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ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Ορθοστάτες 
 

 

Με Βάση 10*15cm με ράβδο 50cm 371561 ΤΙΜΗ 15.90 €  

Με Βάση 10*15cm με ράβδο 60cm 371564 ΤΙΜΗ 16.90 €  

Με Βάση 12*20cm με ράβδο 75cm 371563 ΤΙΜΗ 18.50 €  

Με Βάση 17*28cm με ράβδο 90cm 371562 ΤΙΜΗ 24.90 €  

 

 

Ράβδος Ορθοστάτη 

Για χρήση με σύνδεσμο σε ορθοστάτη 

 

Διαθέσιμη σε 3 μεγέθη: 

50cm ύψος, διάμετρος 9.5mm 371881 ΤΙΜΗ 4.90 €  

75cm ύψος, διάμετρος 12.7mm 371883 ΤΙΜΗ 5.90 €  

90cm ύψος, διάμετρος 12.7mm 371885 ΤΙΜΗ 8.50 €  

 

Βάση Ορθοστάτη Τριγωνική 371565 ΤΙΜΗ 17.50 €  

 

Βάση Ορθοστάτη Τριγωνική από χυτοσίδηρο συνολικού βάρους 

2.2kgr. 

Φέρει αξονική οπή με σφιγκτήρα. Χρησιμεύει για τη στήριξη 

ορθοστατών και μεταλλικών ραβδών διαμέτρου έως και 13mm. 

Τα δύο πόδια στήριξης φέρουν ρεγουλατόρους για ρύθμιση ύψους – 

ευθυγράμμιση. Το μήκος των δύο πλευρών της τριγωνικής βάσης είναι 

28cm. 
 

Σύνδεσμος Απλός 370162 ΤΙΜΗ 3.52 € 

 

Σύνδεσμος Απλός για Ορθοστάτη 

 

Ιδανικός σύνδεσμος για κάθε μεταλλική ράβδο ορθοστάτη. 
 
 
 

Σύνδεσμος Περιστρεφόμενος 370082 ΤΙΜΗ 6.90 € 

 

Ιδανικός σύνδεσμος περιστρεφόμενος για κάθε μεταλλική ράβδο από 

αλουμίνιο. Συνολικό μήκος 14 cm 

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ράβδο μέγιστης διαμέτρου 15mm 

 

 

 

Σύνδεσμος Στήριξης  310702 ΤΙΜΗ 7.90 € 

 

Ιδανικός Σύνδεσμος Στήριξης για τη συναρμολόγηση πειραματικών 

διατάξεων. 

Είναι κατάλληλος για τη στήριξη μεταλλικών ραβδών ή 

εξαρτημάτων που φέρουν στελέχη μέγιστης διαμέτρου 16cm, σε 

ορθοστάτη. 

Η διαφορά του με τον απλό σύνδεσμο ή τον περιστρεφόμενο 

σύνδεσμο είναι ότι το ένα του τμήμα μπορεί να περιστρέφεται σε 

τρεις άξονες λόγω του συστήματος μπίλιας και να ασφαλίζει με 

κοχλία σε επιθυμητή γωνία στο χώρο. 

Συνολικό μήκος 16 cm 

  



Λαβίδα για Προχοΐδα  370502 ΤΙΜΗ 7.50 € 

 

Λαβίδα για Προχοΐδα, με περιστρεφόμενο σύνδεσμο για 

τοποθέτηση σε ορθοστάτη. 

Κατάλληλη για χρήση με όλους τους τύπους προχοΐδων. 

Συνολικό μήκος 17cm 

 

Λαβίδα Μεταλλική 370360 ΤΙΜΗ 8.70 € 

Λαβίδα Μεταλλική με επίστρωση με πυρίμαχο υλικό με μέγιστο 

άνοιγμα έως 100 mm. 

Έχει εσωτερική επένδυση από φελλό. 

Καταλήγει σε άξονα για συγκράτηση σε ορθοστάτη. 

Συνολικό μήκος λαβίδας 240 mm 

Μήκος στελέχους (επιμεταλλωμένη ράβδος) 140mm. 

 

Λαβίδα Μεταλλική με περιστρεφόμενο σύνδεσμο

 370365 ΤΙΜΗ 11.90 €  

Λαβίδα Μεταλλική με περιστρεφόμενο σύνδεσμο με τέσσερεις 

σιαγόνες. 

Κατάλληλη για στήριξη σφαρικών φιαλών, γυάλινων και 

πλαστικών σκευών κτλ. 

Οι σιαγόνες είναι επικαλυμμένες εσωτερικά με φελλό 

 

Σφικτήρας Τύπου G μεγάλος 301082 ΤΙΜΗ 6.90 € 

Ο Σφιγκτήρας έχει σχήμα G και χρησιμεύει για τη στήριξη 

αντικειμένων στην άκρη του εργαστηριακού πάγκου ή τη σύσφιξη 

αντικειμένων μεταξύ τους. Είναι κατασκευασμένος από 

χυτοχάλυβα, ώστε να μην παραμορφώνεται κάτω από μηχανική 

πίεση. Διαθέτει σφικτήρα – κοχλία τύπου «T», με μέγιστο άνοιγμα 

13cm. Το άκρο του κοχλία έχει κατάλληλη ομαλή επιφάνεια, ώστε 

να μην καταστρέφει το αντικείμενο ή τον πάγκο εργασίας πάνω 

στον οποίο σφίγγεται. Διαστάσεις G: 220x115x15mm 

 

Σύνδεσμος με Γάντζο 370282 ΤΙΜΗ 7.90 € 

Ο Σύνδεσμος με Γάντζο είναι ένα μεταλλικό εξάρτημα συνολικού 

μήκους 15cm που στο ένα άκρο διαθέτει ισχυρό μεταλλικό 

άγκιστρο (γάντζο) και στο άλλο άκρο διαθέτει σύνδεσμο για στη 

στήριξή του σε ορθοστάτη. 

Χρησιμεύει για την ανάρτηση διαφόρων αντικειμένων όπως: 

ελατήρια, δυναμόμετρα, νήματα, τροχαλίες, θερμόμετρα, κτλ 

 

 

 

Σύνδεσμος Στήριξης και Στέλεχος με 3 Άγκιστρα 333760

 ΤΙΜΗ 12.90 € 

 

Ιδανικό εξάρτημα με τρία άγκιστρα για ανάρτηση θερμομέτρων και 

ελατηρίων, για το νόμο Hooke κλπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεσμος Στήριξης Θερμομέτρου σε Ορθοστάτη  301053 ΤΙΜΗ 7.90 € 

 

Σύστημα από σύνδεσμο και λαβίδα για στήριξη των 

θερμομέτρων σε ορθοστάτη. 

Κατάλληλος για όλους τους ορθοστάτες. 

  



 

Δακτύλιος με Στέλεχος 
 

Ο Δακτύλιος με Στέλεχος είναι σιδερένιος δακτύλιος πάχους 6mm ο οποίος 

καταλήγει σε ράβδο (στέλεχος) μήκους 16cm για την προσαρμογή του σε 

σύνδεσμο απλό ή περιστρεφόμενο. 

 

Χρησιμεύει στη στήριξη των χωνιών διήθησης, σφαιρικών φιαλών, πλέγματος 

θέρμανσης πάνω από λύχνο υγραερίου, κτλ 

 

Διαθέσιμος σε 2 μεγέθη (διαμέτρος δακτυλίου): 

φ70mm 341093 ΤΙΜΗ 2.10 € 

φ90mm 341095 ΤΙΜΗ 2.40 € 

 

Δακτύλιος με Σύνδεσμο 

Ο Δακτύλιος με Σύνδεσμο είναι σιδερένιος δακτύλιος πάχους 

6mm - 10mm ο οποίος καταλήγει σε σύνδεσμο για την 

προσαρμογή του σε ορθοστάτη. 

Χρησιμεύει στη στήριξη των χωνιών διήθησης, σφαιρικών 

φιαλών, πλέγματος θέρμανσης πάνω από λύχνο υγραερίου, κτλ 

Διαθέσιμος σε 2 μεγέθη (διαμέτρος δακτυλίου): 

φ70mm 340115 ΤΙΜΗ 6.10 € 

φ90mm 340116 ΤΙΜΗ 6.40 € 

 

Δακτύλιος με Άγκιστρο  300050 ΤΙΜΗ 1.60 € 

 

Ο Δακτύλιος με Άγκιστρο είναι επιμεταλλωμένος 

δακτύλιος με εσωτερική διάμετρο 13 mm (1,3cm). 

Σε σημείο της περιφέρειας του δακτυλίου υπάρχει οπή 

με σπείρωμα, στο οποίο είναι βιδωμένο μικρό άγκιστρο. 

Χρησιμεύει για την ανάρτηση αντικειμένων σε διάφορα 

σημεία των ραβδών στήριξης (ράβδος ορθοστάτη 50cm 

ή 75cm), ως εμπόδιο στην ολίσθηση αντικειμένων στις 

ράβδους ή ως μικρή μάζα. 

Διαθέτει σφιγκτήρα για να μπορεί να ταιριάζει σε κάθε διατομή. Χρησιμεύει επίσης 

για την ανάρτηση διαφόρων αντικειμένων όπως: ελατήρια, δυναμόμετρα, 

νήματα, τροχαλίες, θερμόμετρα, κτλ 

 

Τραπεζίδιο Μεταβλητού Ύψους  340134 ΤΙΜΗ 29.90 € 

Το Τραπεζίδιο Μεταβλητού Ύψους χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση 

αντικειμένων σε διάφορα ύψη και στις περιπτώσεις που απαιτείται η 

ανύψωση και το κατέβασμα συσκευής σε ελεγχόμενα ύψη κατά τη 

διάρκεια ενός πειράματος. 

Είναι αρθρωτό με μεταλλική επιφάνεια διαστάσεων 10x10cm, το ύψος 

του οποίου μετατοπίζεται παράλληλα προς τον εαυτό του από 5 έως 18 

με τη βοήθεια κοχλία και ειδικού μηχανισμού με βραχίονες, σε θέσεις που 

δεν απαιτούν επιπλέον ασφάλιση. 

Το Τραπεζίδιο μπορεί να υποστηρίξει αντικείμενα μάζας έων και 10kg. 

Μέγιστο ύψος 18cm. 

Διαστάσεις 10x10cm. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Σετ Μαζών 
 

Το κάθε Σετ Μαζών αποτελείται από εννέα μάζες (σε δίσκους) και μια βάση 

στήριξης με γάντζο. 

Η κάθε μάζα έχει συγκεκριμένο βάρος και την αντίστοιχή της βάση στήριξης. 

Μπορείτε να δημιουργείτε μάζες ανάλογα με τους δίσκους που προσθέτουμε. 

Διαθέσιμα Σετ Μαζών σε 4 είδη: 

 10 x 10gr (σύνολο 100gr) 320134 ΤΙΜΗ 8.90 € 

 10 x 20gr (σύνολο 200gr) 325006 ΤΙΜΗ 9.90 € 

 10 x 50gr (σύνολο 500gr) 301112 ΤΙΜΗ 10.90 € 

 10 x 100gr (σύνολο 1000gr) 383055 ΤΙΜΗ 19.90 € 

 
 

Σετ Μεταλλικών Βαρών με άγκιστρο  321113 ΤΙΜΗ 29.90 € 

 

Το Σετ Μεταλλικών Βαρών με άγκιστρο περιέχει (9 τεμάχια σύνολο): 

 1 x 10gr 

 2 x 20gr 

 1 x 50gr 

 1 x 100gr 

 2 x 200gr 

 1 x 500gr 

 1 x 1000gr 

 

Σύνολο 2.1kg 

Για πραγματοποίηση μετρήσεων από 10gr έως 

2100gr 

Το σετ είναι σε πλαστική βάση 

 

 

Σετ από Σταθμά σε Πλαστική Θήκη  372326 ΤΙΜΗ 29.90 € 

 

Το Σετ από Σταθμά σε Πλαστική Θήκη περιέχει: 

 

 από χαλκό: 1x50gr, 1x20gr, 2x10gr, 1x5gr, 2x2gr, 1x1gr 

 από σίδηρο: 1x500gr, 1x200gr, 2x100gr 

 

Σύνολο 1kg 

Το σετ είναι σε πλαστική θήκη 

 

 

Σετ Μαζών 24τεμ  620109 ΤΙΜΗ 33.90 € 

 

Το Σετ Μαζών αποτελείται από Br, Cu, Alo, Fe, Zn, Pb : 

 

 Μέγεθος 2x2x2 cm , 6 τεμ 

 Μέγεθος 1x2x3 cm , 6 τεμ 

 Μέγεθος 1x1x1 cm , 6 τεμ 

 

24 τεμάχια σύνολο 

Σε πλαστική θήκη 
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Ηλεκτρονικός Ζυγός 
 

 Απενεργοποιείται αυτόματα (για εξοικονόμηση ενέργειας) 

 Φωτιζόμενη (backlight) 

 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας 

 Αυτόματη βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) 

 Αφαίρεση απόβαρου 

 Μέτρηση σε gr,lb,oz 

 Λειτουργεί και με μπαταρίες (6x 1.5V) και με τροφοδοτικό 

(220AC, 12V) (περιλαμβάνεται). 

Διαθέσιμος ανάλογα με Ευαισθησία / Μέγιστη Ζύγιση: 

 1gr/2000gr  332015 ΤΙΜΗ 55.90 € 

 0.1gr/500gr  332015 ΤΙΜΗ 69.90 € 

 0.01gr/500gr 332015 ΤΙΜΗ 142.90 € 

Ζυγαριά Τριπλής Φάλαγγας (ακρίβεια 0,1gr)  300024 ΤΙΜΗ 79.70 € 

Η Ζυγαριά Τριπλής Φάλαγγας είναι ένας μηχανικός ζυγός 

με ένα δίσκο και τρεις φάλαγγες, κατασκευασμένος από 

ισχυρό κράμα αλουμινίου. 

Οι φάλαγγες στις οποίες ολισθαίνουν αντίστοιχες μάζες, 

είναι βαθμονομημένες από: 

 0 έως 500gr ανά 100gr 

 0 έως 100gr ανά 10gr 

 0 έως 10gr ανά 0,1gr 

Η τιμή της μέτρησης λαμβάνεται, αφού τοποθετηθούν οι μάζες σε κατάλληλες θέσεις στις φάλαγγες 

και ισορροπήσουν και ευθυγραμμιστούν ο κινητός με τον ακίνητο δείκτη του ζυγού. 

Ο ζυγός φέρει ενσωματωμένο μαγνητικό σύστημα απόσβεσης για γρήγορη μέτρηση. Ο μηδενισμός 

της ένδειξης του ζυγού πραγματοποιείται με μικρομετρικό κοχλία αντίβαρου. 

Για την ασφάλεια του οργάνου, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει αυτό να ασφαλιστεί με τον ειδικό 

μοχλό που απενεργοποιεί τη δυνατότητα μέτρησης. 

Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Χειρός  392043 ΤΙΜΗ 7.90 € 

 

Με το Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Χειρός μετρήστε λεπτά, δευτερόλεπτα, 

εκατοστά του δευτερολέπτου. 

Με λειτουργίες START/STOP, LAP/RESET. 

Διαθέτει επίσης ημερομηνία και ξυπνητήρι. 

Υψηλής ποιότητας. 

Ηλεκτρονικός Χρονομετρητής Ταινίας 50Hz  626711 ΤΙΜΗ 45.00 € 

Ο καλύτερος Ηλεκτρονικός Χρονομετρητής Ταινίας 50Hz 

στην αγορά. 

Ηλεκτρομαγνητικός με ρύθμιση της κρούσης, του σημείου 

κρούσης στο καρμπόν.  50Hz (50 τελείες το δευτερόλεπτο). 

Ο χρονομετρητής είναι τοποθετημένος σε βαριά βάση ώστε 

να μπορεί να στέκεται με ασφάλεια στον πάγκο εργασίας 

χωρίς να χρειάζεται λαβίδα στήριξης. Όταν χρησιμοποιείται σε 

για μετρήσεις κάθετης πτώσης, μπορεί να στηριχθεί στον 

πάγκο με ορθοστάτη και απλό σύνδεσμο που προσδένεται στη 

ράβδο του χρονομετρητή. 

Η επινικελωμένη ακίδα είναι τοποθετημένη σε πλατφόρμα που διαθέτει ρύθμιση, ώστε να ρυθμίζεται η 

ένταση της δόνησης. 

Μια ειδική ακίδα στην πλατφόρμα έχει προβλεφθεί για την τοποθέτηση του δίσκου καρμπόν. 

Στη συσκευασία του περιλαμβάνει τα παρελκόμενα, δηλαδή λευκή χαρτοταινία 30m και 25 δίσκους 

καρμπόν. 
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Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Εργαστηρίου με Φωτοπύλες  630940 ΤΙΜΗ 95.00 € 

Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο Εργαστηρίου με Φωτοπύλες με το 

οποίο είναι δυνατή η ακριβής μέτρηση της χρονικής διάρκειας 

φαινομένων ή του χρονικού διαστήματος μεταξύ γεγονότων. 

Παρέχει ένδειξη τεσσάρων ψηφίων. Το όργανο δέχεται ζεύγος 

φωτοπυλών (με 4-pin adapter) το οποίο προσαρμόζεται σε 

πειραματικές διατάξεις. 

Η μορφή χρονομέτρησης επιλέγεται ώστε να μπορεί να 

καταγραφούν πειράματα όπως μέτρηση ταχύτητας, επιτάχυνσης, 

περίοδος, αριθμός διελεύσεων κα. 

Τροφοδοσία 220V/50Hz 

Διαθέτει ζεύγος φωτοπύλων 

 

 

 

Παχύμετρο Διαστημόμετρο   310100 ΤΙΜΗ 16.90 € 

Το Παχύμετρο Διαστημόμετρο είναι όργανο που 

χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση του μήκους 

μικρών αποστάσεων, όπως είναι το πάχος των 

αντικειμένων, οι εξωτερικές ή έσωτερικές διάμετροι κτλ. 

Αποτελείται από δύο μεταλλικές σιαγόνες που μπορούν 

να ολισθαίνουν μεταξύ τους με μέγιστο άνοιγμα 11cm. 

Διαθέτει μηχανισμό μικρομετρικής μετατόπισης και βερνιέρο ολίσθησης που παρέχει ακρίβεια 0.05mm. 

 

Μικρόμετρο      310103 ΤΙΜΗ 18.50 € 

Το Μικρόμετρο είναι όργανο ακριβούς μέτρησης μικρών 

διαστάσεων όπως του πάχους ή της εξωτερικής διαμέτρου 

μικρών αντικειμένων. 

Διαθέτει βιδωτό βερνιέρο που καλύπτει εύρος 0 – 25mm και 

παρέχει ακρίβεια 0.01mm. 

Φυλάσσεται σε θήκη 

 

Γυαλιά Ασφαλείας  301511 ΤΙΜΗ 2.90 €  

Ειδικά Γυαλιά Προστασίας που παρέχουν άμεση και πλευρική 

προστασία των οφθαλμών στο εργαστήριο. Για γενική χρήση όπως 

προστασία από σκόνη, ρινίσματα, εκτίναξη μικρών αντικειμένων 

ή σταγονιδίων χημικών ουσιών. 

Οι φακοί είναι κατασκευασμένοι από PVC. 

Εύκολη προσαρμογή. Μοντέρνα γραμμή.  

Με πλαϊνά για μεγαλύτερη προστασία 

 

Θερμομονωτικό Γάντι 340150 ΤΙΜΗ 9.99 €  

Εφαρμόζει σε κάθε χέρι και χρησιμοποιείται για την μεταφορά 

αντικειμένων με θερμοκρασία άνω των 250°C.  

Επίσης είναι αντιολισθητικό για τη ασφαλή μεταφορά γυάλινων 

αντικειμένων  
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Εργαστηριακά Τροφοδοτικά 

 

Τροφοδοτικό DC 1.5Amp 3-12V   510250 ΤΙΜΗ 49.00 € 

Τροφοδοτικό DC 1.5Amp υψηλής ποιότητας, ασφαλές και πολύ 

ελαφρύ. 

Παροχή: 220 V 

Έξοδος: 3 – 12 V (ρυθμιζόμενη 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V) 

Ρεύμα Εξόδου: 1.5A 

Ασφάλεια: Τ500mA 

 

Σχολικά Τροφοδοτικά 

Σχολικό Τροφοδοτικό κατάλληλο για χρήση σε σχολικά εργαστήρια 
 

  

1.5 Amps 3 Amps 

Μπλε Κόκκινο 

530015 530030 

ΤΙΜΗ 49.90 € ΤΙΜΗ 69.90 € 

 

 

 

 

 Τροφοδοτικό πλήρως συμβατό με CE: 

EN61010 – 2010 

 Ρυθμιζόμενη έξοδος: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V. 

9V, 12V DC. 

 Τροφοδοσία συνεχούς (DC)  

 εξομαλυμένο ρεύμα εξόδου 

 Με εσωτερικό κύκλωμα προστασίας 

βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης με 

αυτόματη λειτουργία επανεκκίνησης 

 Με εξωτερική ασφάλεια για προστασία από 

υπέρταση (εύκολη στην αλλαγή) 

 Νέος σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και 

αποθήκευση 

 Διαστάσεις: 138x115x60mm 

 

Οικονομικό Σχολικό Τροφοδοτικό κατάλληλο για χρήση σε σχολικά εργαστήρια 

  

1.5 Amps 3 Amps 

530069 530071 

ΤΙΜΗ 44.90 € ΤΙΜΗ 59.90 € 

 

 

 Ρυθμιζόμενη έξοδος: 3, 4.5, 6, 7.5, 9 

και 12 Volt 

 Προστασία βραχυκυκλώματος 

 Προστασία υπερφόρτωσης (Automatic 

overload cut off) 

 Ανθεκτικό και διπλά μονωμένο 

περίβλημα 

 Τροφοδοσία συνεχούς (DC)  

 Διαστάσεις: 100 x 140 x 73mm 

 

 

Τροφοδοτικό AC DC 529001 ΤΙΜΗ 96.00 € 

Τροφοδοτικό AC DC. Το πιο δημοφιλές τροφοδοτικό σε ποιότητα και 

εμφάνιση. 

Παροχή: 220 V 

Έξοδος: 3V – 12V (ρυθμιζόμενη με διακόπτη ανά 2V) AC, DC 

Ρεύμα: 5 Amp.  

Ασφάλεια: Διμεταλλικό έλασμα 
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Εργαστηριακό Τροφοδοτικό Διπλής Εξόδου 530042 ΤΙΜΗ 249.00 € 

Το Εργαστηριακό Τροφοδοτικό Διπλής Εξόδου διαθέτει 2 

ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες εξόδους 0-30V DC και 0-5A  καθώς και 

μία επιπλέον έξοδο με σταθερές τιμές 5V και 3A. 

Διαθέτει οθόνη LED με ενδείξεις συνεχούς τάσης (constant voltage 

– CV) και συνεχούς ρεύματος – έντασης (constant current – CC). 

Ρύθμιση για σύνδεση σε σειρά και σε παράλληλη. 

Επιλογή ON/OFF για τις εξόδους.  

Προστασία από βραχυκύκλωμα & υπερφόρτωση 

Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 30V DC 5Amp 150W 530057 ΤΙΜΗ 119.00 € 

Το Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 30V DC 5A είναι κατάλληλο για 

εργαστηριακή χρήση. 

Διαθέτει οθόνη LED με ενδείξεις συνεχούς τάσης (constant voltage 

– CV) και συνεχούς ρεύματος – έντασης (constant current – CC). 

Μπορείτε να αλλάζετε τόσο την τάση όσο και την ένταση του 

ρεύματος από τους αντίστοιχους κοχλίες (ανάλυση 100mV/10mA). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τάση εισόδου: 115-230V AC ±10% με ρύθμιση, 50/60Hz 

Τάση εξόδου: 0-30V DC, Ρεύμα εξόδου: 0-5A 

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη) τάσης – 3-ψηφία και έντασης 

ρεύματος εξόδου – 3-ψηφία (ανάλυση 100mV/10mA) 

Γεννήτρια Συχνοτήτων DDS 220V 510509 ΤΙΜΗ 199.00 € 

Η Γεννήτρια Συχνοτήτων DDS χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία Direct 

Digital Synthesis (DDS) για τη παραγωγή σταθερών και υψηλής ανάλυσης 

συχνοτήτων. 

Διαθέτει: 

 High Resolution using DDS technology 

 High Frequency Accuracy: ±20ppm 

 Low Distortion: <0.6% 

 High Resolution: 100mHz 

 
 

Παλμογράφος 630104 ΤΙΜΗ 320.00 € 
 

1. Εύρος Συχνοτήτων: DC-20MHz 

2. Χρόνος Λήψης: 17.5ns 

3. Σύνθετη Αντίσταση Εισόδου: 1MΩ±5% 

4. Συνδεσμολογία Εισόδου: AC, GND, DC 

5. Vertical mode: CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD, CH2 INV 

6. Ρυθμός Σάρωσης: 0.2μs ~ 0.5s/div±3% 

7. Trigger mode: NORM, AUTO (TV-H), TV-V, LEVE LOCK 

8. Trigger source: INT (CH1, CH2, VERT), EXT LINE 

Ο Παλμογράφος είναι όργανο για την οπτική απεικόνιση ηλεκτρικών μετρήσεων από πειράματα ή το 

περιβάλλον, σε φθορίζουσα οθόνη καθοδικού σωλήνα.  

Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην εντός του σωλήνα απόκλιση της δέσμης ηλεκτρονίων, λόγω του 

ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν δύο ζεύγη ηλεκτροδίων οριζόντιας και κατακόρυφης απόκλισης, 

στα οποία εφαρμόζονται τα σήματα των μετρήσεων. 

Η φθορίζουσα οθόνη στην οποία προσπίπτει η δέσμη έχει διαστάσεις 10.5 x 8.5 cm και είναι 

βαθμονομημένη σε διαστήματα ανά 1 cm. 

Η απόκριση συχνότητας είναι της τάξεως των 0-20MHz με μέγιστο ανεκτό χρόνο απόκρισης 17.5ns. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

Καυστήρας Αλκοόλης Με Βάση  303553 ΤΙΜΗ 17.90 € 

Καυστήρας Αλκοόλης (Λύχνος Οινοπνεύματος) ο οποίος συνοδεύεται από βάση 

και πλέγμα πύρωσης. 

Είναι απόλυτα ασφαλές αφού δεν έρχεται κανείς σε επαφή με τη φλόγα. 

Το δοχείο χωράει παραπάνω από 100ml. 

Διαθέτει αρκετά μεγάλο φυτίλι περίπου 20cm μήκος. 

Λύχνος Υγραερίου   303554 ΤΙΜΗ 17.90 € 

Λύχνος Υγραερίου (λύχνος Bunsen) 

Λειτουργεί με φιάλη υγραερίου άμεσου βιδώματος. 

Σε πλαστική θήκη 

 

 

 

Φιάλη Υγραερίου Άμεσου Βιδώματος  303555 ΤΙΜΗ 4.90 € 

Φιάλη Υγραερίου Άμεσου Βιδώματος 

Βάρος περιεχομένου: 500 γρ. 

Βαλβίδα και σπείρωμα διεθνών προδιαγραφών (άμεσου βιδώματος) 

 

 

 

Λύχνος Bunsen 311917 ΤΙΜΗ 19.90 € 

 

Λύχνος Bunsen 

 

Ύψος 20cm 

 

Για χρήση με κανονικό γκαζάκι 

 

 

 

Ηλεκτρικός Θερμαντήρας    316401 ΤΙΜΗ 17.98 € 

Ο Ηλεκτρικός Θερμαντήρας είναι ηλεκτρική συσκευή υψηλής 

θερμαντικής ικανότητας. Προσφέρει σταθερές συνθήκες 

θέρμανσης, κατάλληλες για πειράματα θερμιδομετρίας. 

Λειτουργεί με τάση 220V και παρέχει ισχύ 450W. 

 

Τρίγωνο Πύρωσης  342020 ΤΙΜΗ 1.90 € 

Το Τρίγωνο Πύρωσης χρησιμοποιείται για τη θέρμανση μικρού βάρους 

μεταλλικών ή γυάλινων δοχείων και μικρών μεταλλικών αντικειμένων. 

Επίσης χρησιμοποιείται για να προσαρμόζονται οι κάψες πορσελάνης 

(χωνευτήρια) σε διαδικασίες πύρωσης. 

Στηρίζεται πάνω στον τρίποδα θέρμανσης ή στην ενσωματωμένη βάση 

θέρμανσης των λύχνων υγραερίου. 

Κατασκευάζεται από τρία σκληρά ανοξείδωτα σύρματα διαμέτρου 1mm που συστρέφονται ανά δύο 

σχηματίζοντας σχήμα Υ. Διάσταση πλευρών του τριγώνου: 8cm 
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Τρίποδας για Λύχνο 340125 ΤΙΜΗ 9.90 € 

Γενικά ο τρίποδας θέρμανσης χρησιμοποιείται ως βάση τοποθέτησης 

αντικειμένων που πρόκειται να θερμανθούν. Έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε 

να δέχεται με ευχέρεια τον λύχνο Bunsen. Το ύψος του τρίποδα είναι 195mm 

και η κυκλική του στεφάνη εξωτερικής διαμέτρου είναι περίπου 130mm. 

Τα τρία στηρίγματα (πόδια) είναι κατασκευασμένα από σιδερένια ράβδο 

διαμέτρου περίπου 8mm, ηλεκτροκολημένα με κλίση ελαφρά προς τα έξω και 

συμμετρικά στη στεφάνη. 

Ο τρίποδας καθίσταται λειτουργικότερος, αν τα πόδια του προσαρμοστούν με 

κατάλληλες υποδοχές ή κοχλίες σε επίπεδη στηρικτική επιφάνεια, πάνω στην 

οποία προσαρμόζεται και ο λύχνος θέρμανσης. 

Συνδυάστε τον με το Πυρίμαχο Πλέγμα για να αποφεύγεται η τοπική 

θέρμανση. Ύψος: 195mm Διάμετρος: 130mm. 

 

Βάση για Λύχνο BUNSEN  340113 ΤΙΜΗ 10.90 € 

 

Βάση για Λύχνο BUNSEN, ιδανική για χρήση με λύχνο Bunsen. 

 

Τοποθετούμε στη βάση του τρίγωνο πύρωσης ή πλέγμα πυρίμαχο. 

 

Ύψος 24cm. 

 

 

 

 

 

Πλέγμα Πυρίμαχο Κεραμικό 341153 ΤΙΜΗ 1.60 € 

Το Πλέγμα Πυρίμαχο αποτελεί ενδιάμεση επιφάνεια για την τοποθέτηση 

ενός αντικειμένου που πρόκειται να θερμανθεί, πάνω στον τρίποδα 

θέρμανσης. 

Προστατεύει την άμεση επαφή των υάλινων δοχείων με τη θερμαντική 

φλόγα, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλεύση τη θραύση του. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως πυρίμαχη βάση για την 

εναπόθεση σωμάτων που βρίσκονται σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Το πλέγμα είναι τετράγωνο, μεταλλικό από ανοξείδωτο σύρμα, με 

διαστάσεις 15x15cm. 

Φέρει στο κέντρο του κυκλικό δίσκο διαμέτρου 10cm από πυρίμαχο 

κεραμικό υλικό. 

Λαβίδα Δοκιμαστικών Σωλήνων 340123 ΤΙΜΗ 0.80 € 

Είναι ξύλινη λαβίδα, μήκους 18cm με ατσάλινο ελατήριο, όπως ένα 

μανταλάκι, με το ένα στέλεχος μακρύτερο από το άλλο. 

Χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση ή μεταφορά δοκιμαστικών 

σωλήνων που έχουν υψηλή θερμοκρασία ή πρόκειται να θερμανθούν 

σε λύχνο ή έχουν λερωθεί από καυστικά υγρά. 
 

Πυρολαβίδα  340122 ΤΙΜΗ 4.10 € 

Η Πυρολαβίδα χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση και την μεταφορά 

θερμών σκευών με απόλυτη ασφάλεια. 

Κατάλληλη για εργαστηριακή χρήση. 

Με πλαστικό περίβλημα. 

Μήκος 25cm 
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Ανατομική Λαβίδα 

Η Ανατομική Λαβίδα είναι ατσάλινη ανοξείδωτη λαβίδα με 

δύο σκέλη μήκους 14cm που συνδέονται σταθερά στο 

ένα άκρο τους. 

Χρησιμοποιείται για τη συλλογή και μεταφορά 

μικροαντικειμένων. 

Με ίσια άκρα  350300 ΤΙΜΗ 1.90 € 

Με καμπυλωμένα άκρα 350302 ΤΙΜΗ 1.90 € 

 

 

Λαβίδα Mohr  340133 ΤΙΜΗ 2.15 € 

Η Λαβίδα Mohr είναι λαβίδα από δύο επινικελωμένα μεταλλικά σκέλη 

μήκους 50mm, διαμορφωμένα έτσι ώστε στη φυσική τους κατάσταση να 

πιέζονται μεταξύ τους, ενώ να απελευθερώνονται με την πίεση του χεριού. 

Χρησιμοποιείται ως σφιγκτήρας ελαστικών σωλήνων για τη διακοπή της 

ροής υγρών ή αερίων. 

 

 

Σπάτουλα 
Η Σπάτουλα είναι μακρόστενο μεταλλικό έλασμα και χρησιμοποιείται για 

τη μεταφορά, διαχωρισμό, ανάμιξη κτλ, στερεών χημικών ουσιών σε 

μικρές ποσότητες. 

Είναι διπλή (σπάτουλα και στα δύο άκρα) με 7mm πλάτος και με συνολικό 

μήκος: 

 125mm 340140 ΤΙΜΗ 1.77 € 

 150mm 340141 ΤΙΜΗ 2.09 € 

 180mm 340142 ΤΙΜΗ 2.25 € 

 200mm 340146 ΤΙΜΗ 2.35 € 

 220mm 340144 ΤΙΜΗ 2.35 € 

 

 

 

 

Σπάτουλα Κουτάλι Κουτάλι 210mm 340138 ΤΙΜΗ 1.90 € 

Η Σπάτουλα έχει και στα δύο της άκρα κουτάλι και έχει συνολικό μήκος 

210mm 

 

 

 

 

 

Σπάτουλα Κουτάλι 160mm  340139 ΤΙΜΗ 1.90 € 

 

Η Σπάτουλα έχει στο ένα άκρο της σπάτουλα με 17mm πλάτος, 

στο άλλο άκρο της κουτάλι. Συνολικό μήκος 160mm. 

 

 

 

Σπάτουλα Κουτάλι 180mm πλαστική 340135 ΤΙΜΗ 0.81 € 

Σπάτουλα Κουτάλι 180mm πλαστική 

Μήκος: 180mm 

πλαστική 

Χρώμα: πράσινο 
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ (σετ 5τεμ) 

 
Διαθέσιμα στις κάτωθι διαστάσεις (μεγάλη βάση x μικρή βάση x ύψος mm): 

σετ 5 τεμαχίων 

Χωρίς οπή Με 1 οπή Με 2 οπές 

Διαστάσεις Κωδικός Τιμή Διαστάσεις Κωδικός Τιμή Διαστάσεις Κωδικός Τιμή 

12x8x17mm 300061 2.10 €       

16x12x23mm 300062 2.50 € 16x14x20mm 300051 2.60 €    

23x17x27mm 300063 2.90 € 23x17x27mm 300052 2.90 €    

28x22x26mm 300064 3.50 € 28x22x26mm 300053 3.50 € 28x22x26mm 300055 3.50 € 

33x25x28mm 300065 4.50 € 33x25x28mm 300054 4.50 € 33x25x28mm 300056 4.50 € 
 

Φελλοτρυπητήρες ΣΕΤ των 6  340143 ΤΙΜΗ 26.90 € 

Είναι σειρά από 6 μεταλλικούς ανοξείδωτους κοίλους κυλίνδρους, 

διαμέτρου 5~12mm, που χρησιμοποιούνται για την διάνοιξη οπών σε 

ελαστικά πώματα, για τη διέλευση σωλήνων, θερμομέτρων κτλ. 

Τα χείλη της βάσης τους είναι τροχισμένα, ώστε με την ταυτόχρονη 

κατακόρυφη πίεση και περιστροφή κατά τη διάνοιξη της οπής, να 

αποσπάται το κατάλληλο τμήμα από το πώμα. 

Το επάνω άκρο τους έχει προσαρμοσμένη κάθετα μεταλλική ράβδο, ώστε 

να διευκολύνονται οι κινήσεις. 

Η σειρά συνοδεύεται από μεταλλική ράβδο λίγο μεγαλύτερου μήκους , 

που χρησιμεύει για την «απόφραξη» του φελλοτρυπητήρα μετά τη χρήση. 

Σετ των 6. Με διαμέτρους: φ 5~12mm 

 

 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

  

6 θέσεων 12 θέσεων 12 θέσεων 60 θέσεων 50 θέσεων 

4 θέσεις διαμέτρου 

21mm 

10 θέσεις διαμέτρου 

21mm 

8 θέσεις διαμέτρου 

19mm 

για διαμέτρους 

έως και 16mm 

για διαμέτρους 

14 - 17mm 

2 θέσεις διαμέτρου 

29mm 

2 θέσεις διαμέτρου 

29mm 

4 θέσεις διαμέτρου 

25mm 

 Παράταξη: 

5x10mm 

6 πασσαλάκια (pegs) – 

θέσεις στραγγίσματος 

12 θέσεις 

στραγγίσματος 

16 θέσεις 

στραγγίσματος 

Διαστάσεις: 

246x104x64mm 

Διαστάσεις: 

190x105x70mm 

377701 377708 377702 377705 377706 

ΤΙΜΗ 5.90 € ΤΙΜΗ 9.90 € ΤΙΜΗ 9.90 € ΤΙΜΗ 11.90 € ΤΙΜΗ 9.90 € 
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Στήριγμα Σιφωνίων  379101 ΤΙΜΗ 6.90 € 

 

Το Στήριγμα Σιφωνίων είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. 

 

Δέχεται έξι σιφώνια σε κάθε πλευρά σε οριζόντια θέση. 

 

 

 

 

Στήριγμα στατώ 12 θέσεων για σιφώνια, ξύλινο  377707 ΤΙΜΗ 19.00 € 

Στήριγμα στατώ 12 θέσεων για σιφώνια 

Πιο αναλυτικά έχει 3 διαφορετικές θέσεις  (οπές) για σιφώνια: 

 4x 20mm διαμέτρου 

 4x 12mm διαμέτρου 

 4x 10mm διαμέτρου 

Ύψος: 41 cm.  Πλάτος: 36cm. Βάθος: 11cm 

Ξύλινο 

 

Στήριγμα για Πιπέτες  302030 ΤΙΜΗ 19.90 € 

Το Στήριγμα για Πιπέτες διαθέτει 30 μικρές τρύπες για να τοποθετήσετε τις 

πιπέτες (σιφώνια) σας καθώς και 6 θέσεις για να τοποθετήσετε τις Αντλίες για 

Σιφώνια / Πιπέτες. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις θέσεις των δύο στηριγμάτων, ανάλογα με τις 

ανάγκες σας. 

Μέγιστο ύψος: 42cm 

 

 

Στήριγμα στατώ 12 θέσεων για προχοΐδες 50ml ξύλινο 

 377703 ΤΙΜΗ 20.16 € 

Στήριγμα στατώ 12 θέσεων για προχοΐδες 50ml ξύλινο 

Κατάλληλο για προχοΐδες 50ml, αλλά μπορείτε άνετα και άφοβα να 

τοποθετήσετε των 25ml και των 100ml. 

Με τέσσερεις γωνιές μπορεί να στηριχθεί σε τοίχο. 

 

Στήριγμα για Χωνιά  377710 ΤΙΜΗ 6.90 € 

Στήριγμα για Χωνιά. Ειδική κατασκευή για τη τοποθέτηση/στήριξη χωνιών. 

Μπορείτε να στηρίξετε πλαστικά χωνιά, γυάλινα, χωνιά Buchner, 

διαχωριστικές φιάλες. 

Διαθέτει αντάπτορες για καλύτερη στήριξη και εφαρμογή των χωνιών. 

Από πλαστικό 

 

Βάση / Στήριγμα για Φιάλες φ90x50mm 316219 ΤΙΜΗ 3.99 € 

Κατάλληλη για χρήση με ογκομετρικές φιάλες, σφαιρικές φιάλες, σφαιρικές 

φιάλες ευρύστομες. 

Μέγιστη διάμετρος βάσης 90mm 

Ύψος βάσης 50mm 
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Ψήκτρες Καθαρισμού 

 

Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη: 

 200 x 100 x 20mm  340174 ΤΙΜΗ 0.99 € 

 240 x 120 x 25mm  340175 ΤΙΜΗ 1.49 € 

 280 x 140 x 30mm  340177 ΤΙΜΗ 1.99 € 

 (σετ και τα 3τεμ)  340178 ΤΙΜΗ 4.00 € 

 

 
   

για Ποτήρι Ζέσης 
για Ογκομετρικό 

Κύλινδρο 
για Προχοΐδες για Φιάλες 

Διαστάσεις: 

230x120x75mm 

Διαστάσεις: 

370x170x50mm 

Συνολικό μήκος: 

65cm 

Διαστάσεις: 

450x130x50mm 

Διαστάσεις: 

350x110x50mm 

340179 340180 340218 340181 340182 

ΤΙΜΗ 2.10 € ΤΙΜΗ 2.20 € ΤΙΜΗ 1.90 € ΤΙΜΗ 2.90 € ΤΙΜΗ 2.50 € 

 

Ελαστικός Σωλήνας 

Ο Ελαστικός Σωλήνας χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών και 

οργάνων και τη διέλευση υγρών ή αερίων, σε διάφορες θερμοκρασίες και 

πιέσεις. Το μέγεθος του κάθε ελαστικού σωλήνα καθορίζεται από την 

εσωτερική διάμετρο και την εξωτερική διάμετρο. Το μήκος του κόβεται 

με μαχαίρι ή ψαλίδι. 

Διαθέσιμος στις παρακάτω διαμέτρους (εσωτερική - εξωτερική): 

 5mm - 7mm  341535 ΤΙΜΗ 2.11 € / ανά μέτρο 

 6mm - 9mm  341536 ΤΙΜΗ 2.19 € / ανά μέτρο 

 9mm - 12mm 341539 ΤΙΜΗ 2.65 € / ανά μέτρο 

 

Σωλήνας Σιλικόνης 

Ο Σωλήνας Σιλικόνης χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών και 

οργάνων και τη διέλευση υγρών ή αερίων, σε διάφορες θερμοκρασίες 

και πιέσεις. Το μέγεθος του κάθε σωλήνα καθορίζεται από την 

εσωτερική διάμετρο και την εξωτερική διάμετρο. Το μήκος του κόβεται 

με μαχαίρι ή ψαλίδι μήκος. 

Διαθέσιμος στις παρακάτω εσωτερικές διαμέτρους: 

 3mm  315313 ΤΙΜΗ 1.99 € / ανά μέτρο 

 4mm  315314 ΤΙΜΗ 2.49 € / ανά μέτρο 

 5mm  315315 ΤΙΜΗ 2.79 € / ανά μέτρο 

 6mm  315311 ΤΙΜΗ 2.99 € / ανά μέτρο 
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Γυάλινος Σωλήνας 

Γυάλινος Σωλήνας κενός εσωτερικά 

Χρησιμοποιείται συνήθως για αναρρόφηση υγρών σε πειράματα χημείας. 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από μορφοποίηση ή συγκόλληση 

τμημάτων σωλήνων με τη θέρμανσή τους σε λύχνο υγραερίου, σύμφωνα με 

συγκεκριμένη διαδικασία και πάντα στο εργαστήριο. 

Διαθέσιμος σε: 

 Διάμετρος εσ.: 3 mm – εξ.: 5 mm 311112 ΤΙΜΗ 0.90 € 

 Διάμετρος εσ.: 5 mm – εξ.: 8 mm 311114 ΤΙΜΗ 0.90 € 

 

Ράβδος Ανάδευσης 

Η Ράβδος Ανάδευσης χρησιμοποιείται για την ανάδευση διαφόρων 

διαλυμάτων μέσα σε δοχεία. 

Είναι κατασκευασμένη από συμπαγές γυαλί. 

Διαθέσιμη σε: 

 Μήκος 250mm   311111 ΤΙΜΗ 0.90 € 

 Μήκος 400mm & φ84mm  311115 ΤΙΜΗ 1.20 € 

 

Ράβδος Ανάδευσης (πλαστική)  311113 ΤΙΜΗ 1.50 €  

Χρησιμοποιείται για την ανάδευση διαλυμάτων. 

από πολυπροπυλένιο 

Διαστάσεις: 10mm x 250mm 

Η μία άκρη είναι στρογγυλεμένη (rounded) για να μη 

χαράζει τα γυάλινα σκεύη και η άλλη άκρη είναι ίσια (flat). 

 

 
Πλαστικά Χωνιά Διήθησης (10 τεμ) 
 

Από πολυπροπυλένιο 

 

Διαθέσιμα σε 2 μεγέθη (διαμέτρος χωνιού):  

φ75  337040 ΤΙΜΗ 9.90 € (πλέον ΦΠΑ) 

φ90  337041 ΤΙΜΗ 12.90 € (πλέον ΦΠΑ) 
 

 
 

Γυάλινο Χωνί Διήθησης 
 

Κωνικό χωνί διήθησης γυάλινο. Φέρει μακρύ σωλήνα εκροής, διαμέτρου 10mm. 

Χρησιμοποιείται για την πλήρωση δοχείων με υγρά και για το διαχωρισμό 

στερεού από υγρό με τη βοήθεια φίλτρων από χαρτί. 

 

Διαθέσιμα μεγέθη (διαμέτρος χωνιού):  

φ75  300186 ΤΙΜΗ 9.90 € (πλέον ΦΠΑ) 
 

 
 

 

Χωνί Buchner 
Το Χωνί Buchner είναι κυλινδρικό χωνί από πορσελάνη, το οποίο φέρει 

επίπεδη διάτρητη πλάκα με οπές διαμέτρου 2mm και στέλεχος εκροής με 

διάμετρο 30mm. Το χωνί προσαρμόζεται σε φιάλη διήθησης και αντλία 

κενού και χρησιμοποιούνται στη διήθηση υγρών παρασκευασμάτων, για τη 

συγκράτηση των στερεών. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

Εξωτερική Διάμετρος (mm): 120mm Ύψος Χωνιού (mm): 60mm 

Διάμετρος Σωλήνα (mm): 30mm Διάμετρος Οπών (mm): 2mm 

Συνολικό Ύψος (mm): 170mm Αριθμός Οπών (mm): 123mm 
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Διηθητικό Χαρτί 25τεμ κυκλικά 

Το Διηθητικό Χαρτί προσαρμόζεται κυρίως σε χωνιά διήθησης, για 

τον διαχωρισμό μειγμάτων αδιάλυτων στερεών σε υγρά. 

Διατίθεται σε συσκευασία δίσκων των 25 τεμαχίων σε: 

 

Ασφαλιστικό Χωνί ευθύγραμμο  337043 ΤΙΜΗ 0.81 € 

Το Ασφαλιστικό Χωνί ευθύγραμμο είναι χωνί με στέλεχος που εφαρμόζει μέσω 

διάτρητου ελαστικού πώματος σε σφαιρικές ή κωνικές φιάλες και χρησιμεύει 

για τη συναρμολόγηση συσκευής παρασκευής αερίων. 

Διάμετρος: 34mm (άνω μέρος) 

Συνολικό μήκος: 30cm 

πλαστικό 

 

 

Ασφαλιστικό Χωνί με ενδιάμεση σφαίρα (τύπου S)  327230

 ΤΙΜΗ 2.90 € 

Το Ασφαλιστικό Χωνί με ενδιάμεση σφαίρα είναι χωνί με στέλεχος που εφαρμόζει 

μέσω διάτρητου ελαστικού πώματος σε σφαιρικές ή κωνικές φιάλες και χρησιμεύει 

για τη συναρμολόγηση συσκευής παρασκευής αερίων. 

Φέρει επίσης 2 επιπλέον σφαίρες σε γυάλινη κάμψη τύπου S στο μέσον του 

στελέχους του χωνιού. 

pyrex 

Συνολικό μήκος: 350mm 

 

  

Μέσης Ταχύτητας 

Medium Speed 

Γρήγορης Ταχύτητας 

Fast Speed 

Qualitative Filter Paper 

Grade 102 Grade 101 

Maximum pore size: 20 ~25 µm average 0.15% ash content 

240mm διάμετρο 125mm διάμετρο 

300033 -  ΤΙΜΗ 4.50 € 300034 -  ΤΙΜΗ 2.90 € 
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Διαχωριστική Χοάνη κυλινδρική teflon 

Η Διαχωριστική Χοάνη είναι σκεύος του εργαστηρίου χημείας που χρησιμοποιείται για 

τον διαχωρισμό υγρών διαφορετικής πυκνότητας. Πρόκειται για σταγονομετρική 

χοάνη με ελλειψοειδές ή κυλινδρικό σχήμα της οποίας το στένωμα περιλαμβάνει 

βαλβίδα. Ανοίγοντας την βαλβίδα αφήνεται να ρεύσει προς τα κάτω το βαρύτερο 

υγρό παραμένοντας το ελαφρύτερο στην χοάνη. Παράδειγμα μίγματος που μπορούμε 

να διαχωρίσουμε σε διαχωριστική φιάλη είναι το μίγμα νερού-λαδιού. 

Κυλινδρική, με στρόφιγγα από teflon. Διαθέτει πώμα 

Διαθέσιμη σε: 

125ml 343125 ΤΙΜΗ 16.00 € 

250ml 343250 ΤΙΜΗ 18.00 € 

500ml 343500 ΤΙΜΗ 20.00 € 

 

 

Διαχωριστική Χοάνη απιοειδής 
 

Γυάλινη απιοειδής διαχωριστική χοάνη, με γυάλινη στρόφιγγα & πώμα. 

Κατάλληλη για διαχωρισμό υγρών διαφορετικής πυκνότητας 

 

Διαθέσιμη σε: 

125ml 300205 ΤΙΜΗ 14.90 € 

250ml 343250 ΤΙΜΗ 19.90 € 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχωριστική Χοάνη απιοειδής teflon 
 

 

Γυάλινη απιοειδής διαχωριστική χοάνη, με στρόφιγγα teflon & πώμα. 

Κατάλληλη για διαχωρισμό υγρών διαφορετικής πυκνότητας 

 

Διαθέσιμη σε: 

125ml 344125 ΤΙΜΗ 19.90 € 

250ml 344250 ΤΙΜΗ 23.90 € 

 

 

 

 

 

Κάψα Πορσελάνης 

Η Κάψα Πορσελάνης είναι μικρό λεπτό δοχείο από πυρίμαχη πορσελάνη, 

υαλωμένη εσωτερικά και εξωτερικά, γνωστή και ως "χωνευτήριο". 

Διαθέτει χείλος εκροής. 

Χρησιμοποιείται για την αποτέφρωση ουσιών στον κλίβανο και τον 

προσδιορισμό της τέφρας, για αντιδράσεις καύσης, κτλ. Όταν είναι 

πυρακτωμένη, μεταφέρεται με ειδική μεταλλική λαβίδα (πυρολαβίδα). 

Αντοχή μέχρι 1100° C 

Διαθέσιμη σε: 

 125ml  (με διάμετρο:  95mm και ύψος: 25mm) 353125 ΤΙΜΗ 2.50 € 

 150ml  (με διάμετρο: 105mm και ύψος: 25mm) 355150 ΤΙΜΗ 2.60 € 
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Γουδί με Γουδοχέρι πορσελάνη  315530 ΤΙΜΗ 5.90 € 

Το Γουδί με Γουδοχέρι είναι δοχείο με καμπύλα εσωτερικά τοιχώματα, από 

χοντρή πορσελάνη υαλωμένη εξωτερικά. Έχει διάμετρο 100mm, διαθέτει 

χείλος εκροής και συνοδεύεται από γουδοχέρι (ύπερος) από το ίδιο υλικό. 

Χρησιμοποιείται για την λειοτρίβηση και κονιορτοποίηση στερεών χημικών 

ουσιών. 

Διάμετρος: 100mm (γουδί) 

Ύψος: 110 mm (γουδοχέρι) 
 

Γουδί με Γουδοχέρι γυάλινο  315531 ΤΙΜΗ 8.06 € 

Το Γουδί με Γουδοχέρι είναι δοχείο με καμπύλα εσωτερικά τοιχώματα, από 

χοντρό γυαλί και έχει 12cm διάμετρο. 

Χρησιμοποιείται για την λειοτρίβηση και κονιορτοποίηση στερεών χημικών 

ουσιών. 

Το γουδί έχει εσμυρισμένο εσωτερικό και χείλος εκροής. Ύψος 7.5cm 

Το γουδοχέρι είναι γυάλινο με εσμυρισμένο και στρογγυλεμένο άκρο 

Μήκος γουδοχεριού: 13cm 
 

Ύαλοι Ωρολογίου 

Οι Ύαλοι Ωρολογίου είναι ελαφρά κοίλοι δίσκοι από γυαλί με επίπεδη βάση 

και λειασμένη περιφέρεια. 

Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση χημικών ουσιών για την ανάμιξή 

τους ή τη μεταφορά τους προς ζύγιση, μετάγγιση κτλ. 

Διαθέσιμοι σε 2 διαστάσεις: 

 Διάμετρος φ70mm   311757 ΤΙΜΗ 1.15 € 

 Διάμετρος φ90mm   311759 ΤΙΜΗ 1.65 € 
 
 
 

 
 

 

Σταγονομετρική Φιάλη Αντιδραστηρίων (πλαστική) 
Χρησιμοποιείται για τη φύλαξη διαφόρων αντιδραστηρίων, ειδικών διαλυμάτων 

και στερεών σε μορφή σκόνης. 

Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (PE). 

Διαθέτει βιδωτό πώμα και προσαρμοσμένο σταγονόμετρο. 

Διαθέσιμη σε 3 μεγέθη: 

316260 Χωρητικότητα:   60ml, (50ml) ΤΙΜΗ 1.20 € (πλέον ΦΠΑ) 

316225 Χωρητικότητα: 125ml, (100ml) ΤΙΜΗ 1.40 € (πλέον ΦΠΑ) 

316260 Χωρητικότητα: 250ml, (200ml) ΤΙΜΗ 1.60 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

 

Πλαστικά σταγονομετρικά φιαλίδια 

Διαθέσιμα σε: 

900001 50ml  ΤΙΜΗ 0.50 € (πλέον ΦΠΑ) 

900002 100ml  ΤΙΜΗ 1.45 € (πλέον ΦΠΑ) 

900003 200ml  ΤΙΜΗ 1.70 € (πλέον ΦΠΑ) 

900004 500ml  ΤΙΜΗ 1.90 € (πλέον ΦΠΑ) 
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Δοχείο Ούρων 100ml 300288 ΤΙΜΗ 0.41 €  

 

Χωρητικότητα: 100ml. Από πολυπροπυλένιο (PP) και με 

βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο (PE). Διαστάσεις: 

50mm διάμετρος x 85mm ύψος 

 

Κανάτα Μέτρησης 1lt πλαστική  352084

 ΤΙΜΗ 3.23 €  

Κανάτα Μέτρησης 1lt, πλαστική με λαβή 

 

Πλαστικό Δοχείο 60ml με βιδωτό καπάκι 314860 ΤΙΜΗ 1.21 € 

Πλαστικό Δοχείο 60ml με βιδωτό καπάκι 

Κατάλληλο για αποθήκευση αντιδραστηρίων σε σκόνη 

 

 

 

Πλαστικό Δοχείο 10lt με κάνουλα 388510 ΤΙΜΗ 16.13 €  

Πλαστικό Δοχείο 10lt με κάνουλα 

Με διαγράμμιση ανά λίτρο από 2 έως και 9 λίτρα. 

 

 

 

 

 

  

Γυάλινα Φιαλίδια Αντιδραστηρίων 
   

Γυάλινο Φιαλίδιο 35ml 

με βιδωτό καπάκι 
Γυάλινη Φιάλη Αντιδραστηρίων 

100ml με βιδωτό καπάκι και 

σταγονόμετρο 

Φιαλίδιο Φύλαξης 

Γυάλινο 120ml με πώμα 

316235 316251 316250 
ΤΙΜΗ 1.10 € ΤΙΜΗ 1.56 € ΤΙΜΗ 1.10 € 

Γυάλινες Φιάλες Αντιδραστηρίων 
    

Φιάλη Αντιδραστηρίων 

Γυάλινη 500ml, με 

βιδωτό πώμα 

Φιάλη Αντιδραστηρίων 

Γυάλινη 1lt, με βιδωτό 

πώμα 

Γυάλινη Φιάλη 

Αποθήκευσης 500ml 

ευρύστομη, με καπάκι 

Γυάλινη Φιάλη 1lt 

ευρύστομη με βιδωτό 

πώμα ασφαλείας 

316255 316256 315513 316258 

ΤΙΜΗ 8.50 € ΤΙΜΗ 9.90 € ΤΙΜΗ 5.99 € ΤΙΜΗ 9.90 € 
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Υδροβολέας Πλαστικός 

Υδροβολέας Πλαστικός. Είναι μια εύκαμπτη πλαστική φιάλη πολυαιθυλενίου, 

χωρητικότητας 100, 250, 500ml με βιδωτό πώμα με οπή. Από την οπή 

διέρχεται καμπυλωμένος πλαστικός σωλήνας που καταλήγει σε ακροφύσιο. 

Χρησιμοποιείται για τη μετάγγιση διαλυτών ή διαλυμάτων, όταν δεν 

απαιτείται μεγάλη ποσοτική ακρίβεια ή για την πλύση γυάλινων σκευών με 

διάφορους διαλύτες. 

Στενό Στόμιο, ευέλικτος, με σωληνάκι μεταβλητής θέσης, διαθέσιμος σε: 

100 ml  300100 ΤΙΜΗ 2.90 € (πλέον ΦΠΑ) 

250 ml  300250 ΤΙΜΗ 2.90 € (πλέον ΦΠΑ) 

500 ml  300500 ΤΙΜΗ 2.99 € (πλέον ΦΠΑ) 
 

Σταγονόμετρα 

Τα Σταγονόμετρα χρησιμοποιούνται για την αναρρόφηση υγρών και ρίψη 

σταγόνων σε διαλύματα. Τα Σταγονόμετρα αυτά είναι εξ ολοκλήρου από 

πλαστικό πολυαιθυλένιο. Ονομάζονται και παστεράκια. Πιπέττες (Pasteur) 

Από πολυαιθυλένιο. Μήκος: 160mm 

Σετ από 10 πιπέττες 

Διαθέσιμες χωρητικότητες: 

1ml 300100 ΤΙΜΗ 0.90 € 

3ml 300100 ΤΙΜΗ 2.90 € 

 

Πουάρ Τριών Βαλβίδων  341481 ΤΙΜΗ 3.40 € 

Το Πουάρ Τριών Βαλβίδων προσαρμόζεται στο επάνω άκρο των σιφωνίων 

μέτρησης ή σιφωνίων πληρώσεως και χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση 

και  απόθεση διαφόρων υγρών, οξέων, επικίνδυνων διαλυμάτων κλπ. 

Η άντληση πραγματοποιείται με την επανειλημμένη πίεση σφαίρας από 

ανθεκτικό καουτσούκ, διαμέτρου 5cm. 

Το Πουάρ διαθέτει: 

 μία βαλβίδα (A) για την απελευθέρωση του περιεχόμενου στη φούσκα 

αέρα (Air) 

 μία βαλβίδα (S) για την αναρρόφηση υγρών στη φούσκα (Suction) 

 μία βαλβίδα (E) για την εκροή του υγρού από τη φούσκα (Empty) 

 

Φούσκα Ελαστική 30ml κόκκινη  314901 ΤΙΜΗ 2.90 € 

Φούσκα Ελαστική. Χρησιμοποιείται για άντληση υγρών σε συνδυασμό με πιπέτα ή 

και για μέτρηση όγκου υγρών σε συνδυασμό με σιφώνι μέτρησης. 

μέγιστη χωρητικότητα: 30ml 

κόκκινη 

Σύριγγες 10τεμ 

Οι Σύριγγες είναι πλαστικές από πολυπροπυλένιο με βαθμονομημένο 

κύλινδρο. 

Χρησιμοποιείται για αναρρόφηση και μέτρηση συγκεκριμένων ποσοτήτων 

υγρών με ακρίβεια. 

Στην άκρη της διαθέτει λεπτό στόμιο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί 

σωλήνας ελαστικός ή σιλικόνης. 

Κάθε σετ περιλαμβάνει 10 ίδιες σύριγγες. Διαθέσιμες σε: 

2ml  364473 ΤΙΜΗ 2.90 € (πλέον ΦΠΑ) 

5ml  364474 ΤΙΜΗ 2.90 € (πλέον ΦΠΑ) 

10ml  364475 ΤΙΜΗ 3.10 € (πλέον ΦΠΑ) 

20ml  364476 ΤΙΜΗ 5.50 € (πλέον ΦΠΑ) 
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Δοκιμαστικοί Σωλήνες 

Γενικής χρήσης γυάλινος Δοκιμαστικός Σωλήνας που χρησιμοποιείται για την 

εκτέλεση και παρακολούθηση πειραμάτων με μικρές ποσότητες χημικών ουσιών. 

Δοκιμαστικός Σωλήνας διαθέσιμος σε 3 μεγέθη: 

12mm διάμετρος x 100 mm ύψος (11,3cm³) 323212 ΤΙΜΗ 0.38 € 

15mm διάμετρος x 150 mm ύψος (26,5cm³) 323215 ΤΙΜΗ 0.51 € 

21mm διάμετρος x 150 mm ύψος (52cm³) 323221 ΤΙΜΗ 0.90 € 

Η τιμή αφορά τεμάχιο 

 

 

 

Δοκιμαστικός Σωλήνας με βιδωτό καπάκι 

Γενικής χρήσης γυάλινος Δοκιμαστικός Σωλήνας με βιδωτό καπάκι που 

χρησιμοποιείται για την εκτέλεση και παρακολούθηση πειραμάτων με μικρές 

ποσότητες χημικών ουσιών. 

Διαθέσιμος σε 2 μεγέθη: 

16mm διάμετρος x 160mm ύψος 312392 ΤΙΜΗ 0.39 € 

18mm διάμετρος x 180mm ύψος 312393 ΤΙΜΗ 0.71 €  
 

 

 

Ογκομετρικοί Κύλινδροι Γυάλινοι 

Ο Γυάλινος Ογκομετρικός Κύλινδρος είναι όργανο για τη μέτρηση του όγκου 

διαφόρων υγρών ή στερεών με τη διαδικασία βύθισης σε υγρό. Έχει σχήμα 

κυλινδρικό και βάση γυάλινη. Διαθέτει χείλος εκροής. Πάνω στον κύλινδρο 

υπάρχουν χαραγμένες οριζόντιες ενδείξεις του όγκου που περιέχουν. 

Διαθέσιμος στις παρακάτω χωρητικότητες & (υποδιαιρέσεις ανά): 

 10 ml (0.2ml) 316011 ΤΙΜΗ 1.96 € 

 25 ml (0.5ml) 316012 ΤΙΜΗ 2.39 € 

 50 ml (1.0ml) 316013 ΤΙΜΗ 2.70 € 

 100 ml (1.0ml) 316014 ΤΙΜΗ 3.24 € 

 250 ml (2.0ml) 316015 ΤΙΜΗ 5.94 € 

 500 ml (5.0ml) 316016 ΤΙΜΗ 9.18 € 

 1000 ml (10.0ml) 316017 ΤΙΜΗ 9.90 € 
 

Ογκομετρικοί Κύλινδροι Πλαστικοί 

Οι Πλαστικοί Ογκομετρικοί Κύλινδροι δεν έχουν να ζηλέψουν, τίποτε από 

τους γυάλινους, αντιθέτως δεν σπάνε. Κατάλληλοι για τη μέτρηση του 

όγκου διαφόρων υγρών ή στερεών με τη διαδικασία βύθισης σε υγρό. 

Έχουν σχήμα κυλινδρικό και βάση εξαγωνική. 

Βαθμονομημένοι και άριστης ποιότητας πλαστικοί ογκομετρικοί κύλινδροι 

Αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι και 150°C. Κατάλληλοι και για φούρνο 

μικροκυμάτων. 

Διαθέσιμοι σε: 

 100 ml 378100 ΤΙΜΗ 3.24 € 

 250 ml 378250 ΤΙΜΗ 5.94 € 

 500 ml 378500 ΤΙΜΗ 9.18 € 
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Ογκομετρικές Φιάλες 

Γυάλινη Ογκομετρική Φιάλη πυράντοχη - pyrex 

Είναι σκεύος μεγάλης ακρίβειας και χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων. 

Έχει σχήμα απιοειδές με επίπεδο πυθμένα και φέρει μακρύ λαιμό, 

στον οποίο προσαρμόζεται πώμα. 

Διαθέτει χαραγή πληρώσεως, που οριοθετεί το μηνίσκο της 

επιφάνειας του υγρού, για ακριβέστερο προσδιορισμό του όγκου 

που περιέχει. 

Διαθέσιμη στις παρακάτω χωρητικότητες  

 10 ml (0.2ml) 316211 ΤΙΜΗ 2.90 € 

 50 ml (1.0ml) 316212 ΤΙΜΗ 3.72 € 

 100 ml (1.0ml) 316213 ΤΙΜΗ 4.26 € 

 250 ml (2.0ml) 316214 ΤΙΜΗ 5.25 € 

 500 ml (5.0ml) 316215 ΤΙΜΗ 6.90 € 

 1000 ml (10.0ml) 316216 ΤΙΜΗ 9.90 € 

 

 

      Ποτήρια Ζέσης Γυάλινα 

Γενικής χρήσης Γυάλινο Ποτήρι Ζέσης πυράντοχο που χρησιμεύει 

σε συνήθεις χημικές εργασίες όπως στη λήψη, διατήρηση και 

μεταφορά ορισμένου όγκου υγρού, κτλ. 

Φέρει ευρύ περιστόμιο, οξύ στόμιο εκροής και οριζόντιες χαραγές 

που αντιστοιχούν προσεγγιστικά στον όγκο του υγρού που μπορεί 

να περιέχουν. 

Διαθέσιμο στις παρακάτω χωρητικότητες: 

 50 ml  311011 ΤΙΜΗ 1.35 € 

 100 ml 311012 ΤΙΜΗ 1.40 € 

 250 ml 311013 ΤΙΜΗ 1.50 € 

 500 ml 311014 ΤΙΜΗ 1.99 € 

 1000 ml 311015 ΤΙΜΗ 4.10 € 

 2000 ml 311016 ΤΙΜΗ 6.90 € 
 

 

 

Ποτήρια Ζέσης Πλαστικά 

Γενικής χρήσης Πλαστικό Ποτήρι Ζέσης που χρησιμεύει σε συνήθεις 

χημικές εργασίες όπως στη λήψη, διατήρηση και μεταφορά 

ορισμένου όγκου υγρού, κτλ. 

Φέρει ευρύ περιστόμιο, οξύ στόμιο εκροής και οριζόντιες χαραγές 

που αντιστοιχούν προσεγγιστικά στον όγκο του υγρού που μπορεί 

να περιέχουν. 

Διαθέσιμο στις παρακάτω χωρητικότητες: 

 250 ml 340158 ΤΙΜΗ 2.00 € 

 1000 ml 311017 ΤΙΜΗ 4.90 € 

 2000 ml 311018 ΤΙΜΗ 9.50 € 
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Κωνικές Φιάλες με πώμα 

Γυάλινη Κωνική Φιάλη με Πώμα πυράντοχη - pyrex 

Η κωνική φιάλη χρησιμοποιείται για παρασκευή διαλυμάτων και 

φύλαξη υγρών. 

Βασικό της πλεονέκτημα ο στενός λαιμός που επιτρέπει εύκολο 

πωματισμό, μικρή επαφή του υγρού με τον ατμοσφαιρικό αέρα, 

αποφυγή εξάτμισης και ασφαλή ανάδευση του περιεχόμενου 

υγρού. 

Διαθέσιμη στις παρακάτω χωρητικότητες: 

 100 ml 311221 ΤΙΜΗ 3.86 € 

 250 ml 311222 ΤΙΜΗ 4.90 € 

 500 ml 311223 ΤΙΜΗ 7.29 € 
 

Κωνική Φιάλη Ευρύστομη 250ml  311232 ΤΙΜΗ 4.82 € 

Κωνική Φιάλη Ευρύστομη 250ml με ενισχυμένα χείλη. Διάμ. στομίου: 30mm 

Η κωνική φιάλη (ή φιάλη Erlenmeyer) είναι μέρος του εργαστηριακού 

εξοπλισμού ενός εργαστηρίου χημείας. Είναι γυάλινο κωνικό αντικείμενο με 

λαιμό που προεξέχει στην κορυφή της για να επιτρέπει το κράτημα της φιάλης 

από αυτόν. Το σχήμα της επιτρέπει την εύκολη ανάδευση του διαλύματος που 

περιέχει, κάτι που γίνεται κρατώντας την φιάλη από τον λαιμό και 

περιστρέφοντας ελαφρά. 

Η φιάλη έχει σημειωμένες ενδείξεις όγκου στην μία πλευρά για να μπορεί ο 

χρήστης να ελέγχει χοντρικά την ποσότητα του υγρού που περιέχει. 

Ο υπολογισμός της ποσότητας με βάση τις ενδείξεις της κωνικής φιάλης δεν 

είναι ακριβής. 

 

Κωνική Φιάλη Διήθησης 250ml  311224 ΤΙΜΗ 8.90 € 

Γυάλινη Κωνική Φιάλη Διήθησης 250ml 

Φιάλη Buchner 

Γυάλινη κωνική φιάλη όπου στο πλαϊνό τοίχωμα φέρει υποδοχή για τη σύνδεση 

ελαστικού σωλήνα. 

Μπορεί να συνδυαστεί με ελαστικό πώμα με μία οπή και μπορεί να συνδυαστεί 

επίσης με χωνί Buchner. 

Χρησιμοποιείται για διήθηση σε κενό, για τη παρασκευή αερίων (O2, H2, Cl2, 

C2H2, κλπ) ή σαν παγίδα αερίων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας χημικής 

αντίδρασης. 

Κωνική Φιάλη Διήθησης 250ml πλαστική 311225 ΤΙΜΗ 7.90 € 

Κωνική Φιάλη Διήθησης 250ml πλαστική. Φιάλη Buchner. 

Πλαστική (πολυπροπυλένιο) κωνική φιάλη όπου στο πλαϊνό τοίχωμα φέρει 

υποδοχή για τη σύνδεση ελαστικού σωλήνα. 

Μπορεί να συνδυαστεί με ελαστικό πώμα με μία οπή και μπορεί να συνδυαστεί 

επίσης με χωνί Buchner. 

Χρησιμοποιείται για διήθηση σε κενό, για τη παρασκευή αερίων (O2, H2, Cl2, C2H2, 

κλπ) ή σαν παγίδα αερίων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας χημικής 

αντίδρασης. 
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Κλασματήρας 250ml  313256 ΤΙΜΗ 6.90 € 

Ο Κλασματήρας είναι ευρύστομη σφαιρική φιάλη από βοριοπυριτικό γυαλί 

(borosillicat glass) το οποίο έχει πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής 

διαστολής καθιστώντας το ανθεκτικό σε απότομες θερμικές αλλαγές 

(thermal shock) - πολύ περισσότερο από το κοινό γυαλί. 

Στη πλευρά του λαιμού φέρει σωλήνα μήκους 20cm με γωνία 75° προς τα 

κάτω για την προσαρμογή σε ψυκτήρα. 

Χρησιμοποιείται σε διατάξεις απόσταξης ως φιάλη βρασμού 

Χωρητικότητα: 25οml 

Σφαιρικές Φιάλες 

Η Σφαιρική Φιάλη έχει σχήμα σφαιρικό με επίπεδο πυθμένα και φέρει 

μακρύ και στενό λαιμό. Χρησιμεύει κυρίως για την αποθήκευση υγρών. 

GG17 Borosilicate (Βοριοπυριτικό Γυαλί) 

Είναι διαθέσιμη σε: 

100ml (εσ.διάμ. στομίου 19mm) 311100 ΤΙΜΗ 3.90 € 

250ml (εσ.διάμ. στομίου 21mm) 311250 ΤΙΜΗ 4.80 € 

500ml (εσ.διάμ. στομίου 24mm)  311500 ΤΙΜΗ 6.50 € 

1000ml (εσ.διάμ. στομίου 33mm) 311999 ΤΙΜΗ 7.80 € 
 

Σφαιρικές Φιάλες Ευρύστομες 

Σφαιρική Φιάλη Ευρύστομη. έχει σχήμα σφαιρικό με επίπεδο πυθμένα 

και φέρει στενό και ευρύ λαιμό. Χρησιμεύει κυρίως για την 

αποθήκευση υγρών. GG17 Borosilicate (Βοριοπυριτικό Γυαλί) 

Είναι διαθέσιμη σε: 

100ml (εσ.διάμ. στομίου 30mm) 312100 ΤΙΜΗ 3.90 € 

250ml (εσ.διάμ. στομίου 45mm) 312250 ΤΙΜΗ 4.80 € 

500ml (εσ.διάμ. στομίου 48mm)  312500 ΤΙΜΗ 6.50 € 

1000ml (εσ.διάμ. στομίου 43mm) 312999 ΤΙΜΗ 7.80 € 

 

 

Κρυσταλλωτήριο 1200ml  314750 ΤΙΜΗ 7.90 € 

Το Κρυσταλλωτήριο είναι δοχείο μεγάλης διαμέτρου (150mm) και χαμηλού 

ύψους (75mm), το οποίο λόγω της μεγάλης ταχύτητας εξάτμισης που 

επιτρέπει, χρησιμεύει για την κρυστάλλωση κορεσμένων υδατικών 

διαλυμάτων. 

Διαθέτει ενισχυμένα χείλη καθώς και χείλος εκροής. 

Χωρητικότητα-Όγκος: 1200ml 

Διάμετρος: 150mm x Ύψος: 75mm 
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Σιφώνια Πλήρωσης 

Το Σιφώνι Πλήρωσης είναι όργανο ακριβείας που χρησιμεύει για τη λήψη ορισμένου όγκου υγρού. 

Αποτελείται από σωλήνα με λεπτό χείλος εκροής και 

διόγκωση στη μέση του μήκους του. 

Στο πάνω άκρο φέρει οριζόντια χαραγή που παρέχει την 

ένδειξη του όγκου που περιέχει, καθώς και χρωματική 

ένδειξη της χωρητικότητας. 

Η πλήρωσή του με υγρό πραγματοποιείται με τον πληρωτή 

σιφωνίων (πουάρ τριών βαλβίδων) ή με Αντλία για 

Σιφώνια και ουδέποτε γίνεται αναρρόφηση με το στόμα. 

Είναι κατασκευασμένο από γυαλί. 

Διαθέσιμο σε: 

 1ml (μπλε)  316331 ΤΙΜΗ 1.50 € 

 2ml (πορτοκαλί) 316332 ΤΙΜΗ 1.55 € 

 5ml (λευκό)  316333 ΤΙΜΗ 1.60 € 

 10ml (κόκκινο) 316334 ΤΙΜΗ 1.65 € 

 15ml (κίτρινο) 316335 ΤΙΜΗ 1.70 € 

 25ml (μπλε)  316336 ΤΙΜΗ 1.99 € 
 

Σιφώνια Μέτρησης 

Το Σιφώνι Μέτρησης είναι όργανο ακριβείας που χρησιμεύει 

για τη μετάγγιση ποσοτήτων υγρών με ακρίβεια. 

Αποτελείται από σωλήνα με λεπτό στόμιο, που φέρει 

οριζόντιες χαραγμένες ενδείξεις του όγκου που περιέχει, με 

την τιμή μηδέν στο άνω άκρο της κλίμακας. Διαθέτει επίσης 

χρωματική ένδειξη της χωρητικότητας. 

Η πλήρωσή του με υγρό πραγματοποιείται με τον πληρωτή 

σιφωνίων (πουάρ τριών βαλβίδων) ή με Αντλία για Σιφώνια 

και ουδέποτε γίνεται αναρρόφηση με το στόμα. 

Είναι κατασκευασμένο από γυαλί. 

Διαθέσιμο σε ( / διαγράμμιση ανά): 

1ml (0.01ml) κίτρινο 316311 ΤΙΜΗ 1.45 € 

2ml (0.02ml) μαύρο  316312 ΤΙΜΗ 1.50 € 

5ml (0.05ml) μπλε  316313 ΤΙΜΗ 1.55 € 

10ml (0.10ml) πορτοκαλί 316314 ΤΙΜΗ 1.60 € 
 

Σιφώνι Μέτρησης πλαστικό αποστειρωμένο 
Πιπέττα Ορολογική από πολυστυρένιο (PS) 

Πιπέττα Ορολογική από πολυστυρένιο (PS) 

αποστειρωμένη ανά συσκευασία 

με πώμα από βαμβάκι στο πάνω μέρος 

Διαθέσιμο σε: 

 1ml  316001 ΤΙΜΗ 0.80 € 

 2ml  316002 ΤΙΜΗ 1.00 € 

 5ml  316005 ΤΙΜΗ 1.30 € 

 10ml  316010 ΤΙΜΗ 1.60 € 
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Αντλία για Σιφώνια Πιπέτες 

Αντλία για Σιφώνια Πιπέτες 

Γυρίστε το τροχό (ροδέλα) προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να 

γεμίσετε ή να αδειάσετε με ακρίβεια τη πιπέτα. 

Πατώντας το μεσαίο διακόπτη, αδειάζετε γρήγορα τη πιπέτα. 

Εύκολη στη χρήση. 

Ανάλογα με την χωρητικότητα της αντλίας συνδυάστε την με 

Σιφώνι Μέτρησης ή Σιφώνι Πλήρωσης. 

Διαθέσιμη σε : 

 2ml 311121 ΤΙΜΗ 7.60 € 

 10ml 311122 ΤΙΜΗ 8.00 € 

 25ml 311123 ΤΙΜΗ 8.50 € 

 

Προχοΐδα με Στρόφιγκα Γυάλινη 

Χρησιμοποιείται για το χειρισμό ή τοποθέτηση συγκεκριμένης ποσότητας υγρού 

αντιδραστηρίου για την οποία είναι αναγκαία μεγάλη ακρίβεια, όπως σε πειράματα 

τιτλοδότησης. 

Είναι εξαιρετικά ακριβής. 

Μετρά από το επάνω μέρος καθώς χρησιμοποιείται για να μετράμε υγρά τα οποία 

ρέουν από το κάτω μέρος. Η διαφορά μεταξύ του τελικού και αρχικού όγκου είναι 

το ποσό το οποίο αποχύθηκε. 

Μπορείτε να τη συνδυάσετε με Σύνδεσμο Στήριξης Προχοΐδας μονό ή διπλό καθώς 

και με Λαβίδα για Προχοΐδα, σε οποιοδήποτε ορθοστάτη. 

Διαθέσιμη σε: 

 25 ml (διαγράμμιση ανά 0.1ml)  316421 ΤΙΜΗ 6.90 € 

 50 ml (διαγράμμιση ανά 0.1ml)  316422 ΤΙΜΗ 9.90 € 

 100 ml (διαγράμμιση ανά 1ml)  316423 ΤΙΜΗ 10.90 € 

 

Προχοΐδα με Στρόφιγκα teflon 

 

Διαθέσιμη σε: 

 25 ml (διαγράμμιση ανά 0.1ml)  315225 ΤΙΜΗ 13.50 € 

 50 ml (διαγράμμιση ανά 0.1ml)  315250 ΤΙΜΗ 15.50 € 

 100 ml (διαγράμμιση ανά 1ml)  315200 ΤΙΜΗ 16.50 € 
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Πεχαμετρικά Χαρτιά 

Πεχαμετρικά Χαρτιά 0-14 pH 100τεμ  892110 ΤΙΜΗ 4.90 € 

 

Πεχαμετρικά Χαρτιά 0-14 pH 100τεμ 

Τα πιο αξιόπιστα πεχαμετρικά χαρτιά για την γρήγορη 

ανίχνευση του pH. 

Εύρος μέτρησης: 0 - 14pH 

Στο κουτί περιλαμβάνονται 100 πεχαμετρικά χαρτάκια, σε 

λωρίδες (strips). 

 

Πεχαμετρικό Χαρτί ταινία 1-14pH 5m 892115 ΤΙΜΗ 4.90 € 

 

Πεχαμετρικό Χαρτί ταινία 1-14pH 5m 

Πεχαμετρικό χαρτί σε ταινία με μήκος 5 μέτρα. 

Απλώς κόβετε το μήκος που θέλετε και στη συνέχεια το εμβαπτίζετε στο 

δείγμα που θέλετε να μετρήσετε. 

Εύρος μέτρησης: 1 - 14pH 

 

 

Πεχαμετρικά Χαρτιά 0-14 pH (100 strips) (MACHEREY-NAGEL)

 892111 ΤΙΜΗ 10.90 € 

 

Πεχαμετρικά Χαρτιά 0-14 pH (100 strips) 

(MACHEREY-NAGEL) 

Με καπάκι που ανοιγοκλείνει με ευκολία. 

Η συσκευασία περιέχει συνολικά 100 πεχαμετρικές λωρίδες (strips). 

 

 

Πεχαμετρικά Χαρτιά 1-14pH (200τεμ) 892112 ΤΙΜΗ 6.90 € 

 

Εύρος μέτρησης: 1 -14pH 

Στο κουτί περιλαμβάνονται 200 πεχαμετρικά χαρτάκια, σε λωρίδες (strips). 

Σε 10 δεσμίδες των 20 λωρίδων 

 

 

Πεχαμετρικά Χαρτιά 5.5-9.0pH (100τεμ) 892116 ΤΙΜΗ 4.90 € 

 

Τα πιο αξιόπιστα πεχαμετρικά χαρτιά για την γρήγορη ανίχνευση του pH. 

Εύρος μέτρησης: 5.5-9.0 pH 

μήκος 8cm 

πλάτος 0.6cm 

Στο κουτί περιλαμβάνονται 100 πεχαμετρικά χαρτάκια, σε λωρίδες (strips). 
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Πεχάμετρα 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά: Πεχάμετρο Αδιάβροχο Πεχάμετρο Αδιάβροχο με ATC 

Μετρήσεις pH: 0.0 έως 14.0 pH 

Ακρίβεια: 0.1 pH 0.05 pH 

Θερμοκρασία:  0-60ºC (ακρίβεια: 1ºC) 

ATC ΟΧΙ 
ΝΑΙ (αυτόματη θερμοκρασιακή 

αντιστάθμιση) 

 830106 830107 

 ΤΙΜΗ 45.00 € ΤΙΜΗ 59.90 € 

Βαθμονομούνται πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τρία διαλύματα pH 4, 7 και 10 (περιλαμβάνονται 

σακουλάκια με σκόνη για παρασκευή αντίστοιχων διαλυμάτων) αυτόματα, απλά επιλέγοντας τη 

διαδικασία βαθμονόμησης. 

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 8 λεπτά σε αδράνεια. 

Δουλεύει με 3x μπαταρίες 1.5V alkaline button cell batteries. 

Διαστάσεις: 180( L ) × 30(Dia.)mm . Βάρος: 85gr 

Βαθμονόμηση 2 σημείων: (NIST, pH4.00/6.86/9.18 ή USA, pH4.01/7.00/10.00) 
 

Πεχάμετρο Τσέπης pH 0-14 800050 ΤΙΜΗ 44.90 € 

Το ανανεωμένο Πεχάμετρο Τσέπης έχει σχεδιαστεί με πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά 

διατηρώντας όμως την εμφάνιση και την αίσθηση του προηγούμενου πετυχημένου 

μοντέλου. Το νέο αυτό μοντέλο προσφέρει αυτόματη βαθμονόμηση ενός ή δύο σημείων, 

αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών διαλυμάτων βαθμονόμησης, ετικέτες σημείων 

βαθμονόμησης στην LCD οθόνη, ένδειξη σταθεροποίησης της μέτρησης, ένδειξη 

χαμηλής μπαταρίας και επιλογή χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης. Το πεχάμετρο 

διατηρεί το μακρόστενο τύπο αισθητήρα (ηλεκτροδίου) με μήκος στελέχους 103mm και 

διάμετρο 8mm ιδανικό για μετρήσεις σε δοκιμαστικούς σωλήνες και φιαλίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συσκευασία περιέχονται το πεχάμετρο τσέπης της Hanna (HI98103) μαζί με το ηλεκτρόδιό του 

(HI1271 pH electrode) , με διαλύματα βαθμονόμησης  4.01 & 7.01 buffer pH από 2 σακουλάκια των 

12 ml, με 2 σακουλάκια καθαρισμού του ηλεκτροδίου (2 x 12 mL), οδηγίες (ελληνικά & αγγλικά), 

πιστοποιητικό ποιότητας οργάνου. Όλα αυτά περιέχονται σε πλαστική θήκη μεταφοράς. 

  

Εύρος μέτησης pH 0.0 έως 14.0 pH 

Ανάλυση μέτρησης pH 0.1 pH 

Ακρίβεια μέτρησης pH ±0.2 pH 

Βαθμονόμηση Αυτόματη, δύο σημείων 

Μπαταρία / Διάρκεια 

Ζωής 

1.5V CR2032 (1) / περίπου 

1000 ώρες συνεχούς χρήσης 

Τύπος ηλεκτροδίου 
HI1271 ηλεκτρόδιο pH 

βιδωτό (περιλαμβάνεται) 

Περιβάλλον 

λειτουργίας 

0 έως 50°C (32 έως 122°F); 

RH μεγ. 95% 

Διαστάσεις / Βάρος 50 x 174 x 21 mm / 50 gr 
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Αγωγιμόμετρα 

Η σειρά αυτή αποτελείται από 3 αδιάβροχα αγωγιμόμετρα για να μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το 

εύρος που θέλετε να μετρήσετε. 

Η βαθμονόμηση των οργάνων είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. 

Το 899920 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση υγρών με χαμηλές τιμές 

αγωγιμότητας. Πχ απιονισμένο, απεσταγμένο νερό κτλ. ΤΙΜΗ 65.00 € 

Περιοχή μέτρησης: 0.0~199.9μS/cm με ακρίβεια ±1% 

Διάλυμα βαθμονόμησης: 146.6μS/cm 

 

Το 899930 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση υγρών με μέσες τιμές 

αγωγιμότητας. Πχ νερό βρύσης, μεταλλικό νερό κτλ. ΤΙΜΗ 65.00 € 

Περιοχή μέτρησης: 0~1999μS/cm με ακρίβεια ±1% 

Διάλυμα βαθμονόμησης: 1408μS/cm 

 

Το 899940 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση υγρών με υψηλές τιμές 

αγωγιμότητας. Πχ νερά αποβλήτων, αλατόνερα κτλ. ΤΙΜΗ 65.00 € 

Περιοχή μέτρησης: 0.00~19.99mS /cm με ακρίβεια ±1% 

Διάλυμα βαθμονόμησης: 12.85mS/cm 

Διαστάσεις: 180mm(ύψος)x30mm(διάμετρος).  Βάρος: 85 gr 
 

 

Μοριακά Μοντέλα Οργανικής & Ανόργανης Χημείας 

    

Μοριακά Μοντέλα Μοριακά Μοντέλα Μοριακά Μοντέλα Μοριακά Μοντέλα 

Σετ Μαθητή Σετ Καθηγητή Σετ Καθηγητή Σετ Καθηγητή 

  (by molymod) 3 κουτιά 

52 Άτομα 102 Άτομα 108 Άτομα 168 Άτομα 

43 Συνδέσμους 86 Συνδέσμους 86 Συνδέσμους 192 Συνδέσμους 

3 Τροχιακά 12 Τροχιακά 12 Τροχιακά  

301873 301874 301864 301867 

ΤΙΜΗ 29.90 € ΤΙΜΗ 49.90 € ΤΙΜΗ 69.90 € ΤΙΜΗ 99.90 € 

Μοριακά Μοντέλα Γεωμετρίας VSEPR kit 

Τα Μοριακά Μοντέλα Γεωμετρίας VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) kit, είναι σχεδιασμένα 

για να κατασκευάσετε παραδείγματα μοριακών μοντέλων γεωμετρίας όπως: γραμμικό (BeCl2), επίπεδη 

τριγωνική (SO3), τετραεδρική (SF3 ) και τριγωνική πυραμίδα (ClF3). 

  
Μοριακά Μοντέλα Γεωμετρίας VSEPR Kit Μοριακά Μοντέλα Γεωμετρίας VSEPR Kit 

Σετ Μαθητή Σετ Καθηγητή 

Για 8 διαφορετικά παραδείγματα μοριακών 

μοντέλων γεωμετρίας 

Για 14 διαφορετικά παραδείγματα μοριακών 

μοντέλων γεωμετρίας  

42 Άτομα 66 Άτομα 

38 Δεσμοί – Ραβδάκια – Τροχιακά - Λοβοί 86 Δεσμοί – Ραβδάκια – Τροχιακά - Λοβοί 

301871 ΤΙΜΗ 24.90 € 301872 ΤΙΜΗ 39.90 € 
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Σκεύη Μικροκλίμακας 

Χρησιμοποιώντας τον όρο “Χημεία σε μικροκλίμακα” εννοούμε ότι κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων για 

τη διδασκαλία της Χημείας χρησιμοποιούμε μικρές ποσότητες από αντιδραστήρια όπως επίσης απλά 

όργανα ή συσκευές. 

Πλεονεκτήματα: 

 Είναι πειράματα μικρού κόστους καθώς χρησιμοποιούμε μικρές ποσότητες χημικών ουσιών και 

πλαστικές συσκευασίες (μπορεί να είναι απλά υλικά καθημερινής χρήσης). 

 Έχουμε μείωση χημικών αποβλήτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να κάνουν περιορισμένη χρήση των 

χημικών ουσιών προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον. 

 Μειώνονται οι κίνδυνοι γιατί οι ποσότητες των ουσιών είναι μικρές. 

 Τα πειράματα εκτελούνται με ευκολότερες διαδικασίες οπότε εξοικονομούμε χρόνο 

 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι χημικές ουσίες καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο. 

Βασικό Σετ Μικροχημείας   305020 ΤΙΜΗ 26.90 € 

Το πακέτο αυτό περιέχει υλικά μικροκλίμακας που σας επιτρέπουν 

να πραγματοποιήσετε περισσότερα από 100 πειράματα χημείας 

που κανονικά θα χρειαζόντουσαν πολύπλοκές και δύσχρηστες 

εργαστηριακές συσκευές.  

Θέματα που μπορείτε να καλύψετε με αυτό το σετ είναι: 

 Χημικό ισοζύγιο 

 Χημεία οξέων –βάσεων 

 Βαθμός αντίδρασης 

 Στοιχειομετρία 

 Αντιδράσεις μετάλλων και διαλυμάτων των αλάτων τους 

 Αλλαγές στην ενθαλπία 

 Δραστικότητα μιας ομάδας 7 στοιχείων 

 Βιομηχανική ρύπανση 

 Διαλυτότητα φωσφορικών στο νερό 

Προχωρημένο Σετ Μικροχημείας   305040 ΤΙΜΗ 54.90 € 

Το προχωρημένο σετ μικροχημείας περιέχει όλο τον εξοπλισμό 

(hardware) που χρειάζεται για να πραγματοποιήσετε τα 

πειράματα που περιγράφονται στο βασικό σετ και επιπλέον 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε και τα παρακάτω πειράματα: 

 Αναγωγή του οξειδίου του χαλκού 

 Ημιστοιχείο ψευδαργύρου/χαλκού 

 Στοιχεία 

 Ουσίες και μίγματα 

 Αγωγιμότητα και pH οξέων όξινων και βασικών διαλυμάτων 

 Παρασκευή οξυγόνου και υδρογόνου 

 Παρασκευή χλωριούχου σιδήρου / χλωριούχου χαλκού 

 Οργανική χημεία 

 Κορεσμένοι και ακόρεστοι υδρογονάνθρακες 

 Εξαγωγή και καθαρισμός χρυσού από το ορυκτό του-μια 

αναλογία με χρήση χαλκού 

 Αντίδραση μετάλλου με οξυγόνο 

Μεγάλη ποικιλία σε αναλώσιμα μικροκλίμακας 
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Θερμόμετρο Εργαστηρίου (-10…+110°C) (οινοπνεύματος)

 413960  ΤΙΜΗ 2.20 € 

 

Θερμόμετρο Εργαστηρίου (-10.. 110°C) (οινοπνεύματος) 

Με άγκιστρο. 

Κατάλληλο για χρήση στο εργαστήριο (πειράματα φυσικής, χημείας, 

κτλ). 

 

 

 

Θερμόμετρο Εργαστηρίου (-10..+110°C) 300mm για 

βαθμονόμηση 413961 ΤΙΜΗ 2.90 € 

 

Θερμόμετρο Εργαστηρίου (-10.. 110°C) 

Θερμόμετρο -10 … 110ºC  (green fill) 

300mm μήκος 

Κατάλληλο για βαθμονόμηση (δεν διαθέτει καμία ένδειξη θερμοκρασίας) 

Κατάλληλο για χρήση στο εργαστήριο (πειράματα φυσικής, χημείας, κτλ). 

 

 

 

 

Θερμόμετρα εντός πλαστικής θήκης (σετ 10τεμ) 802415  ΤΙΜΗ 19.90 € 

Θερμόμετρα εντός πλαστικής θήκης σετ 10τεμ 

Οινοπνεύματος 

Ιδανικά για εργαστηριακή χρήση 

Κλίμακα: -30°C έως 120°C 

Σετ των 10 τεμαχίων 

 

 

 

Ψηφιακό Θερμόμετρο Με Ακίδα  841018 ΤΙΜΗ 17.80 € 

Εύχρηστο θερμόμετρο με ακίδα ελεγμένο με πρότυπο (HACCP) για χρήση 

επαγγελματική, οικιακή και έλεγχο της θερμοκρασίας των τροφών. 

 Κλίμακα μετρήσεων: (-50°C) – ( 150°C) με δυνατότητα μετατροπής °C/°F. 

 Είναι αδιάβροχο για να καθαρίζεται ευκολότερα. 

 Διαθέτει ψηφιακή οθόνη 

 Αποθηκεύει μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία (λειτουργία min-max) 

 Auto Off 

  



 33 

 

Πυκνόμετρα - Αραιόμετρα 

Το Πυκνόμετρο είναι όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 

πυκνότητας των υγρών. 

Αποτελείται από ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα (βαθμονομημένο), ο 

οποίος στο ένα άκρο του περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια 

συγκεκριμένης μάζας. 

Για τη πραγματοποίηση μιας μέτρησης το όργανο, αφήνεται με 

προσοχή να επιπλεύσει στο προς μέτρηση υγρό και η τιμή της 

πυκνότητας αντιστοιχεί στη χαραγή μέχρι την οποία βυθίζεται. 

Το όργανο αποκαλείται: 

 πυκνόμετρο όταν το εύρος τιμών που μετράει είναι μεγαλύτερο από την πυκνότητα του 

απεσταγμένου νέρου (1 gr/cm3) στους 20°C, ενώ 

 αραιόμετρο όταν το εύρος τιμών που μετράει είναι μικρότερο από την πυκνότητα του 

απεσταγμένου νέρου (1 gr/cm3) στους 20°C 

Το Αραιόμετρο Πυκνόμετρο διατίθεται ξεχωριστά για κάθε εύρος μέτρησης όπως παρακάτω: 

 800 – 900 kg/m3      –  (0.80-0.90 gr/cm3) 300101 ΤΙΜΗ 8.90 € 

 900 – 1000 kg/m3     –  (0.90-1.00gr/cm3) 300102 ΤΙΜΗ 8.90 € 

 1000 – 1100 kg/m3  –  (1.00-1.10 gr/cm3) 300103 ΤΙΜΗ 8.90 € 

 1100 – 1200 kg/m3  –  (1.10-1.20 gr/cm3) 300104 ΤΙΜΗ 8.90 € 

 1200 – 1300 kg/m3  –  (1.20-1.30 gr/cm3) 300105 ΤΙΜΗ 8.90 € 
 

Ιξωδόμετρο του Ostwald  333111 ΤΙΜΗ 8.90 € 

Η σχέση μεταξύ του ιξώδους ενός διαλύματος πολυμερούς και της σχετικής 

μοριακής μάζας επιτρέπει τον ποσοτικό καθορισμό της σχετικής μοριακής 

μάζας. 

Αποτελείται από ένα σωλήνα σχήματος U με δύο σφαίρες που συνδέονται, με 

διαστάσεις περίπου 120×2 mm (μήκος, εσωτερική διάμετρος). 

Ύψος: 221 mm. 

 

 

Αλκοολόμετρο Θερμόμετρο  342005 ΤΙΜΗ 14.90 € 

Το Αλκοολόμετρο Θερμόμετρο αποτελείται από ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα 

(βαθμονομημένο), ο οποίος στο ένα άκρο του περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια 

συγκεκριμένης μάζας. 

Το αλκοολόμετρο αυτό διαθέτει (ενσωματώνει) θερμόμετρο με εύρος τιμών 10-30 °C. 

Για τη πραγματοποίηση μιας μέτρησης το αλκοολόμετρο, αφήνεται με προσοχή να 

επιπλεύσει σε 100 κ.ε του προς μέτρηση υγρού (αλκοολούχο διάλυμα) και η τιμή της 

περιεκτικότητας του διαλύματος % κ.ο αντιστοιχεί στη χαραγή μέχρι την οποία 

βυθίζεται. 

0-100 Vol %, 10-30 °C, Μήκος: 320mm 

 

Αλκοολόμετρο 0 – 100  350101 ΤΙΜΗ 6.90 € 

Αποτελείται από ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα (βαθμονομημένο), ο 

οποίος στο ένα άκρο του περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια συγκεκριμένης 

μάζας. 

Για τη πραγματοποίηση μιας μέτρησης το αλκοολόμετρο, αφήνεται 

με προσοχή να επιπλεύσει σε 100 κ.ε του προς μέτρηση υγρού 

(αλκοολούχο διάλυμα) και η τιμή της περιεκτικότητας του 

διαλύματος % κ.ο αντιστοιχεί στη χαραγή μέχρι την οποία βυθίζεται. 
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Ξηραντήρας  351250 ΤΙΜΗ 44.90 € 

Γυάλινος ξηραντήρας με διάμετρο 24 εκατοστά. 

Ο ξηραντήρας είναι ένα κλειστό αεροστεγώς δοχείο, όπου διατηρούνται 

τα δείγματα μετά την ξήρανσή τους σε ξηρή κατάσταση. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός ξηραντικού μέσου πχ. MgClO4, 

CaCl2, άνυδρο Al2O3, πηκτή SiO2, το οποίο διατηρεί το δοχείο σε 

συνθήκες χαμηλής υγρασίας. 

Ο ξηραντήρας αποτελείται από τρία τμήματα: 

α) Το κύριο δοχείο στον πυθμένα του οποίου τοποθετείται η ξηραντική 

ουσία, 

β) το κάλυμμα με εσμύρισμα και 

γ) το υπόβαθρο (δίσκος) που είναι από πορσελάνη και φέρει οπές για 

την τοποθέτηση των δειγμάτων. Στερεώνεται στη βάση του ξηραντήρα 

Οι εσμυρισμένες επιφάνειες του καλύμματος λιπαίνονται με λεπτό στρώμα βαζελίνης, το δε άνοιγμα 

και κλείσιμο του ξηραντήρα επιτυγχάνεται με πλάγια μετακίνηση του καλύμματος. 

 

Αποστακτήρας Νερού 220V 398203 ΤΙΜΗ 203.00 € 

Αποστακτήρας Νερού 220V 

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την απόσταξη στο εργαστήριο. 

Η θέρμανση του νερού επιτυγχάνεται με μια σωλήνα θέρμανσης από 

χαλαζία. 

Παροχή σε καθαρό νερό: 1800ml/ώρα 

Ισχύς Μηχανήματος: 1.5KW 

Διαστάσεις Συσκευής: 61*42*36cm 

 

 

Συσκευή Απόσταξης  398205 ΤΙΜΗ 99.90 € 

 

Η συσκευή απόσταξης είναι πλήρης και περιλαμβάνει: 300mm 

συμπυκνωτή Leibig, 50mm διαμέτρου Kjeldahl Bulb, 500ml κωνική 

φιάλη (Erlenmeyer flask), 500ml σφαιρική φιάλη, βάση-τρίποδα για 

τη σφαιρική φιάλη, πυρίμαχο πλέγμα, οροστάτη με βάση, σύνδεσμο. 

Διαστάσεις: 60 x 16 x 20 cm 

Βάρος: 3.6kg 
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Συσκευή Ηλεκτρόλυσης HOFFMAN 
 

Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Hoffman  320902 ΤΙΜΗ 115.00 € 

Η κλασική Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Hoffman η οποία συνοδεύεται από 2 συνδέσμους 

στήριξης όπως επίσης και 2 ζεύγη ηλεκτροδίων (πλατίνας & άνθρακα).  

Τύπος Η 

Ύψος: 45cm 

Βαθμονομημένη στα 60ml με υποδιαιρέσεις των 0.1ml. 

Χωρητικότητα 50ml. 

Πολύ εύκολη στη χρήση της και πολύ καλή κατασκευή. 

Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρόδια πλατίνας κατά την ηλεκτρόλυση αραιών διαλυμάτων 

οξέων και τα ηλεκτρόδια άνθρακα κατά την ηλεκτρόλυση αμμωνιακών διαλυμάτων. 

Η συσκευή αυτή, διαθέτει ένα ζευγάρι ηλεκτρόδια άνθρακα και ένα ζευγάρι 

ηλεκτρόδια πλατίνας, καθώς και ειδικό σύνδεσμο για προσαρμογή σε ορθοστάτη. 

Απαιτεί ορθοστάτη και τροφοδοσία / παροχή ρεύματος (δεν περιλαμβάνονται στην 

συσκευασία). 

 

Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Hoffman 25ml  390902 ΤΙΜΗ 49.90 € 

 

Η συγκεκριμένη Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Hoffman, συνοδεύεται από ορθοστάτη, 

σύστημα στήριξης, τροφοδοσία και ζεύγος ηλεκτροδίων. 

Χωρητικότητα 25ml 

Ύψος: 42cm 

Λειτουργεί με αραιό διάλυμα 5-10% NaOH. 

Σε 5 περίπου λεπτά θα έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρόλυση Η2 120mm ύψους και Ο2 

60mm ύψους. 

Διαθέτει τροφοδοσία (ή εφαρμόστε εάν θέλετε δική σας 7-10V DC). 

 

 

Ηλεκτρόδια Άνθρακα για Hoffman ζεύγος 320903 ΤΙΜΗ 8.06 € 

 

Ηλεκτρόδια Άνθρακα για Hoffman 

ζευγάρι ηλεκτροδίων 

Κατάλληλα για την Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Hoffman κατά την ηλεκτρόλυση 

αμμωνιακών διαλυμάτων. 
 

 

 

Ηλεκτρόδια Πλατίνας για Hoffman ζεύγος  320932 ΤΙΜΗ 24.39 € 
 

Ηλεκτρόδια Πλατίνας για Hoffman 

ζευγάρι ηλεκτροδίων 

Κατάλληλα για την Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Hoffman κατά την ηλεκτρόλυση 

αραιών διαλυμάτων οξέων. 
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Χημικά Αντιδραστήρια 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΤΙΜΗ 

330000 Απιονισμένο Νερό (4lt) De-Ionized Water (4lt) 2,00 € 

330002 Άγαρ (100gr) Agar Powder (100gr) 16,10 € 

330005 Αδιπουλοδιχλωρίδιο 98% (25ml) Adipoyl Chloride 98% (25ml) 58,80 € 

330010 Αιθανόλη (απόλυτη) (1lt)  - Οινόπνευμα 98% Ethanol absolute (1lt) 49,90 € 

330015 Διαιθυλαιθέρας 99.5% (500ml) Diethylether 99.5% (500ml) 29,90 € 

330020 
E.D.T.A. (100gr) - Αιθυλενοδιάμινο 
τετραοξικό δινάτριο, 99% 

Ethylenediaminetetracetic Acid, tetra-sodium 
salt, 99% (100gr) 

18,30 € 

330025 Ακεταλδεϋδη 40% (500ml) - Αιθανάλη Acetaldeyde 40% (500ml) 12,60 € 

330030 Ακετόνη (500ml) - Προπανόνη 2 - Ασετόν Acetone (propanone) (500ml) 9,90 € 

330039 Αμμωνία (2,5lt 25%) Ammonia Solution (2,5lt 25%) 24,90 € 

330040 Αμμωνία (500ml 25-28%) Ammonia Solution (500ml 25%) 6,90 € 

330041 Αμμωνία (1000ml 30-33%) Ammonia Solution (1000ml 33%) 16,90 € 

330042 Οξικός Αιθυλεστέρας (500ml) Ethyl Acatate (500ml) 11,60 € 

330045 Άμυλο (500gr) Starch (500gr) 6,30 € 

330046 α-Αμυλάση (25gr) από aspergillus oryzae a-Amylase (25gr) from aspergillus oryzae 17,85 € 

330049 Άνθρακας Ενεργός, gran (500gr) Charcoal Activated , gran (500gr) 14,90 € 

330050 Άνθρακας Ενεργός (250gr) Charcoal Activated (powder) (250gr) 4,90 € 

330051 Ανθρακασβέστιο (500gr) Calcium Carbide (500gr) 11,90 € 

330052 Ανθρακικό Ασβέστιο 99%, σκόνη (500gr) Calcium Carbonate 99% (powder) (500gr) 10,40 € 

330054 Ανθρακικό Νάτριο (5kg) - Ένυδρο 10-H20 Sodium Carbonate (5kg) , 10-H2O 35,40 € 

330055 Ανθρακικό Νάτριο (1kg) - Ένυδρο 10-H20 Sodium Carbonate (1kg) , 10-H2O 11,85 € 

330056 Ανθρακικό Νάτριο (500gr) - Άνυδρη Σόδα Sodium Carbonate, anhydrous (500gr) 8,60 € 

330057 
Ανθρακικό Νάτριο όξινο (500gr) - Σόδα 
Φαγητού 

Sodium Hydrogen Carbonate (500gr) 6,20 € 

330060 Αργίλιο σκόνη (100gr) - Αλουμίνιο Aluminum (powder) (100gr) 8,20 € 

330061 L-Ασκορβικό Οξύ (25gr) - (Βιταμίνη C) L-Ascorbic Acid (25gr) - (Vitamin C) 10,20 € 

330062 Ασβέστιο metal granules (100gr) Calcium,metal granules (100gr) 35,00 € 

330063 Βανιλίνη (500gr) Vanillin (500gr) 63,50 € 

330064 Βανιλίνη (100gr) Vanillin (100gr) 28,20 € 

330065 Βενζόλιο (500ml) Benzene (500ml) 10,00 € 

330066 Βανιλίνη (25gr) Vanillin (25gr) 8,80 € 

330070 Βορικό Οξύ, σκόνη 99.5% (500gr) Boric Acid, powder, 99.5% (500gr) 10,40 € 

330075 1-Βουτανόλη (500ml) Butan-1-ol (n-butyl alcohol) (500ml) 9,15 € 

330076 1-Βουτανόλη (2,5lt) Butan-1-ol (n-butyl alcohol) (2,5lt) 35,70 € 

330077 tert-Bουτανόλη 200ml tert-Butanol 200ml 7,90 € 

330080 Βρωμιούχο Κάλιο 99% (250gr) Potassium Bromide 99% (250gr) 11,11 € 

330082 Βρωμιούχο Νάτριο - NaBr 99% (250gr) Sodium Bromide 99% (250gr) 12,90 € 

330083 Βρωμίνη 3% (500ml) Bromine Water 3% (500ml) 11,90 € 

330085 Γαλακτικό Οξύ (500ml) Lactic Acid (500ml) 13,28 € 

330090 Γλυκόζη (250gr) D(+) Glucose anhydrous (250gr) 7,00 € 

330101 L-Αλανίνη 98% (25gr) L-Alanine 98% (25gr) 45,00 € 

330102 L-Κυστεΐνη 98% (25gr) L-Cysteine 98% (25gr) 72,00 € 

330103 Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 1lt Dimethylsulfoxide (DMSO) 99,5% 1lt 24,50 € 

330104 Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 2,5lt Dimethylsulfoxide (DMSO) 99,5% 2,5lt 49,00 € 

330105 
Διοξείδιο του Μαγγανίου-Πυρολουσίτης 
(250gr) 

Manganese (IV) Oxide (250gr) 9,15 € 

330112 Δείκτης BiCarbonate (500ml) BiCarbonate Indicator (500ml) 11,20 € 

330115 Διχλωριούχος Κασσίτερος (100gr) Tin (II) Chloride (100gr) 13,65 € 

330117 Διχλωρομεθάνιο (1lt) Dichloromethane (1lt) 15,45 € 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΤΙΜΗ 

330119 
DCPIP (5gr) - 2,6 Διχλωροφαινόλη 
Ινδοφαινόλη 

2,6-DiChloroPhenolIndoPhenol (5gr) 59,00 € 

330120 Διχρωμικό Αμμώνιο (250gr) Ammonium DiChromate (250gr) 12,68 € 

330121 Διχρωμικό Κάλιο (5kg) Potassium DiChromate (5kg) 116,00 € 

330122 Διχρωμικό Κάλιο 99,8% (500gr) Potassium DiChromate 99,8% (500gr) 20,60 € 

330123 Διχρωμικό Κάλιο (1kg) Potassium Dichromate (1kg) 32,40 € 

330124 Διχρωμικό Νάτριο (500gr) Sodium DiChromate, 2H2O (500gr) 13,65 € 

330125 Θειοακεταμύδιο (25gr) Thioacetamide (25gr) 20,10 € 

330130 Ελαϊκό Οξύ (250ml) Oleic Acid (250ml) 8,40 € 

330133 n-Επτάνιο 95% (1lt) n - Heptane 95% (1lt) 40,32 € 

330135 Εξαμεθυλενοδιαμίνη (100gr) 1,6-Diaminohexane (100gr) - (1,6-Hexanediamine) 11,80 € 

330136 1-Εξένιο 97% (250ml) 1 - Hexene 97% (250ml) 57,00 € 

330137 n-Εξάνιο 95.5% (1lt) n - Hexane 95.5% (1lt) 99,19 € 

330140 Θειικό Αμμώνιο (500gr) Ammonium Sulfate (500gr) 7,80 € 

330144 Θειικό Αργίλιο (100gr) Aluminium Sulfate (100gr) 3,38 € 

330148 Θειικό Κάλιο (250gr) Potassium Sulfate (250gr) 6,60 € 

330150 Θειικό Μαγγάνιο (250gr) Manganese Sulfate (250gr) 8,80 € 

330154 Θειικό Μαγνήσιο 7-Hydrate (500gr) Magnesium Sulfate 7-Hydrate (500gr) 8,84 € 

330158 Θειικό Νάτριο (500gr) Sodium Sulfate, anhydrous (500gr) 8,60 € 

330161 Θειικό Οξύ (1000ml) 96-98% Sulfuric Acid (1000ml) 96-98% 14,90 € 

330162 Θειικό Χρώμιο (III) (250gr) Chromium (III) Sulfate (250gr) 11,55 € 

330164 Θειικός Σίδηρος (II) (500gr) Iron (II) Sulfate (500gr) 5,60 € 

330166 Θειικός Χαλκός (II) 98% , άνυδρος (250gr) Copper (II) Sulfate 98% , anhydrous(250gr) 14,17 € 

330168 Θειικός Ψευδάργυρος 99%, 7H2O (250gr) Zinc Sulfate, 7-hydrate, 99% (250gr) 7,80 € 

330169 Θείο σε Strings (100gr) Sulfur Strings (100gr) 6,80 € 

330170 Θείο σκόνη (500gr) Sulfur  (500gr) 9,90 € 

330171 Θειοθειικό Νάτριο (500gr) Sodium Thiosulfate, anhy. (500gr) 12,00 € 

330174 Θειοκυανιούχο Αμμώνιο 98% (250gr) Ammonium Thiocyanate 98% (250gr) 13,80 € 

330176 Θειοκυανιούχο Κάλιο 99% (250gr) Potassium Thiocyanate 99% (250gr) 13,86 € 

330178 Θειούχο Αμμώνιο (500ml 20%) Ammonium Sulfide (500ml 20%) 9,75 € 

330180 Θειούχο Νάτριο (500gr) Sodium Sulfide, cryst. (500gr) 9,00 € 

330184 Θειώδες Κάλιο (500gr) Potassium Sulfite (500gr) 22,65 € 

330185 Θειώδες Νάτριο (250gr) Sodium Sulfite, anhydrous (250gr) 6,80 € 

330190 Ιώδιο 99,8% (25gr) Iodine resublimed, 99,8% (25gr) 14,70 € 

330191 Ιωδικό Κάλιο 99,8% (25gr) Potassium Iodate 99,8% (25gr) 12,45 € 

330192 Ιωδιούχο Κάλιο 98,5% (100gr) Potassium Iodide 98,5% (100gr) 34,77 € 

330194 Ιωδιούχο Νάτριο (100gr) Sodium Iodide, anhydrous (100gr) 44,24 € 

330197 1-Ιωδοπροπάνιο (100ml) 1-Iodopropane (100ml) 49,90 € 

330205 Κιτρικό Νάτριο (250gr) tri-Sodium Citrate (250gr) 7,40 € 

330210 Κιτρικό οξύ 99% , άνυδρο (500gr) Citric Acid, anhydrous 99% (500gr) 9,80 € 

330215 Κυκλοεξάνιο 99% (1lt) Cyclohexane 99% (1lt) 18,00 € 

330220 Λακτόζη (250gr) Lactose, monohydrate (250gr) 10,20 € 

330221 Λιπάση (25gr) Lipase (25gr) 60,76 € 

330229 Μαγνήσιο (12.5gr) σε ταινία Magnesium Band (12.5gr) 6,90 € 

330230 Μαγνήσιο (25gr) σε ταινία Magnesium Band (25gr) 11,90 € 

330231 Μαγνήσιο (75gr) σε Ράβδο Magnesium Bar (75gr) 17,20 € 

330232 Μαγνήσιο 99% (100gr) σε σκόνη Magnesium Powder 99% (100gr) 14,90 € 

330235 Μαλτόζη (25gr) D(+) Maltose (25gr) 10,00 € 

330236 Μηλονικό Οξύ (25gr) Malonic Acid (25gr) 7,80 € 

330237 Μεθανόλη (500ml) Methanol (500ml) 13,90 € 

330238 Mεθυλο-Tετρα-Bουτυλ-Aιθέρας (2,5lt) Methyl-Tetra-Butyl-Ether (MTBE) (2,5lt) 33,00 € 

330240 Νάτριο (100gr) Sodium (metal) sticks in paraffin (100gr) 49,00 € 

330250 Νικέλιο (100gr) Nickel, metal pellets (100gr) 29,90 € 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΤΙΜΗ 

330260 Νιτρικό Αμμώνιο (500gr) Ammonium Nitrate 99% (500gr) 14,17 € 

330264 Νιτρικό Ασβέστιο, 2-Η2Ο, 99% (250gr) Calsium Nitrate, 4-Η2Ο, 99% (250gr) 9,30 € 

330266 Νιτρικό Βάριο 99% (250gr) Barium Nitrate 99% (250gr) 6,60 € 

330268 Νιτρικό Κάλιο (500gr) Potassium Nitrate (500gr) 12,40 € 

330274 Νιτρικό οξύ (2,5lt 65%) Nitric Acid (2,5lt 65%) 21,60 € 

330275 Νιτρικό οξύ (500ml 65%-68%)  Nitric Acid (500ml 65%-68%) 10,00 € 

330277 Νιτρικό Μαγνήσιο 6-Hydrate (250gr) Magnesium Nitrate 6-Hydrate (250gr) 6,92 € 

330278 Νιτρικό Στρόντιο (100gr) Strontium Nitrate (100gr) 9,20 € 

330280 Νιτρικός Άργυρος 99,8% (25gr) Silver Nitrate 99,8% (25gr) 65,00 € 

330281 Νιτρικό Κοβάλτιο (II) (100gr) Cobalt (ΙΙ) Nitrate (100gr) 19,32 € 

330282 Νιτρικός Μόλυβδος 99% (250gr) Lead (II) Nitrate 99% (250gr) 10,80 € 

330283 Νιτρικός Σίδηρος (III) 9-Hydrate (250gr) Iron (ΙΙΙ) Nitrate 9-Hydrate, cryst. (250gr) 8,40 € 

330284 Νιτρικός Χαλκός 99% (II) (250gr) Copper (II) Nitrate 99% (250gr) 11,80 € 

330285 Νιτρικός Άργυρος (5gr) Silver Nitrate (5gr) 16,80 € 

330287 Νιτρικός Ψευδάργυρος, ένυδρος 6Η2Ο (250gr) Zinc Nitrate, 6-hydrate (250gr) 9,40 € 

330295 Οξαλικό Νάτριο (250gr) Sodium Oxalate (250gr) 8,20 € 

330300 Οξαλικό οξύ 99,5% (250gr) Oxalic Acid, 2-hydrate, 99,5% (250gr) 6,40 € 

330310 Οξείδιο του Ασβεστίου (250gr) Calcium Oxide powder (250gr) 6,20 € 

330314 Οξείδιο του Πυριτίου (100gr) Silicon (IV) Oxide (100gr) 4,52 € 

330315 Οξείδιο του Σιδήρου (III) (250gr) Iron (III) Sesquioxide (250gr) 10,95 € 

330318 Οξείδιο του Χαλκού (II) (100gr) Copper (II) Oxide (100gr) 10,40 € 

330324 Οξικό Νάτριο (500gr) Sodium Acetate,3 hydrate (500gr) 9,40 € 

330325 Οξικό οξύ (500ml) Acetic Acid, glacial (500ml) 9,60 € 

330326 Οξικός Μόλυβδος (25gr) Lead (IV) Acetate (25gr) 33,60 € 

330329 Οξικός Χαλκός (500gr) Copper Acetate (500gr) 25,90 € 

330330 Ουρία (200gr) Urea (200gr) 9,90 € 

330332 n-Πεντάνιο 95% (1lt) n-Pentane 95% (1lt) 26,90 € 

330333 Πετρελαϊκός Αιθέρας (40-60) (2,5lt) Petreleum Ether (40-60) (2,5lt) 42,00 € 

330334 Πεπτόνη (250gr) Peptone, fish powder (250gr) 19,65 € 

330335 Πεψίνη (25gr) Pepsin (25gr) 12,90 € 

330350 1-Προπανόλη (500ml) Propan-1-ol (500ml) 13,28 € 

330351 2-Προπανόλη (2,5lt)  Propan-2-ol (2,5lt) - Iso-Propyl Alcohol 31,50 € 

330352 2-Προπανόλη (500ml) Propan-2-ol (500ml) 9,54 € 

330353 Προπανικό Οξύ (500ml) 99%  n-Propionic Acid (500ml) 13,80 € 

330355 Πυριδίνη (2,5lt) Pyridine (2,5lt) 68,60 € 

330356 Πυριτικό Νάτριο (2.5L) Sodium Silicate (2.5lt) 32,00 € 

330357 Πυριτικό Νάτριο (500gr) Sodium Silicate (500gr) 12,90 € 

330360 Ριβοφλαβίνη (10gr) Riboflavin (10gr) 33,45 € 

330370 Σιδηροκυανιούχο Κάλιο (100gr) Potassium Ferricyanide (100gr) 8,80 € 

330380 Σίδηρος (500gr) Iron Fillings, coarse (500gr) 6,12 € 

330390 Τετραχλωράνθρακας 99.5% (500ml) Carbon Tetrachloride 99.5% (500ml) 14,90 € 

330395 Τριαιθυλαμίνη (2,5lt) Triethylamine (2,5lt) 64,90 € 

330410 Τρυγικό ΚαλιοΝάτριο 99% (250gr) Potassium Sodium Tartrate 99% (250gr) 15,20 € 

330415 Τρυγικό Οξύ (100gr) Tartaric Acid (100gr) 9,90 € 

330417 Θρυψίνη (25gr) (Τρυψίνη) Trypsin (25gr) 35,00 € 

330430 Υδράργυρος (100gr) Mercury (100gr) 46,00 € 

330441 Υδροξείδιο του Ασβεστίου - Ca(OH)2 (1kg) Calcium Hydroxide - Ca(OH)2 (1kg) 19,90 € 

330442 Υδροξείδιο του Ασβεστίου - Ca(OH)2 (250gr) Calcium Hydroxide (250gr) 7,00 € 

330443 Lime Water (500ml) Lime Water (500ml) 5,40 € 

330444 Υδροξείδιο του Βαρίου (250gr) Barium Hydroxide (250gr) 5,90 € 

330445 Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N (1000ml) Potassium Hydroxide 0.1N (1000ml) 14,90 € 

330446 Υδροξείδιο του Καλίου (250gr) Potassium Hydroxide (250gr) 7,90 € 

330450 Υδροξείδιο του Νατρίου, pellets (500gr) Sodium Hydroxide, pellets (500gr) 12,90 € 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΤΙΜΗ 

330451 Υδροξείδιο του Νατρίου (5kg) , pellets Sodium Hydroxide (5kg), pellets 46,10 € 

330452 Υδροξείδιο του Νατρίου 0.1N (1000ml) Sodium Hydroxide 0.1N (1000ml) 15,00 € 

330456 Υδροχλωρικό οξύ (1000ml 35%) Hydrochloric Acid (1000ml 35%) 16,90 € 

330460 Υπερμαγγανικό Κάλιο (100gr) Potassium Permangatate (100gr) 9,80 € 

330465 Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (500ml 30%) Hydrogen Peroxide (500ml 30%) 14,90 € 

330466 Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (1lt 30%) Hydrogen Peroxide (1lt 30%) 24,00 € 

330471 Υποθειώδες Νάτριο (500gr) Sodium Dithionite (500gr) 24,50 € 

330475 Υποχλωριώδες Ασβέστιο (500gr) Calsium Hypochlorite (500gr) 18,76 € 

330490 D-Φρουκτόζη 99% (100gr) D-Frouctose 99% (100gr) 14,70 € 

330500 Φωσφορικό Νάτριο (250gr) tri-Sodium Phosphate 12-hydrate (250gr) 6,90 € 

330505 Φωσφορικό Οξύ (500ml) ortho-Phosphoric Acid 85% (500ml) 19,90 € 

330506 Φωσφορώδες Οξύ (500gr) Phosphorous Acid (500gr) 34,20 € 

330510 Χαλκός, σύρμα (500gr) Copper wire (500gr) 35,10 € 

330511 Χαλκός, σκόνη 99,8% (100gr) Copper powder 99,8% (100gr) 12,10 € 

330512 
Χαλκός, έλασμα 99.9% (250gr) metal foil 
(0,1mm - πάχος) 

Copper metal foil 99,9% (250gr) (0,1mm - 
thnickness) 

26,91 € 

330520 Χλωριούχο Αμμώνιο 98,5% (500gr) Ammonium Chloride 98,5% (500gr) 5,40 € 

330522 Χλωριούχο Αργίλιο (500gr) Aluminium Chloride, anhy. (500gr) 20,75 € 

330524 Χλωριούχο Ασβέστιο (500gr) άνυδρο Calcium Chloride, anhy. (500gr) 7,40 € 

330527 Χλωριούχο Βάριο, ένυδρο (2Η2Ο) (250gr) Barium Chloride,2 hydrate (250gr) 4,80 € 

330530 Χλωριούχο Κάλιο 99,8% (250gr) Potassium Chloride 99,8% (250gr) 6,00 € 

330532 Χλωριούχο Κοβάλτιο (ΙΙ), 6Η2Ο, 97% (100gr) Cobalt (II) Chloride, 6H2O, 97% (100gr) 24,47 € 

330537 Χλωριούχο Πυρίτιο (100ml) Silicate Chloride (100ml) 42,56 € 

330538 Χλωριούχο Μαγνήσιο (250gr) Magnesium Chrloride (250gr) 7,80 € 

330540 Χλωριούχο Νάτριο 99,8% (500gr) Sodium Chloride 99,8% (500gr) 5,20 € 

330542 Χλωριούχο Στρόντιο, άνυδρο (100gr) Strodium Chloride, anhy (100gr) 6,20 € 

330549 Χλωριούχος Σίδηρος (ΙΙ) (250gr) Iron (II) Chloride, 4-H2O (250gr) 10,40 € 

330551 Χλωριούχος Σίδηρος (ΙΙΙ), ένυδρος 6Η2Ο 250gr Iron (III) Chloride, 6H2O (250gr) 5,80 € 

330552 Χλωριούχος Υδράργυρος (500gr) Mercury Chloride (500gr) 49,90 € 

330554 Χλωριούχος CuCl (Ι) (100gr) Copper (I) Chloride (100gr) 7,00 € 

330555 Χλωριούχος Χαλκός (ΙΙ) (250gr) Copper (II) Chloride, 2H2O (250gr) 22,38 € 

330560 Χλωροφόρμιο (500ml) Chloroform (500ml) 20,44 € 

330567 Χλωρικό Κάλιο 99,5% (500gr) Potassium Chlorate 99,5% (500gr) 22,90 € 

330570 Χρωμικό Κάλιο 99% (100gr) Potassium Chromate (VI) 99% (100gr) 6,60 € 

330575 Φώσφορος Κόκκινος (100gr) Phosphorus Red (100gr) 12,90 € 

330576 Φώσφορος, Λευκός (100gr) stick Phosphorus, Yellow Sticks (100gr) 18,50 € 

330580 Ψευδάργυρος (500gr) σε σκόνη Zinc metal powder (500gr) 17,50 € 

330581 Ψευδάργυρος (250gr) σε φύλλο (foil) Zinc metal foil 99,9% (250gr) (0,3mm x 100mm) 12,88 € 

330582 Ψευδάργυρος (500gr) σε granules Zinc metal granules (500gr) 18,00 € 

330583 Ψευδάργυρος (100gr) σε σκόνη Zinc powder (100gr) 5,90 € 

 

Περιοδικός Πίνακας 200124 ΤΙΜΗ 14.90 € 

 

Περιοδικός Πίνακας 

πλαστικοποιημένος 

Με πηχάκια 

Διαστάσεις: 115x85cm 
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Δείκτες – Χρωστικές - Διαλύματα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΤΙΜΗ 

330700 Βάμμα Ηλιοτροπίου (100ml) Litmus Solution (100ml) 7,80 € 

330704 Βάμμα Ιωδίου 0,05mol/litre (0,1N) (100ml) Iodine 0,05mol/litre (0,1N) (100ml) 8,90 € 

330705 Βάμμα Ιωδίου 0,05mol/litre (0,1N) (500ml) Iodine  0,05mol/litre (0,1N) (500ml) 29,90 € 

330710 Ερυθρό του Κονγκό (10gr) Congo Red (10gr) 8,20 € 

330715 Ερυθρό του Μεθυλίου (5gr) Methyl Red (5gr) 3,15 € 

330720 Ερυθρό της Φαινόλης (5gr) Phenol Red (5gr) 6,00 € 

330730 Ηλιανθίνη 0,04% (100ml) Methyl Orange 0,04% (100ml) 4,80 € 

330750 Μπλε της Βρωμοθυμόλης (5gr) Bromothymol Blue (5gr) 11,60 € 

330751 Μπλε της Βρωμοθυμόλης (100ml) Bromothymol Blue (100ml) 8,00 € 

330760 Μπλε της Θυμόλης (5gr) Thymol Blue (5gr) 11,60 € 

330765 Κυανό του Μεθυλενίου (100ml) Methylene Blue (100ml) 11,20 € 

330766 Κυανό του Μεθυλενίου (25gr) σε σκόνη Methylene Blue, powder (25gr) 13,00 € 

330781 m-Cresol Purple (5gr) m-Cresol Purple (5gr) 16,98 € 

330785 Πράσινο του Μεθυλίου (5gr) Methyl Green (5gr) 33,00 € 

330790 Φαινολοφθαλεΐνη 0,5% (100ml) Phenolpthalaine 0,05% (100ml) 6,60 € 

330791 Φαινολοφθαλεΐνη (250gr) Phenolopthalaine (250gr) 40,00 € 

330810 ERIO T (25gr) Eriochrome Black T (25gr) 8,40 € 

330820 Eosin Y, alcohol soluble (25gr) Eosin Y, alcohol soluble (25gr) 19,90 € 

330852 FLUORESCEIN (25gr) Fluorescein (25gr) 10,50 € 

330855 Φουξίνη (25gr) Fuchsine (25gr) 19,90 € 

330905 Benedict (100ml) Benedict (100ml) 4,46 € 

330907 Benedict (1lt) Benedict (1lt) 14,70 € 

330911 Fehling 1/A (1lt) Fehling 1/A (1lt) 24,00 € 

330912 Fehling 2/B (1lt) Fehling 2/B (1lt) 39,00 € 

330915 Lugol (100ml) Lugol's Iodine Solution (100ml) 8,40 € 

330923 Ινδικοκαρμίνη - Indigo Carmine 10gr Indigo Carmine 10gr 12,10 € 

330940 Αντιδραστήριο Biuret (250ml) Biuret Reagent, for protein (250ml) 10,60 € 

330999 Δείκτης Universal Διάλυμμα (500ml) Universal Indicator Solution (500ml) 25,00 € 

 

 

Πακέτο Αντιδραστηρίων Χημείας 941215 ΤΙΜΗ 159.90 € 

Το Πακέτο Αντιδραστηρίων Χημείας περιλαμβάνει σειρά αντιδραστηρίων και δεικτών κατάλληλα για 

χρήση σε σχολικά εργαστήρια Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 

ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)  

Το πακέτο περιλαμβάνει: 

 Ψευδάργυρο (100gr) σε σκόνη 

 Νιτρικό Άργυρο (5gr) 

 Ιωδιούχο Κάλιο 98,5% (100gr) 

 Αιθανόλη (απόλυτη) (1lt)  - Οινόπνευμα 98% 

 Υδροχλωρικό οξύ (1000ml 35%) 

 Υδροξείδιο του Νατρίου, pellets (500gr) 

 Φαινολοφθαλεΐνη 0,5% (100ml) 

 Ηλιανθίνη 0,04% (100ml) 

 Υπεροξείδιο του Υδρογόνου (500ml 30%) 

 Χλωριούχο Νάτριο 99,8% (500gr) 

 Θειικό Χαλκό (II) 98% , άνυδρος (250gr) 

 Ρινίσματα Σιδήρου (αλατιέρα) (225gr)  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Οπτικά Μικροσκόπια 

 

Μονοφθάλμια Μικροσκόπια 

Μικροσκόπιο 40x, 100x, 400x LED Επαναφορτιζόμενο 220020R ΤΙΜΗ 154.00 € 

Το προτεινόμενο Μικροσκόπιο 40x, 100x, 400x LED Επαναφορτιζόμενο 

είναι μονοφθάλμιο με σταθερή κλίση της κεφαλής 45º και δυνατότητα 

περιστροφής κατά 360º. Διαθέτει λαβή εύκολης μεταφοράς. Κινείται 

κατακόρυφα με την βοήθεια αμφίπλευρα τοποθετημένων βερνιέρων 

που εξασφαλίζουν αδρή και μικρομετρική κίνηση 0,002 mm. Φωτιστική 

πηγή LED. Διαθέτει ροοστάτη για την μεταβολή της φωτεινότητας. 

Διαθέτει προσοφθάλμιο φακό ευρέως οπτικού πεδίου WF (Wide field) 

10x/18mm. 

Διαθέτει αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς με μεγεθύνσεις 

4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 

Επίσης διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και είναι κατάλληλο για 

χρήση στο πεδίο. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: B-20R 

 Κεφαλή: Μονοφθάλμια 

 Προσοφθάλμιος: Ευρυγώνιος, WF10x/18mm 

 Αντικειμενικοί Φακοί: Αχρωματικοί, με μεγεθύνσεις 4x, 10x, 40x 

 Τράπεζα: Διαμέτρου 90mm με κλιπ για το παρασκεύασμα 

 Εστίαση: Ξεχωριστό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης 

 Φωτισμός: 0.3W LED με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

 

Μικροσκόπιο 40x, 100x, 400x με ομοαξονικούς κοχλίες LED 220050 ΤΙΜΗ 159.00 € 

Αυτό το μικροσκόπιο είναι η τέλεια επιλογή για μαθητές και φοιτητές που θέλουν ένα καινοτόμο και 

εύκολο στη χρήση προϊόν. Με νέο, επαναστατικό σύστημα φωτισμού που εξασφαλίζει δυνατό-έντονο 

φως και ταυτόχρονα υψηλή αντίθεση. Εργονομική θέση ελέγχου φωτός: το κουμπί είναι ομοαξονικά 

τοποθετημένο κάτω από το σώμα του συγκεντρωτικού φακού (condenser body). 

 Κεφαλή: Μονοφθάλμια, 45° κλίση και 360° περιστροφή 

 Προσοφθάλμιος: WF10x/18 ευρέως πεδίου 18mm. 

 Πλατφόρμα αντικειμενικών: Τριών θέσεων 

(περιστρεφόμενη με ρουλεμάν) 

 Αχρωματικοί Φακοί 4x, 10x, 40x, μήκους 160 mm , με 

γυάλινο κάλυμμα 0,17mm και μεγεθύνσεις 

 Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής και μικρομετρικής 

εστίασης 

 Τράπεζα: Διαστάσεις: 120 mm x 110 mm , με clips για το 

παρασκεύασμα 

 Λειτουργία Παρατήρησης: Φωτεινού Πεδίου 

 Φωτισμός: Ειδικός συγκεντρωτικός φακός (condenser) με 

ενσωματωμένη πηγή φωτισμού 

 Φωτεινή Πηγή: Υψηλής έντασης, ψυχρό λευκό LED, με 

κουμπί ρύθμισης. 

 Τάση Εισόδου: 110/230Vac, 50/60Hz. 

 Μέγιστη απαιτούμενη ισχύς: 1W 

Όλοι οι αντικειμενικοί έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία κατά των μυκήτων (anti-fungus treatment) 

Συγκεντρωτικός Φακός (Condenser): N.A. 0,65 pre-centered, με ενσωματωμένη πηγή φωτισμού 

Διαστάσεις: Ύψος: 350 mm, Πλάτος: 132 mm, Μήκος: 220 mm 
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Μονοφθάλμιο Μικροσκόπιο μεγέθυνσης 1000x 220155 ΤΙΜΗ 309.00 € 

Τα μικροσκόπια της σειράς Β-150 έχουν σχεδιαστεί για 

να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των 

σχολικών εργαστηρίων. 

Η ποιότητα των οπτικών φακών και η αξιοπιστία των 

μηχανικών μερών σε συνδυασμό με την αρκετά 

χαμηλή τιμή καθιστά τη σειρά αυτή κορυφαία στη 

κατηγορία της, έχοντας ταυτόχρονα άριστη σχέση 

ποιότητας/τιμής). 

Φως τύπου πηγή: λευκό LED. Φως έλεγχος της 

έντασης χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στην αριστερή 

πλευρά του πλαισίου. 

LED τροφοδοσίας: 1W. 

Θερμοκρασία χρώματος: 6300K 

LED διάρκεια ζωής περίπου μέσος όρος:. 50.000h 

Εξωτερική τροφοδοσία 100/240Vac, 50/60Hz, έξοδος: 

5Vdc 500mA. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: B-155 

 Κεφαλή: Μονοφθάλμιο 

 Προσοφθάλμιος: Ευρυγώνιος WF10x18mm 

 Αντικειμενικοί φακοί: Αχρωματικοί (DIN 4x, DIN 10x, DIN 40x, DIN 100x (oil immersion)) 

 Τράπεζα:Διαστάσεις: 125x130mm – Μηχανική κίνηση: σε 2 άξονες 

 Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης 

 Φωτισμός: LED 1W 
 

Μονοφθάλμιο Μικροσκόπιο 1000x XLED φωτισμός 220191 ΤΙΜΗ 344.00 € 

Η σειρά B-190. 

Μικροσκόπια κατάλληλα για βιολογία 

Η σειρά Β–190 είναι το αποτέλεσμα ετών εμπειρίας στον τομέα των μικροσκοπίων σε συνδυασμό με 

μια εκλεπτυσμένη σχεδιαστική μελέτη. 

Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία των προϊόντων μας στις καλύτερες στιγμές της: ποιότητα, 

την αξιοπιστία και καινοτομία. Η σειρά Β–190 είναι η απάντηση στην πρόκληση του μέλλοντος στον 

τομέα της διδασκαλίας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: B-191 

 Κεφαλή: Μονοφθάλμια, (360° rotating, 30° inclined) 

 Προσοφθάλμιος: Ευρυγώνιος WF10x/18mm 

 Φακοί: Quadruple, reversed 

 Αντικειμενικοί φακοί: Αχρωματικοί (DIN 4x/0.10, 10x/0.25, 

40x/0.65, 100x/1.25) 

 Τράπεζα Διαστάσεις: 125×115 mm with X-Y 70x30mm moving 

range 

 Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης 

 Φωτισμός: Σύστημα Illuminator X-LED2 με ρυθμιζόμενη ένταση 

 Συγκεντρωτικός Φακός: 1,25 N.A. Abbe type με ρυθμιζόμενο 

ύψος και διάφραγμα ίριδος 

 Τροφοδοσία: 100-240 V AC, 50-60 Hz εξωτερική τροφοδοσία 6 V 

DC output 
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Διοφθάλμια Μικροσκόπια 

Διοφθάλμιο Μικροσκόπιο μεγέθυνσης 1000x   220159 ΤΙΜΗ 410.00 € 

Τα μικροσκόπια της σειράς Β-150 έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις 

των σχολικών εργαστηρίων. 

Η ποιότητα των οπτικών φακών και η αξιοπιστία των μηχανικών 

μερών σε συνδυσμό με την αρκετά χαμηλή τιμή καθιστά τη σειρά 

αυτή κορυφαία στη κατηγορία της, έχοντας ταυτόχρονα  άριστη 

σχέση ποιότητας/τιμής). 

Τύπος φωτεινής πηγής:  λευκό LED με έλεγχο φωτεινότητας με 

κοχλία στην αριστερή πλευρά του πλαισίου. 

LED τροφοδοσίας: 1W 

Θερμοκρασία χρώματος: 6300K 

LED διάρκεια ζωής περίπου μέσος όρος:. 50.000h 

Εξωτερική τροφοδοσία 100/240Vac, 50/60Hz, έξοδος: 5Vdc 

500mA. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: B-159 

 Κεφαλή: Διοφθάλμια 

 Προσοφθάλμιος: Ευρυγώνιος WF10x/18mm 

 Αντικειμενικοί φακοί: Αχρωματικοί (DIN 4x, DIN 10x, DIN 

40x, DIN 100x) 

 Τράπεζα: Διαστάσεις: 125x116mm με κλιπ συγκράτησης παρασκευάσματος, Μηχανική κίνηση: 

σε 2 άξονες 

 Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης 

 Φωτισμός: Λάμπα αλογόνου 1W 

 

Μικροσκόπιο Διοφθαλμιο 1000x, με φωτισμό X-LED 220192 ΤΙΜΗ 464.00 € 

Η σειρά B-190. Μικροσκόπια κατάλληλα για βιολογία 

Η σειρά Β–190 είναι το αποτέλεσμα ετών εμπειρίας στον τομέα των μικροσκοπίων σε συνδυασμό με 

μια εκλεπτυσμένη σχεδιαστική μελέτη. 

Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία των προϊόντων μας στις καλύτερες στιγμές της: ποιότητα, 

την αξιοπιστία και καινοτομία. Η σειρά Β–190 είναι η απάντηση στην πρόκληση του μέλλοντος στον 

τομέα της διδασκαλίας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: B-192 

 Κεφαλή: Διοφθάλμια, (360° rotating, 30° inclined) με 

ρυθμιζόμενη απόσταση προσοφθάλμιων και διοπτρική 

αντιστάθμιση 

 Προσοφθάλμιοι: Ευρυγώνιοι WF10x/18mm 

 Φακοί: Quadruple, reversed 

 Αντικειμενικοί φακοί: Αχρωματικοί (DIN 4x/0.10, 

10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25) 

 Τράπεζα Διαστάσεις: 125×115 mm with X-Y 70x30mm 

moving range 

 Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής 

εστίασης 

 Φωτισμός: Σύστημα Illuminator X-LED2 με ρυθμιζόμενη 

ένταση 

 Συγκεντρωτικός Φακός: 1,25 N.A. Abbe type με 

ρυθμιζόμενο ύψος και διάφραγμα ίριδος 

 Τροφοδοσία: 100-240 V AC, 50-60 Hz εξωτερική 

τροφοδοσία 6 V DC output 
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Τριοφθάλμια Μικροσκόπια 

Τριοφθάλμιο Μικροσκόπιο, 1000x 220193 ΤΙΜΗ 577.00 € 

Η σειρά B-190.  Μικροσκόπια κατάλληλα για βιολογία 

Η σειρά Β–190 είναι το αποτέλεσμα ετών εμπειρίας στον τομέα των μικροσκοπίων σε συνδυασμό με 

μια εκλεπτυσμένη σχεδιαστική μελέτη. 

Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία των προϊόντων μας 

στις καλύτερες στιγμές της: ποιότητα, την αξιοπιστία και 

καινοτομία. Η σειρά Β–190 είναι η απάντηση στην πρόκληση του 

μέλλοντος στον τομέα της διδασκαλίας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: B-193 

 Κεφαλή: Τριοφθάλμια, (360° rotating, 30° inclined with 

adjustable interpupillary distance and dioptric compensation) 

 Προσοφθάλμιος: Ευρυγώνιος WF10x/18mm 

 Φακοί: Quadruple, reversed 

 Αντικειμενικοί φακοί: Αχρωματικοί (DIN 4x/0.10, 

10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25) 

 Τράπεζα Διαστάσεις: 125×115 mm with X-Y 70x30mm 

moving range 

 Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής 

εστίασης 

 Φωτισμός: Σύστημα Illuminator X-LED2 με ρυθμιζόμενη 

ένταση 

 Συγκεντρωτικός Φακός: 1,25 N.A. Abbe type με 

ρυθμιζόμενο ύψος και διάφραγμα ίριδος 

 Τροφοδοσία: 100-240 V AC, 50-60 Hz εξωτερική 

τροφοδοσία 6 V DC output 
 

 

 

Στερεοσκόπια 

Στερεοσκόπιο Τριοφθάλμιο Εργαστηρίου (7x…45x) SZM-2  202202 ΤΙΜΗ 513.00 € 

 

Στερεοσκόπιο Τριοφθάλμιο 7x…45x, φωτισμό διέλευσης αλλά και 

προσπίπτων φωτισμό (λάμπα αλογόνου 12V/15W) 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Mοντέλο: SZM-2 

 Κεφαλή: Τριοφθάλμιο 

 Προσοφθάλμιος: WF 10x/20 mm (high point) 

 Αντικειμενικοί: Συνεχής μεγέθυνση από 0,7x … 4,5x 

 Απόσταση Παρατήρησης: 100mm 

 Τράπεζα: Pillar stand 

 Φωτισμός: Διέλευσης & προσπίπτων φωτισμός, λάμπα 

αλογόνου 12V/15W 
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Στερεοσκόπιο Εργαστηρίου (7x…45x) SZM-1  202201 ΤΙΜΗ 470.00 € 

 

Στερεοσκόπιο Εργαστηρίου 7x…45x, φωτισμό διέλευσης αλλά και 

προσπίπτων φωτισμό (λάμπα αλογόνου 12V/15W) 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

 Μοντέλο: SZM-1 

 Κεφαλή: Διοφθάλμια 

 Προσοφθάλμιος: WF 10x/20 mm (high point) 

 Αντικειμενικοί: Συνεχής μεγέθυνση από 0,7x … 4,5x 

 Απόσταση Παρατήρησης: 100mm 

 Τράπεζα: Pillar stand 

 Φωτισμός: Διέλευσης & προσπίπτων φωτισμός, λάμπα αλογόνου 

12V/15W 

 

 

Στερεοσκόπιο 20x 40x με λαβή επαναφορτιζόμενο    220051 ΤΙΜΗ 199.00 € 

Το στερεοσκόπιο αυτό είναι σχεδιασμένο να για ικανοποιεί τις 

διδακτικές ανάγκες, ενώ είναι κατάλληλο και για ερασιτεχνική 

χρήση. 

Διαθέτει κεφαλή με σταθερή κλίση 45° και δυνατότητα 

περιστροφής 360°. 

Έχει πλατφόρμα μαύρου – λευκού καθώς και αμμοβολισμένο 

γυάλινο δίσκο για το μεταδιδόμενο φως και κλιπ συγκράτησης 

δείγματος. 

Διαθέτει προσοφθάλμιους ευρυγώνιους 10x/20mm, 

αντικειμενικούς 2x/4x. 

Φωτισμός 12V/10W με λάμπα αλογόνου και έλεγχο (αφής) 

φωτεινότητας. 

Οδοντωτή εστίαση με δύο περιστροφείς. 

Τροφοδοσία 230V/50Hz. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μοντέλο: SFX-51 

 Κεφαλή: περιστρεφόμενη 360° – κλίση 45° 

 Προσοφθάλμιοι: WF 10x/20 mm 

 Αντικειμενικοί: Selectable 2x-4x 

 Με λαβή 

 Φωτισμός: Διεύλευσης & προσπίπτων φωτισμός με λάμπα αλογόνου και έλεγχο αφής 

(ρύθμιση) φωτεινότητας 

 Επαναφορτιζόμενο 

 

Σετ Καθαρισμού για Μικροσκόπια 220104 ΤΙΜΗ 12.90 € 

 

Αυτό το Σετ Καθαρισμού για Μικροσκόπια 

περιλαμβάνει: 

 υγρό καθαρισμού για τους φακούς 

 πέντε μπατονέτες 

 ύφασμα καθαρισμού 18x15cm anti-static 

 2 υγρά πανάκια καθαρισμού, Smart Wipes 
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Κάμερες Μικροσκοπίων 

 

Αντικαθιστά τον προσοφθάλμιο φακό μικροσκοπίου ή στερεοσκοπίου και 

συνδέεται με USB σύνδεση με τον Η/Υ σας. 

Ότι βλέπετε με το μάτι σας το βλέπει η κάμερα και το μεταφέρει στον Η /Υ 

σας. 

Στη συνέχεια με το λογισμικό που διαθέτει μπορείτε να επεξεργαστείτε τις 

εικόνες και να δημιουργήσετε το δικό σας αρχείο. 

Διαθέσιμες στα παρακάτω μοντέλα ανάλογα με τα MP: 
 

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 
OPTIKAM-C-B1 OPTIKAM-C-B3 OPTIKAM-C-B5 

Resolution 
1280 x 1024 pixels 

(1.3 Mpixels) 

2048 x 1536 pixels 

(3.1 Mpixels) 

2592 x 1944 pixels 

(5.1 Mpixels) 

Signal Output USB 2.0 

Sensor Aptina CMOS 1/3” Aptina CMOS 1/2” Aptina CMOS 1/2.5” 

Image Format 5/4 4/3 4/3 

Pixel size 3.6 x 3.6 μm 3.2 x 3.2 μm 2.2 x 2.2 μm 

Frame Rate at 

Full Resolution 

15 frames/sec 

(1280×1024) 

12 frames/sec 

(2048 x 1536) 

7 frames/sec 

(2592 x 1944) 

Frame Rate at 

VGA Resolution 

50 frames/sec 

(320×256) 

45 frames/sec 

(680 x 150) 

27 frames/sec (1280 x 960) 

90 frames/sec (640 x 480) 

Sensitivity 1V/Lux-second 1V/Lux-second 0.53V/Lux-second 

Κωδικός  213100 213300 213500 

 ΤΙΜΗ 195.00 € ΤΙΜΗ 292.00 € ΤΙΜΗ 341.00 € 

Όλες οι κάμερες διαθέτουν λογισμικά (software) καθώς επίσης και αντάπτορες C-Mount (30,0mm 

dia., 30,5mm dia) για συμβατότητα με άλλα μικροσκόπια.  
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΚΩΝ & ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΙ 

   

Προσοφθάλμιος με 

μικρομετρική 
Αντικειμενικός Φακός 60x 

Αντικειμενικός Φακός 100x 

oil (ελαιοκαταδυτικός) 

10mm/100μm 60x / 0.85 100x / 1.25 oil 

224004 224135 224136 

ΤΙΜΗ 52.42 € ΤΙΜΗ 65.00 € ΤΙΜΗ 70.00 € 
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Σειρά Διαλυμάτων Βιολογίας 6τεμ  900901 ΤΙΜΗ 34.90 € 

Το Σειρά Διαλυμάτων Βιολογίας περιλαμβάνει:  

 Methylene blue 10ml 

 Eosin 10ml 

 Gentian Violet 10ml 

 Nigrosin 10ml 

 Neutral Red 10ml 

 Lugol 10ml 

 

 

Κεδρέλαιο (25ml)  332122 ΤΙΜΗ 7.50 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

Το Κεδρέλαιο χρησιμοποιείται στη μικροσκόπηση για την επίτευξη μέγιστης μεγέθυνσης. 

Παρεμβάλλεται ανάμεσα στον φακό (ελαιοκαταδυτικός φακός) και στην πλάκα του 

αντικειμένου (αντικειμενοφόρος πλάκα). 

 

 
 

 

Αντικειμενοφόρες Πλάκες (50τεμ) 207101 ΤΙΜΗ 1.50 €  

Οι Αντικειμενοφόρες Πλάκες είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα από γυαλί 

καλής ποιότητας, με διαστάσεις 76.2mm x 25.4mm και πάχος 1 - 1.2mm. 

Σε κουτί των 5ο τεμαχίων. 

Χρησιμοποιούνται ως διαφανείς επιφάνειες για την τοποθέτηση 

παρασκευασμάτων προς μικροσκόπηση. 

 

 

Καλυπτρίδες 20x20mm (100τεμ)  207102 ΤΙΜΗ 1.20 € 

Οι Καλυπτρίδες είναι πλακίδια με σχήμα τετραγώνου, διαστάσεων 20x20mm, 

από γυαλί καλής ποιότητας και πάχους 0.13mm - 0.17mm. 

Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των παρασκευασμάτων που είναι 

τοποθετημένα στις αντικειμενοφόρες πλάκες. 

Συσκευασμένες σε κουτί των 100 τεμαχίων 
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Παρελκόμενα Μικροσκοπίων 
 
 

Παρελκόμενα Μικροσκοπίου (σετ 7 Τεμάχια)  200370 ΤΙΜΗ 7.90 € 

Σετ 7 τεμαχίων σε πλαστική θήκη 

Περιλαμβάνει: 

 Ψαλίδι 

 Ανατομική βελόνα 

 Λαβίδα 

 Νυστέρι 

 Πιπέτα 

 Ακριλική ράβδο 

 Σπάτουλα 
 
 

 
 

Παρελκόμενα Μικροσκοπίου (σετ 10 Τεμάχια) 200371 ΤΙΜΗ 12.90 € 

 

Σετ 10 τεμαχίων σε κασετίνα. 

Περιλαμβάνει: 

 Μεγεθυντικό φακό 

 Λαβίδα ίσια 

 Λαβίδα λοξή 

 2 Ανατομικές βελόνες 

 Ανατομική βελόνα λοξή 

 2 τύπων ψαλίδια 

 2 τύπων νυστέρια 

 

 

 

 

   

 

Ανατομική Λαβίδα Ανατομική Λαβίδα Νυστέρι λαβή Λεπίδα για Νυστέρι 

Με ίσια άκρα Με καμπυλωμένα άκρα απαιτεί λεπίδα Νο#10 

350300 350302 350305 350306 

ΤΙΜΗ 1.90 € ΤΙΜΗ 1.90 € ΤΙΜΗ 1.70 € ΤΙΜΗ 0.32 € 

 

 
 

 

 

Ψαλίδι Ανατομίας 14cm Ψαλίδι Ανατομίας 14cm Ανατομική Βελόνα Ανατομική Βελόνα 

Με ίσια άκρα Με καμπυλωμένα άκρα 14cm Λοξή, με ξύλινη Λαβή 

350303 350304 350307 350308 

ΤΙΜΗ 3.20 € ΤΙΜΗ 3.20 € ΤΙΜΗ 0.50 € ΤΙΜΗ 0.50 € 
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Τρυβλία Petri 

   
Τρυβλία Petri 90mmx15mm Τρυβλία Petri με 2 τμήματα Τρυβλία Petri με 3 τμήματα 

Συσκευασία 10τεμαχίων Συσκευασία 10τεμαχίων Συσκευασία 10τεμαχίων 

302038 302032 302033 

ΤΙΜΗ 4.90 € ΤΙΜΗ 5.50 € ΤΙΜΗ 5.90 € 

 

Κλίβανος Επώασης 

 

Κλίβανος με εσωτερικό ηλεκτρικό αντιστάτη ισχύος 250W, που 

χρησιμοποιείται για τη θέρμανση υλικών για τα πειράματα 

Βιολογίας. 

Διαθέτει θερμοστάτη με αισθητήρα και διατηρεί σταθερή 

θερμοκρασία, με διακύμανση ± 0.5°C, από τους 5 έως τους 65°C, 

για λειτουργίες επώασης βακτηρίων, καλλιέργειας ιστών, 

αντιδράσεις ενζύμων κτλ. 

Ο εσωτερικός θάλαμος είναι κατασκευασμένος από υλικό 

ανοξείδωτο σε ατμούς ή χημικές ουσίες και διαθέτει ράφια. 

Η πόρτα του κλιβάνου διαθέτει παράθυρο από διάφανο πυρίμαχο 

υλικό, ώστε να επιτρέπεται η παρατήρηση του εσωτερικού 

θαλάμου, χωρίς τη μεταβολή της θερμικής ισορροπίας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Ισχύς: 250W 

 Εύρος Θερμοκρασίας: 5 ~65°C 

 Διακύμανση Θερμοκρασίας: ± 0.5°C 

 Τροφοδοσία: 220V 
 

Διαθέσιμοι σε 5 διαστάσεις (εσωτερικού) θαλάμου: 

 250 x 250 x 320 mm  313701 ΤΙΜΗ 650.00 € 

 350 x 350 x 410 mm  313702 ΤΙΜΗ 780.00 € 

 400 x 400 x 500 mm  313703 ΤΙΜΗ 975.00 € 

 500 x 500 x 650 mm  313704 ΤΙΜΗ 1300.00 € 

 600 x 600 x 750 mm  313705 ΤΙΜΗ 1675.00 € 

 

Κλίβανος Θέρμανσης και Ξήρανσης 

Κλίβανος Θέρμανσης όπου αναπτύσσονται θερμοκρασίες έως και 200 °C.  

Χρησιμοποιείται για ποικίλες λειτουργίες όπως για ξήρανση, αποστείρωση, θερμή διατήρηση, κτλ. 

Θερμοκρασιακό Εύρος: 10 - 200 °C 

Θερμοκρασιακή διακύμανση: ±1 °C 

Voltage 220V, 50Hz 

Διαθέσιμος σε 4 μεγέθη, με διαστάσεις: 

 300x280x280mm (530W) 313301 ΤΙΜΗ 638.75 € 

 420x420x350mm (800W) 313302 ΤΙΜΗ 779.00 € 

 550x350x350mm (1300W) 313303 ΤΙΜΗ 1170.00 € 

 600x550x645mm (1700W) 313304 ΤΙΜΗ 1675.00 € 
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Υδατόλουτρα 

Υδατόλουτρο Ψηφιακό 600W 313511 ΤΙΜΗ 170.00 € 

Το Υδατόλουτρο χρησιμοποιείται για τη διατήρηση υλικών και σκευών σε νερό σταθερής 

θερμοκρασίας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Αποτελείται από τετράγωνη χύτρα, χωρητικότητας 3lt, στην οποία έχει τοποθετηθεί μεταλλική θήκη 

κατάλληλη για μεσαίους δοκιμαστικούς σωλήνες. 

Κάτω από τη θήκη υπάρχει ηλεκτρικός θερμαντήρας για ρύθμιση θερμοκρασίας έως τους 100°C με 

διακύμανση ±0.1℃ και ακρίβεια ±1℃ (30.0 έως 80.0℃). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Τροφοδοσία: 220V/50Hz 

 Ισχύς: 600W 

 Θερμοκρασιακό εύρος: 10~100°C 

 Ρύθμιση θερμοκρασίας: ±0.1℃ 

 Ακρίβεια ανάγνωσης: από 30.0 έως 80.0℃ 

ακρίβεια ±1℃, αλλιώς ±2℃ 

 Οθόνη: Ψηφιακή οθόνη 

 Χωρητικότητα: 3 lt 

 Θερμαντήρας: 155 x 108 x dia8mm 

 Διαστάσεις: 255 x 155 x 166mm 

 Βάρος: 1.5kg περίπου 

 220V τάση 

 

 

Υδατόλουτρο 

Το Υδατόλουτρο χρησιμοποιείται για τη διατήρηση 

υλικών και σκευών σε νερό σταθερής θερμοκρασίας, για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Εύρος Θερμοκρασίας: 5 έως 65°C με διακύμανση - 

0.5°C 

 Θερμοκρασιακή διαβάθμιση: 0.1℃ 

 Θερμοκρασιακή διακύμανση : ±0.5℃ 

 Ισχύς: 500W (313320) & 1045W (313500) 

 Τροφοδοσία：AC 220V 50Hz 

Διαθέσιμο σε 2 διαστάσεις (εσωτερικές): 

 300x150x150mm - Ισχύς: 500W 313320 ΤΙΜΗ 399.00 € 

 500x300x200mm - Ισχύς: 1045W 313500 ΤΙΜΗ 499.00 € 

 

Μαγνήτης Ανάδευσης teflon 

Ο Μαγνήτης Ανάδευσης είναι κυλινδρικός, επικαλυμμένος με teflon και κατάλληλος για χρήση με τους 

εργαστηριακούς μαγνητικούς αναδευτήρες. 

 

 

 

Διαθέσιμος σε: 

 8mm dia x 45mm     301222 ΤΙΜΗ 4.20 € 

 8mm dia x 40mm, με δακτυλίδι στο κέντρο 301223 ΤΙΜΗ 4.20 € 
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Μαγνητικός Αναδευτήρας & Θερμαντήρας 301221 ΤΙΜΗ 220.00 € 

Ο Μαγνητικός Αναδευτήρας χρησιμοποιείται για την ομογενή 

ανάδευση διαλυμάτων ή μιγμάτων χωρίς τη διάσπαση και τον 

τεμαχισμό των συστατικών τους. 

Το δοχείο με το προς ανάδευση υγρό τοποθετείται πάνω στον 

αναδευτήρα και εντός αυτού εμβαπτίζεται μικρός ευθύγραμμος 

μαγνήτης, καλυμμένος με teflon. 

Ο αναδευτήρας φέρει εσωτερικά περιστρεφόμενο ευθύγραμμο 

μαγνήτη, ο οποίος όταν τίθεται σε λειτουργία περιστρέφει 

επαγωγικά τον μικρό ευθύγραμμο μαγνήτη. 

Αποτελεί πλεονέκτημα, σε σχέση με τον μηχανικό αναδευτήρα 

έλικας, ότι κατά την ανάδευση μπορεί να σκεπάζεται το δοχείο. 

Ο συγκεκριμένος αναδευτήρας διαθέτει και ηλεκτρικό αντιστάτη, για την ταυτόχρονη 

θέρμανση του υγρού. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Μέγιστος όγκος ανάδευσης 0 to 2000ml (500ml σε θέρμανση) 

Ταχύτητα Ανάδευσης 0 to 1250 RPM 

Μέγεθος πλάκας θέρμανσης 135 mm x 135 mm 

Υλικό πλάκας θέρμανσης ανοξείδωτο ατσάλι 

Έλεγχος θερμοκρασίας 0 - 300°C (με χρήση εξωτερικού αισθητήρα) 

Ακρίβεια θερμοκρασίας ±1°C(<100°C)           ±3°C(<300°C) 

Μέγιστη ρύθμιση ώρας 999 λεπτά 

Τροφοδοσία 220V / 50 Hz 

Διαστάσεις LxWxH (mm) 230 x 180 x 120 

Βάρος 2.3 kg 

 

Πακέτο Παρασκευασμάτων Βιολογίας    941217 ΤΙΜΗ 45.00 € 

Σειρά αντικειμενοφόρων πλακών με έτοιμες τομές φυτικών και ζωικών ιστών και παρασκευασμάτων 

για παρατήρηση σε μικροσκόπιο. 

Η σειρά είναι συσκευασμένη σε πλαστική κουτί με ειδικές θέσεις ώστε να μην εφάπτονται μεταξύ τους 

και να μη σπάνε. 

Το πακέτο περιέχει (15 Μικροσκοπικά 

Παρασκευάσματα): 

 PARAMAECIUM 

 EUGLENA 

 AMOEBA PROTEUS 

 ΟΣΤΟ 

 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΜΥΣ 

 ΔΕΡΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΗ 

 ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟ 

 ΡΑΒΔΩΤΟΣ (ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ) ΜΥΣ 

 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 BACILLUS SUBTILIS 

 SPIRILLUM VOLUTANS 

 ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ EPIDERMIDIS 

 VOLVOX 

 ΧΡΩΜ/ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ (ΘΗΛΥΚΟ) 

 ΧΡΩΜ/ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) 

 

Δείτε επίσης τη μεγάλη ποικιλία τόσο σε μεμονωμένα παρασκευάσματα όσο 

και σε σειρές παρασκευασμάτων. 

 

  

https://www.why.gr/?s=stirrer&post_type=product&product_cat=
https://www.why.gr/?s=stirrer&post_type=product&product_cat=
https://www.why.gr/product-category/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1/%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ac%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/%ce%bc%ce%b5%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ac%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://www.why.gr/product-category/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1/%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ac%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/
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Φυγοκεντρικοί Διαχωριστές 

 

Φυγοκεντρικός Διαχωριστής Χειρός πάγκου 322001 ΤΙΜΗ 39.90 € 

Ο Φυγοκεντρικός Διαχωριστής αυτός διαθέτει κοχλία σύσφιξης για την τοποθέτησή 

του σε πάγκο.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους φυγοκεντρικούς σωλήνες 4 x 15 ml. 

Διαστάσεις: 16x15x29 cm (LxWxH) 

Βάρος: 0.650 kgr 

 

 

Φυγοκεντρικός Διαχωριστής (4000rpm, 1790g, 0–30) 314001 ΤΙΜΗ 129.00 € 

Ο Φυγοκεντρικός Διαχωριστής χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μιγμάτων τα οποία αποτελούνται από 

δύο υγρά με διαφορετική πυκνότητα ή από υγρά με μικροσκοπικές στερεές προσμίξεις.  

Το μίγμα τοποθετείται σε ειδικές φυγοκεντρικές συσκευές και αναγκάζεται σε γρήγορη περιστροφή με 

αποτέλεσμα τα αιωρούμενα στερεά συστατικά ή το υγρό συστατικό με τη μεγαλύτερη πυκνότητα να 

κινούνται προς την περιφέρεια της συσκευής, σε αντίθεση με τα υγρά συστατικά με τη μικρότερη 

πυκνότητα που κινούνται προς τον άξονα περιστροφής.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 4000rpm 

 Φυγοκεντρική ισχύς: 1790g 

 Χωρητικότητα: 20ml x 6 

 Ισχύς: >25W 

 Ρύθμιση χρόνου: 0 – 30 λεπτά 

 Διαστάσεις: 300x300x280mm 

 Βάρος 5.5kg 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πλαστικό Σωλήνα Φυγοκέντρησης 15ml. 

 

Φυγοκεντρικός Διαχωριστής (4000rpm, 2325g, 0–60)

 314002 ΤΙΜΗ 197.50 € 

Φυγοκεντρικός Διαχωριστής 4000rpm 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 4000rpm 

 Φυγοκεντρική ισχύς: 2325g 

 Ρύθμιση χρόνου: 0 – 60 λεπτά 

 

 

Σωλήνας Φυγοκέντρησης 15ml πλαστικός 340168 ΤΙΜΗ 0.40 € 

Σωλήνας Φυγοκέντρησης 

Χωρητικότητα: 15ml 

Κωνικός 

Με διαβαθμίσεις 2ml 2.5ml ... 15ml (ανά 0,5ml) 

Με βιδωτό καπάκι 

Πλαστικός 

Κατάλληλος για χρήση με Φυγοκεντρικό Διαχωριστή 

 

 


