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Kontakta Ronnie Jyrell för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.

 

olika modeller
Termaks
Torkskåp
• 5 olika modeller, 24 – 430 liter
• Temperaturområde upp till 250°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn 
  temperatur

Inkubatorer
• 5 olika modeller, 23 – 420 liter
• Temperaturområde upp till 70°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn 
  temperatur

Termaks står för Inkubatorer, 
Torkskåp & Klimatskåp

kryoförvaring
Isothermalfrys 
Torr förvaring är CBS stora fördel  
• 4 storlekar där du förvarar dina prover utan risk för 
  kontamination.
• Finns i storlekar för 9100 rör upp till 46500 rör.
• Hela kammaren är garanterat kallare än 
  (också direkt under locket) - 185°C. 
• Uppfyller kraven från EU. Direktiv 2004/23/EC.  
  Storage of human cells and tissues.  

Kontakta Ronnie Jyrell för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.
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Klimatskåp och 
Kylinkubatorer
• 5 olika modeller, 182 – 400 liter
• Temperaturområden mellan -9,9°C 
  och 70°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn
  temperatur
• Fuktighetskontroll

Unik 
reglering som 
sparar energi!

CBS - bäst på

Ingen 
kylkompressor!



Kontakta Ronnie Jyrell för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.

 

Här är dina prover i 
KAMPANJ!
10% rabatt 

på frysar!

Lågtemperaturfrysar

Få inredning 
på köpet!

Gäller t.o.m 2009-12-31

Bara fördelar:
• Marknadens snabbaste återhämtning av 
  temperaturen efter dörröppning
• Drar mindre energi och bildar mindre frost i frysen
• Längre livslängd
• Förbrukar cirka 10-30% mindre energi än 
  motsvarande storlek hos andra tillverkare
• Trygg förvaring, larm vid strömbortfall, 
  temperaturförändring, sensorfel samt öppen dörr
• Livstids garanti på isolering och chassi
• 5 års garanti på kompressorerna
• 3 års garanti på övriga delar
• Låga servicekostnader

säkert förvar!
Thermo Forma -86°C finns som skåp eller box. Lågtemperaturfrysarna 
är designade för dagligt bruk med ett minimum av underhåll. 
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Små lågtemperaturfrysar från vår 
nya leverantör FRYKA Kylteknik.

Fryka har egen utveckling och 
tillverkning sedan över 35 år. 
Lågtemperaturfrysarna finns som 
skåp i storlekarna 35-100 liter och 
en box på 55 liter. Ett av skåpen är 
anpassat för att rymmas under lab-
bänken. Minidjupfrysar -50°C finns 
i så små storlekar som 2-8 liter.

Läs mer på fryka.de

i mindre förpackning

Vid köp av frys
20% rabatt 
på inredning!



Vi presenterar stolt

Laboratoriediskmaskin
utan tork
Dimensioner:
Utv: 600x640x850mm
Inv: 520x515x545 mm

GW3060

Laboratoriediskmaskin 
med torkenhet
HEPA-filter klass S 99,999%
Dimensioner:
Utv: 900x640x850 mm
Inv:  520x515x545 mm

GW 4090

Ny programvara! 
Möjligt att programmera

upp till 100 program!

Alla kan diska upp till 95°C
Termisk desinfektion

Har doseringspumpar
för flytande disk/sköljmedel 

som standard Enkel variant med 8 program.
Dimensioner:
Utv: 600x640x850mm
Inv: 520x515x545 mm

GW1050
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75.500:-

ett helt nytt program
från vår diskmaskins-
leverantör SMEG!

 49.900:-

38.200:-

Introduktions-
priser!

(Exklusive tillbehör)
Gäller t.o.m. 2009-12-31

Kontakta Katrin Boström för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: kbo@ninolab.se.



En helt ny serie från SHP,

Äntligen kan vi presentera vår nya linje av autoklaver från tyska SHP.
Modeller från 25 liter upp till 195 liter.
Du kan välja till snabbkylning och vakuum, 
och även välja från vilket håll du vill mata din autoklav-
uppifrån eller framifrån.
Även färgen på luckan kan du bestämma: 
vill du ha blå, röd eller grön?

Kontakta vår produktspecialist Katrin Boström 
för mer information., 80-590 962 21
e-post: kbo@ninolab.se

vår nya leverantör av autoklaver!
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Kühners stapelbara skakar 
— marknadens driftsäkraste
De bästa skakarna på marknaden med direkt magnetisk drift.
Mjuk acceleration och inbromsning samt precis temperatur-
reglering.

Kontakta Roger Araskoug för 
mer information, 070-556 21 24,
e-post: rar@ninolab.se.

• Mycket låg ljudnivå
• För temperaturer -15°C till +80°C
•  Varvtalsområde 20-800 v/min
•  Alarm
•  Stor dörr med isolerglas

Stor tydlig 
display!

Kontakta Katrin Boström för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: kbo@ninolab.se.



Nya Alpha serien från LAUDA – 
kostnadseffektiva termostater från -25 upp till 85°C

Med nya Alpha serien presenterar Lauda en ny generation 
instrument för nästan alla termostateringsapplikationer 
inom kemi/läkemedelsindustri, medicin, kvalitetskontroll 
och analys. 

Modern design, hög kvalitet och funktionell teknologi i 
kombination med ett intelligent energisparsystem gör 
dessa termostater till ett perfekt instrument vid rutin-
applikationer i laboratoriet - allt till det bästa pris-
prestanda förhållandet i sin kategori.

De nya Alpha termostaterna finns som hängtermostater 
eller kompletta termostatbad. Värmetermostaterna A 6, 
A 12 and A 24 erbjuder ett temperaturområde mellan 25 
och 85°C. Kyltermostaterna RA 8, RA 12 och RA 24 har ett 
temperaturområde från -25 till 85°C.

 

LAUDA 
The right  temperature worldwide
Med LAUDA termostater har du alltid rätt temperatur där du behöver.
I över 50 år har LAUDA tillverkat värme och kyltermostater till produktion och forskning. 
Från enkla vattenbad till avancerade enheter för laboratoriet och industrin. 
Temperaturer från – 90 till 400°C.

Aqualine ett universiellt vattenbad för 
laboratoriet, upp till 95°C. Praktiskt och ekonomiskt. 
Finns i flera olika storlekar från 2 till 25 liter. Tydlig 

LED display. Övertemperaturskydd.

Ecoline värme och kyltermostater är kostnads-
effektiva, kompakta enheter för laboratoriet.  
Idealisk för termostatering av externa kärl eller 
direkt i badet. Finns i volymer från 3-20 liter. 
Temperaturområde från - 40°C till +200°C.

Proline professionella värme och kyltermostater 
med programfunktion och grafisk display. För 
användning inom exempelvis materialtestning, 
forskning och kvalitetskontroll. Hög stabilitet samt 
kraftig pump för extern och intern användning. 
Temperaturområde från - 90°C till +300°C.

Processtermostat 
Integral XT 1590 W

– 90 till 200°C. Kompakt högeffektiv 
termostat för de mest krävande applika-
tioner. Den unika designen av kylslingan 

i Integral XT gör termostaten speciellt 
användbar i komplexa system.
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Komplett termostatbad från 8.950:-



Kontakta Anders Rothman för 
mer information 08-590 962 00,
e-post: aro@ninolab.se.

Nya innovationer, nya teknologier, oöverträffad prestanda, kapacitet och mångsidighet.
Den nya Sorvall MTX 150 Microultra erbjuder allt man kan önska när det gäller hastighet, 
kapacitet och prestanda i en liten, nästan ljudlös BENCHTOP design.
Bara 59 centimeter bred!

Sorvall MTX Microultra lanseras nu till specialpris och med 1-2 rotorer gratis!

Ny centrifug från Thermo Scientific

ULTRA Snabb! 
ULTRA Liten! 
ULTRA Tyst!

Snabb acceleration och
 deceleration

Accelererar till 1.048.000 x g 
på 80 sek!

150,000 rpm >1,048,000 x g Self Locking Rotor System 
ger säkerhet

Quick Start-up
Tar bara 8 sekunder 
att bli klar för start

Enkel att använda via
Touch-Sensitive Color LCD

USB Port standard
(spårbar för GMP/GLP Data)

Solid-State
Non-CFC refrigeration

Överraskande liten! 
Bara 590 mm bred!

Nästan ljudlös: <45dBA
Med vanlig stickkontakt
kan den placeras nästan 

varsomhelst

5 års garanti på drive unit

Når high-vacuum status på bara 
5 min!

50% snabbare
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KAMPANJ!
Safe 2010 1,2 m

69.900:-

Holten har i mer än 30 år satt standarden för 
säkerhetsbänkar med fokus på komfort och 
säkerhet.

Elektrisk justerbar frontlucka och gott  
om benutrymme under arbetsytan. 
Du sitter bekvämt vid en Holten bänk. 

Safe 2010 är tilltalande för både 
ögat och ekonomin.

Pris:  69.900:- 
inkl. stativ

Så länge 
lagret 
räcker!

Säkerhet

Begränsat 
antal!

Safe 2010 — En säkerhetsbänk för dig 
med krav på maximal säkerhet

Maximal

Thermo Scientific

Safe 2020 —  med fokus på komfort och säkerhet

Thermo har skapat en säkerhetsbänk med optimal 
komfort och säkerhet. Motordriven sluttande 10° 
frontlucka som är gastät i stängt läge.  Finns som två 
eller tre filters bänk.

Energiförbrukningen är mycket låg, tar inte 
mer än en 40 Watts lampa vid reducerad 
fläkthastighet. Ljudnivån är lägre än 56 dB(A).

Klass II Säkerhetsbänkar

79.500:-
Inkl. justerbart stativ 

750-950 mm
Gäller t.o.m. 2009-12-31
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Safe 2020 0,9 m



MSC Advantage-
Komfort och säkerhet

Med MSC-Advantage ”Thermo Performance 
Factor” har du full säkerhet i arbetskammaren.
Design och konstruktion med fokus på skydd 
för både operatör och produkt.

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00

MSC Advantage 1,2 m

64.700:-
Inkl. fast stativ 750 mm

Gäller t.o.m. 2009-12-31
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Vad ska du tänka på 
vid val av CO2-inkubator?

l HEPA-filter- garanterat klass 100
l Högglanspolerad kammare med runda hörn- 

   enkel  att rengöra

l Datalogger (FDA part 11 godkänt) finns som tillval
l IQ/OQ kan beställas

Beställ vårt broschyrblad för mer information, 
eller kontakta oss på telefon 08-590 962 00

Vi hjälper dig 
att välja rätt!



Kontakta Peter Andersson för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: pan@ninolab.se.

Intelligent
Indunstning

... gör det enkelt för dig
Hei-VAP, en ny generation rotationsindunstare från Heidolph,
för dig med höga krav på säkerhet och användning

210 °c värmebad med 
säkerhetshandtag 

-Kemiskt resistent vakuumpackning
-Fixerad flaskklämma som ej

kan försvinna
- Vakuumrör som ej fastnar

Ger en mycket låg kostnad och 
lång livslängd för förbrukningsdelar

-Överhettningsskydd
-Motorlyft av flaska 

vid strömavbrott

Löstagbar panel
som standard.

För kontroll
utanför dragskåp
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PURELAB flex-

Förenkla ditt liv med ett lättanvänt och lättskött vattensystem 

för jämn och hög kvalitet. 

Lättanpassat till dina behov kombineras det senaste inom 

innovation, design och teknologi med mer än 50 års erfarenhet, 

och sätter en ny standard för flexibel vattenrening.

Kontakta Pekka Gillenius för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: pekka.gillenius@ninolab.se

framtidens renvatten

Läs mer på

www.ninolab.se
eller boka en demonstration på ditt lab!
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Flex egenskaper:
Kontrolleras helt från dispenseringshandtaget
Dispenseringshandtaget justerbart i höjdled samt löstagbart
TOC-värde och resistivitet i realtid
Programmerbara tappvolymer
Fullständig sanering utan eftersköljning på 15 minuter
Manövrerbar fotpedal (Tillbehör)

Välj mellan

Flex 1:
Kan användas som dispenseringsenhet
Komplettera med: 
Jonbytarpack för  18,2MΩ-cm
Tappfilter för bakteriekontroll
Tappfilter för endotoxin och nukleasreducering

Flex 2:
Försedd med 254/185nm UV-ljus och jonbytarpack för 18,2MΩ-cm
TOC-mätning i realtid
Komplettera med:
Tappfilter för bakteriekontroll
Tappfilter för endotoxin och nukleasreducering

Tillbehör:
Fotpedal
Väggfäste
Läckagedetektor
Fäste för dunkfyllning



Digital siktskak
Modell AS200 Control! Speciellt lämpad för material 
som t.ex aktivt kol, metallpulver och kryddor.

Siktar säljs separat. 
Kontakta oss om du behöver kom-
plettera din siktsats.

Nya CryoMill har framtagits speciellt 
för malning vid låga temperaturer. 
Malbägarna kyls via det integrerade 
kylsystemet före och under malningen. 
Kylsystemet, som bygger på flytande 
kväve, är helautomatiskt och doserar 
den exakta mängd som behövs för att 
hålla temperaturen vid -196ºC. 

•  Idealisk för malning av plast, temperaturkänsligt    
   material och material med flyktiga komponenter
•  Säker och användarvänlig tack vare det 
   integrerade kylsystemet med automatisk   
   påfyllning
 • Programmerbar nedkylningscykel – allt ställs in  
   digitalt via kontrollpanelen
•  Hög slutfinhet – ner till cirka 5 mikron

Automatiken garanterar att malprocessen inte 
startar innan provet är helt nedkylt vilket 
garanterar reproducerbarheten i malresultatet.

Modell AS200 Control komplett 
med Comfortfixtur
RETSCH siktskakar används för analys inom 
forskning och utveckling, kvalitetskontroll av 
framför allt råmaterial men även inom produktion 
och processkontroll.

AS200 är ett ovärderligt instrument för de som 
uppskattar noggrannhet och tillförlitlighet – den 
är dessutom lätt att använda. Comfortfixturen 
underlättar hanteringan av siktsatsen och gör 
det till ett nöje att sikta! 

För alla typer av verksamhetsområden där 
siktning av pulver, granulat och suspensioner 
förekommer (för våtsiktning finns separat lock med 
vattenspridare).

Fördelar
• Siktning med 3D-effekt 
• För siktar upp till 203 mm (8”) Ø 
• Mätområde 20 µm till 25 mm 
• Alla siktparametrar – vibrationshöjd, intervall 
  och sikttid ställs in och avläses digitalt 
• Siktaccelerationen är oberoende av nätfrekvensen 
• Mätresultat är jämförbara i hela världen oavsett 
  nätspänning/ -frekvens följer DIN EN ISO 9000  
• Mikroprocessorstyrd 
• 9 program kan lagras 
• Lätt att använda, ergonomisk design 
• Låg ljudnivå och underhållsfri  
• 2-års garanti CE märkt 

Den nya CRYOMILL — 
Effektiv malning vid -196°C 

Sänd in dina prover så provmaler vi
i vårt eget lab. Ninolab har ett eget 
applikationslaboratorium. Detta ger 
dig som kund en unik möjlighet att få
ett snabbt svar på frågan: Vilken utrust-
ning ska jag välja för mitt prov?

Vi maler dina
prover i vårt

testlab!
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Applikationskit för
lArabidopsis  lVäxtodling  lVävnadsodling  lInkubering

Byt när du själv önskar!

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00
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Vatten-
ELGA Option R producerar renvatten direkt från 
kranvatten, vilket sedan recirkuleras. Valet för 
dig som vill kunna lita på kvalitén i alla lägen.

KAMPANJ! 
Köp din Option R 

eller Q nu, 
och få tanken 

på köpet!

Gäller vid köp av Option R eller Option Q, 
med kapaciteterna 7 eller 15 liter per timme.

Modell Option Q

Modell Option R

Pris från 

38.500:-
inkl. tank

från dricksvatten till analys i ett steg!

Fyra klimatskåp i ett
Här presenteras Convirsons nya flexibla Adaptis serie.

Klimatskåp modell Adaptis A1000
Conviron lanserar den senaste innovationen i 
kontrollerade klimatkammare – Adaptis A1000.
Med sin unika förmåga att ”adaptera” till olika 
forskningsapplikationer kan Adaptis A1000
beskrivas som fyra enheter i en. 
Beställ en A1000 basenhet tillsammans med ditt 
val av applikationskit.
Om du ändrar inriktning kan du bara köpa ett annat kit
som enkelt anpassar din A1000 till din nya applikation. 
Med Adaptis A1000 har du alltid det ideala klimatet.

Applikationskit för
lArabidopsis  lVäxtodling  lVävnadsodling  lInkubering

Byt när du själv önskar!

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00



Nya Finnpipette®
F-serien GLP-kits

F1 GLP-Kit 1

Art.nr 77-4700850

lF1 1-10 µl
lF1 10-100 µl 
l F1 100-1000 µl
lF-ställ
l Finntips & Reservoirs
l Thermo USB-minne

Pris 4.750:-

F1 GLP-Kit 2

Art.nr 77-4700860

l F1 0,2-2 µl
l F1 2-20 µl 
l F1 20-200 µl
l F1 100-1000 µl
lFinntips & Reservoirs
l Thermo USB-minne
lStäll

Pris 5.990:-

F1 GLP-Kit 3

Art.nr 77-4700865

l F1 10-100 µl
l F1 100-1000 µl 
l F1 1-10 ml
l F-ställ
lFinntips & Reservoirs
lThermo USB-minne

Pris 4.850:-

3 Finnpipette F2 GLP* kits
F2 GLP-Kit 1

Art.nr 77-4700870

l F2 1-10 µl micro
l F2 10-100 µl 
l F2 100-1000 µl
l F-ställ
l Finntips & Reservoirs
lThermo USB-minne

Pris 4.250:-

l F2 0,2-2 µl
l F2 2-20 µl 
l F2 20-200 µl
l F2 100-1000 µl
lFinntips & Reservoirs
l Thermo USB-minne
l Ställ

Pris 5.390:-

F2 GLP-Kit 2

Art.nr 77-4700880

F2 GLP-Kit 3

Art.nr 77-4700885

l F2 10-100 µl
lF2 100-1000 µl 
l F2 1-10 ml
l F-ställ
l Finntips & Reservoirs
l Thermo USB-minne

Pris 4.355:-

3 Finnpipette F1 GLP* kits

Kampanj!F1 & F2Priser från
4.250:-Erbjudandet gäller

 t.o.m. 2009-12-31

* Good Laboratory Pipetting

Skakning på
dina villkor!
Alla skakar från Heidolph
är tillverkade med låg tyngdpunkt 
vilket förhindrar glidning och
ger hög säkerhet

3 års 
garanti!

Inkubering 
som option!

6 specifika
 skakningar

med en till tre- 
dimensionell

rörelseHållare för 
alla vanligt 

förekommande
kärl och provrör

Kapacitet för 
2,5 eller 10 kg

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00

Kampanjpris på
Multi Reax
Flexibel provrörsskak för 
Eppendorfrör till rör Ø32 mm. 
Upp till 26 rör

9.990:-
Erbjudandet gäller t.o.m. 2009-12-31
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Ordinarie pris 12.450:-

USB- minne
på köpet när du
köper något av

ovanstående
  paket!



-en ny filterbaserad absorbansläsare för mikrotiterplattor från ThermoScientific.

Vi är glada att kunna erbjuda ett kampanjpris under hösten 

från ca 42.000:- på denna läsare.

Vi har även kampanjpriser på Flourescens och
Luminiscensläsare samt platt-tvättar för
mikrotiterplattor.

Ta kontakt med oss för mer information!
Telefon 08-590 962 00

Multiscan FC
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Cellanalys av toppkvalitet!
Utnyttja fördelarna med objektiv cellräkning
- Bildbaserad cellräkning med hjälp av Trypanblått-infärgning
- Snabba analyser av tillväxthastighet, viabilitet och aggregeringsgrad
- Högupplösande mikroskop garanterar högsta bildkvalitet
- Analys av 8 prover på en slide

Upplev hur enkel, 
snabb och noggrann 
cellräkning kan vara!

Kampanjpris 75 500:- 
Ordinarie pris 135.700:-
för ett komplett system 
bestående av:

- Cedex XS Cellanalysator
- Cedex XS styrenhet
- Cedex XS mjukvara

Begränsat 
antal!

Kampanjpris!
Från ca 42.000:-



Renluftsbänk  
med vertikalt luftflöde

Sterilbänk modell FORTUNA
• Design för säkerhet av dina prover. 
• HEPA filter med avskiljningsgrad 99,999% 
  av partiklar 0,3 µm.
• Energiförbrukning = 300 Watt.
• Fortuna, 2 m hög med arbetshöjd 75 cm.
• Digital teknik – drar bara 700 mA.
• Arbetsyta 690 mm djup.
• Enkel transport via 80 cm dörröppning.

 

Bygg din egen  

 renluftzon
Scanlaf har mångårig erfarenhet 
av renluftsmoduler
 
Med enkla medel bygger du lätt en egen ren zon. 
Modulerna kan hänga på vägg, tak, på fast stativ 
eller mobil ställning. Detta ger dig flexibilitet och 
en prisbillig lösning. Flera moduler kan monteras 
tillsammans till en större enhet.

Scanlafs renluftsmoduler ger dig en mycket bra 
och energisnål partikelfri zon lika med Class 100.

Kontakta oss för mer information,
08-590 962 00.

Energiförbrukning 
300 Watt
Ljudnivå 

< 52 dB(A)

 

Bygg lätt en 
egen zon!
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Frystorkning 
ska vara enkelt
Vid frystorkning ska det vara enkelt och lätt att erhålla 
reproducerbara resultat. Välj system efter din applikation.

Välj en prisvärd lösning med kylfälla på -55°C, -100°C eller 
varför inte -110°C när man önskar en snabbare frystorkning 
eller har produkter med låg fryspunkt.

Förkonfigurerade system

System för körning av syror, baser, TFA och 
andra aggressiva lösningsmedel

Stort produktutbyte säkrar grunden för produkttemperatur 
och centrifugalkraft under indunstningen.

Vidare säkrar -110°C kylfällan snabb indunstning, miljövänlig
uppsamling av lösningsmedlen och levnadstid för systemet 
(inklusive vakuumpumpen).

Komplett med kylfälla som går ned till -110°C. Centrifug och 
kylfällan är tefloniserade så att de ska tåla alla former av 
lösningsmedel.

Nyhet!
Coolsafe 100-9

Nu med kondensor- temperatur ned till -100°C. Kapacitet på 7 kg och 4 kg is/24 h

eller sammansätt ett system som 
passar just ditt arbete

Fakta:
Välj mellan 3 olika kondensortemperaturer: 

-55°C,-100°C,-110°C
Välj mellan 3 olika kapaciteter:

Kg/24 h: 2,5 kg is, 4 kg is, 10 kg is
Kondensorkapacitet: 3 kg, 7 kg eller 30 kg
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Stort urval av 
rotorer för bl.a 

50 ml centrifugrör 
eller mikrotiter-

plattor

Prova
systemet gratis 

i 14 dagar!Om du inte är nöjd har du full returrätt. (Exkl leverans-omkostnad på 750:-)



Vad är gnistfritt?
All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/fryskammaren.

Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.
Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i

tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk 
för uppkommet riskområde på golv under skåpet.

Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket.

Säker förvaring
Gnistfria kyl- och frysskåp och boxar

Tysta, energisnåla
och miljövänliga!

Analoga kyl & frysar
Priser från

9.750:-

NINOLUX
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Högtemperaturugnar för laboratorier eller i produktion.

Carbolite
Livsmedel, papper, textil, trä, gummi, kemikalier, elektronik och keramik.

CMAT - Unik högtemperaturugn med mikrovågsassisterad uppvärmning 
(Microwave Assist Technology- MAT)

- 1600°C max temperatur
- Kammarvolym 22 liter
- Programerbar PID kontroll
- Övertemperaturskydd
- Oberoende kontroll av mikrovåg- och elementuppvärmning
- Manuell eller programmerbar kontroll av de båda värmekällorna
- Värmeeffekt på elektriska element, 9 kW
- Värmeeffekt på mikrovågskällan, 1.8 kW
- Uppfyller BS EN 60519-6:2002 Part 6.1 säkerhetsgränser för mikrovågsbestämmelser.
- RS232 kommunikation



Vinn en bok!

När kvällarna blir mörkare passar det perfekt
att krypa upp i soffhörnet och läsa en spännande deckare!
Vi lottar ut 3 exemplar av Fyrvaktaren av Camilla Läckberg.

För att ha chansen att vinna behöver du bara räkna
hur många av dessa höstlöv det finns i tidningen, 
inklusive detta:

Tävling!

Maila in ditt svar till
tavling@ninolab.se
Glöm ej skriva ditt namn och adress!

Vi kommer att dra 3 st vinnare, 
och vi vill ha ditt svar senast den 30/11-09

Lycka till!

Ninolab 
önskar alla läsare 

en härlig höst!

Besök oss på
Stockholmsmässan!
Den 25-27 november hittar du Ninolab i monter B04:10 
på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Vi kommer att visa mängder av nyheter ur vårt stora sortiment.

Varmt välkommen att besöka oss!

Läs mer på www.ninolab.se
och på  www.scanlab.nu

Vinnare av hängmatta i 
Ninonytts sommartävling:

Mona Fredriksson, SLU,
Uppsala

Agneta Öberg, NUS,
Umeå

David Wennman, Astra,
Södertälje

Stort Grattis!

Möt oss påScanLab
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Monter B04:10



Ja tack!

q Jag vill att ni kontaktar mig 
 

q Jag beställer följande:..........................................................................................................................................................Antal...................................................................................................

q Jag vill ha mer information om:..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Namn:………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Företag/Institution:…………………………………………………………......................................................................................................................................

Avdelning:…………………………………………………………………........................................................................................................................................

Box/Gata:…………………………………………………………………….....................................................................................................................................

Postnummer/Ort:………………………………………………………….........................................................................................................................................

Telefon/Telefax:…………………………………………………………….......................................................................................................................................

E-post:………………………………………………………………………......................................................................................................................................

Övrig information:………………………………………………………………………...............................................................................................................

AB Ninolab - Box 137 - 194 22 Upplands Väsby, tel: 08-590 962 00, fax: 08-590 962 10, info@ninolab.se, www.ninolab.se

Teknisk service 
från Ninolab
Ninolab har en rikstäckande serviceorganisation 
med fabriksutbildade servicetekniker.

Ring så berättar vi mer om vår serviceavdelning 
och vad vi kan erbjuda dig, 08-590 962 00,
eller läs mer på www.ninolab.se.

Kontakta oss för
 mer information, 

08-590 962 00

Teckna Serviceavtal
Förebygg underhållet och minska risken för oplanerade eller 
akuta stopp. Det ger operatören trygghet och säkerhet med driften. 
Det ger också bättre priser och billigare service.

Vi utför såväl akutservice som förebyggande underhållsservice 
på samtliga instrument som vi saluför t.ex. värmeskåp, 
CO2-inkubatorer, centrifuger, skakinkubatorer, autoklaver, 
plattläsare, plattvättar m.m.

Vid all service används kalibrerade mätinstrument med 
spårbarhet. Godkända service/kalibreringsprotokoll 
för ackrediterad verksamhet tillhandahålls.

Alla kampanjer gäller t.o.m den 2009-12-31 om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms och eventuella frakter. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Faxa in talongen på fax.nr: 08-590 962 10
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Gör din
beställning 

direkt på 
vår hemsida!

www.ninolab.se


