
  ציוד מחלקתי

  

  הערות/מעבדות  שרות  חדר  טיפול שוט�  ש� הציוד

          6קומה 

  לי�'מצלמת ג

 RHF 00128 

BIS 202 /128  

� חדקוני� החלפת נורותביטוח תי

  10/06 שנתית 

 רניו� חברת �נייר,     2033.  טלרניו�  631

 (20-8-14)FIXBLE-TFF14MX4 

 

  

 נטילציהמונה סי

Packard 

   לא להזמי�נייר  לא לתק�  631  

      631    שולח� שיש

  שאול, אביה, ברו� אפל, עדי    80°c   630-מקפיא 

Nano drop 

Spetrophotometer  
Administrator code: Suzanne  

Code ND100 

 אחי� איזנברג  634

8910960�052עמוס   

קופסאות טישו הזמנה 

  משותפת מחלקתית

    0544624580, 0508870890   אבשי –נו� גרי&   180º   634תנור ייבוש  

5691569�054חיי� , 5761543�03 גטר  37º c   634אינקובטור      

 מטלטלת

G-25 Brunswick  

 Serial No. 0021375  

  , 0505264635דוד – ביואינסטרומנטס  634  

02�6416419  

  

  :ציוד לחדר רדיואקטיבי
Hybridization oven  

צנטריפוגת 
  טוטלתמ,אפנדור 

  ????אבני       



          

 Seradest SD2000, י�פילטר  מי� מזוקקי�

-RIL פילטר פח�8/06;

FILTCARB10 

  ,RIL-FILT0.2U10    0.2 פילטר

   חדש18 – 24: החלפה

   ,10.07: החלפה אחרונה

  2.08: טיפול הבא 

תלושי� �זליו& עמיד ללח+  5691569�054חיי� , 5761543�03  גטר  635ליד 

 אצל שרו&

03-9218404  

   מחס&u5-0621867סינו& פילטר   מכונת קרח

 6כל  �Ice-O-Maticפילטר ריכו- 

 חדשי�

  14.10.07החלפה אחרונה 

  4/08טיפול הבא 

  ,3.08 עד אחריות לשנתיי� –9612370�03  פוגל  635ליד 

  0508266364רפי 

   מותנה בהחלפת פילטרי� סדירה � שני� 4

  

 1800711911     ביוטק דניאל  635    לי�'מכשיר לייבוש ג

  0544606771  אלי 

  

    9999אלכס מוקד   637    חדר קור

      620    חדר חוש-

 Beckman צנטריפוגת

JA25 

    רניו�  620  גומיות במגרה בשידה הימנית

  ???ציאלהו  לא לתק�% שבקה  Sorval RC2   620צנטריפוגת 

Sonicator    620  לבוטל�חלקי�  במגרה עליונה    2050 



Sonic Vibra Cell ארונית בכניסה  

Microfluidiza + 
  הומוגיניזר זכוכית

    0061070   מחס&�בלו& חנק&

  624ליד חדר 

  משה שמילובי+046272720 – טטרא סנס  620

052-2373738 

חלקי� בארגז כלי� בארו& 

  אפל במסדרו& נקודה כחולה

Speed vac &דלקול שמ PV 068  620  &0544624580 , 0508870890 אבשי – נו� גרי 

5472363�03: פקס  

  

    ביואינסטרומנטס  RT   619   טלטלה

 חדר % 6קומה     11' תאי צמיחה מס

  מדרגות

    סוכ& לומיטרו& , 0544313677זיסהול� 

 חדר 6.5%קומה     12' תאי צמיחה מס

  מדרגות

    סוכ& לומיטרו& , 0544313677זיסהול� 

 חדר 6.5%קומה     9' תאי צמיחה מס

  מדרגות

    &סוכ& לומיטרו , 0544313677זיסהול� 

    לא פועל  7קומה     10' תאי צמיחה מס

  שופ+ ומתוחזק על ידי אפל    620    5תא גידול 

      מרת     7,8תאי גידול 

  מתוחזק על ידי אפל ואביה  0544357153  שלמה–קרור פלוס   80º c   621-מקפיא 

      6קומה     0001%0006חדרי גידול 

      609    מיקרוטו-

          8תאי גידול 

          5קומה 

Sorval RC5C    537     סורי&/ תמיר  2521גילה  לבנט    



Ser No. 9905320  &0522462633תמיר , 0522461630סורי  

�טל , 035766705� גטר  526ליד     מזקק מי�  0545691562    

�גטר  526ליד    37°אינקובטור  035766705    

  פרו-, שרו�, ססה    520    חדר רדיואקטיבי

      520    מונה קרינה

  לא לתק�    521    שתנור ייבו

  מכונת שטיפת כלי�

Lancer          

  7.08באחריות עד   

Detergent Neodisher 0910927  
   קג אבשי נו� גרי&25חומצה 

  0544624580, 0508870890נו� גרי& אבשי   521

  035472363פקס 

  

  אוטוקלב

  55120SP1מודל 

Ser No. 2112063 

    טוטנאורנייר

 ניקוי חד שנתי

  9.08ניקוי הבא 

� טוטנאור  521 2011 ,  

  0505313635 ניקוי חד שנתי חברת יניר

   טוטנאור�נייר

Spectophotometer 

LKB 

  230 שרות 1800711911  דניאל ביוטק  525  

   0544606771אלי 

  

    9999מוקד   538    חדר קור

 או )ל230(0061047    מחס&    בלוני חנק& נוזלי2

  )ל180(ארו-

  'אחת לשבועיי� עד יו� א

  חדר מדרגות

  5קומה 

    

  לי�'מצלמת ג

Bio Lab 

כניסה למסדרו�   נייר למדפסת

  ימני

   נייר למדפסת שני טל

  025841110פקס 039314177

  0523693472ביולאב איל& 

  0528384972רו& 



 כניסה למסדרו�    UVשולח& 

  צפוני מימי�

 0544624580, 0508870890 אבשי �נו� גרי& 

5472363�03: פקס  

  

 RC5c   גתצנטריפו

Ser no. 9905326   

   0522461630 סורי&,  2521   גילה�לבנט  517  

�תמיר  0522461633  

  

  37º cמטלטלת 

New Brunswick 

Innova 4330 

    2060 . טלביואינסטרומנטס  51 2ליד  

French Press �כדורי-%גורבי+ מיקי    518ליד   כדורי   

          

  9999 מוקד  מיקרו&5פילטר סינו&   מכונת קרח

   חדשי� 6כל  0621867 מחס& 

   4.08החלפה הבאה 

    0544357153 שלמה� קירור פלוס   512

  שרו�,ברש,גואידו , עדינה    512ליד    80º c-מקפיא 

      511ליד    °180תנור יבוש 

Speed Vac &דלקול   דלקשמ  PV 068  511ליד      

Lyophilyzer  &דלק דלקול שמ  PV 068   511ליד      

Lyophilyzer  &דלק דלקול שמ  PV 068   511ליד      

  ארבידובסיס מחלקתי    501   חדר גידול 

  טבק+ אלוני, גורבי+–פנימי     502   חדר גידול

      519   חדר גידול 



      537    חדר גידול לצמחי-

          4קומה 

 מכונת שטיפת כלי�

גטר באחריות משופצת 

  10.08עד 

Detergent Neodisher 0910927 

    0863643מלח  
   קג אבשי נו� גרי&25חומצה 

    0544624580, 0508870890נו� גרי&  אבשי    410

מכשירי� בבעלות 

  פרטית

        

  שרו�        אלקטרופורטור

  י אפל"שופ+ ומתוחזק ע    620    5' תא גידול מס

  אוהד        מיקרוסקופ פלורוצסנטי

  ילובסקי    605    מיקרוסקופ פלורוצסנטי

  ילובסקי/והדא    603    מיקרוסקופ קונפוקאלי

  אפל    619    616מטלטל חדר 

  אבני    619    619מטלטל חדר 

Cros Beater   510 / 570?      

  אבני    636    אינקובטור

AKTA     חיימובי+    407ליד  

 


