos de limpeza 
permitem alcançar o tempo de vida útil completa do equipamento.
1.  Desligue a centrífuga e limpe a carcaça da centrífuga. Se 

necessário, limpe com detergentes suaves.
2.  Retire os copos e o rotor. Para centrífugas refrigeradas:

 > Descongele o gelo da superfície do rotor.
 > Esvazie e limpe a bandeja de água.

3.  Limpe a câmara do rotor e a haste do motor. Se necessário, limpe 
com detergente neutro ou utilize álcool de 70% para desinfecção.
Nota:DESCONECTE a centrífuga antes de utilizar soluções de 
limpeza. 

4.  Verifique se o rotor ou os copos têm corrosão. Se tiverem corrosão 
ou apresentarem qualquer danos não os utilize. A limpeza deve 
ser efetuada em intervalos frequentes e imediamente depois de 
qualquer derrame!

5.  Se necessário, autoclave o rotor, as tampas do rotor e copos 
a 121°C, 20 min. Nunca use a radiação UV, beta, gamma ou 
qualquer fonte de alta radiação. Limpe o rotor, a tampa do rotor, 
junta de borracha, copos e adaptadores com um pano sem fios 
e detergentes diluídos, álcool ou detergentes contendo álcool. 
Depois limpe as juntas com um pano úmido e enxagúe bem com 
água destilada. Utilize um escova com ponteira não metálica para 
limpar os orifícios do rotor. 

6.  Coloque as peças viradas ao contrário em um pano seco. Para 
evitar que as tampas estanques a aerossóis ficam danificadas, 
armazene as tampas separadas do rotor/copos.

7. Coloque um pouco de lubrificante de centrífuga no dedo.
8.  Lubrifique as ranhuras dos copos, eixo e junta de borracha. 

Verifique se as tampas estanques a aerossóis devem ser 
substituídas. A estanquidade apenas é garantida se as juntas 
estiverem intactas. Lubrifique as roscas dos rotores de ângulo  
fixo depois de limpar e autoclavar.

9.  Deixe a tampa da centrífuga aberta de noite para o condensado 
evaporar.
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 Planos de desempenho para fotometria 

 Vantagem do serviço
 > Operação confiável do sistema ao longo de toda 
a vida útil do sistema

 > Documentação de suporte GLP

Estar sintonizado no comprimento de onda certo! 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Planos de Performance Fotometria
Resultados qualitativos e reprodutíveis dependem da qualidade da instrumentação e das medições. Para otimizar a precisão, exatidão 
e linearidade fotométrica e fl uorimétrica, seu instrumento deve ser verifi cado regularmente e ajustado por um técnico de serviço Eppendorf.
Planos de Performance Fotometria incluem uma escolha de programas de manutenção preventiva projetados para verifi car que seu 
instrumento atende as especifi cações do fabricante. Também tratamos da limpeza necessária, ajustes de instrumentos e disponibilizamos 
documentação completa e certifi cados.
Os serviços de certifi cação de Qualifi cação da Instalação (IQ) e Qualifi cação Operacional (OQ) asseguram que seus requisitos de 
Gerenciamento de Qualidade sejam atendidos, oferecendo a você a garantia qualifi cada que seu fotômetro está fornecendo resultados 
com a maior qualidade possível. 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número para pedido para Eppendorf BioPhotometer® 0082 110.003 0082 110.004 0082 110.005 0082 110.007 6132 005.018

Número para pedido para 
Eppendorf BioSpectrometer®

0082 110.013 0082 110.014 0082 110.015 0082 110.017 6135 005.019

Limpeza e Manutenção

Limpeza da carcaça e do compartimento da cubeta   

Limpeza e inspeção de peças internas e do caminho 

óptico

 

Verifi car a existência de danos     

Inspeção da carcaça/Teste de estabilidade    

Atualização de software  

Verifi cação funcional

Instalação do instrumento, operação inicial, instruções 

do usuário



Verifi cação do teclado e visor    

Teste de impressão e porta USB (master/slave1))    

Defi nir número de fl ashes  

Teste dsDNA –260 nm (Biophotometer plus)   

Autoteste (Biospectrometer/Biophotometer D30)     

Memória

Avaliação de dados armazenados   

Verifi cação

Teste do fotômetro (erro sistemático/precisão 

de comprimento de onda

e teste de exatidão fotométrica/fl uorescência1))

  

Verifi cação/ajuste da temperatura1)   

Verifi cação dos parâmetros operacionais de ac. com 

as especifi cações

3)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Adesivo datado da manutenção para confi rmar 

a manutenção Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que a 

garantia Eppendorf tenha expirado)

2)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Números de pedido adicionais para serviços combinados de Qualifi cação da Instalação e Qualifi cação Operacional (IQ/OQ):
 > Para Eppendorf BioPhotometer®: 0082 110.009
 > Para Eppendorf BioSpectrometer®: 0082 110.019

Número de pedido para serviços adicionais:
 > Teste de fotômetro para Eppendorf BioPhotometer®: 6132 005.026
 > Teste de fotômetro para Eppendorf BioSpectrometer®: 6135 005.027
 > Teste de fotômetro para Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence: 6137 005.008
 > Verificação da temperatura para Eppendorf BioSpectrometer® kinetic: 6136 005.004 

1) Quando a função estiver presente. 2) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 3) Os conteúdos do serviço de 
certifi cação detalhados estão listados no relatório de OQ.
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 Mastercycler® Planos de Desempenho 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/
epservices. Planos de desempenho estão disponíveis em países 
selecionados e os serviços podem variar. 

 Planos de Performance Mastercycler
Para assegurar que seu instrumento está funcionando de forma consistente a desempenho máximo e para garantir resultados reprodutíveis 
em um período de tempo maior, nós oferecemos programas de manutenção para atender suas necessidades. Nossos serviços de manutenção 
são um pré-requisito para a verifi cação da temperatura do cycler. A conformidade exata com temperaturas defi nidas é crucial para obter 
resultados reprodutíveis.
Nossos serviços de certifi cação suportam os seus requisitos de Gerenciamento de Qualidade através da Qualifi cação da Instalação (IQ) 
e Qualifi cação Operacional (OQ) de acordo com as especifi cações dos fabricantes para garantir o funcionamento preciso do instrumento. 
Com nossas opções de Planos de Performance iremos assegurar que seus instrumentos estão em bom estado de funcionamento através 
de manutenção profi ssional e serviços de qualifi cação do fabricante. 

 Vantagem do serviço
 > Alta confiabilidade de resultados
 > Resultados sempre confiáveis e reproduzíveis
 > Documentação de suporte GLP

Continue trabalhando – com confi ança absoluta 

 Verifi cação adicional de temperatura e serviços de certifi cação:
Verifi cação da temperatura de posições de poços selecionados e 
ajuste da temperatura do bloco do ciclador é recomendada para 
assegurar a consistência e exatidão do instrumento.

Verifi cação sequencial da temperatura – medição de uma 
temperatura de cada vez
Nº de pedido:
 > Para Mastercycler® X50, pro, nexus: 6321 897.000
 > Sistema de verificação da temperatura (calibrado em um 
laboratório de acordo com ISO 17025): 0082 040.027

Verifi cação paralela da temperatura - medição de vários poços em 
simultâneo e das velocidades de rampa entre 40 – 90 °C.
Número de pedido:
 > para Mastercycler® MX50, pro, nexus, em países selecionados: 
6321 897.507 

Obtenha localmente informações de pedido para Certifi cação de 
sistemas de verifi cação da temperatura (monopoço e multipoço) 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Nº de pedido para Mastercycler® X50, pro, nexus 0082 040.043 0082 040.044 0082 040.045 0082 040.047 0082 040.048

Verifi cações externas e manutenção

Limpeza do módulo MC  

Inspeção visual da caixa   

Limpeza da tampa aquecida  

Inspeção visual dos acessórios  

Equipamentos Internos e Acessórios

Limpeza de peças e grupos internos  

Inspeção visual de peças e grupos internos  

Inspeção visual da conexão elétrica (incl. alimentação 

elétrica)

 

Atualização de software  

Verifi cação funcional

Verifi cação da entrega 

Instalação do equipamento e operação inicial 

Instrução do usuário 

LED, verifi cação do visor e teclado     

Verifi cação da interface USB    

Verifi cação do touchscreen    

Verifi cação do termobloco     

Verifi cação da tampa aquecida     

Verifi cação da(s) ventoinha(s)     

Verifi cação da temperatura – com sistema monocanal    

Verifi cação de tamperatura – com sistema multicanal 

(se aplicável1))

   

Memória

Avaliação de dados armazenados  

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que a 

garantia Eppendorf tenha expirado)

1)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Números de pedido para serviços combinados de Qualifi cação da Instalação e Qualifi cação Operacional (IQ/OQ):
 > Para Mastercycler® 0082 040.039
 > Para Mastercycler® MX50, pro, nexus: 0082 040.049

Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Contate seu representante de serviços Eppendorf local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis.
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 Planos de desempenho ULT Freezer 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Valor de serviço
 > Maior tempo de funcionamento e risco reduzido de falha 
do sistema

 > Vida útil longa dos instrumentos
 > Confirmação da performance de acordo com as especificações 
do fabricante

Proteja as suas amostras valiosas! 

 Planos de Performance ULT Freezer
ULTOs freezers Eppendorf Ultra-Low Temperature (ULT) oferecem a você o design avançado e as funções intuitivas no exterior  que aprecia 
mais a segurança e desempenho que você necessita para suas amostras mais valiosas no interior. O desempenho confi ável e efi ciente é 
esperado durante anos de funcionamento perfeito de qualquer de nossos Freezers ULT , que variam em confi guração e capacidade. Além de 
nossa garantia padrão alargada, a Eppendorf oferece Planos de Performance Freezer ULT para atender as necessidades de seu laboratório 
aumentando ao mesmo tempo sua paz de espírito.
Você pode escolher entre verifi cações funcionais essenciais, planos de manutenção preventiva ou serviços de certifi cação de Qualifi cação da 
instalação e Qualifi cação operacional (IQ/OQ). Esses protocolos são projetados para verifi car, validar e promover o desempenho confi ável do 
freezer de acordo com as especifi cações do fabricante. 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de pedido 0082 070.003 0082 070.004 0082 070.005 0082 070.007 0082 070.008

Verifi cações externas e manutenção

Verifi cação do ambiente de instalação     

Verifi cação de peças e montagem elétrica    

Verifi cação da instalação do sistema de back-up 

de CO2 /LN2
1)

   

Verifi cação do sistema de monitoramento de 

temperatura independente1)

   

Operação da mola de pressão a gás da tampa do freezer 

(apenas freezers horizontais)

  

Alinhamento da maçaneta da porta    

Alinhamento e selagem da porta externa (apenas freezer 

vertical)

  

Inspeção e limpeza do fi ltro de ar    

Equipamentos Internos e Acessórios

Inspeção e limpeza ventilação aquecida/condensador    

Condição e funcionamento de portas/tampas internas   

Compressores: verifi cação da temperatura operacional   

Ventilador de arrefecimento: estado do motor 

da ventoinha, mancais, pás da ventoinha

  

Condição de isolamento – dos canos do circuito 

de refrigeração

  

Condição de cabos elétricos   

Operação de visor e teclas    

Funcionamento do sensor de temperatura da câmara, 

funções de alarme

   

Verifi cação da funcionalidade da porta de comunicação 

RS-232

  

Validação e Metrologia

Validação e ajuste de parâmetros de operação 

de acordo com especifi cações da Eppendorf

   3)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida    

Etiqueta com a data do serviço para confi rmar 

o serviço Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que a 

garantia Eppendorf tenha expirado)

2)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Número de referência para serviços de Qualifi cação de Instalação e de Operação (IQ/OQ): 0082 070.009. 
Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Quando a função estiver presente 2) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 3) Os conteúdos do serviço de 
certifi cação detalhada estão listados no relatório de OQ: por ex. teste da bateria, alarme, efi cácia do vácuo e ciclo de teste fi nal.
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 Planos de desempenho manipulação de células 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Planos de Performance Cell Manipulation
Desde nossos técnicos de Aplicação de vendas e em campo experientes a nosso Grupo de apoio ao cliente e assistência técnica treinado, 
nossa equipe inteira demonstra uma paixão por ajudar você a atingir o sucesso com seu trabalho em manipulação celular. Nossa combinação 
de produtos e serviços de excelência irá preparar você para uma Performance ótima.
Com nossas opções de Planos de Performance nós asseguramos que seus instrumentos estão em bom estado de funcionamento através de 
serviços profi ssionais de inspeção e manutenção incluindo a troca de peças devido a desgaste.
Os serviços de Instalação e Qualifi cação Operacional (IQ/OQ) asseguram que seus instrumentos de manipulação celular Eppendorf são 
fornecidos, instalados e estão funcionando de forma consistente a desempenho máximo de acordo com as especifi cações do fabricante. 
Certifi cação IQ/OQ suporta a documentação para o seu sistema de gerenciamento de qualidade.

Valor de serviço
 > Funcionamento de sistema confiável com total performance 
durante a vida útil do sistema

 > Documentação de suporte GLP

Instrumentos precisos e exatos melhoram ainda mais o seu êxito 
da manipulação celular! 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de pedido para eletroporadores 0082 010.003 0082 010.004 0082 010.005 0082 010.007 0082 010.008

Número de pedido para microinjetores/
micromanipuladores

0082 010.013 0082 010.014 0082 010.015 0082 010.017 0082 010.018

Verifi cações Externas e Manutenção

Limpeza da carcaça   

Verifi cação de teclado   

Inspeção visual de visor   

Teste estabilidade   

Equipamentos Internos e Acessórios

Limpeza de peças internas  

Teste de vazamento e estanquidade 

(CellTram®/FemtoJet®)

   

Troca de óleo (CellTram® Oil/vario)   

Inspeção de contatos (eletroporador)   

Atualização do software  

Verifi cação funcional

Verifi cação da entrega 

Instalação do equipamento e operação inicial 

Instrução do usuário 

Teste módulo motor (micromanipulador)    

Teste de sistema    

Memória

Análise de estatística de erros    

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que 

a garantia Eppendorf tenha expirado)

1)

Período de contrato um ano um ano um ano N/D N/D

Número incluído de manutenções preventivas um um um N/D N/D

Números de pedido adicionais para Instalação combinada e serviços de Qualifi cação Operacional (IQ/OQ): 
 > Para eletroporadores: 0082 010.009
 > Para microinjetores/micromanipuladores: 0082 010.019
 > Eppendorf PiezoXpert® Verificação atuador: 5194 075.016

Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis.
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 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Planos de Performance incubadora CO2

As incubadoras CO2 são o instrumento fundamental em laboratórios de cultura celular. Elas possuem complexos sistemas de controle 
dinâmico para manter parâmetros de cultivo defi nidos pelo usuário. A medição exata e feedback de controle de múltiplas variáveis ambientais 
são necessárias de forma a otimizar o crescimento e a proliferação celular, reduzindo simultaneamente a variação intercelular na fi siologia, 
função metabólica e expressão.
Os componentes dos Planos de Performance Incubadora CO2 incluem uma gama de protocolos de manutenção preventiva para verifi car, 
validar e promover um desempenho contínuo e estável da incubadora, otimizando a conformidade do instrumento com parâmetros de cultivo 
programados.
Os serviços de certifi cação de Qualifi cação da Instalação (IQ) e Qualifi cação Operacional (OQ) asseguram que seus requisitos de 

Gerenciamento de Qualidade sejam atendidos, garantindo que sua 
incubadora de CO2 está funcionado corretamente de acordo com as 
especifi cações do fabricante. 

Valor de serviço
 > Resultados confiáveis durante muito tempo
 > Melhora a consistência e produtividade do cultivo

A nossa cultura para paz de espírito! 

 Planos de desempenho de incubadora CO2  

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de encomenda 0082 060.003 0082 060.004 0082 060.005 0082 060.007 0082 060.008

Verifi cações Externas e Manutenção

Verifi cação do ambiente de instalação     

Verifi cação do fornecimento elétrico/gás e ligações    

Substituição dos fi ltros de linha de CO₂ 

e função auto-zero

  

Verifi cação de juntas das portas e dobradiças das portas    

Equipamentos Internos e Acessórios

Verifi cação da condição de todos os sensores da unidade 

de gás, temperatura e umidade

   

Verifi cação da segurança de prateleira de incubadora/ e 

sistema de empilhamento

   

Verifi cação da presença e condição de operação das 

coberturas de sensores

  

Verifi cação da condição de gavetas de umidade   

Verifi cação do estado do sistema de cabeamento, PCI’s, 

visor e controlador

  

Verifi cação da funcionalidade do alarme   

Validação e Metrologia

Validação e ajuste de parâmetros de operação de acordo 

com especifi cações da Eppendorf

   2)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida    

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que a 

garantia Eppendorf tenha expirado)

1)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Número de referência para serviços de Qualifi cação de Instalação e de Operação (IQ/OQ): 0082 060.009. 
Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 2) Os conteúdos do serviço de certifi cação detalhados estão listados no 
relatório de OQ: por ex. verifi cação da temperatura, CO₂, velocidade, alarme e ciclo de teste fi nal.
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Planos de Performance Shaker biológico

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/epservices. 
Planos de desempenho estão disponíveis em países selecionados e os 
serviços podem variar. 

 Planos de Performance Shaker biológico
Os shakers biológicos são essenciais para aplicações de cultura celular e têm de estar em uso contínuo durante anos. Variações relativamente 
pequenas e curtas no funcionamento do shaker podem infl uenciar signifi cativamente o resultado do cultivo, com efeitos negativos sobre 
produção e/ou expressão celular. Os Planos de Performance Shaker biológico da Eppendorf asseguram desempenho consistente e confi ável 
atendendo as especifi cações do fabricante.
Os Planos de Performance Shaker biológico incluem uma escolha de protocolos de manutenção preventiva projetados para verifi car e validar 
o desempenho estável do shaker.
Serviços de certifi cação para Qualifi cação de Instalação (IQ) e Qualifi cação Operacional (OQ) suportam os seus requisitos de gerenciamento 
de qualidade através da garantia que o seu shaker biológico funciona corretamente e de acordo com as especifi cações do fabricante.

Valor de serviço
 > Melhora a confiabilidade e consistência
 > Tempo de funcionamento máximo e vida útil longa dos 
instrumentos

Cuidados para o seu shaker – otimize suas culturas! 

Operação de manutenção ESSENTIAL 
CHECK

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número do Pedido para agitadores com aquecimento/
resfriamento

0082 080.003 0082 080.004 0082 080.005 0082 080.007 0082 080.008

Número do Pedido para agitadores abertos 0082 080.013 0082 080.014 0082 080.015 0082 080.017 0082 080.018

Número do Pedido para agitadores com aquecimento 0082 080.023 0082 080.024 0082 080.025 0082 080.027 0082 080.028

Número de pedido para agitadora S44i 0082 080.213 0082 080.214 0082 080.215 0082 080.217 0082 080.218

Número de pedido para agitadoras industriais 0082 080.033 0082 080.034 0082 080.035 0082 080.037 0082 080.038

Verifi cações Externas e Manutenção

Verifi cação do ambiente de instalação     

Verifi car fornecimento e conectores de eletricidade/gás1)    

Verifi cação do estado/funcionamento dos sensores de 

porta/tampa aberta

   

Verifi cação da segurança de portas/tampas, manípulos, 

molas de pressão a gás da porta1) e dobradiças

   

Equipamentos Internos e Acessórios

Verifi cação da segurança de mecanismo do shaker; 

lubrifi cação dos mancais não vedados, como 

apropriado1)

 

Verifi cação do motor de transmissão do shaker e 

ventoinha de circulação1)

  

Verifi cação da condição da transmissão por correia; 

ajuste da tensão de correia como necessário

 

Limpeza e verifi cação do condensador1)  

Validação e Metrologia

Validação e ajuste de parâmetros de operação de acordo 

com especifi cações da Eppendorf

   3)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Autocolante datado do serviço para confi rmar serviço 

Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que a 

garantia Eppendorf tenha expirado)

2)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Números de pedido para serviços combinados de Qualifi cação da Instalação e Qualifi cação Operacional (IQ/OQ): 
 > Para agitador aberto: 0082 080.019
 > Para agitador com aquecimento: 0082 080.029
 > Para agitador com aquecimento/refrigeração: 0082 080.009
 > Para agitadora S44i: 0082 080.219
 > Para agitador industrial: 0082 080.039

Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Quando a possuir esta função.2) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 3) Os conteúdos do serviço de certifi cação 
detalhados estão listados no relatório de OQ: por ex. verifi cação de rpm, temperatura, alarmes e ciclo de teste fi nal.
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 Planos de Performance Incubadora agitadora S41 

 i   Para obter mais informações, acesse www.eppendorf.com/
epservices. Planos de desempenho estão disponíveis em países 
selecionados e os serviços podem variar. 

 Planos de Performance agitadora S41i
A versatilidade única da agitadora New Brunswick™ S41i suporta a cultura simultânea de células aderentes e células em suspensão. 
Os mínimos desvios no ambiente de cultivo podem produzir resultados indesejáveis. Para assegurar resultados reprodutíveis e para proteger 
suas culturas valiosas contra variáveis indesejáveis, nós oferecemos uma gama de serviços de manutenção.
Para seus requisitos de gerenciamento de qualidade nós também oferecemos serviços de certifi cação que incluem a certifi cação de 
Qualifi cação de Instalação (IQ) e Qualifi cação Operacional (OQ), permitindo uma performance otimizada do instrumento, estabilidade 
e exatidão dos parâmetros de culturas de acordo com as especifi cações do fabricante.

Valor de serviço
 > Performance confiável do sistema e dos resultados de culturas 
durante a vida útil completa do sistema

 > Documentação de suporte GLP

Sistema otimizado - resultados confi áveis! 

Operação de manutenção VERIFICAÇÃO 
ESSENCIAL

ADVANCED 
MAINTENANCE

PREMIUM 
SERVICE

Qualifi cação da 
instalação (IQ)

Qualifi cação 
operacional 
(OQ)

Número de encomenda 0082 050.003 0082 050.004 0082 050.005 0082 050.007 0082 050.008

Verifi cações Externas e Manutenção

Verifi cação do ambiente de instalação     

Verifi cação do fornecimento elétrico/gás e ligações    

Substituição do fi ltro de linha de CO2 e fi ltro da função 

auto-zero

 

Equipamentos Internos e Acessórios

Verifi cação da segurança de plataformas do shaker 

e suportes de frascos

   

Verifi cação da segurança de prateleira de incubadora/ 

e sistema de empilhamento

   

Substituição das vedações de compartimento de 

plataforma

 

Verifi cação da condição de gavetas de umidade  

Verifi cação da condição de correia de transmissão 

do shaker

 

Verifi cação da condição da unidade CO2 e sensores 

de temperatura

   

Validação e Metrologia

Validação e ajuste de parâmetros de operação de acordo 

com especifi cações da Eppendorf

   2)

Documentação

Lista de verifi cação fornecida   

Adesivo datado da manutenção para confi rmar 

a manutenção Eppendorf

    

Relatório e certifi cado IQ 

Relatório e certifi cado OQ 

Informação de suporte

Custos de reparos/substituição de peças fora do escopo 

da visita de manutenção preventiva (em casos em que 

a garantia Eppendorf tenha expirado)Eppendorf

1)

Período de contrato um ano um ano um ano n/d n/d

Número incluído de manutenções preventivas um um um n/d n/d

Número de pedido para serviços combinados de Qualifi cação da instalação e Qualifi cação operacional (IQ/OQ): 0082 050.009. 
Adicionalmente se precisar de um serviço personalizado, teremos todo gosto em discutir com você os seus requisitos.
1) Contate seu representante Eppendorf Service local para obter detalhes sobre descontos e/ou potenciais custos adicionais aplicáveis. 2) Os conteúdos do serviço de certifi cação detalhados estão listados no 
relatório de OQ: por ex. verifi cação da temperatura, CO₂, velocidade, alarme e ciclo de teste fi nal.
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www.eppendorf.com/catalog

Reservado o direito a erros ou alterações técnicas.

Planos de Performance Bioprocess

Estão disponíveis detalhes e informações 
de pedido para todos os planos de 
performance bioprocess no catálogo 
Bioprocess 2018/2019!

Planos de Performance Bioprocess
Os sistemas de bioprocessamento incluem várias tecnologias avançadas. O alto desempenho requere uma interação suave dos subsistemas  
e consumíveis em pleno funcionamento. A manutenção regular pode engenheiros qualificados ajuda a manter um funcionamento confiável  
e se não for efetuada pode provocar resultados não confiáveis, reparos caros e paradas demoradas. Os planos de performance de bioprocesso 
da Eppendorf ajudam a manter um performance otimizado do seu equipamento durante anos de utilização frequente.
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Os seguintes produtos estão disponíveis nas variantes 

de conexão à rede listadas. Para variantes de conexão 

à rede para as quais não estão listados números de 

pedido separados (número de código –), os números 

de pedido válidos são também os listados na primeira coluna ou na 

descrição do produto. As versões assinaladas com n.d. não estão 

disponíveis. Produção relativa ao pedido está assinalada com *

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

epMotion® 96 5069 000.012 5069 000.020 5069 000.039 5069 000.047 5069 000.004 5069 000.055 5069 000.004

epMotion® 96 with 2-position slider 5069 000.110 5069 000.128 5069 000.136 5069 000.144 5069 000.101 5069 000.152 5069 000.101

epMotion® 96xl 5069 000.217 5069 000.225 5069 000.233 5069 000.241 5069 000.209 5069 000.250 5069 000.209

epMotion® 96xl with 2-position slider 5069 000.314 5069 000.322 5069 000.330 5069 000.349 5069 000.306 5069 000.357 5069 000.306

epMotion® 5070 EasyCon 5070 006.032 5070 007.002 5070 007.003 5070 007.004 5070 007.001 5070 007.005 5070 007.001

epMotion® 5070f EasyCon 5070 006.108 5070 007.102 5070 007.103 5070 007.104 5070 007.101 5070 007.105 5070 007.101

epMotion® 5070 MultiCon 5070 000.282 5070 007.012 5070 007.013 5070 007.014 5070 007.011 5070 007.015 5070 007.011

epMotion® 5070f MultiCon 5070 000.283 5070 007.112 5070 007.113 5070 007.114 5070 007.111 5070 007.115 5070 007.111

epMotion® P5073 5073 000.000 5073 000.227 5073 000.035 5073 000.043 5073 000.019 5073 000.051 5073 000.019

epMotion® M5073 5073 000.205 5073 000.221 5073 000.230 5073 000.248 5073 000.507 5073 000.256 5073 000.213

epMotion® P5073c 5073 000.302 5073 007.202 5073 007.203 5073 007.204 5073 007.201 5073 007.205 5073 007.201

epMotion® M5073c 5073 000.400 5073 007.302 5073 007.303 5073 007.304 5073 000.515 5073 007.305 5073 007.301

epMotion® 5073l EasyCon 5073 000.582 5073 007.402 5073 007.403 5073 007.404 5073 007.401 5073 007.405 5073 007.401

epMotion® 5073l MultiCon 5073 000.590 5073 007.412 5073 007.413 5073 007.414 5073 007.411 5073 007.415 5073 007.411

epMotion® 5073lc EasyCon 5073 000.604 5073 007.502 5073 007.503 5073 007.504 5073 007.501 5073 007.505 5073 007.501

epMotion® 5073lc MultiCon 5073 000.612 5073 007.512 5073 007.513 5073 007.514 5073 007.511 5073 007.515 5073 007.511

epMotion® 5073m EasyCon 5073 000.787 5073 007.802 5073 007.803 5073 007.804 n.d. 5073 007.805 5073 007.801

epMotion® 5073m MultiCon 5073 000.795 5073 007.812 5073 007.813 5073 007.814 5073 000.884 5073 007.815 5073 007.811

epMotion® 5073mc EasyCon 5073 000.809 5073 007.902 5073 007.903 5073 007.904 n.d. 5073 007.905 5073 007.901

epMotion® 5073mc MultiCon 5073 000.817 5073 007.912 5073 007.913 5073 007.914 5073 000.892 5073 007.915 5073 007.911

epMotion® 5075l 5075 000.301 * * * * * *

epMotion® 5075t 5075 000.302 * * * * * *

epMotion® 5075t NGS solution 5075 000.962 * * * * * *

epMotion® 5075tC NGS solution 5075 000.963 * * * * * *

epMotion® 5075v 5075 000.303 * * * * * *

epMotion® 5075vt 5075 000.304 * * * * * *

epMotion® 5075m 5075 000.305 * * * * * *

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Eppendorf ThermoMixer® C, basic device without 
thermoblock

5382 000.015 5382 000.031 5382 000.066 5382 000.074 5382 000.023 5382 000.082 5382 000.023

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, with thermoblock for 
24 reaction vessels 0.5 mL

5386 000.010 5386 000.036 5386 000.060 5386 000.079 5386 000.028 5386 000.087 5386 000.028

Eppendorf ThermoMixer® F1.5, with thermoblock for 
24 reaction vessels 1.5 mL

5384 000.012 5384 000.039 5384 000.063 5384 000.071 5384 000.020 5384 000.080 5384 000.020

Eppendorf ThermoMixer® F2.0, with thermoblock for 24 
reaction vessels 2.0 mL

5387 000.013 5387 000.030 5387 000.064 5387 000.072 5387 000.021 5387 000.080 5387 000.021

Eppendorf ThermoMixer® FP, with thermoblock for 
Microplates and Deepwell Plates, including lid

5385 000.016 5385 000.032 5385 000.067 5385 000.075 5385 000.024 5385 000.083 5385 000.024

Eppendorf ThermoStat™ C, basic device without thermoblock 5383 000.019 5383 000.035 5383 000.060 5383 000.078 5383 000.027 5383 000.086 5383 000.027

MixMate®, incl. 3 tube holders: PCR 96, 0.5 mL, 1.5/2.0 mL 5353 000.014 5353 000.030 5353 000.073 5353 000.081 n.d. n.d. 5353 000.022

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Centrifuge MiniSpin® plus, with Rotor F-45-12-11 5453 000.015 5452 000.060 5452 000.085 n.d. n.d. n.d.

Centrifuge MiniSpin®, with Rotor F-45-12-11 5452 000.010 5453 000.060 5453 000.089 n.d. n.d. n.d.

Centrifuge 5418 R, with Rotor FA-45-18-11 and rotor lid 5401 000.010 5401 000.060 5401 000.080 5401 000.030 5401 000.056 5401 000.021

Centrifuge 5420, without rotor 5420 000.318 5420 000.369 5420 000.288 5420 000.237 5420 000.253 5420 000.229

Centrifuge 5420, with aerosol-tight Rotor FA-24x2 5420 000.113 5420 000.164 5420 000.083 5420 000.032 5420 000.059 5420 000.024

Centrifuge 5424 R, with Rotor FA-45-24-11 5404 000.010 5404 000.060 5404 000.081 5404 000.030 5404 000.057 5404 000.022

Centrifuge 5424 R, with Rotor FA-45-24-11 5404 000.410 5404 000.460 5404 000.480 5404 000.430 5404 000.456 5404 000.421

Centrifuge 5424 R, without rotor 5404 000.610 5404 000.265 5404 000.286 n.d. 5404 000.251 5404 000.227

Centrifuge 5424 R, without rotor 5404 000.210 5404 000.660 5404 000.685 5404 000.634 5404 000.650 5404 000.626

Centrifuge 5425, without rotor 5405 000.310 5405 000.360 5405 000.280 n.d. 5405 000.255 5405 000.220

Centrifuge 5425, without rotor 5405 000.719 5405 000.760 5405 000.689 5405 000.638 5405 000.654 5405 000.620

Centrifuge 5425, with Rotor FA-24x2 5405 000.115 5405 000.166 5405 000.085 n.d. 5405 000.050 5405 000.026

Centrifuge 5425, with Rotor FA-24x2 5405 000.514 5405 000.565 5405 000.484 5405 000.433 5405 000.450 5405 000.425

Centrifuge 5427 R 5409 000.010 5409 000.060 5409 000.080 5409 000.039 5409 000.055 5409 000.020

Centrifuge 5427 R, with Rotor FA-45-12-17 5409 000.630 5409 000.660 5409 000.683 n.d. 5409 000.659 5409 000.624

Centrifuge 5427 R, with Rotor FA-45-30-11 5409 000.530 5409 000.565 5409 000.586 5409 000.519 5409 000.551 5409 000.527

Centrifuge 5427 R, with Rotor FA-45-48-11 5409 000.210 5409 000.260 5409 000.284 5409 000.233 5409 000.250 5409 000.225

Centrifuge 5430, without rotor 5427 000.015 5427 000.060 5427 000.089 5427 000.038 5427 000.054 5427 000.020

Centrifuge 5430, without rotor 5427 000.610 5427 000.660 5427 000.682 5427 000.631 5427 000.658 5427 000.623

Centrifuge 5430, with Rotor FA-45-30-11 incl. rotor lid 5427 000.210 5427 000.260 5427 000.283 5427 000.232 5427 000.259 5427 000.224

Centrifuge 5430, with Rotor FA-45-30-11 incl. rotor lid 5427 000.415 5427 000.465 5427 000.488 5427 000.437 5427 000.453 5427 000.429

Centrifuge 5430 R, without rotor 5428 000.205 5428 000.255 5428 000.287 5428 000.236 5428 000.252 5428 000.228

Centrifuge 5430 R, without rotor 5428 000.610 5428 000.655 5428 000.686 5428 000.635 5428 000.651 5428 000.627

Centrifuge 5430 R, with Rotor FA-45-30-11 incl. rotor lid 5428 000.010 5428 000.060 5428 000.082 5428 000.031 5428 000.058 5428 000.023

Centrifuge 5430 R, with Rotor FA-45-30-11 incl. rotor lid 5428 000.410 5428 000.460 5428 000.481 5428 000.430 5428 000.457 5428 000.422

Números de pedido para diferentes variantes de conexão à rede

Automated Liquid Handling

Sample Preparation

Centrifuges and Rotors - General Lab Products
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Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Centrifuge 5702, without rotor 5702 000.010 5702 000.065 5702 000.086 5702 000.043 5702 000.051 5702 000.817

Centrifuge 5702, with Rotor A-4-38 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes, 2 sets of 2 adapters

5702 000.320 5702 000.365 5702 000.388 n.d. 5702 000.353 5702 000.345

Centrifuge 5702 R, without rotor 5703 000.010 5703 000.060 5703 000.080 5703 000.039 5703 000.055 5703 000.047

Centrifuge 5702 R, with Rotor A-4-38 incl. adapters for 
13/16 mm blood collection tubes, 2 sets of 2 adapters

5703 000.320 5703 000.360 5703 000.381 n.d. 5703 000.357 5703 000.349

Centrifuge 5702 R, with Rotor A-4-38 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes, 2 sets of 2 adapters

5703 000.425 5703 000.460 5703 000.489 n.d. 5703 000.454 5703 000.470

Centrifuge 5702 RH, without rotor 5704 000.010 5704 000.060 5704 000.083 5704 000.032 5704 000.059 5704 000.040

Centrifuge 5804, without rotor 5804 000.010 5804 000.060 5804 000.080 n.d. 5804 000.056 5804 000.170

Centrifuge 5804 R, without rotor 5805 000.010 5805 000.060 5805 000.084 n.d. 5805 000.050 n.d.

Centrifuge 5804, with Rotor A-4-44 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5804 000.320 5804 000.360 5804 000.382 * 5804 000.358 5804 000.374

Centrifuge 5804, with Rotor S-4-72 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5804 000.520 5804 000.565 5804 000.587 * 5804 000.552 5804 000.544

Centrifuge 5804, with Rotor A-4-44 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5804 000.320 5805 000.365 5805 000.386 * 5805 000.351 5805 000.378

Centrifuge 5804, with Rotor S-4-72 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5804 000.520 5805 000.665 5805 000.688 * 5805 000.653 5805 000.645

Centrifuge 5810, without rotor 5810 000.010 5810 000.060 5810 000.084 n.d. 5810 000.050 5810 000.190

Centrifuge 5810 R, without rotor 5811 000.015 5811 000.065 5811 000.088 n.d. n.d. n.d.

Centrifuge 5810 R, with Rotor A-4-62 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5811 000.325 5811 000.360 5811 000.380 * 5811 000.355 5811 000.371

Centrifuge 5810, with Rotor A-4-81 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5810 000.420 5810 000.460 5810 000.483 * 5810 000.459 5810 000.475

Centrifuge 5810 R, with Rotor A-4-81 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5811 000.420 5811 000.465 5811 000.487 * 5811 000.452 5811 000.479

Centrifuge 5810, with Rotor S-4-104 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5810 000.525 5810 000.560 5810 000.580 * 5810 000.556 5810 000.548

Centrifuge 5810 R, with Rotor S-4-104 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5811 000.620 5811 000.660 5811 000.681 * 5811 000.657 5811 000.649

Centrifuge 5810, with Rotor S-4-104 incl. adapters for 
13/16 mm round-bottom tubes

5810 000.620 5810 000.665 5810 000.688 * 5810 000.653 5810 000.670

Centrifuge 5810, with Rotor A-4-62 incl. adapters for 
15/50 mL conical tubes

5810 000.320 5810 000.365 5810 000.386 5810 000.378 5810 000.351 5810 000.378

Centrifuge 5810 R, with Rotor S-4-104 incl. adapters for 
13/16 mm round-bottom tubes

5811 000.820 5810 000.665 5811 000.886 * 5811 000.851 5811 000.843

Centrifuge 5910 R, without rotor 5942 000.010 5942 000.060 5942 000.083 5942 000.059 5942 000.024

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4xUniversal 5942 000.315 5942 000.360 5942 000.385 5942 000.350 5942 000.326

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4xUniversal 5942 000.215 5942 000.265 5942 000.288 5942 000.253 5942 000.229

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4xUniversal 5942 000.410 5942 000.460 5942 000.482 5942 000.458 5942 000.423

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4x750 5942 000.515 5942 000.560 5942 000.580 5942 000.555 5942 000.520

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4x500 5942 000.615 5942 000.665 5942 000.687 5942 000.652 5942 000.628

Centrifuge 5910 R, with Rotor S-4x400 5942 000.710 5942 000.760 5942 000.784 5942 000.750 5942 000.725

Centrifuge 5920 R, without rotor 5948 000.010 5948 000.060 5948 000.085 5948 000.050 5948 000.026

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4xUniversal-Large 5948 000.910 5948 000.960 5948 000.980 5948 000.956 5948 000.921

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4xUniversal-Large 5948 000.810 5948 000.860 5948 000.883 5948 000.859 5948 000.824

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.210 5948 000.260 5948 000.280 5948 000.255 5948 000.220

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.410 5948 000.460 5948 000.484 5948 000.450 5948 000.425

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x1000 5948 000.315 5948 000.365 5948 000.387 5948 000.352 5948 000.328

Centrifuge 5920 R, with Rotor S-4x750 5948 000.510 5948 000.560 5948 000.581 5948 000.557 5948 000.522

Concentrator plus basic device 5305 000.100 5305 000.169 5305 000.185 5305 000.193 5305 000.142 5305 000.150 n.d.

Concentrator plus complete system 5305 000.304 5305 000.363 5305 000.380 5305 000.398 5305 000.347 5305 000.355 5305 000.371

Concentrator plus complete system 5305 000.509 5305 000.568 5305 000.584 5305 000.592 5305 000.541 5305 000.550 5305 000.576

Concentrator plus complete system 5305 000.703 5305 000.762 5305 000.589 5305 000.797 5305 000.746 5305 000.754 5305 000.770

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Eppendorf BioPhotometer® D30 6133 000.001 6133 000.028 6133 000.036 6133 000.044 6133 000.010 6133 000.052 6133 000.010

Eppendorf µCuvette® G1.0 and  
Eppendorf BioPhotometer® D30

6133 000.907 6133 000.909 6133 000.910 6133 000.911 6133 000.908 6133 000.912 6133 000.908

Eppendorf BioSpectrometer® basic 6135 000.009 6135 000.025 6135 000.033 6135 000.041 6135 000.017 6135 000.050 6135 000.050

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 6137 000.006 6137 000.022 6137 000.030 6137 000.049 6137 000.014 6137 000.057 6137 000.014

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf BioSpectrometer® 
fluorescence

6137 000.901 6137 000.903 6137 000.904 6137 000.905 6137 000.902 6137 000.906 6137 000.902

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 6136 000.002 6136 000.029 6136 000.037 6136 000.045 6136 000.010 6136 000.053 6136 000.053

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf BioSpectrometer® 
kinetic

6136 000.800 6136 000.029 6136 000.827 6136 000.835 6136 000.851 6136 000.843 6136 000.851

Eppendorf µCuvette® G1.0 and Eppendorf BioSpectrometer® 
basic

6135 000.904 6135 000.906 6135 000.907 6135 000.908 6135 000.905 6135 000.909 6135 000.905

Thermal Printer DPU-S445 6135 011.000 6135 012.007 n.d. n.d. 6135 010.004 n.d. 6135 011.000

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Mastercycler® nexus 6333 000.014 6333 000.049 6333 000.065 6333 000.073 6333 000.030 n.d. 6333 000.030

Mastercycler® nexus eco 6332 000.010 6332 000.045 6332 000.061 6332 000.070 6332 000.037 n.d. 6332 000.037

Mastercycler® nexus gradient 6331 000.017 6331 000.041 6331 000.068 6331 000.076 6331 000.033 n.d. 6331 000.033

Mastercycler® nexus flat 6335 000.011 6335 000.046 6335 000.062 6335 000.070 6335 000.038 6335 000.089 6335 000.038

Mastercycler® nexus flat eco 6330 000.013 6330 000.048 6330 000.064 6330 000.072 6330 000.021 6330 000.080 6330 000.021

Mastercycler® nexus GSX1 6345 000.010 6345 000.044 6345 000.060 6345 000.079 6345 000.028 6345 000.087 6345 000.028

Mastercycler® nexus GSX1e 6347 000.017 6347 000.041 6347 000.068 6347 000.076 6347 000.025 6347 000.084 6347 000.025

Mastercycler® nexus SX1e 6348 000.010 6348 000.045 6348 000.061 6348 000.070 6348 000.029 6348 000.088 6348 000.029

Mastercycler® nexus SX1 6346 000.013 6346 000.048 6346 000.064 6346 000.072 6346 000.021 6346 000.080 6346 000.021

Mastercycler® nexus GX2 6336 000.015 6336 000.040 6336 000.066 6336 000.074 n.d. 6336 000.082 6336 000.023

Mastercycler® nexus GX2e 6338 000.012 6338 000.047 6338 000.063 6338 000.071 n.d. 6338 000.080 6338 000.020

Mastercycler® nexus X2 6337 000.019 6337 000.043 6337 000.060 6337 000.078 6337 000.027 6337 000.086 n.d.

Mastercycler® nexus X2e 6339 000.016 6339 000.040 6339 000.067 6339 000.075 n.d. 6339 000.083 6339 000.024

Mastercycler® X50s 6311 000.010 6311 000.045 6311 000.061 6311 000.070 n.d. 6311 000.088 n.d.

Mastercycler® X50a 6313 000.018 6313 000.042 6313 000.069 6313 000.077 n.d. 6313 000.085 n.d.

Mastercycler® X50p 6315 000.015 6315 000.040 6315 000.066 6315 000.074 n.d. n.d. n.d.

Mastercycler® X50h 6316 000.019 6316 000.043 6316 000.060 6316 000.078 n.d. 6316 000.086 n.d.

Mastercycler® X50i 6301 000.012 6301 000.047 6301 000.063 6301 000.071 n.d. 6301 000.080 n.d.

Mastercycler® X50l 6303 000.010 6303 000.044 6303 000.060 6303 000.079 n.d. 6303 000.087 n.d.

Mastercycler® X50r 6305 000.017 6305 000.041 6305 000.068 6305 000.076 n.d. 6305 000.084 n.d.

Mastercycler® X50t 6306 000.010 6306 000.045 6306 000.061 6306 000.070 n.d. 6306 000.088 n.d.

Centrifuges and Rotors - General Lab Products Detection

PCR
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Fonte de alimentação 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 208-230 V, 60 Hz 120-220 V, 60 Hz

CryoCube® F570,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

F570300001 F570200005 F570400005

CryoCube® F570h,with LED interface, green cooling 
liquids, and air-cooling

F570320001 F570220005

CryoCube® F570hw,with LED interface, green 
cooling liquids, and water-cooling

F570320101

Innova® U535,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

U9430-0001 U9430-0000 U9430-0002

HEF® U410,with LED interface, green cooling 
liquids, and air-cooling

U9260-0008 U9260-0007

Premium U410,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

U9260-0001 U9260-0000 U9260-0002

Innova® U360,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

U9425-0001 U9425-0000

Innova® U101,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

U9420-0001 U9420-0000

Innova® C760 ,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

U9410-0001 U9410-0002

CryoCube® FC660,with LED interface, classic 
cooling liquids, and air-cooling

F660300001 F660400005

Innova® C585,with LED interface, classic cooling 
liquids, and air-cooling

U9400-0001 U9400-0000 U9400-0002

CryoCube® FC660h,with LED interface, green 
cooling liquids, and air-cooling

F660320001 F660420005

CO2 back-up system, narrow version, U9043-0004 U9043-0002

LN2 back-up system, narrow version, U9044-0004 U9044-0002

CO2 back-up system, premium version, U9043-0008

LN2 back-up system, premium version, U9044-0008 U9044-0006

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China USA Japan

F740h 3/DL/a 100V JP F740040016

F740h 3/DL/a 208V + 120V Twistlock US F740540015

F740h 3/DL/a 230V EU F740340011 F740340012 F740340013 F740340014

F740h 3/DR/a 100V JP F740040026

F740h 3/DR/a 208V + 120V Twistlock US F740540024

F740h 3/DR/a 230V EU F740340021 F740340022 F740340023 F740340024

F740h 5/DL/a 100V JP F740400036

F740h 5/DL/a 208V + 120V Twistlock US F740540035

F740h 5/DL/a 230V EU F740340031 F740340032 F740340033 F740340034

F740h 3/DR/a 100V JP F740040026

F740h 3/DR/a 208V + 120V Twistlock US F740540025

F740h 3/DR/a 230V EU F740340021 F740340022 F740340023 F740340024

CryoCube F740hi 5/DL/a 100V JP F740020036

CryoCube F740hi 5/DL/a 120 US F740220035

CryoCube F740hi 5/DL/a 208V US F740420035

CryoCube F740hi, 5/DL/a, 230V/50Hz, EU F740320031 F740320032 F740320033 F740320034

CryoCube F740hi 3/DL/a 100V JP F740020016

CryoCube F740hi 3/DL/a 120 US F740220015

CryoCube F740hi 3/DL/a 208V US F740420015

CryoCube F740hi, 3/DL/a, 230V/50Hz, EU F740320011 F740320012 F740320013 F740320014

CryoCube F740iw 5/DL/w 100V JP F740020136

CryoCube F740iw 5/DL/w 120 US F740220135

CryoCube F740iw 5/DL/w 208V US F740420135

CryoCube F740hiw, 5/DL/w, 230V/50Hz, EU F740320131 F740320132 F740320133 F740320134

CryoCube F740hiw 3/DL/w 100V JP F740020116

CryoCube F740hiw 3/DL/w 120 US F740220115

CryoCube F740hiw 3/DL/w 208V US F740420115

CryoCube F740hiw, 3/DL/w, 230V/50Hz, EU F740320111 F740320112 F740320113 F740320114

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentinia ROW

Eppendorf Eporator®, for bacteria and yeasts 4309 000.019 4309 000.035 4309 000.051 4309 000.060 4309 000.027 4309 000.078 n.d.

Eppendorf PiezoXpert®, for piezo-assisted micromanipulation, 
incl. actuator 2, foot control and spacer plate and grip head 
4 size 0

5194 000.016 5194 000.032 5194 000.059 5194 000.067 5194 000.024 5194 000.075 n.d.

FemtoJet® 4x, programmable microinjector with external 
pressure supply (not included)

5253 000.017 5253 000.033 5253 000.050 5253 000.068 5253 000.025 5253 000.076 n.d.

FemtoJet® 4i, programmable microinjector with integrated 
pressure supply

5252 000.013 5252 000.030 5252 000.056 5252 000.064 5252 000.021 5252 000.072 n.d.

Eppendorf InjectMan® 4, micromanipulator with dynamic 
movement control

5192 000.019 5192 000.035 5192 000.043 5192 000.051 5192 000.027 5192 000.060 –

Eppendorf TransferMan® 4m, micromanipulator with 
DualSpeed™ joystick for direct and dynamic movement 
control1)

5191 000.015 5191 000.031 – – – – –

Eppendorf TransferMan® 4r, micromanipulator with 
DualSpeed™ joystick for direct and dynamic movement 
control

5193 000.012 5193 000.039 5193 000.047 5193 000.055 5193 000.020 5193 000.063 –

1) For availability in your country, please contact your local sales organization.

Freezers Cell Technology
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Fonte de alimentação 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 60 Hz 100 V, 50 Hz

New Brunswick™ Innova® 40, 1.9 cm (3/4 in) M1299-0082 M1299-0080 M1299-0081 M1299-0083

New Brunswick™ Innova® 40, 2.5 cm (1 in) M1299-0092 M1299-0090 M1299-0091 M1299-0093

New Brunswick™ Innova® 40R, 1.9 cm (3/4 in) M1299-0086 M1299-0084 M1299-0085 M1299-0087

New Brunswick™ Innova® 40R, 2.5 cm (1 in) M1299-0096 M1299-0094 M1299-0095 M1299-0097

New Brunswick™ Innova® 42, 1.9 cm (3/4 in) M1335-0002 M1335-0000 M1335-0001 M1335-0003

New Brunswick™ Innova® 42, 2.5 cm (1 in) M1335-0012 M1335-0010 M1335-0011 M1335-0013

New Brunswick™ Innova® 42R, 1.9 cm (3/4 in) M1335-0006 M1335-0004 M1335-0005 M1335-0007

New Brunswick™ Innova® 42R, 2.5 cm (1 in) M1335-0016 M1335-0014 M1335-0015 M1335-0017

New Brunswick™ Innova® 43, 2.5 cm (1 in) M1320-0002 M1320-0000 M1320-0001 M1320-0003

New Brunswick™ Innova® 43, 5.1 cm (2 in) M1320-0012 M1320-0010 M1320-0011 M1320-0013

New Brunswick™ Innova® 43R, 2.5 cm (1 in) M1320-0006 M1320-0004 M1320-0005 M1320-0007

New Brunswick™ Innova® 43R, 5.1 cm (2 in) M1320-0016 M1320-0014 M1320-0015 M1320-0017

New Brunswick™ Innova® 44, 2.5 cm (1 in) M1282-0002 M1282-0000 M1282-0001 M1282-0003

New Brunswick™ Innova® 44, 5.1 cm (2 in) M1282-0012 M1282-0010 M1282-0011 M1282-0013

New Brunswick™ Innova® 44R, 2.5 cm (1 in) M1282-0006 M1282-0004 M1282-0005 M1282-0007

New Brunswick™ Innova® 44R, 5.1 cm (2 in) M1282-0016 M1282-0014 M1282-0015 M1282-0017

New Brunswick™ I26, 2.5 cm (1 in) M1324-0002 M1324-0000

New Brunswick™ I26R, 2.5 cm (1 in) M1324-0006 M1324-0004 M1324-0005

New Brunswick™ Excella® E24, 1.9 cm (3/4 in) M1352-0002 M1352-0000 M1352-0001

New Brunswick™ Excella® E24R, 1.9 cm (3/4 in) M1352-0006 M1352-0004 M1352-0005

New Brunswick™ Excella® E25, 2.5 cm (1 in) M1353-0002 M1353-0000 M1353-0001 M1353-0003

Fonte de alimentação 230 V, 50 Hz 230 V, 50/60 Hz 220/230 V, 50/60 Hz 230/240 V, 50/60 Hz 240 V, 50/60 Hz

New Brunswick™ Excella® E25, 2.5 cm (1 in) M1353-0002 n.d. n.d. n.d. n.d.

New Brunswick™ Excella® E25R, 2.5 cm (1 in) M1353-0006 n.d. n.d. n.d. n.d.

New Brunswick™ Innova® 2000, 1.9 cm (0.75 in) n.d. n.d. M1190-0002 n.d. M1190-0003

New Brunswick™ Innova® 2050, 1.9 cm (0.75 in) n.d. n.d. M1190-0012 n.d. M1190-0013

New Brunswick™ Innova® 2100, 1.9 cm (0.75 in) n.d. n.d. M1194-0002 n.d. M1194-0003

New Brunswick™ Innova® 2150, 1.9 cm (0.75 in) n.d. n.d. M1194-0012 n.d. M1194-0013

New Brunswick™ Innova® 2300, 2.5 cm (1 in) n.d. n.d. M1191-0002 n.d. M1191-0003

New Brunswick™ Innova® 2300, 5.1 cm (2 in) n.d. n.d. M1191-0022 n.d. M1191-0023

New Brunswick™ Innova® 2350, 2.5 cm (1 in) n.d. n.d. M1191-0012 n.d. M1191-0013

New Brunswick™ Innova® 2350, 5.1 cm (2 in) n.d. n.d. M1191-0032 n.d. M1191-0033

New Brunswick™ Innova® 5000, 5.1 cm (2 in) n.d. n.d. M1196-0002 n.d. M1196-0003

New Brunswick™ Innova® 5050 Rack System n.d. n.d. * M1232-0101 *

New Brunswick™ Innova® 5051 Rack Extension n.d. n.d. * M1232-0111 *

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China ROW

Galaxy® 48 R,Standard CO48300001 CO48300002 CO48300003 CO48300004 CO48200005

Galaxy® 48 R,1 – 19 % O2 Control CO48320001 CO48320002 CO48300003 CO48320004 CO48220005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection CO48310001 CO48310002 CO48310003 CO48310004 CO48210005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control CO48330001 CO48330002 CO48330003 CO48330004 CO48230005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 2-Split Inner Door CO48312001 CO48312002 CO48312003 CO48312004 CO48212005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control CO48310041 CO48310042 CO48310043 CO48310044 CO48210045

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, Humidity Package CO48310061 CO48310062 CO48310063 CO48310064 CO48210065

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door CO48312041 CO48312042 CO48312043 CO48312044 CO48212045

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 0.1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO48312061 CO48312062 CO48312063 CO48312064 CO48212065

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door CO48332001 CO48332002 CO48332003 CO48332004 CO48232005

Galaxy® 48 R,High-Temp Disinfection, 1 – 19 % O2 Control, 2-Split Inner Door, 
Humidity Package

CO48332011 CO48332012 CO48332013 CO48332014 CO48232015

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China ROW

New Brunswick™ S41i S41I230011 S41I230012 S41I230013 S41I230014 S41I120010

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China ROW

C170, Std, Right, 230 V EU 6734 000.011 6734 000.012 6734 000.013 6734 000.014 6734 010.015

C170i, Std, Right, 230 V EU 6731 000.011 6731 000.012 6731 000.013 6731 000.014 6731 010.015

C170i, Std, Right, Copper, 230 V EU 6731 000.511 6731 000.512 6731 000.513 6731 000.514 6731 010.515

C170i, Std, Left, 230 V EU 6731 000.021 6731 000.022 6731 000.023 6731 000.024 6731 010.025

C170i, Std, Left, Copper, 230 V EU 6731 000.521 6731 000.522 6731 000.523 6731 000.524 6731 010.525

Fonte de alimentação Europe UK/HKG Australia China Japan Argentina Brazil ROW

Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) orbit, 2.5 cm (1 in) S44i300001 S44i300002 S44i300003 S44i300004 S44i000006 S44i300008 S44i300009 S44i200005

Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) orbit, 2.5 cm (1 in) S44i310001 S44i310002 S44i310003 S44i310004 S44i010006 S44i310008 S44i310009 S44i210005

Innova® S44i, 2.5 cm (1 in) orbit, 2.5 cm (1 in) S44i311001 S44i311002 S44i311003 S44i311004 S44i311008 S44i311009 S44i211005

Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit, 5.1 cm (2 in) S44i320001 S44i320002 S44i320003 S44i320004 S44i020006 S44i320008 S44i320009 S44i220005

Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit, 5.1 cm (2 in) S44i330001 S44i330002 S44i330003 S44i330004 S44i030006 S44i330008 S44i330009 S44i230005

Innova® S44i, 5.1 cm (2 in) orbit, 5.1 cm (2 in) S44i331001 S44i331002 S44i331003 S44i331004 S44i331008 S44i331009 S44i231005

ShakerIncubator
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Fonte de alimentação 120 V, 60 Hz 120 V, 50/60 Hz 100/120 V,  
50/60 Hz

100 V, 60 Hz 100 V,50 Hz 100 V, 50/60 Hz

New Brunswick™ Excella® E25, 2.5 cm (1 in) M1353-0000 M1353-0001

New Brunswick™ Excella® E25R, 2.5 cm (1 in) M1353-0004 M1353-0005

New Brunswick™ Innova® 2000, 1.9 cm (0.75 in) M1190-0000 M1190-0001

New Brunswick™ Innova® 2050, 1.9 cm (0.75 in) M1190-0010 M1190-0011

New Brunswick™ Innova® 2100, 1.9 cm (0.75 in) M1194-0000 M1194-0001

New Brunswick™ Innova® 2150, 1.9 cm (0.75 in) M1194-0010 M1194-0011

New Brunswick™ Innova® 2300, 2.5 cm (1 in) M1191-0000 M1191-0001

New Brunswick™ Innova® 2300, 5.1 cm (2 in) M1191-0020 M1191-0021

New Brunswick™ Innova® 2350, 2.5 cm (1 in) M1191-0010 M1191-0011

New Brunswick™ Innova® 2350, 5.1 cm (2 in) M1191-0030 M1191-0031

New Brunswick™ Innova® 5000, 5.1 cm (2 in) M1196-0000 M1196-0001

New Brunswick™ Innova® 5050 Rack System M1232-0100

New Brunswick™ Innova® 5051 Rack Extension  M1232-0110  

Shaker
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ALBANIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

ALGERIA
Eurl la Nouvelle Technologie de Santé (N.T.S)
Coopérative Abbas Laghrour 
Bt B, No. 02
16308 Kouba Alger
ALGERIA
Tel :+ 213 (0) 21 29 87 52 / 75 /70
Fax:+ 213 (0) 21 29 89 80
email : nts-dz@hotmail.com 

ANGOLA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

ARMENIA
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

AUSTRALIA*
Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.
Level 1, 97 Waterloo Road
Macquarie Park, NSW 2113
AUSTRALIA
Tel.: +61 2 9889 5000
Fax: +61 2 9889 5111
info@eppendorf.com.au
www.eppendorf.com

AUSTRIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

AZERBAIJAN
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

BAHRAIN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

BANGLADESH
MBiologix
House # 39 (4th Floor), Road # 14, 
Sector # 13
Uttara Model Town
Dhaka-1230
BANGLADESH
Tel: +88-02-8933572
Fax: +88-02-8933484
sales@mbiologix.com

BANGLADESH*
Eppendorf India Limited
Plot No: 18, 19, 20 (Part)
Sidco Industrial Estate (South Phase)
Ambattur, Chennai 600 058
INDIA
Tel.: +91 44 66 31 22 00
info@eppendorf.co.in
www.eppendorf.co.in

BELARUS
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

BELGIUM*
Eppendorf Belgium N.V./S.A. 
Nijverheidslaan 22
3200 Aarschot 
BELGIUM 
Tel.: +32 16 52 58 10
Fax: +32 1657 2753 
Info-be@eppendorf.be 
www.eppendorf.be 

BHUTAN*
Eppendorf India Limited
Plot No: 18, 19, 20 (Part)
Sidco Industrial Estate (South Phase)
Ambattur, Chennai 600 058
INDIA
Tel.: +91 44 66 31 22 00
info@eppendorf.co.in
www.eppendorf.co.in

BOSNIA-HERZEGOVINA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

BOTSWANA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

BRAZIL
Eppendorf do Brasil Ltda.
Rua Presidente Antônio Cândido, nº 80
05083-060. Alto da Lapa – São Paulo
BRAZIL
Tel.: +55 11 3648 5400
eppendorf@eppendorf.com.br
www.eppendorf.com.br

BRUNEI*
Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd. 
Suite 11.03 & 11.04, 11th Floor
Menara HeiTech Village 
Persiaran Kewajipan USJ 1
47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel.: +60 3 8023 2769
Fax: +60 3 8023 3720
eppendorf@eppendorf.com.my
www.eppendorf.com.my

BRUNEI
Medicorp Sdn Bhd Block A, Unit 8, 9 & 10 
Bangunan Hj Lajim & Anak-Anak, Kg. KiarongBE 
1318, BRUNEI
Tel: +673 2424 768 / 769
Fax: +673 2424 770
www.medicorp.biz
sales@medicorp.biz

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 01.11.2018

BULGARIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

CAMBODIA
DKSH Cambodia
10, Street 240
Chaktomuk, Daun Penh District
Phnom Penh City
CAMBODIA
Tel.: +855 23 218 670
Fax: +855 23 218 571
olivier.drouet@dksh.com
www.europcontinents.com; www.dksh.com

CANADA*
Eppendorf Canada Ltd.
2810 Argentia Road, Unit # 2
Mississauga, Ontario L5N 8L2
CANADA
Tel.: +1 800 263 8715
        +1 905 826 5525
Fax: +1 905 826 5424
canada@eppendorf.com
www.eppendorf.ca

CHINA*
Eppendorf (Shanghai) International 
Trade Co., Ltd.
17th Floor, You You International Plaza
No. 76 Pu Jian Road
Shanghai 200127, P.R. CHINA
Tel.: +86 21 38560500
Fax: +86 21 38560555
market.info@eppendorf.cn
www.eppendorf.cn

CHINA*
Eppendorf (Shanghai) International
Trade Co., Ltd., Beijing Office
Unit 1901、1902、1911A，19F, Tower B, Pacific 
Century Place,
A2 North Gongti Road, 
Chaoyang District, Beijing 100027, P.R. CHINA
Tel.: +86 10 8836 0998
Fax: +86 10 8836 0501
market.info@eppendorf.cn
www.eppendorf.cn

CHINA*
Eppendorf China Ltd. 
Guangzhou Office
Room 2006-07, Tower B, China Int’l Center
No.33 Zhong Shan San Road
Guangzhou 510055, P.R.CHINA
Tel.: +86 20 8375 4160
Fax: +86 20 8385 4130
market.info@eppendorf.cn
www.eppendorf.cn 

CHINA*
Eppendorf China Ltd.
Hong Kong Office 
Unit 1801-05, Westin Centre
26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG SAR, P.R. CHINA 
Tel.: +852 3528 8900
Fax: +852 3528 8980
info@eppendorf.hk
www.eppendorf.hk

CROATIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

CYPRUS*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

CZECH REPUBLIC*
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 323 605 454
Eppendorf@eppendorf.cz
www.eppendorf.cz

DENMARK*
Eppendorf Nordic A/S
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +45 43 24 00 00
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

EGYPT
Trust Medical SAE
28, Israa St. Moallemin
Giza, Cairo
EGYPT
Tel: +20 233051544,+20 233051543
Fax:+20 233447333
t.medicaltme@gmail.com

EGYPT
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

EGYPT**
For Bioprocess:
United Scientific Equipment 
24 Elsobky street, Dokki 
Giza
EGYPT
Tel: +202 33367880 
Fax:+202 37613211 
cleobio@link.net

ESTONIA
Quantum Eesti AS
Saekoja 36a
50107 Tartu
ESTONIA
Tel.: +372 7 301320
Fax: +372 7 304 310
quantum@quantum.ee
www.quantum.ee

ETHIOPIA
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

FINLAND*
Eppendorf Nordic A/S
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +358 9 88 171 305
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

FRANCE*
EPPENDORF FRANCE SAS
2/6 rue du Château d'Eau
78360 Montesson
FRANCE
Tel.: +33 1 30 15 67 40
Fax: +33 1 30 15 67 45
eppendorf@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Por favor acesse o site local para obter mais informações sobre o revendedor
** Produtos NBS 
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GERMANY*
Eppendorf Vertrieb
Deutschland GmbH
Peter-Henlein-Straße 2
50389 Wesseling-Berzdorf
GERMANY
Tel.: +49 2232 418-0
Fax: +49 2232 418-155
vertrieb@eppendorf.de
www.eppendorf.de

GEORGIA
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

GHANA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel:  +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

GREECE*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

HONG KONG SAR*
Eppendorf China Ltd.
Hong Kong Office 
Unit 1801-05, Westin Centre
26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG SAR, P.R. CHINA 
Tel.: +852 3528 8900
Fax: +852 3528 8980
info@eppendorf.hk
www.eppendorf.hk

HUNGARY*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel.: +43 1 890 3 64 0
Fax: +43 1 890 3 64 20
Mobil: +36 20 532 86 97
bosze.z@eppendorf.at
www.eppendorf.hu

ICELAND*
Eppendorf Nordic A/S
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +45 43 24 00 00
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

INDIA*
Eppendorf India Limited
Plot No: 18, 19, 20 (Part)
Sidco Industrial Estate (South Phase)
Ambattur, Chennai 600 058
INDIA
Tel.: +91 44 66 31 22 00
info@eppendorf.co.in
www.eppendorf.co.in

INDONESIA*
PT Infiniti Bioanalitika Solusindo
Rukan Grand Aries Niaga
Blok A1. No. 1N
Jl Taman Airies
Jakarta Barat 11620
INDONESIA
Tel.: +62 21 5870 361
Fax: +62 21 5890 6884
sales@ibs.co.id
www.ibs.co.id

INDONESIA**
PT ITS Science Indonesia
Sentra Bisnis Artha Gading
Block A6-A, No. 3 & 5
Jl Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading 
Jakarta 14240; INDONESIA
Tel.: +62 21 451 6222
Fax.: +62 21 451 6223
info@its-indonesia.com
www.its-indonesia.com

INDONESIA**
PT GaiaScience Indonesia
Kirana Boutique Office Blok D3 No. 3
Jl. Boulevard Raya No. 1
Kelapa Gading, Jakarta 14240
INDONESIA
Tel.: +62 21 4586 0646
Fax.: +62 21 4586 0645
info@gaiascience.co.id
www.gaiascience.co.id

INDONESIA*
PT. Enseval Medika Prima,
Jl. Pulo Lentut No. 12,
Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
East Jakarta 13920, INDONESIA
Tel.: +62 21 4682 3234
Fax: +62 21 4682 2413
customer.care@emp.co.id
www.emp.co.id

IRAN
Tadjhiz Gostar Co.
No. 168 Taleghani Ave.
P. O. Box 14335 - 153
P.C. 14178 Tehran
IRAN
Tel.: +98 21 6649-8684
Fax: +98 21 6649-5098
info@tadjhizgostar.com
www.tadjhizgostar.com

IRAN**
Iran Panam
1st Floor, Bldg.32
shahid hosseini st.
Karimkhan Av.
Tehran , IRAN
Phone: (+9821) 88321070-4
(+9821) 88841880
Fax: (+9821) 88321069
Email: info@iran-panam.ir
www.iranpanam.ir

IRAQ
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel:  +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

IRAQ
Al-Faiha for Laboratories & Scientific Supplies 
W.L.L
Al-Sayegh Commercial Centre 
King Hussein Street, Abdali
P.O Box: 926209
Amman 11190 JORDAN
Tel: +962 6 465 9609, 4633290 Ext. 105
Fax: +962 6 463 3295
info@sahoury.com

IRAQ**
IFAA Medical Ltd. 
Palestine Street 48, 
Baghdad
IRAQ
Tel: +964 7808 442 244
Fax: +964 1717 2383
info@ifaa-med.net

IRELAND (Republic)*
Eppendorf UK Limited
Eppendorf House
Gateway 1000 Whittle Way
Arlington Business Park
Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1438 735 888
Fax: +44 1438 735 889
sales@eppendorf.co.uk
 www.eppendorf.co.uk

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
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ISRAEL
Lumitron Ltd.
17 Hamefalsim St. Kiryat Arye
Petah-Tikva 49514
ISRAEL
Tel.: +972 73 2000777
Fax: +972 73 2000763
lumitron@lumitron.co.il
www.lumitron.co.il 

ISRAEL**
For Bioprocess and Shaker:
Bio-Instrument Jerusalem Ltd.
3 Dahomey Street, 
Jerusalem 96587
ISRAEL
Tel.: +972 2 6416419
Fax: +972 26438149
bioinstj@zahav.net.il

ISRAEL**
For Bioprocess:
Danyel Biotech
8 Hamada Street, Science Park
P.O.Box 2417
Rehovot, ISRAEL
Tel.: +972 544606773
guy@danyel.co.il

ITALY*
Eppendorf s.r.l.
Via Zante 14
20138 Milano
ITALY
Tel.: +390 2 55 404 1
Fax: +390 2 58 013 438
eppendorf@eppendorf.it
www.eppendorf.it

JAPAN*
Eppendorf Co., Ltd.
Horisho Building
Higashi-Kanda 2-4-5, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0031
JAPAN
Tel.: +81 3 5825 2361
Fax: +81 3 5825 2365
info@eppendorf.jp
www.eppendorf.com/jp

JORDAN
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel:  +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

JORDAN
A.M.S.A.
Arab Medical & Scientific Alliance
P.O. Box 2509
11953 Tela’ Al-Ali
Amman, JORDAN
Tel.: +962 6 552 8009-13
Fax: +962 6 553 2358
amsa@amsa.com.jo

JORDAN
Al-Fursan For Medical Supplies 
Tla’a Ali , AL-Musleh Center, 
Building # 178, Office # 13 , 1st floor 
Amman, JORDAN
Tel.: +962 6 5330352
Fax: +962 6 5338352
h.hourani@fursan-med.com

JORDAN
Al-Faiha for Laboratories & Scientific Supplies 
W.L.L.
Al-Sayegh Commercial Centre Building No. 163
F11
King Hussein Street, Abdali
P.O.Box: 926209
Amman 11190 JORDAN
Tel: +962 6 465 9609, 4633290- Ext 105
Fax: +962 6 463 3295
noor@sahoury.com

KAZAKHSTAN
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

KENYA
F & S Scientific Ltd
Shamneel Court,2 Muthithi Road,Westlands 
P.O Box 39081-00623 
Nairobi, KENYA
Tel: +254 20 3594777
Fax: +254 20 4449633 
mail@fnscientific.com
www.fnscientific.com

KENYA**
SWAMA
6th Floor, Tausi court, Tausi Road, off Muthithi 
Road, Westlands, 
P.O. Box  10256-00400
Nairobi
KENYA
Tel:  +254 20 3741242
Fax:  + 254 20 3742033
swama@africaonline.co.ke

KOSOVO*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

KUWAIT
Central Circle Co.
P.O. Box 1015
Salmieh, 22011
Salmieh
KUWAIT
Tel.: +965 2 241 1758/1748
Fax: +965 2 244 5457
cencico@centralcircleco.com
www.centralcircleco.com

KYRGYZSTAN
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

LATIN AMERICA*
Eppendorf do Brasil Ltda.
Rua Presidente Antônio Cândido, nº 80
05083-060. Alto da Lapa – São Paulo
BRAZIL
Tel.: +55 11 3648 5400
eppendorf@eppendorf.com.br
www.eppendorf.com.br

LAOS
New Link Lao Sole Co., Ltd
Technology Solutions
Nakhouay Road Unit 2 Baan
Khamsavath Saysettha District
Vientiane
LAOS PDR
Tel.: +856 20 555 18174
Newlinklaosts.dir@gmail.com

LATVIA
SIA Quantum Latvia
Balta iela 3/9
Riga LV1055
LATVIA
Tel.: +371 747 29 26
Fax: +371 747 29 39
anna@quantum.lv
www.quantum.lv

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Por favor acesse o site local para obter mais informações sobre o revendedor
** Produtos NBS 
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LEBANON
Tamer Frères s.a.l.
Tamer Bldgs
Jean Tamer Street
Sin El Fil
P.O.Box 84 
Beirut   
LEBANON
Tel.: +961 1 499 846+847
Fax: +961 1 510 233+234
elie.gerges@tamer-group.com

LEBANON**
IV LAB S.A.R.L.
Baouchrieh-Industrial City-St. Jean center, 
2nd floor, Beirut
LEBANON
Tel.: +961 3 962530
Fax: +961 1 875792
tony.hkayem@ivlab-leb.com

LIBYA
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

LITHUANIA
GRIDA UAB 
Molėtų g. 16 
Didzioji Riešė
14260 Vilniaus r.
LITHUANIA
Tel.: +370 5 2469435
Fax: +370 5 2469436
Labor@grida.lt
www.grida.lt

LUXEMBOURG*
Eppendorf Belgium N.V./S.A. 
Stationsstraat 180/4
3110 Rotselaar
BELGIUM
Tel.: +32 1656 2831
Fax: +32 1657 2753
info@eppendorf.be
www.eppendorf.be

MACEDONIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

MADAGASKAR*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

MALAWI*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

MALAYSIA*
Eppendorf Asia Pacific Sdn. Bhd. 
Suite 11.03 & 11.04, 11th Floor
Menara HeiTech Village
Persiaran Kewajipan USJ 1
47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel.: +60 3 8023 2769
Fax: +60 3 8023 3720
eppendorf@eppendorf.com.my
www.eppendorf.com.my

MALTA*
Eppendorf s.r.l.
Via Zante 14
20138 Milano
ITALY
Tel.: +390 2 55 404 1
Fax: +390 2 58 013 438
eppendorf@eppendorf.it
www.eppendorf.it

MAURITIUS*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

MOLDOVA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

MONTENEGRO*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

MOROCCO
Scientific Supplies S.AR.L
12 ,Rue Sabri Boujemma,
Casablanca 
MOROCCO 
Tel. : (00212) 6 77 86 34 91
Fax: (00212) 5 22 85 50 84 
sk@s-s.ma

MOROCCO*
EPPENDORF FRANCE SAS
2/6 rue du Château d'Eau
78360 Montesson
FRANCE
Tel.: +33 1 30 15 67 40
Fax: +33 1 30 15 67 45
eppendorf@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr

MOZAMBIQUE*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

MYANMAR
Okkar Thiri Company Limited
No. 28, Pyay Road
Hlaing Township, Yangon
MYANMAR
Tel.: +95 1 524 330
Fax.: +95 1 505 209 
sales@okkarthiri.com
www.okkarthiri.com

NAMIBIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
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NEPAL
Everest Trading Centre
GPO Box No 8975 EPC 1467
Kathmandu
NEPAL
Tel.: +977 1 4783 416
Fax: +977 1 478 7734
rajan.bista@hotmail.com

NEPAL
Shree Rani Sati Trading Concern
Rani Sati House, Near Radha Bhawan,
Next Building of Viswa Niketan School,
Tripureshwor, Kathmandu, NEPAL
Tel: +977 1 4215455
Fax: +977 1 4216445
www.ranisati.com.np

NETHERLANDS*
Eppendorf Nederland B.V.
Kerkenbos 1101
6546 BC Nijmegen
P.O. Box 6826
6503 GH Nijmegen, NETHERLANDS
Tel.: +31 24 3717 600
Fax: +31 24 3717 640
info@eppendorf.nl
www.eppendorf.nl

NEW ZEALAND*
Eppendorf South Pacific Pty. Ltd.
Level 1, 97 Waterloo Road
Macquarie Park, NSW 2113
AUSTRALIA
Tel.: +61 2 9889 5000
Fax: +61 2 9889 5111
info@eppendorf.com.au
www.eppendorf.com

NIGERIA
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

NIGERIA
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd.
P.O. Box 14356, Hatfield 0028
Pretoria, SOUTH AFRICA
Tel.: +27 12 343 5829
Fax: +27 86 677 8409
info@inqababiotec.co.za
www.inqababiotec.co.za

NORWAY*
Eppendorf Norge AS
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
0349 Oslo
NORWAY
Tel.: +47 22 56 66 32
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk 

OMAN
Mustafa Sultan
Science & Industry Co. L.L.C.
Way No. 3503, Building No. 241, Al-Khuwair
Muscat
SULTANATE OF OMAN 
Tel.: +968 24636000
Fax: +968 24479066
r-menon@mustafasultan.com
www.mustafasultan.com

OMAN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

OMAN**
For Bioprocess:
Muscat Pharmacy & Stores LLC
P.O. Box 438 PC 100
Street No. 144, Building No: 51
Off Al Bustan Road
Al Wadi Al Kabir, Muscat
SULTANATE OF OMAN
Tel.: +968 24814501
Fax: +968 24815201/ 202
mphg@mpmct.com

PAKISTAN*
Eco Biosciences 
1st Floor, 109-W, Sardar Begum Plaza
Blue Area
Islamabad
PAKISTAN
Tel.: +92 51 234 851 59
Fax: +92 51 234 85 20
info@ecobiosciences.com
www.ecobiosciences.com

PAKISTAN**
H. A. Shah & Sons
3rd Floor, 109-W, Sardar Begum Plaza
Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad
PAKISTAN
Tel.: +92 51 227 3557
Fax: +92 51 227 2743
info@hashah.com
www.hashah.com

PAKISTAN**
INSTECH
428-4th Floor, Mashriq Centre
Sir Shah Mohammed Suleman Road, Block-14,
Gulshan-e-lqbal, Karachi-75300
PAKISTAN
Tel. +92 21 494 5487 
Fax +92 21 412 5992
instech@cyber.net.pk

PALESTINE
MSS PAL
Medical Supplies & Services Co. Ltd.
Palestinian Authority Territory
P.O. Box 1909
Ramallah
PALESTINE
Tel.: +972 2 295 9372-4
Fax: +972 2 295 9375
info@msspal.com
www.msspal.com

PHILIPPINES
Chemoscience Phils.Inc. 
2825 Park Avenue BRGY 075
Pasay City 1302
Manila 
PHILIPPINES
Tel. +63 2 833 7883  
Fax: +63 2 253 1603
kytan@chemopharm.com.my
www.chemoscience.com.ph

PHILIPPINES
PHILAB Industries, Inc.
8/ Hanjin Bldg. 1128 University
Parkway Drive
Bonifacio Global City, Taguig City 1634
PHILIPPINES
Tel.: +63 2 551 9614
Fax: +63 2 897 7732
info@philab.com
www.philab.com

POLAND*
Eppendorf Poland Sp.z o.o
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 571 40 20
Fax +48 22 571 40 30
info@eppendorf.pl
www.eppendorf.pl 

PORTUGAL*
Eppendorf Ibérica S.L.U.
Avenida Tenerife 2
Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, SPAIN
Tel.: +34 91 651 76 94
Fax: +34 91 651 81 44
eppendorf-portugal@eppendorf.pt
www.eppendorf.pt

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Por favor acesse o site local para obter mais informações sobre o revendedor
** Produtos NBS 
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QATAR
Gulfmed Medical Supplies
Zone:7 Al Merqap Alqadeem 
St no : 109 Gabr Bin Mohamed 
Building no :14, Floor no :1 office no:5&6 
Doha/ QATAR
Tel.: +974 44866216
Fax: +974 44878546
sales@gulfmedqatar.com
www.gulfdrug.com

QATAR**
Petro Emphor Co. W.L.L
Bldg.# 314, New Salata Area,
P.O.Box. No. 31822,
D' ring Rd, Doha,
QATAR
Tel.: +974 44654563
Fax: +974 44652256
petroemphor@emphor.biz
www.emphorlas.biz

ROMANIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

RUSSIA*
Eppendorf Russia LLC
Derbenevskaya quay, 11
Business Center POLLARS
Office Б 301
Moscow 115114
RUSSIA 
Tel: +7 495 743 51 23
Fax: +7 495 741 51 22
info@eppendorf.ru

RWANDA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

SERBIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

SAUDI ARABIA
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

SAUDI ARABIA
Medicare Drug Store Company
P.O.Box 9295
Al Hamra
Al Andulus Street 
Sharp Building
Jeddah 21413, SAUDI ARABIA
Tel.: +966 2 663 1864
Fax: +966 2 660 9533
info@medicare.com.sa

SAUDI ARABIA**
Abdulla Fouad for Medical Supplies and Service 
Company
P.O. Box 257, Dammam 31411
SAUDI ARABIA
Tel: +966 13 814 1414
Fax: +966 13 810 2100
Hussein.fares@abdulla-fouad.com
www.abdulla-fouad.com

SAUDI ARABIA
GT Medical
Rawdah District 
Prince Saudi AlFaisal St.
Omnia Center, Office # 215
Jeddah – SAUDI ARABIA
Tel: +966 2 261 9222 / +966 2 261 9232 / 
+966 2 261 9300
www.gtmedical.com

SINGAPORE
AITBIOTECH Pte Ltd
25 Pandan Crescent # 05-15
TIC TECH Centre
Singapore 128477 
SINGAPORE  
Tel.: +65 6778 6822
Fax.: +65 6778 2962
sales@aitbiotech.com 
www.aitbiotech.com  

SINGAPORE
VWR Singapore Pte Ltd.
18 Gul Drive
Singapore 629468
SINGAPORE
Tel.: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
 sales@sg.vwr.com
www.vwr.com

SINGAPORE**
ITS Science & Medical Pte Ltd
219, Henderson Road 
#11 02 Henderson Industrial Park
Singapore 159556 
SINGAPORE
Tel.: +65 6273 0898
Fax.: +65 6273 0810
info@its-sciencemedical.com
www.its-sciencemedical.com

SLOVAKIA*
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná 
zložka
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 911 181 474
eppendorf@eppendorf.sk 
www.eppendorf.sk 

SLOVENIA*
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

SOUTH AFRICA
Merck (Pty) Ltd
1 Friesland Drive 
Longmeadow Business Estate
Modderfontein, 1645 
SOUTH AFRICA
Tel.: +27 11 3725129
Fax: +27 11 3725398
adele.heath@merckgroup.com
www.merckmillipore.com 

SOUTH AFRICA
Analytical Solutions
370 Angus Crescent, 
Northlands Business Park,
29 Newmarket Road,
Northriding, Randburg, 2169 
SOUTH AFRICA
Tel.: +27 (0)87 610 0900 
Fax: +27 (0)11 704 7713 
info@analyticalsolutions.co.za
www.analyticalsolutions.co.za

SOUTH AFRICA
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd.
PO Box 14356, Hatfield 0028
Pretoria, SOUTH AFRICA
Tel: +27 12 343 5829
Fax: +27 86 677 8409
Email: info@inqababiotec.co.za
www.inqababiotec.co.za

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 01.11.2018

SOUTH KOREA*
Eppendorf Korea Ltd.
Gala Tower 10F
46,Nonhyeon-ro 85-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, 06235
SOUTH KOREA
Tel.: +82 1577 4395
Fax: +82 2 2190 7799
cs@eppendorf.kr
www.eppendorf.kr

SPAIN*
Eppendorf Ibérica S.L.U.
Avenida Tenerife 2
Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
SPAIN
Tel.: +34 91 651 76 94
Fax: +34 91 651 81 44
eppendorf@eppendorf.es
www.eppendorf.es

SRI LANKA
Avon Pharmo Chem (Pvt) Ltd.
No 64 B, Jambugasmulla Road
Nugegoda
SRI LANKA
Tel: +94 11 436 19 09
Fax: +94 11 281 41 58
sales@avonpclk.com

SOUTH SUDAN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

SWEDEN*
Eppendorf Nordic A/S
Slotsmarken 12
2970 Horsholm
DENMARK
Tel.: +46 8 222 970
nordic@eppendorf.dk
www.eppendorf.dk

SWITZERLAND*
Vaudaux-Eppendorf AG
Im Kirschgarten 30
4124 Schönenbuch
SWITZERLAND
Tel.: +41 61 482 1414
Fax: +41 61 482 1419
eppendorf@eppendorf.ch
www.eppendorf.ch

SYRIA
Medical Business Center  - MBC
Al Ward Street , Bldg. 7
P. O. Box 30589
Damascus
SYRIA
Tel.: +963 11 23 22 301
Fax: +963 11 23 17 555
info@mbc-lab.com
www.mbc-lab.com

SYRIA
Millennium Technologies Inc.
Khalid Bin El-Walid Str.
P. O. Box 8099
Damascus
SYRIA
Tel.: +963 11 2240519
Fax: +963 11 2237059
sk@mt-sy.net
www.milltech-sy.com 

TAIWAN
Yu Shing Bio-tech Co., Ltd.
7F.-2, No. 141, Sec. 2, Heping W. Rd.,
Zhongzheng Dist.
Taipei City 100,
TAIWAN (R.O.C.)
Tel.: +886 2100 1008
Fax: +886 2 2522 1018
service@yu-shing.com.tw
www.yu-shing.com.tw/catalog/

TAIWAN
Flamegold Material Corporation
No. 335-9, Sec. 1, Wenhua 2nd Rd.
Linkou Dist.
New Taipei City 244
TAIWAN (R.O.C.)
Tel.: +886 2 2609 8982
Fax: +886 2 2600 7768
cs@flamegold.com.tw

TAJIKISTAN
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

TANZANIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
P. O. Box 502019
Al Thuraya Tower 1 / Office 901
Media City, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

THAILAND*
Eppendorf (Thailand) Co., Ltd.
5 Soi Krungthepkreetha 4, 
Huamark, Bangkapi, 
Bangkok 10240
THAILAND
Tel.: +66 2 379 4212-5
Fax: +66 2 379 4216
info@eppendorf.co.th
www.eppendorf.co.th

TUNISIA*
EPPENDORF FRANCE SAS
2/6 rue du Château d'Eau
78360 Montesson
FRANCE
Tel.: +33 1 30 15 67 40
Fax: +33 1 30 15 67 45
eppendorf@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr

TUNISIA
Biopole
45, Rue Du Japon Imm Le 45 
Appart A12
1073 - Montplaisir
TUNISIA
Tel: +216 71 903 975
Fax:+216 71 903 965
biopole@biopole.com.tn
www.biopole-tunisie.com

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess
* Por favor acesse o site local para obter mais informações sobre o revendedor
** Produtos NBS 
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TURKEY
Incekaralar A. S.                                                             
1404. Sok. No: 16, 
N. Akar Mah., Balgat
06520 Ankara
TURKEY
Tel.: +90 312 295 25 25
Fax: +90 312 295 25 00
eppendorf@incekara.com.tr
www.incekara.com.tr

TURKEY**
For Bioprocess:
SEM Labs
Barbaros Mah. Temmuz Sok.
Sem Plaza No. 6, Atasehir
Istanbul, TURKEY
Tel: +90 533 2755 421
zafer.karkac@sem.com.tr
www.sem.com.tr

TURKMENISTAN
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

UGANDA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

UKRAINE
Alsi Ltd.
Shovkunenko str., 8/20 
of. 51
03049 Kiev
UKRAINE
Tel.: +380 44 245 3224
info@alsi.kiev.ua or mt@alsi.kiev.ua
www.alsi.ua

UNITED ARAB EMIRATES*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

UNITED ARAB EMIRATES
Gulf Drug L.L.C.
Next to Saleh Bin Lahej Building, Al Barsha 1
P.O.Box 3264
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel.: +971 4 501 4000
Fax: +971 4 501 4100
info@gulfdrug.com
www.gulfdrug.com

UNITED KINGDOM*
Eppendorf UK Limited
Eppendorf House
Gateway 1000 Whittle Way
Arlington Business Park
Stevenage SG1 2FP, UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1438 735 888
Fax: +44 1438 735 889
sales@eppendorf.co.uk
 www.eppendorf.co.uk

USA*
Eppendorf North America, Inc.
102 Motor Parkway
Hauppauge, NY 11788-5178
USA
Tel.: +1 800 645 3050
        +1 516 334 7500
Fax: +1 516 334 7506
info@eppendorf.com
www.eppendorfna.com

UZBEKISTAN
Eppendorf Austria GmbH
Ignaz Köck Straße 10/2. OG
1210 Wien
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 1 890 13 64 - 0
Fax: +43 (0) 1 890 13 64 - 20
office@eppendorf.at
www.eppendorf.at

VIETNAM
BCE Vietnam Office in Hanoi
10th Floor, LICOGI 13 Tower, 
No.164 Khuat Duy Tien Str.
Thanh Xuan District
Hanoi, VIETNAM
Tel.:  +84 4 3234 5666 
Fax.:  +84 4 3234 5668 
infors@bcevietnam.com.vn
www.bcevietnam.com.vn

VIETNAM
BCE Vietnam Office in Ho Chi Minh City :
12th Floor, Song Da Tower, No.14B Ky Dong Str., 
District 3, Ho Chi Minh City 
VIETNAM
Tel.:  +84 8 6290 5623   
Fax: +84 8 6290 5622
infors@bcevietnam.com.vn
www.bcevietnam.com.vn

VIETNAM**
An Duong Science Technological Equipment 
Company Ltd.
4th Floor, Sapphire Building, 163 Ba Trieu Street, 
Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District
Hanoi, VIETNAM
Tel.: +84 24 3861 2612
Fax.: +84 24 3863 1616
info@adgroup.vn
www.adgroup.vn

YEMEN*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

ZAMBIA*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

Eppendorf Marketing Sales Organizations
Stand: 01.11.2018

ZIMBABWE*
Eppendorf Middle East and Africa FZ-LLC
Office G08A, Ground Floor 
Dubai Science Park- Nucleotide Complex, 
Al Barsha South 2, Um Suqeim Road,
P.O. Box 502019, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 369 29 54
Fax: +971 4 368 82 60
info-dubai@eppendorf.ae
www.eppendorf.ae

* Please visit local website for further dealer information        ** for Freezer/Shaker/Incubator/Bioprocess

* Por favor acesse o site local para obter mais informações sobre o revendedor
** Produtos NBS 
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BioBLU ® Eppendorf AG

BioCommand ® Eppendorf, Inc. 

BioFlo ® Eppendorf, Inc. 

Biomaster ® Eppendorf AG

Biopur ® Eppendorf AG

CCCadvanced ® Eppendorf AG

cellferm-pro ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

CelliGen ® Eppendorf, Inc. 

CellTram ® Eppendorf AG

CellXpert ® Eppendorf AG

Combilong ® Eppendorf AG

Combitips ® Eppendorf AG

Combitips advanced ® Eppendorf AG

Combitips plus ® Eppendorf AG

condens.protect ® Eppendorf AG

ConvexAccess ™ Eppendorf AG

CryoCube ® Eppendorf AG

DASbox ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

DASGIP ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

DASware ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

DualSpeed ™ Eppendorf AG

Easypet ® Eppendorf AG

eLAB ™ Bio-ITech BV

eLabJournal ® Bio-ITech BV

ep Dualfilter T.I.P.S. ® Eppendorf AG

epBlue ™ Eppendorf AG

epGreen ® Eppendorf AG

epMotion ® Eppendorf AG

Eppendorf ® Eppendorf AG

Eppendorf µCuvette ® Eppendorf AG

Eppendorf Advantage ™ Eppendorf AG

Eppendorf BioPhotometer ® Eppendorf AG

Eppendorf BioPhotometer plus ® Eppendorf AG

Eppendorf BioSpectrometer ® Eppendorf AG

Eppendorf Combitips ® Eppendorf AG

Eppendorf EasyCon ™ Eppendorf AG

Eppendorf Eporator ® Eppendorf AG

Eppendorf Kit rotor ® Eppendorf AG

Eppendorf LoBind ® Eppendorf AG

Eppendorf MagSep ™ Eppendorf AG

Eppendorf PerfectPiston ® Eppendorf AG

Eppendorf PhysioCare Concept ® Eppendorf AG

Eppendorf PiezoXpert ® Eppendorf AG

Eppendorf Plates ® Eppendorf AG

Eppendorf Quality ™ Eppendorf AG

Eppendorf QuickLock ® Eppendorf AG

Eppendorf QuickRelease ™ Eppendorf AG

Eppendorf Reference ® Eppendorf AG

Eppendorf Research ® Eppendorf AG

Eppendorf Research pro ® Eppendorf AG

Eppendorf SmartBlock ™ Eppendorf AG

Eppendorf SpectraZoom ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoMixer ® Eppendorf AG

BioBLU® 5p, BioBLU® 5c, BioBLU® 14c, BioBLU® 50c  US 8,522,996

BioBLU® 0.3c BioBLU® 1c, BioBLU® 3c, BioBLU® 5c, 
BioBLU® 5p, BioBLU® 10c, BioBLU® 14c, BioBLU® 50c

US 9,347,912

BioBLU® 0.3c, BioBLU® 0.3f, BioBLU® 1c, BioBLU® 1f,  
BioBLU® 3c, BioBLU® 3f, BioBLU® 10c, BioBLU® 10f

US 10,030,220

BioFlo® 510, BioFlo® 610, BioFlo® PRO US 8,292,591

Centrifuge 5418 R US 6,866,621

Centrifuge 5418R, 5424R, 5430R, 5427R US 8,845,967

Centrifuge 5418, 5418 R, 5424, 5702, 5702 R, 5702 RH US 7,029,040

Centrifuge 5424 R US 6,866,621 

Centrifuge 5424R, 5427 R US 8,783,737

Centrifuge 5425, 5420, 5419 US 9,149,815

Centrifuge 5430 R US 6,866,621 

Centrifuge 5702 swing-bucket rotor US 6,746,391

Centrifuge 5702 R, 5702 RH US 6,866,621

Centrifuge 5910 R, 5910R (NF 5810R) 230V, 5910R (NF 
5810R) 120V ENA, 5910R (NF 5810R) 100V Jap

US 6,866,621

Aerosol-tight fixed-angle rotor for Centrifuges 5920R, 
5804, 5804R, 5810, 5810R, 5427R, 5430, 5430R, 5418, 
5418R

US 9,149,815

Combitips advanced® 25ml / 50ml US 8,839,685
US 8,813,584
US 9,291,529

Combitips advanced® US 8,813,584
US 9,291,529

Easypet® 3 US 9,028,774

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax US9,138,741

epMotion® 5073; epMotion® 5075 US 8,377,396

epMotion® 5075 VAC US 6,666,978

Eppendorf BioSpectrometer® Family US 8,464,171

Eppendorf Cell Culture Flasks (all) US 9,708,576 

Eppendorf Cell Culture Flasks  
(all Flasks with plug-seal cap)

US 9,776,771

Eppendorf Deepwell Plate US 8,636,965

Eppendorf DNA LoBind Products US 9,937,492

Eppendorf Microplates US 8,636,965

Eppendorf PiezoXpert® US 9,422,520

Eppendorf Reference® 2 US 7,674,432
US 8,297,134
US 9,044,749

Eppendorf Reference® 2 multi channel US 7,673,532
US 9,339,811
US 9,393,561

Eppendorf Reference® 2  single channel ≤ 1000 µl 
Eppendorf Reference® 2 multi channel 

US 7,434,484
US 9,027,419

Eppendorf Reference® 2 variable US 9,295,986

Eppendorf Research® plus US 7,674,432
US 8,133,453
US 8,297,134 

Eppendorf Research® plus ≤ 1000 µl US 7,434,484

Eppendorf Research® plus multi channel US 7,673,532
US 9,393,561

Eppendorf ThermoMixer® C US 8,827,540
US 9,016,929
US 9,352,323

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, F1.5, F2.0 US 8,827,540
US 9,016,929

Eppendorf ThermoMixer® FP US 8,827,540
US 9,352,323

Eppendorf ThermoStatTM C US 9,352,323

Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus US 6,499,365
US 6,778,917
US 7,674,432
US 7,694,592
US 8,028,592
US 8,096,198
US 8,570,051
US 9,403,163
US 9,579,645

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus multi 
channel

US 7,673,532
US 9,393,561

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus single 
channel ≤ 1.000 µl

US 7,434,484

Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus multi 
channel <1.250 µl

US 7,434,484

Eppendorf µCuvette® US 9,677,994

gripping tool for epMotion® 5073; epMotion® 5075 US 7,462,327

Injectman® 4 US 9,644,763

Innova® S44i US 8,226,291

MagSep reagent kits US 8,940,248

Mastercycler® pro Family US 8,492,137
US 8,722,394

Mastercycler® pro Family; Mastercycler® nexus Family US 8,322,918
US 8,722,394

Mastercycler® X50 Family US 8,722,394

MixMate® US 7,575,363
US 8,550,696

Multipette®/Repeater® E3x US 9,835,600

Multipette®/Repeater® family US 8,114,361
US 9,011,799
US 9,579,645

Multipette®/Repeater® M4 US 8,408,079
US 9,180,446
US 8,813,584
US 9,291,529
US 9,289,762
US 9,579,644

Multipette®/Repeater® stream/ Xstream,  
Multipette®/Repeater® E3/ E3x

US 6,499,365
US 6,778,917
US 7,731,908
US 8,813,584
US 9,291,529
US 9,289,762

Optical sensor epMotion®; epMotion® 5070, 5057 - alle 
Typen

US 6,819,437

PCR Cooler US 6,616,897

Pipetting tool for epMotion® US 8,377,396

TransferMan® 4r US 9,644,763

TransferMan® 4m US 9,644,763

twin.tec PCR Plates US 6,340,589
US 7,347,977
US 7,767,153

epMotion® 96 Interface US D771661

Eppendorf Centrifuge Rotor US D760400

Combitips® US D709623
US D706946
US D733909
US D733910
US D740436
US D740437
US D782619

ep Dualfilter T.I.P.S.® US D679826

Eppendorf Research® plus US D625429

Eppendorf ThermoMixer® US D569988
US D731237
US D759265
US D759266
US D798468
US D798467
US D798466

Eppendorf Plates® US D601713
US D601714

Eppendorf Xplorer® US D674913

Eppendorf µCuvette® US D731671

Multipette® stream and Multipette® Xstream US D548358

439438
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Patentes do Eppendorf Group:
A Eppendorf é proprietária de várias patentes a nível mundial. Por 
favor, respeite nossa propriedade intelectual. Os seguintes produtos 
e serviços estão protegidos por patentes nos EUA e em outros 
países. O objetivo deste catálogo é atender as prescrições para 
a pretensão virtual de patentes da „America Invents Act“ (Lei de 
Inventos dos EUA). A seguinte lista de produtos e serviços fornecidos 
pelo Eppendorf Group poderá estar incompleta e outros produtos e 
serviços fornecidos pelo Eppendorf Group, que não estão listados 
aqui, poderão estar protegidos por patentes americanas ou patentes 
de outros países. Qualquer informação sobre patentes para produtos 
e serviços, que não estão listados neste catálogo, será indicada nos 
produtos, na embalagem ou em encartes, se tiver dúvidas consulte 
esta informação. Além das patentes listadas abaixo poderão ter sido 
pedidas outras patentes.

Renúncia de responsabilidade
epMotion® M5073/M5073c/5075m: Este produto e seu uso poderão 
estar abrangidos por uma ou mais patentes detidas pela Gen-Probe 
Incorporated. O preço de compra deste produto inclui apenas 
direitos limitados e intransmissíveis ao abrigo de determinadas 
reivindicações de determinadas patentes detidas pela Gen-Probe 
Incorporated para uso exclusivo deste produto para fins de pesquisa. 
Não são concedidos quaisquer outros direitos. Não são concedidos 
quaisquer direitos ao comprador ao abrigo de patentes da Gen-Probe 
Incorporated para uso deste produto para qualquer uso comercial. 
Mais informações relativas à compra de uma licença ao abrigo de 
patentes da Gen-Probe Incorporated para uso deste produto para 
qualquer outro fim, incluindo, sem limitação, para uso comercial, 
poderão ser obtidas contatando a Gen-Probe Incorporated, Ao 
cuidado de: Business Development Department, 10210 Genetic 
Center Drive, San Diego, California 92121-4362, U.S.A.
 
Informação sobre marcas comerciais:
As marcas comerciais do Eppendorf Group são reconhecidas a nível 
mundial. Respeite nossas marcas, porque protegeremos seu uso.

Patentes americanas do Eppendorf Group 

Produto Número de patente 

Patentes de design EUA Eppendorf Group              Número de patente

Marcas comerciais Eppendorf Group

Marca comercial Estado Proprietário

Avisos legais, marcas comerciais, atribuições de 
patentes e design
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® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoMixer 1.5 mL ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoMixer plates ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoStat ™ Eppendorf AG

Eppendorf ThermoStat expert ® Eppendorf AG

Eppendorf ThermoTop ® Eppendorf AG

Eppendorf Top Buret ™ Eppendorf AG

Eppendorf Tubes ® Eppendorf AG

Eppendorf twin.tec ® Eppendorf AG

Eppendorf Varitips ® Eppendorf AG

Eppendorf Xplorer ® Eppendorf AG

Eppi ® Eppendorf AG

epPoints ® Eppendorf AG

epServices for premium 

performance

® Eppendorf AG

epT.I.P.S. ® Eppendorf AG

Excella ® Eppendorf, Inc. 

FastTemp pro ® Eppendorf AG

fedbatch-pro ® DASGIP Information and 
Process Technology GmbH

FemtoJet ® Eppendorf AG

Femtotips ® Eppendorf AG

fl exlid ® Eppendorf AG

Flex-Tube ® Eppendorf AG

Galaxy ® Eppendorf, Inc. 

GELoader ® Eppendorf AG

g-Safe ® Eppendorf AG

HEF ® Eppendorf, Inc. 

In touch with life ® Eppendorf AG

InjectMan ® Eppendorf AG

Innova ® Eppendorf, Inc. 

IsoTherm-System ® Eppendorf AG

Masterclear ® Eppendorf AG

Mastercycler ® Eppendorf AG

Mastertip ® Eppendorf AG

Maxipettor ® Eppendorf AG

Microloader ™ Eppendorf AG

MixMate ® Eppendorf AG

Multipette ® Eppendorf AG

Multipette smart ® Eppendorf AG

Multiporator ® Eppendorf AG

Nanotip ® Eppendorf AG

New Brunswick ™ Eppendorf AG

OptiBowl ® Eppendorf AG

OptiTrack ® Eppendorf AG

PhysioCare Concept ® Eppendorf AG

PourMatic ® Eppendorf, Inc. 

Picaso ® Eppendorf AG

Pipet Helper ® Eppendorf AG

RecoverMax ® Eppendorf AG

Repeater ® Eppendorf AG

SafeCode ™ Eppendorf AG

Silence | Speed | Simplicity ® Eppendorf AG

SplashProtect ™ Eppendorf AG

STAGBIO ® Eppendorf AG

SteadySlope ® Eppendorf AG

TransferMan ® Eppendorf AG

TransferTip ® Eppendorf AG

Transjector ® Eppendorf AG

UVette ® Eppendorf AG

Vacufuge ® Eppendorf AG

vapoprotect ® Eppendorf AG

Varipette ® Eppendorf AG

Varispenser ® Eppendorf AG

ViscoTip ® Eppendorf AG

VisioNize ® Eppendorf AG
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Index Index

IN
D

E
X

IN
D

E
X

AddThis ® Addthis Inc. 

Adidas ® Adidas AG

Adobe ® Adobe Systems Inc.

Adobe Flash ® Adobe Systems Inc.

Adobe logo ® Adobe Systems Inc.

Allen Bradley ™ Rockwell Automation Inc.

Amazon ® Amazon Europe Holding Tech. SCS 

American Express ® The American Express Company

Android ™ Google Inc. 

anlytica ® Messe München GmbH 

Apple ® Apple Inc. 

Applikon ® Applikon B.V.

Axio ® Carl-Zeiss-Stiftung DBA Carl Zeiss 

Axiovert ® Carl-Zeiss-Stiftung DBA Carl Zeiss

Biochrom ® Harvard Apparatus, Inc

BIODISCOVERY ® BioDiscovery, Inc.

Bio-Rad ® Bio-Rad Laboratories

BioSpec ® Secomam & Societe d‘etudes

et de construction 

Brij ® Croda Americas LLC

Centriprep ® Millipore Corporation

Centronics ® Centronics Data Computer 

Corporation

CompactLogix ™ Rockwell Automation Inc.

Cryotube ® Vangard International, Inc

Cryovial ® Simport Plastiques Corporation

Diaphot ® Nikon Inc

Duran ® Schott AG

ErgoOne ® Starlab International GmbH

ErgoOne logo ® Starlab International GmbH 

Excel ® Microsoft Corporation

Facebook ® Facebook Inc.

Falcon ® Becton, Dickinson and Company

Fibra-Cel ® Imerys Minerals California, Inc. 

Ficoll ® Pharmacia Fine Chemicals, Inc.

Fortron ® Fortron Industries Corporation

FTA ® Flinders Technologies Pty Ud.

FugeOne ® Starlab International GmbH

Fujifi lm ® Fuji Photo Film Co., Ltd.

GAMP ® International Society For 

Pharmaceutical Engineering Inc. 

GE Healthcare ® General Electric Company

Genequant ® Harvard Apparatus, Inc

GEO ® Gruner + Jahr AG & Co KG

GEO schützt den 

Regenwald e.V. logo 

® Gruner + Jahr AG & Co KG

GEO.DE ® Gruner + Jahr AG & Co KG

Google Apps ™ Google Inc. 

Google Maps ™ Google Inc. 

Google Store ™ Google Inc. 

HAMA ® HAMA GmbH & Co. KG. 

HARIBO ® HARIBO GmbH 

Hellma ® Hellma GmbH

Hitachi ® Hitachi, Ud

ilmac ® MCH Group AG 

ImaGene ® BioDiscovery, Inc.

in-cosmetics ® Reed Exhibtions Ltd. 

Interphex ® Reed Elsevier Properties Inc. 

iOS ® Apple Inc. 

iPad ® Apple Inc. 

iPhone ® Apple Inc. 

iPod ® Apple Inc. 

iPod touch ® Apple Inc. 

ISM ® Mettler-Toledo AG

iTunes ® Apple Inc. 

LabMed ® Medirex a.s. 

Laborama ® UDIAS A.S.B.L 

Leatherman ® Leatherman Tool Group Inc.

Leica ® Leica Technology

Leica logo ® Leica Technology

LightCycler ® Roche Diagnostics GmbH

Maglite ® MAG Instrument, Inc. 

MasterCard ® MasterCard International 

tncorporated

Mathlab ® Mathworks Inc.

MegaBACE ® Amersham Pharmacia Biotech

Mettler Toledo ® Mettler-Toledo AG

MICROONE ® Starlab International GmbH

Microsoft ® Microsoft Corporation

Microtainer ® Becton , Dickinson And Company

Moleskine ® Moleskine S.R.L.

MVS ® MaeLean-Fogg Company

Nalgene ® Nalge Nunc International Corp. 

Nikon ® Nikon lnc.

Nikon logo ® Nikon lnc.

NIST ® National Institute of Standards and 

Technology U.S.Department of 

Commerce

Nunc ® Nunc NS Corporation

Ohaus ® Ohaus Coorperation

Olympus ® Olympus Optical Co., Ltd

Olympus logo ® Olympus Optical Co., Ltd

Oregon Scientifi c ® Oregon Scientifi c Inc.

Ortlieb ® Ortlieb

Pentium ® Intel Corporation

PerkinElmer ® PerkinEImer, Inc.

Philips ® Philips GmbH 

PicoGreen ® Molecular Probes, Inc.

Plexiglas ® Arkema Inc.

QIAGEN ® QIAGEN GmbH

Red dot design award 

logo 

® red dot GmbH & Co. KG

Reisenthel ® Reisenthel

RepeatOne ® Starlab International GmbH

SanDisk ® SanDisk Corp. 

Sartorius ® Sartorius AG

SENSEO ® Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Shimadzu ® Shimadzu Corporation

SIGG ® SIGG Switzerland AG

SmartCycler ® Cepheid Corporation

Speedminton ® Speedminton GmbH 

SQL Server ® Microsoft Corporation 

STAR LAB logo ® Starlab International GmbH

Techne ® Techne Corporation

Thermo Fisher 

Scientifi c

® Thermo Fisher Scientifi c, Inc.

TIPONE ® USA Scientifi c Inc.

TIPONE L ® USA Scientifi c Inc.

Triton ® Union Carbide Chemicals & Plastics 

Inc.

TUBEONE ® Starlab International GmbH

TÜV Nord logo ® TÜV Nord GmbH

Tween ® ICI Americas, Inc.

Twitter ® Twitter Inc. 

UVEX ® UVEX Med. LLC Lim. 

Vacutainer ® Becton, Dickinson and Company

VISA ® Visa International Service 

Association

Windows ® Microsoft Corporation

YouTube ® Google Inc. 

Zeiss ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 

Zeiss logo ® Carl-Zeiss-Stiftung DM Carl Zeiss 

 

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

® Eppendorf AG

TM Eppendorf AG

® Bio-ITech BV

® Bio-ITech BV

® Calibration 
Technology LTD.
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Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 22331 · Hamburg · Germany · eppendorf@eppendorf.com.br · www.eppendorf.com.br

O seu distribuidor local: 
www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG 
Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburgo · Alemanha
eppendorf@eppendorf.com.br
www.eppendorf.com.br

Brazil:
+55 11 3095 9344
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Catálogo Eppendorf Bioprocessing. Mais informações em www.eppendorf.com ou contate 
o seu revendedor local.


