
sistemas de alarmes sonoros e visuais de no load . Indicando ausência 
de carga e over current indicando excesso de corrente na saída do 
equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento.

versatilidade. Compatível com cubas de eletroforese verticais, 
horizontais e sistemas de transferência de diversos fabricantes.

temporização. Permite programar o tempo de duração do ensaio e ao 
final do período o sistema será desligado automaticamente. Sistemas de 
alarmes visuais e sonoros indicam o final do ensaio.

sistema de auto restart e auto crossover. Em caso de queda de energia, 
armazena os parâmetros atuais. No retorno da energia esses parâmetros 
são automaticamente carregados e o ensaio é restabelecido a partir do 
ponto de interrupção. 

botões à prova de respingos. Painel vedado com botões resistentes a 
respingos de água e soluções. 

FONTE DE ELETROFORESE 

LPS 300V 

capacidade de ensaios simultâneos. Com 4 saídas em paralelo permite 
correr até 4 ensaios sumultâneos.

sistemas de proteção. Contra excesso de corrente (over current),  e 
ausência de carga na saída (no load).

display digital. Fácil programação e visualização dos parâmetros. 
Estrategicamente posicionados para melhor visualização pelo usuário.

aplicações 
DNA / RNA
eletroforese
eletrotransferência
western blotting
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•	fonte de eletroforese 
•	cabo de alimentação
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LPS 300V
Totalmente programável, com fácil visualização dos parâmetros.
Recursos de auto restart e auto crossover.
Apresenta 3 modos de operação.
Capacidade para até 4 ensaios simultâneos.
Proteção contra excesso de corrente (over current) e ausência de carga (no load) na saída 
com alarmes visuais e sonoros.
Apoiadores de alta aderência.
Display digital estrategicamente posicionado para uma fácil visualização.
Temporização com led indicador.

MODELOS / ESPECIFICAÇÕES

inclui

modelo LPS 300V

dimensões (C x L x A) 16cm x 20cm x 12cm

peso 2,5Kg

tensão 10V a 300V, com incrementos de 1V

corrente 1 a 500mA, com incrementos de 1mA

alimentação bivolt

faixa de temperatura 0°C a 40°C

potência 1 a 150W, com incrementos de 1W

temporização 1 a 999min em steps de 1min

FONTE DE ELETROFORESE

fonte de eletroforese

LP
S 

30
0V

 

Catálogo_LPS 300V.indd   4-5 20/03/2017   16:42:13


