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Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedená vyobrazení jsou orientační a mohou podléhat změnám.

APARATURY

Ze širokého sortimentu reakčních kotlíků se zabroušeným víkem, které 

se vyrábějí z borosilikátového skla v objemech od 100 ml do  15 l, bez- 

nebo s výpustěmi, s víkem osazeným různým počtem zabroušených hr-

del, vybíráme jenom několik základních modelů, u kterých lze očekávat 

největší zájem pracovníků laboratoří. Podle poptávky ale můžeme na-

bídnout  modely větší, jiného tvaru (s větším nebo menším průměrem 

hrdla DA, s větší nebo menší užitnou hloubkou FH), bez výpusti, nebo 

s výpustí ukončenou kulovým zábrusem nebo ventilem. U tempero-

vaných nádob jsou k dispozici různá připojení hadic, vedle klasických 

skleněných olivek může být skleněný GL-závit, nebo ploché zabroušení 

DN15 či DN25. Všechny nádoby jsou ve výrobě testovány na přetlak. Ten 

je podle velikosti nádoby povolen cca od 0,5 do 2,5 bar. Tento údaj se 

ale vztahuje na pokojovou teplotu. Při práci s přetlakem nesmí teplotní 

gradient ve stěně nádoby překročit 20 °C.

Provedení výpusti ilustrují obrázky. Kulový zábrus S40 je nejjednodušší 

formou ukončení výpusti. Ventil typu L je určen spíše pro malé labora-

torní reaktory. Vřeteno ventilu je z PTFE, je spojeno se šroubením, takže 

se do sedla ventilu ve dně nádoby dotlačuje spirálovým pohybem. Ventil 

typu J je více používán u větších provozních reaktorů. Vřeteno ventilu 

je z PTFE, není pevně spojeno se šroubením, takže se do sedla ventilu 

ve  dně reakční nádoby vtlačuje lineárním pohybem. Dotlačováno je 

pružinou, aby byla eliminována tepelná roztažnost tělesa ventilu. Vrtání 

obou ventilů je 10 mm. Víko se usazuje na plochý přírubový zábrus typu 

NW.

Kotlík reakční válcovitý, bez výpusti

Objem
ml

Průměr D.A
mm

Výška F.H
mm

Zábrus Prac.tlak
max., bar

Kč
za kus

250 70 100 NW60 2,5 8010.1010 3 700,-
500 70 190 NW60 2,5 8010.1011 3 850,-
1000 70 380 NW60 2,5 8010.1012 4 000,-
500 110 80 NW100 1,5 8010.1015 4 840,-
1000 110 150 NW100 1,5 8010.1016 5 120,-
2000 110 270 NW100 1,5 8010.1017 5 390,-
3000 110 390 NW100 1,5 8010.1018 5 660,-
4000 110 530 NW100 1,5 8010.1019 5 940,-
1000 130 100 NW120 1,3 8010.1023 5 430,-
2000 130 190 NW120 1,3 8010.1024 5 760,-
3000 130 280 NW120 1,3 8010.1025 6 090,-
4000 130 360 NW120 1,3 8010.1026 6 410,-
5000 130 460 NW120 1,3 8010.1027 6 740,-
6000 130 540 NW120 1,3 8010.1028 7 070,-

Malé reakční nádoby se zabroušeným víkem

Kotlík reakční válcovitý, s výpustí s ventilem typu L

Objem
ml

Průměr D.A
mm

Výška F.H
mm

Zábrus Prac.tlak
max., bar

Kč
za kus

250 70 100 NW60 2,5 8010.2010 10 850,-
500 70 190 NW60 2,5 8010.2011 11 140,-
1000 70 380 NW60 2,5 8010.2012 10 720,-
500 110 80 NW100 1,5 8010.2015 11 990,-
1000 110 150 NW100 1,5 8010.2016 12 260,-
2000 110 270 NW100 1,5 8010.2017 12 530,-
3000 110 390 NW100 1,5 8010.2018 12 810,-
4000 110 530 NW100 1,5 8010.2019 13 030,-
1000 130 100 NW120 1,3 8010.2023 12 580,-
2000 130 190 NW120 1,3 8010.2024 12 900,-
3000 130 280 NW120 1,3 8010.2025 13 230,-
4000 130 360 NW120 1,3 8010.2026 13 560,-
5000 130 460 NW120 1,3 8010.2027 13 880,-
6000 130 540 NW120 1,3 8010.2028 14 210,-
4000 160 280 NW150 1,0 8010.2033 15 360,-
6000 160 390 NW150 1,0 8010.2035 16 270,-
8000 160 500 NW150 1,0 8010.2036 16 730,-
10000 160 620 NW150 1,0 8010.2037 17 180,-
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s pláštěm pro temperaci s olivkami GL18

Objem
ml

Průměr D.A
mm

Průměr D.I
mm

Výška F.H
mm

Zábrus Prac.tlak
max., bar

Kč 
za kus

250 100 60 100 NW60 2,5 8010.1110 7 950,-
500 100 60 190 NW60 2,5 8010.1111 8 320,-
1000 100 60 380 NW60 2,5 8010.1112 8 680,-
500 140 100 80 NW100 1,5 8010.1115 12 440,-
1000 140 100 150 NW100 1,5 8010.1116 13 070,-
2000 140 100 270 NW100 1,5 8010.1117 13 700,-
3000 140 100 390 NW100 1,5 8010.1118 14 320,-
4000 140 100 530 NW100 1,5 8010.1119 14 950,-
1000 160 120 100 NW120 1,3 8010.1123 16 960,-
2000 160 120 190 NW120 1,3 8010.1124 17 740,-
3000 160 120 280 NW120 1,3 8010.1125 18 520,-
4000 160 120 360 NW120 1,3 8010.1126 19 310,-
5000 160 120 460 NW120 1,3 8010.1127 20 090,-
6000 160 120 540 NW120 1,3 8010.1128 20 880,-
4000 200 150 240 NW150 1,0 8010.1133 17 990,-
6000 200 150 350 NW150 1,0 8010.1135 20 040,-
8000 200 150 460 NW150 1,0 8010.1136 21 070,-
10000 200 150 580 NW150 1,0 8010.1137 22 100,-

Kotlík reakční válcovitý, s výpustí s ventilem L 

a s pláštěm pro temperaci s olivkami GL18

Objem
ml

Průměr D.A
mm

Průměr D.I
mm

Výška F.H
mm

Zábrus Prac.tlak
max., bar

Kč 
za kus

250 100 60 100 NW60 2,5 8010.2110 16 820,-
500 100 60 190 NW60 2,5 8010.2111 17 190,-
1000 100 60 380 NW60 2,5 8010.2112 17 550,-
500 140 100 80 NW100 1,5 8010.2115 21 310,-
1000 140 100 150 NW100 1,5 8010.2116 21 940,-
2000 140 100 270 NW100 1,5 8010.2117 22 560,-
3000 140 100 390 NW100 1,5 8010.2118 23 190,-
4000 140 100 530 NW100 1,5 8010.2119 23 820,-
1000 160 120 100 NW120 1,3 8010.2123 25 830,-
2000 160 120 190 NW120 1,3 8010.2124 26 610,-
3000 160 120 280 NW120 1,3 8010.2125 27 390,-
4000 160 120 360 NW120 1,3 8010.2126 28 180,-
5000 160 120 460 NW120 1,3 8010.2127 28 960,-
6000 160 120 540 NW120 1,3 8010.2128 29 750,-
4000 200 150 240 NW150 1,0 8010.2133 26 950,-
6000 200 150 350 NW150 1,0 8010.2135 29 010,-
8000 200 150 460 NW150 1,0 8010.2136 30 040,-
10000 200 150 580 NW150 1,0 8010.2137 31 080,-

Kotlík reakční válcovitý, s plochým dnem a s pláštěm 

pro temperaci s olivkami GL18

Objem
ml

Průměr D.A
mm

Průměr D.I
mm

Výška F.H
mm

Zábrus Prac.tlak
max., bar

Kč 
za kus

250 100 60 100 NW60 2,5 8010.4050 7 950,-
500 100 60 190 NW60 2,5 8010.4051 8 320,-
1000 100 60 380 NW60 2,5 8010.4052 8 680,-
500 140 100 80 NW100 1,5 8010.4053 12 440,-
1000 140 100 150 NW100 1,5 8010.4054 13 070,-
2000 140 100 270 NW100 1,5 8010.4055 13 700,-
3000 140 100 390 NW100 1,5 8010.4056 14 320,-
4000 140 100 530 NW100 1,5 8010.4057 14 950,-
1000 160 120 100 NW120 1,3 8010.4058 16 960,-
2000 160 120 190 NW120 1,3 8010.4059 17 740,-
3000 160 120 280 NW120 1,3 8010.4060 18 520,-
4000 160 120 360 NW120 1,3 8010.4061 19 310,-
5000 160 120 460 NW120 1,3 8010.4062 20 090,-
6000 160 120 540 NW120 1,3 8010.4063 20 880,-
4000 200 150 240 NW150 1 8010.4065 17 990,-
6000 200 150 350 NW150 1 8010.4066 20 040,-
8000 200 150 460 NW150 1 8010.4067 21 070,-
10000 200 150 580 NW150 1 8010.4068 22 100,-
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Spodní plochý zábrus víka odpovídá vnitřním průměrem i vnějším prů-

měrem NW ploše zábrusu příruby kotlíku. Odděleně uvádíme rozměr 

kuželového zábrusu centrálního (NZ-centr.) a rozměry zábrusů postran-

ních. Postranní hrdla mohou být proti ose hrdla centrálního odkloněny 

o 10 st. (NZ-postr.Š), nebo mohou být s osou centrálního hrdla rovno-

běžná (NZ-postr.R). Uvedený výběr vík zdaleka nevyčerpává možnosti 

výrobce. Kombinací různých zábrusů šikmých i rovných postranních vý-

vodů je daleko více, nabídneme Vám je na základě poptávky.

Pr. víka 
mm

NZ-centr. NZ-postr.Š NZ-postr.R Výška H
mm

Kč za kus

NW60 29/32 - - 125 8010.8010 2 240,-
NW60 29/32 1x14/23 - 125 8010.8012 3 170,-
NW60 29/32 2x14/23 - 125 8010.8015 4 080,-
NW100 29/32 - - 125 8010.8021 3 160,-
NW100 29/32 1x14/23 - 125 8010.8022 4 080,-
NW100 29/32 2x14/23 - 125 8010.8025 5 000,-
NW100 29/32 1x29/32 - 125 8010.8027 4 140,-
NW100 29/32 2x29/32 1x14/23 125 8010.8030 6 030,-
NW100 29/32 2x29/32 2x14/23 125 8010.8033 6 950,-
NW120 29/32 - - 125 8010.8041 4 670,-
NW120 29/32 1x29/32 - 125 8010.8044 5 730,-
NW120 29/32 2x29/32 - 125 8010.8050 6 790,-
NW120 29/32 2x29/32 1x14/23 125 8010.8055 7 800,-
NW120 40/45 2x29/32 - 150 8010.8062 7 280,-
NW120 40/45 2x29/32 2x14/23 150 8010.8066 10 350,-
NW120 40/45 3x29/32 1x14/23 150 8010.8068 9 350,-
NW150 29/32 1x29/32 - 125 8010.8081 6 280,-
NW150 29/32 1x29/32 1x14/23 125 8010.8083 7 280,-
NW150 29/32 1x29/32 1x29/32 125 8010.8086 7 340,-
NW150 40/45 2x29/32 - 150 8010.8093 7 820,-
NW150 40/45 2x29/32 2x14/23 150 8010.8095 9 820,-

Víka zabroušená k reakčním kotlíkům

Je zhotoven ze tří pružných segmentů, utahovaných rychlouzávěrem. 

Typ Kč za kus
Rychlouzávěr nerezový pro NW 60 8010.9031 1 090,-
Rychlouzávěr nerezový pro NW100 8010.9032 1 390,-
Rychlouzávěr nerezový pro NW120 8010.9033 1 480,-

Rychlouzávěr víka nerezový

Víko a kotlík se vzájemně upevní šrouby na objímce uzávěru. Na objímce 

jsou pevně navařeny dvě stativové tyčinky, které lze dále klemou připev-

nit ke stojanu či mříži.

Typ Kč za kus
Uzávěr nerezový pro NW60 8010.9042 12 460,-
Uzávěr nerezový pro NW100 8010.9044 12 640,-
Uzávěr nerezový pro NW120 8010.9045 13 210,-

Uzávěr víka nerezový, s upevněním ke stativu

Průchodka pro míchadlo

Hřídel míchadla se protáhne středovým otvorem a šroubem se jemně 

dotáhne. Těsnící O-kroužek a dvě dvojice manžet z Vitonu dostatečně 

hřídel dotěsní, takže podél hřídele vzduch, resp. páry rozpouštědla z kot-

líku nepronikají. Průchodku lze použít jak na vakuum, tak i na přetlak. 

Průměr hřídele (mm) Zábrus NZ Kč za kus
8 29/32 8010.9110 3 420,-
10 29/32 8010.9111 3 420,-
16 29/32 8010.9112 4 080,-
8 45/40 8010.9115 3 600,-
10 45/40 8010.9116 3 600,-
16 45/40 8010.9117 4 250,-
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Vybrané sestavy reakčních kotlíků Isotherm

Pro zjednodušení výběru a  sestavení celé aparatury 

jsou připraveny sestavy reakčních kotlíků včetně rámu. 

Sestava obsahuje vždy kotlík s vyhřívaným pláštěm a "J" 

ventilem, DN15 adaptéry a M16x1 přípoje pro napojení 

hadic k  termostatu, víko kotlíku s  těsněním, třemi boč-

ními výstupy NS 29/32 a  jedním centrálním otvorem 

se zábrusem (specifikován v  tabulce), uchycení k  rámu, 

nerezovou míchací kotvu a  průchodku pro míchadlo 

s těsněním a kompletní rám pro celou sestavu - stacio-

Sestavy reaktorů se stacionárním rámem

Model Objem 
(l)

Velikost 
reaktoru 

(NW)

Výška 
reaktoru 

(mm)

Průměr 
hřídele kotvy 

(mm)

Zábrus 
centrál. 
otvoru

Kč 
za kus

7172 0,5 100 140 10 NS 29 8010.5000 87 490,-
7173 1 100 210 10 NS 29 8010.5002 88 750,-
7174 2 100 330 10 NS 29 8010.5004 92 050,-
7175 3 100 450 10 NS 29 8010.5006 93 640,-
7176 4 100 590 10 NS 29 8010.5008 95 980,-
7179 4 150 315 16 NS 29 8010.5010 114 130,-
7180 5 150 365 16 NS 29 8010.5012 117 040,-
7181 6 150 425 16 NS 45 8010.5014 120 220,-
7182 8 150 535 16 NS 45 8010.5016 124 540,-
7194 5 200 235 16 NS 45 8010.5018 124 490,-
7195 6 200 275 16 NS 45 8010.5020 129 750,-
7196 8 200 335 16 NS 45 8010.5022 137 210,-

Sestavy reaktorů se mobilním rámem

Model Objem 
(l) 

Velikost 
reaktoru 

(NW)

Výška 
reaktoru 

(mm)

Průměr 
hřídele kotvy 

(mm)

Zábrus 
centrál. 
otvoru

Kč 
za kus

7179 4 150 315 16 NS 29 8010.5100 115 210,-
7180 5 150 365 16 NS 29 8010.5102 118 120,-
7181 6 150 425 16 NS 45 8010.5104 129 030,-
7182 8 150 535 16 NS 45 8010.5106 133 340,-
7183 10 150 655 16 NS 45 8010.5108 141 100,-
7194 5 200 235 16 NS 45 8010.5110 126 690,-
7195 6 200 275 16 NS 45 8010.5112 139 670,-
7196 8 200 335 16 NS 45 8010.5114 147 130,-
7197 10 200 395 16 NS 45 8010.5116 156 610,-
7198 15 200 615 16 NS 45 8010.5118 163 650,-
7198-20 20 200 760 16 NS 45 8010.5120 179 230,-

Sestavy reaktorů se mobilním rámem Easy Frame

Model Objem 
(l) 

Velikost 
reaktoru 

(NW)

Výška 
reaktoru 

(mm)

Průměr 
hřídele kotvy 

(mm)

Zábrus 
centrál. 
otvoru

Kč 
za kus

7179 4 150 315 16 NS 29 8010.5200 134 030,-
7180 5 150 365 16 NS 29 8010.5202 135 040,-
7181 6 150 425 16 NS 45 8010.5204 136 040,-
7182 8 150 535 16 NS 45 8010.5206 138 600,-
7183 10 150 655 16 NS 45 8010.5208 139 610,-
7194 5 200 235 16 NS 45 8010.5210 152 350,-
7195 6 200 275 16 NS 45 8010.5212 154 130,-
7196 8 200 335 16 NS 45 8010.5214 155 900,-
7197 10 200 395 16 NS 45 8010.5216 157 680,-
7198 15 200 615 16 NS 45 8010.5218 164 210,-
7198-20 20 200 760 16 NS 45 8010.5220 174 880,-
7198-30B 30 200 735 16 NS 45 8010.5222 235 030,-

nární, rám na kolečkách nebo mobilní rám typu Easy Frame. Easy Frame 

je variabilní sestava rámu z ocelových trubek spojovaných hliníkovými 

rohovými spojkami, která umožňuje rychlou výměnu kotlíku, snadno se 

s ním manipuluje a jeho sestavení je velice jednoduché.

Pro plně funkční komplet sestavy je pak nutné vybrat již jen vhodné 

hřídelové míchadlo, termostat a hadice na temperaci kotlíku. V mnoha 

případech vyhoví tyto základní sestavy, na přání samozřejmě můžeme 

nabídnout sestavu modifikovanou podle požadavků.
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Rotační vakuové odparky

Toto zařízení umožňuje provádět operace za sníženého 

tlaku, kdy dochází k podstatnému snížení bodu varu, 

a tím i k urychlení celé operace. Při procesu baňka ro-

tuje, což vede k vytvoření filmu na  povrchu baňky. Tím 

dochází k zvětšení plochy přestupu a zvýšení efektivity 

procesu. Nejčastějším použitím zařízení je destilace (jed-

noduchá nebo zpětná), ale je často využíváno i k jiným 

operacím, jako je např. krystalizace, sušení prášků a gra-

nulí, odpařování ze suspenzí, zahuštění atd. Odparku 

lze charakterizovat jako přístroj s velmi jednoduchou 

obsluhou. Zařízení má chemicky odolné PTFE těsnění. 

Nezbytnou součástí každého kompletu je vlastní odparka s příslušným 

chladičem a sadou skla. Dále vhodný zdroj vakua, které má být pokud 

možno stabilní, případně zdroj chladícího média, obvykle voda z řádu, 

ale lépe chladící médium z oběhového termostatu.

Rotační odparky lze dělit podle jejich velikosti na mini (pro zpracování 

vzorků do 100 ml), střední (nejběžnější laboratorní aplikace pro vzorky 

od 50 ml do 1000 ml) a poloprovozní (pro vzorky 1 - 10 l). Další dělení 

přichází v úvahu podle stupně jejich vybavení, tedy podle možností re-

gulovat teplotu lázně, teplotu par, teplotu chladícího média a tlaku par.

Vakuové odparky Heidolph

Odparky s kapacitou od 50 do 3000ml zpracovávané látky nabízejí nej-

vyšší komfort pro všechny standardní destilace, krystalizace, sušení práš-

kových materiálů nebo separaci rozpouštědel. Vysoká destilační rychlost 

a programovatelný průběh teploty i vakua zajišťují velmi efektivní a eko-

nomické využití pro všechny tyto aplikace.

Lázeň je vybavena dvěma ochrannými teplotními omezovači, fungují-

cími nezávisle na hlavním regulátoru, a zaručujícími maximální bezpeč-

nost provozu i ochranu zpracovávaného materiálu před zničením při 

případném nechtěném zvýšení teploty lázně. Těsnicí část rotační odpa-

řovací trubice je velice snadno demontovatelná, těsnění má zjednodu-

šený tvar a vysokou životnost.

Odparky jsou vybaveny ovládacím panelem, který má pro všechny mo-

dely stejný design, a který je k odparce připojený 1,3 m dlouhým kablí-

kem. Takto je možné mít samotnou odparku např. v  digestoři, a ovláda-

cí panel umístit venku a bezpečně tak přístroj ovládat.  Na panelu jsou 

umístěny všechny ovládací prvky a u vyšších modelů i podsvícený dis-

plej, ukazující hodnoty všech důležitých provozních parametrů. 

Všechny modely jsou volitelně k dispozici s několika různými sadami 

skla, kromě těchto sad lze dále vybírat i z různých baněk pro výchozí vzo-

rek. Je možné i objednání sady skla potaženého speciální plastovou fólií.

G1 – diagonální chladič pro jednoduché operace  

G3 – vertikální chladič pro násobné destilace  

G5 – s chladičem na suchý led pro nízkovroucí látky  

G6 – vertikální chladič s uzavíracím kohoutem pro destilaci s refluxem 

Teplotní rozsahy, otáčky, příkon a některé další parametry jsou společné 

pro všechny nabízené modely, hlavní rozdíly mezi typy nejlépe vystihuje 

následující tabulka a dále jednotlivé popisy s objednacími údaji. 

 

Technická data odparek řady Hei-VAP
Model Value (HL) Advantage 

(HL)
Advantage 

(ML)
Precision 

(HL)
Precision 

(ML)
Motorový zdvih ne ne ano ne ano
Rychlost zdvihu ručně ručně ca 30 mm/s ručně ca 30 mm/s
Výška zdvihu (mm) 155 155 155 155 155
Rychlost rotace (min-1) 20 - 280 20 - 280 20 - 280 20 - 280 20 - 280
Nastavení rychlosti rotace stupnice displej displej displej displej
Příkon topení (W) 1300 1300 1300 1300 1300
Teplotní rozsah lázně (°C) 20 - 210 20 - 210 20 - 210 20 - 210 20 - 210
Přesnost regulace teploty (K) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Bezpečnostní tepl. omezovač ano ano ano ano ano
Nastavení teploty lázně stupnice displej displej displej displej
Průměr lázně (mm) 255 255 255 255 255
Objem lázně (l) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Zobrazení teploty par  1) ne ano ano ano ano
Vestavěný regulátor vakua ne ne ne ano ano
Vestavěný časovač ne ano ano ano ano
Programovatelný provoz ne ne ne ano ano
Dálkově ovládané funkce
 - zdvih vařáku ne ne ano ne ano
 - zapnutí rotace ano ano ano ano ano
 - start vakua ne ne ne ano ano
 - start ohřevu ano ano ano ano ano
Krytí IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Celkový příkon (W) 1400 1400 1400 1400 1400
Hmotnost (kg) 16 16 16 17 17
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Základním modelem je odparka Hei-VAP Value, která nemá digitální dis-

plej, ale ovládání teploty lázně i rychlosti otáčení dvěma otočnými knof-

líky, zdvih baňky je pouze ruční. 

Název Kč za kus
Hei-VAP Value HL/G1 8001.1611 64 010,-
Hei-VAP Value HL/G3 8001.1613 68 930,-
Hei-VAP Value HL/G5 8001.1615 75 270,-
Hei-VAP Value HL/G6 8001.1616 80 570,-

Střední řadu zastupují modely Hei-VAP Advantage, s digitálním disple-

jem, na kterém se průběžně vypisují aktuální teplota lázně, aktuální tep-

lota par a rychlost otáčení baňky, a s ručním (HL) nebo motorovým (ML) 

zdvihem baňky.

Název Kč za kus
Hei-VAP Advantage HL/G1 8001.1631 70 230,-
Hei-VAP Advantage HL/G3 8001.1633 77 450,-
Hei-VAP Advantage HL/G5 8001.1635 83 950,-
Hei-VAP Advantage HL/G6 8001.1636 88 840,-
Hei-VAP Advantage ML/G1 8001.1641 75 580,-
Hei-VAP Advantage ML/G3 8001.1643 82 060,-
Hei-VAP Advantage ML/G5 8001.1645 88 840,-
Hei-VAP Advantage ML/G6 8001.1646 92 790,-

Rotační vakuové odparky Hei-Vap Value

Rotační vakuové odparky Hei-Vap Advantage

Rotační vakuové odparky Hei-Vap Precision

Nejvyšší model Hei-VAP Precision má vestavěný regulátor vakua, jehož 

hodnota se zobrazuje na velkém grafickém displeji spolu s ostatními 

parametry. Průběh teploty i vakua lze naprogramovat, nebo lze použít 

některý z předprogramovaných destilačních programů, jako je např. 

automatické nalezení destilačního bodu. Optimální provedení destila-

ce podstatně zkracuje dobu jejího trvání a zefektivňuje provoz zaříze-

ní. Odparky jsou nabízeny ve verzi s ručním (HL) nebo motorovým (ML) 

zdvihem baňky.

Název Kč za kus
Hei-VAP Precision HL/G1 8001.1661 97 240,-
Hei-VAP Precision HL/G3 8001.1663 104 210,-
Hei-VAP Precision HL/G5 8001.1665 110 630,-
Hei-VAP Precision HL/G6 8001.1666 115 570,-
Hei-VAP Precision ML/G1 8001.1671 101 040,-
Hei-VAP Precision ML/G3 8001.1673 107 640,-
Hei-VAP Precision ML/G5 8001.1675 113 850,-
Hei-VAP Precision ML/G6 8001.1676 118 270,-
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Doporučené příslušenství

Jako zdroj vakua může sloužit některá z  vývěv nabízených výrobcem 

níže nebo vývěva jiného výrobce, případně vakuum z  instalovaného 

rozvodu. Vývěva Rotavac valve control je chemicky odolný typ se sací 

rychlostí 1,7m3/hod a mezním tlakem 9mbar. Lze ji dovybavit chladičem 

kondenzujících par. Valve tec je ekonomická verze předchozího typu se 

sacím výkonem 0,75 m3/hod a mezním tlakem 12mbar.  

Název Kč za kus
Rotavac valve control 8001.1904 42 380,-
Rotavac valve tec 8001.1906 33 510,-

Ke všem odparkám řady Laborota je možno dokoupit také příslušen-

ství sloužící k ochraně obsluhy před vystříknutím horké kapaliny z lázně 

(ochranný štít - připevňuje se na lázeň) a k ochraně před případným roz-

bitím varné baňky (ochranný kryt - připevňuje se na tělo odparky, lze jej 

odklopit). Oba kryty je možno nainstalovat současně.

Název Kč za kus
Ochranný kryt lázně, k odparkám Hei-Vap 8001.1826 6 080,-
Ochranný štít na lázeň, k odparkám Hei-Vap 8001.1827 2 240,-

Při použití samostatné vývěvy a požadavku na regulaci vakua, lze u od-

parek Value a Advantage využít buď jednoduchý manuální regulátor va-

kua nebo digitální automatickou regulaci pomocí jednotky Vac control 

automatic a  spínaného vakuového ventilu. Jednotka je vybavena sní-

mači vakua, na třech displejích lze sledovat režim regulace, požadované 

i skutečné hodnoty a čas destilace. Woulfova láhev na ochranu pumpy 

před kondenzáty je volitelným prvkem.  

Název Kč za kus
Manuální regulátor vakua 0 – 1020 mbar 8001.1810 8 550,-
Vakuový ventil 8001.1802 9 410,-
Woulfova lahev, 250 ml 8001.1809 3 850,-

Regulace a zdroj vakua pro odparky řady Value a Advantage

Regulace a zdroj vakua pro odparky řady Precision

Ochrana obsluhy

Tyto odparky mají senzory a regulátor vakua zabudované, při použití 

běžné samostatné vývěvy je třeba objednat pouze spínaný vakuový 

ventil 8001.1802.

Další možností jak docílit precizní a komfortní regulace vakua u těchto 

odparek, je použití vakuové pumpy s  řízením otáček motoru. Výrobce 

nabízí dvě verze takovýchto pump a to typ Rotavac vario control, což je 

třístupňová, chemicky odolná vývěva se sací rychlostí 1,5 m3/hod a mez-

ním tlakem 2mbar nebo ekonomická verze Rotavac vario tec, která má 

sací rychlost 1 m3/hod a mezní tlak 12 mbar. Obě vývěvy lze dovybavit 

chladičem kondenzujících par.

Název Kč za kus
Rotavac vario control 8001.1805 86 190,-
Rotavac vario tec 8001.1807 79 040,-

Novinkou, dostupnou v průběhu roku 2011, je malá vakuová jednotka 

Rotavac Vario. Jde o vývěvu, jejíž výkon je regulován řízením otáček 

motoru a to digitálním regulátorem, který je součástí jednotky. Vývěva 

je třístupňová, chemicky odolná, dosahuje sacího výkonu 1,7 m3/hod 

a mezního tlaku 5mbar a lze ji dovybavit chladičem par. Při váze 6kg a 

příkonu 160W, jde o kompaktní a ekonomické řešení nejen pro odparku, 

ale je univerzální i pro další účely, požadující řízený zdroj vakua.

Název Kč za kus
Rotavac vario, včetně regulátoru vakua 8001.1815 92 820,-
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Automatický modul Heidolph Distimatic

Chlazení

Přímo pro použití s odparkami řady Hei-Vap dodává výrobce chladící za-

řízení ROTACOOL. Jeho hlavní výhodou je zásadní úspora místa na pra-

covišti (chladicí zařízení tvoří podstavec pro odparku).

Technická data:
Rozsah teplot -10 až +40 °C
Teplotní konstanta ± 0,5 K
Objem lázně 2,5 l
Chladicí výkon 15°C 0°C -10°C

400 W 300 W 270 W
Výkon pumpy max. 10 l/min
Tlak max. 0,3 bar
Půdorys 470 x 580 mm
Hmotnost 35 kg
Krytí IP20

Název Kč za kus
Chladicí systém Rotacool, k odparkám Hei-Vap 8001.1830 124 620,-

Pro nenáročné použití je nabízen oběhový chladič s pevně nastavenou 

chladící teplotou na  7°C a  chladícím výkonem 370W při této teplotě. 

Má kompaktní rozměry a veškeré ovládání je zjednodušeno na zapnuto 

a vypnuto. Plnící objem lázně jsou 3 litry.

Název Kč za kus
Oběhový chladič Rotacool Mini 8001.1840 60 840,-

Jedinečný systém doplňující laboratorní nebo poloprovozní odparku 

o možnost bezobslužného, dlouhodobého nebo i nepřetržitého pro-

vozu. Takto lze destilovat velké objemy vzorků přes noc nebo během 

víkendu a šetřit tak čas. Nabízí i možnost automatického odpouštění 

odpařeného zbytku vzorku a celý proces tak dokáže být zcela automa-

tický. Samozřejmostí je doplňování vzorku do odpařovací baňky, stejně 

tak odběr destilované frakce. Zásobní a sběrné nádoby lze vyměňovat 

během provozu. Plnění odpařovací baňky je sledováno senzorem a lze 

individuálně nastavovat požadované množství, přičemž je samozřejmě 

sledováno i ubývání vzorku ze zásobní nádoby a proces je zastaven při 

kompletním odpaření kapaliny. Doplňování vzorku pod vakuem není 

problém, systém vše řídí vakuovým ventilem. Další sestava ventilů řídí 

odpouštění vydestilované frakce do mezinádoby, ze které je pak frakce 

přečerpána do sběrného zásobníku čerpadlem. Verze systému s odpou-

štěním zahuštěného zbytku vzorku dokáže automaticky odčerpat zby-

tek do sběrné nádoby a dát signál k doplnění odpařovací baňky a po-

kračování procesu. Odpařovací proces může být zastaven automaticky, 

ručně nebo v zadaném čase. Systém se dodává jak pro stolní odparky 

Hei-VAP, tak pro poloprovozní odparky Laborota 20. 

Název Kč za kus
Modul Hei-VAP Distimatic, bez odsávání zbytků vzorku 8001.1780 259 740,-
Modul Hei-VAP Distimatic, s odsáváním zbytků vzorku 8001.1785 389 740,-

Modul Laborota 20 Distimatic, s odsáváním zbytků vzorku, pro sadu skla A 8001.2200 389 740,-
Modul Laborota 20 Distimatic, s odsáváním zbytků vzorku, pro sadu skla R 8001.2205 415 740,-
Modul Laborota 20 Distimatic, bez odsávání zbytků vzorku 8001.2210 259 740,-
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Technické údaje:
Rozsah otáček baňky 20 – 270 min-1

Odečítání otáček digitální (displej)
Ovládání zdvihu elektricky
Rozsah zvedání 140 mm
Teplota lázně do 180˚C
Zobrazení teploty na škále
Citlivost regulace teploty ± 5˚C
Topný výkon 1300 W
Objem lázně 3 l
Hmotnost 19,6 kg
Rozměry 500x430x410 mm
Krytí IP 20

Název Kč za kus
IKA RV 10 basic V, vertikální chladič 8001.3010 62 970,-

Vakuové odparky IKA®

Rotační vakuová odparka IKA® RV 10 basic

Rotační vakuová odparka IKA® RV 10 digital

Technické údaje:
Rozsah otáček baňky 20 – 270 min-1

Odečítání otáček digitální (displej)
Ovládání zdvihu elektricky
Rozsah zvedání 140 mm
Teplota lázně do 180˚C
Zobrazení teploty digitální (displej)
Citlivost regulace teploty ± 1˚C
Topný výkon 1300 W
Objem lázně 3 l
Hmotnost 19,6 kg
Rozměry 500x430x410 mm
Krytí IP 20

Název Kč za kus
IKA RV 10 digital V, vertikální chladič 8001.3110 71 110,-

Technické údaje:
Rozsah otáček baňky 20 – 270 min-1

Odečítání otáček digitální (displej)
Ovládání zdvihu elektricky
Rozsah zvedání 140 mm
Teplota lázně do 180˚C
Zobrazení teploty digitální (displej)
Citlivost regulace teploty ± 1˚C
Topný výkon 1300 W
Objem lázně 3 l
Hmotnost 21,5 kg
Rozměry 500x430x410 mm
Krytí IP 20

Název Kč za kus
IKA RV 10 control V, vertikální chladič 8001.3210 104 310,-
IKA RV 10 control V-C, vertikální chladič, potaženo plastem 8001.3220 110 840,-

Jde o základní provedení, které ovšem splňuje veškeré 

běžné nároky. Analogová topná lázeň s  rychlým nábě-

hem teploty je součástí dodávky, odparka má nastavi-

telné dorazy, aby se zabránilo rozbití skla neopatrným 

posuvem. Umožňuje střídavé otáčení doprava a doleva v pravidelných 

intervalech, což je zejména vhodné u sušicích procesů. Elektrický zdvih, 

volitelný úhel natočení otočné části, digitální ukazatel otáček, automa-

tický zdvih v případě výpadku proudu.

Obsahuje veškeré prvky jako model RV 10 digital. Navíc 

má tento nejvyšší model integrovaný regulátor vakua pro 

automatickou destilaci. Ten umožňuje programování de-

stilačního procesu, automatické určení bodu varu, automatické vypnutí 

chladicí vody a topné lázně po ukončení destilačního procesu a mnoho 

dalších užitečných nastavení. Odparka je vybavena USB portem. 

Obsahuje veškeré prvky jako základní model basic (na-

stavitelné dorazy, elektrický zdvih, volitelný úhel nato-

čení otočné části, digitální ukazatel otáček, automatický 

zdvih v případě výpadku proudu). Navíc je tento model 

vybaven mikroprocesorem řízenou topnou lázní s  výrazně lepší přes-

ností, teplota lázně je zobrazena na displeji. Odparka je opatřena roz-

hraním RS 232, které umožňuje nejen přenos dat do PC, ale ve spojení 

se software labworldsoft® i automatizovaný provoz odparky.

Rotační vakuová odparka IKA® RV 10 control
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Baňky odpařovací

Mají hruškový tvar a kónický normalizovaný zábrus NS 29/32

Objem (ml) Kč za kus
100 8001.9710 1 070,-
250 8001.9720 1 250,-
500 8001.9730 1 300,-
1000 8001.9740 1 330,-
2000 8001.9750 2 180,-
3000 8001.9763 3 740,-

Nádoba odpařovací válcová

Má oddělitelné víko, takže umožňuje snadné vybírání destilačního zbyt-

ku. Zábrus NS 29/32.

Název Kč za kus
Nádoba odpařovací válcová 500 ml, plnění do 150 ml 8001.9785 10 430,-
Nádoba odpařovací válcová 1500 ml, plnění do 500 ml 8001.9786 14 400,-

Baňky odpařovací s prolisy

Prolisy výrazně zlepšují míchání, když se destiluje z husté suspenze. Zá-

brus NS 29/32

Název Kč za kus
Baňka s prolisy 500 ml 8001.9772 2 960,-
Baňka s prolisy 1000 ml 8001.9773 3 280,-
Baňka s prolisy 2000 ml 8001.9774 4 000,-

Destilační nástavec pro pět baněk

Má pět ramen ukončených jádrem zábrusu NS 24/29. Dodávka obsahuje 

i pět  odpařovacích baněk.

Název Kč za kus
Nástavec 5 x baňka 50 ml 8001.9792 14 120,-
Nástavec 5 x baňka 100 ml 8001.9793 14 720,-

Skleněné díly pro rotační odparky

Z kompletního sortimentu chladičů, přechodových dílů, 

nástavců apod. vybíráme ty díly, které tvoří nejčastěji ob-

měňovanou část skleněných sestav k odparkám. Jsou to originální díly 

Heidolph, ale jsou univerzální pro odparky všech značek. 

Prodlužovací díl

Slouží při práci s malými odpařovacími baňkami. Má dutinu, ve které se 

zadrží pěna při event. vzkypění destilované látky a nekontaminuje desti-

lát v jímací baňce. Na obou koncích je zábrus NS 29/32.

Název Kč za kus
Díl prodlužovací 8001.9790 3 040,-

Baňky jímací

Mají kulový tvar a kulový normalizovaný zábrus  S 35/20

Objem (ml) Kč za kus
100 8001.9810 1 220,-
250 8001.9820 1 300,-
500 8001.9830 1 380,-
1000 8001.9840 1 400,-
2000 8001.9850 2 240,-
3000 8001.9870 3 720,-
1000 - potažené plastem 8001.9841 3 020,-
2000- potažené plastem 8001.9851 3 670,-
3000- potažené plastem 8001.9871 4 730,-
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Pod názvem Laborota 20 nabízí výrobce řadu odparek, které pracují 

s odpařovací baňkou o objemu 10 l nebo 20 l a které mohou být vybave-

ny až šesti druhy sad skla. Základní modely serie Compact se vyznačují 

následujícími vlastnostmi:

Mechanická část:

Motor, ovládací panel, lázeň, ukotvení skleněných dílů, vše je zabudo-

váno do pevného, stabilního stojanu, ke kterému lze objednat kolečka. 

Spouštění odpařovací baňky do lázně je motorové. Uchycení odpařova-

cí baňky je snadné a přes velikost baňky zvládne výměnu odpařovací 

baňky i jen jedna osoba. Lázeň může být vodní či olejová, ohřev lázně 

se automaticky vypne, když objem vody poklesne pod jistou úroveň, 

nebo když dojde k přehřátí lázně. Doplňování lázně vodou je automa-

tické. Jímací baňky jsou přenášeny a k skleněné aparatuře připojovány 

v kazetách, čímž je zaručena vysoká ochrana proti rozbití při manipulaci. 

Jsou také opatřeny spodní výpustí, takže jejich obsah lze bez zbytečné 

manipulace s baňkami přepouštět do jiných nádob.

Ovládací panel:

Na  displejích lze sledovat teplotu lázně, rychlost otáčení odpařovací 

baňky, teplotu a tlak par a případně teplotu chladicího media. Uvedené 

parametry lze nezávisle programovat a tak zabezpečovat automatický 

režim destilace. Časový spínač umožňuje vypnutí ohřevu v nastaveném 

čase, ale plní i funkci bezpečnostní, neboť znemožňuje uvést zařízení 

do  chodu v jinou než stanovenou dobu. Integrovaný regulátor vakua 

umožňuje nejen kontrolovat tlak v aparatuře, ale také ovládat zdroj va-

kua, takže lze automaticky vést destilaci za konstantního tlaku. Podobně 

lze zvolit automatický režim destilace za konstantní teploty, když regu-

lačním parametrem je teplota par destilované látky. Regulační systém je 

opatřen výstupem RS232.

Technické údaje:
VARNÁ BAŇKA
Rozsah otáček baňky 6 až 160 min-1

Odečítání otáček baňky digitální
Ovládání zdvihu motorem
Rozsah zdvihu 200 mm
LÁZEŇ
Teplota lázně vodní 20 až 100 °C
Teplota lázně olejové 20 až 180 °C
Zobrazení teploty digitální
Citlivost regulace teploty ±1 °C
Průměr lázně 400 mm
Objem lázně 22 l
Výkon ohřevu 4000 W
Výkon odpařování vody, cca 3,4 l za hodinu
OSTATNÍ ÚDAJE
Napájení 400 V
Příkon 4500 W
Krytí IP 20
Hmotnost cca 120 kg
Rozměry (šířka x hloubka x výška) 1000 x 700 x 1580 mm

Poloprovozní rotační odparky Heidolph

Modely serie Safety (S) mají identické parametry, vyznačují se však vyš-

ším bezpečnostním standardem. Zatímco u modelů Economy jsou de-

stilační baňka, jímací baňka i chladicí systém odkryty, u modelů Safety 

jsou všechny tyto části zakryty bezpečnostním sklem jako ochrana ob-

sluhy proti implozi. Modely Safety, stejně jako nejlevnější řadu Laborota 

20 eco Vám nabídneme na poptávku.
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Jde o zvláštní případ dodávky odparky. Parametry má 

shodné s odpovídajícím modelem provedení Compact 

nebo Safety, ale je upravena pro nepřetržitý provoz. 

Úprava spočívá zejména v:

- doplnění aparatury o regulační systém, který je určen 

k regulaci všech prvků automatizace procesu nepřetržité 

destilace.

- opatření odpařovací baňky vahovým senzorem a pří-

vodem zpracovávaného produktu. Ten kontroluje obsah 

Laborota 20 control automatic

Sady skla

Sada skla R
Standardní sada skla s jedním chladičem pro destilace se zpětným tokem. 
Obsahuje jednu odpařovací baňku 20 l a jednu jímací baňku 10 l.

Sada skla RC
Je identická jako sada R, ale obsahuje celkem dvě jímací baňky 10 l. Operaci 
proto není nutné kvůli výměně jímací baňky přerušovat.

Sada skla A
Sestává z expanzní nádoby pro předchlazení a zamezení průniku destilo-
vané směsi (při zpěnění) do destilátu, a sestupného chladiče pro dochla-
zení a kondenzaci par. Obsahuje jednu odpařovací baňku 20 l a jednu jí-
mací baňku 10 l.

Sada skla AC
Je identická jako sada A, ale obsahuje celkem dvě jímací baňky 10 l. Opera-
ci proto není nutné kvůli výměně jímací baňky přerušovat.

Sada skla A2
Sestává z expanzní nádoby, jednoho sestupného a jednoho vzestupného 
chladiče. Doporučit ji lze pro práci s nízkovroucími látkami, kde se dosáh-
ne maximálního výtěžku. Obsahuje jednu odpařovací baňku 20 l a jednu 
jímací baňku 10 l.

Sada skla A2C
Je identická jako sada A2, ale obsahuje celkem dvě jímací baňky 10 l. Ope-
raci proto není nutné kvůli výměně jímací baňky přerušovat.

Popis Kč za kus
Odparka Laborota 20 Compact R, s vodní lázní 8001.2101 455 490,-
Odparka Laborota 20 Compact R, s olej. lázní 8001.2102 455 490,-
Odparka Laborota 20 Compact RC, s vodní lázní 8001.2111 483 780,-
Odparka Laborota 20 Compact RC, s olej. lázní 8001.2112 483 780,-
Odparka Laborota 20 Compact A, s vodní lázní 8001.2121 511 810,-
Odparka Laborota 20 Compact A, s olej. lázní 8001.2122 511 810,-
Odparka Laborota 20 Compact AC, s vodní lázní 8001.2131 535 600,-
Odparka Laborota 20 Compact AC, s olej. lázní 8001.2132 535 600,-
Odparka Laborota 20 Safety R, s vodní lázní 8001.2140 495 250,-
Odparka Laborota 20 Safety R, s olej lázní 8001.2142 495 250,-
Odparka Laborota 20 Safety RC, s vodní lázní 8001.2144 534 430,-
Odparka Laborota 20 Safety RC, s olej lázní 8001.2146 534 430,-
Odparka Laborota 20 Safety A, s vodní lázní 8001.2148 562 430,-
Odparka Laborota 20 Safety A, s olej lázní 8001.2150 562 430,-
Odparka Laborota 20 Safety AC, s vodní lázní 8001.2152 585 620,-
Odparka Laborota 20 Safety AC, s olej lázní 8001.2154 585 620,-
Příslušenství k odparkám Laborota 20 control
Baňka odpařovací 20 l 8001.2180 18 170,-
Baňka odpařovací 10 l 8001.2181 14 140,-
Baňka odpařovací 6 l 8001.2182 11 410,-
Baňka odpařovací pro práškové materiály 20 l 8001.2185 25 010,-
Baňka odpařovací pro práškové materiály 10 l 8001.2186 20 670,-
Baňka jímací 10 l, s výp. ventilem 8001.2189 20 670,-
Čidlo teploty varu 8001.2192 4 450,-
Sada hadic (hadice vakuum 5 m, hadice voda 9 m, spojky) 8001.2199 3 690,-

baňky a dává informace regulačnímu systému, aby doplnil obsah odpa-

řovací baňky.

- vybavení chemicky odolnou membránovou vývěvou jako zdroje vakua 

a současně k odvádění kondenzátu, a příslušnými rozvody vakua.

- automatizované doplňování lázně vodou 

Jedná se tedy o komplexní řešení dodávky zařízení pro nepřetržitou de-

stilaci. Upravená poloprovozní odparka Laborota 20 automatic je v tom-

to smyslu zajímavou alternativou k větším odparkám. Nabídku zpracu-

jeme na základě Vaší poptávky.

Pro odparky Laborota 20 lze využít systém Distimatic pro automa-

tizaci procesu a dlouhodobé odpařování. Informace a objednací 

údaje najdete na straně 670
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2.5 Liter Benchtop

2.5 Liter Cascade Console

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedená vyobrazení jsou orientační a mohou podléhat změnám.

APARATURY

Lyofilizátory FreeZone Freeze Dry System

Tyto zařízení jsou určeny k vysušování různých typů vzorků za podmí-

nek sníženého tlaku a nízké teploty (mrazu). Jsou ideálním řešením pro 

vzorky teplotně nestabilní, kdy nelze používat sušení teplým vzduchem. 

Nabízí se v různém provedení - buďto jako stolní, nebo samostatně sto-

jící - pultové. Tělo přístroje je vyrobeno z  broušené nerez oceli a  oceli 

povrchově ošetřené ledově bílým epoxidovým nátěrem. Vnitřní sběrná 

komora v provedení nerez, nebo volitelně potažená PTFE pro aplikace 

s chemicky agresivními rozpouštědly. Modely od 2,5 litrů jsou vybaveny 

rozhraním RS-232 pro připojení k PC. Lze zvolit buď automatický, nebo 

manuální režim provozu. Modely s teplotou -50°C nejsou určeny k suše-

ní vzorků obsahujících acetonitril či jiné rozpouštědla s  nízkým eutek-

tickým bodem -pro tento případ je nutno zvolit modely s kaskádovým 

chlazením, které dosahují nižších teplot.

LCD displej zobrazuje aktuální hodnoty vakua (mbar, Pa, Torr), teploty 

(°C,°F) a nastavení provozních parametrů.  Displej dále zobrazuje celko-

vou dobu chlazeného provozu pro určení servisního intervalu chlazení 

a celkovou dobu provozu vakua (vakuové pumpy).

Přístroje jsou dodávány samostatně, pro funkční komplet je třeba dále 

vybrat správný zdroj vakua (vícestupňové membránové pumpy, olejové 

či hybridní pumpy), vhodné příslušenství pro vaše aplikace dle toho, jaké 

vzorky a v jakém množství budete chtít vysoušet. Toto je vždy předmě-

tem naší komunikace s vámi, proto nás bez váhání předem kontaktujte.

1 Liter Benchtop, -50 °C

Ekonomické řešení kompaktního laboratorního lyofilizátoru, stolní pro-

vedení zabere v laboratoři jen málo místa. Je určen pro snadnou lyofi-

lizaci vodných vzorků. Kapacita ledu  1 kg/24 hod., objem kondenzoru 

max. 1 l. Rozměry šxhxv 320x454x430 mm.

2.5 Liter Benchtop, -50°C

Kompaktní laboratorní lyofilizátor stolního provedení zabere v laborato-

ři jen málo místa. Je určen pro snadnou lyofilizaci vodných vzorků. Ka-

pacita ledu  2 kg/24 hod., objem kondenzoru 2.5 l max. Rozměry šxhxv 

320x454x430 mm. 

2.5 Liter Cascade Benchtop, -84 °C

Kompaktní laboratorní lyofilizátor stolního provedení. Kaskádový sys-

tém chlazení dosahuje nižších teplot. Je tak určen pro lyofilizaci nejen 

vodných vzorků. Kapacita ledu  2 kg/24 hod., objem kondenzoru 2.5 l 

max. Rozměry šxhxv 383x590x430 mm. 

2.5 Liter Cascade Console, -84 °C

stejné parametry jako u  stolního přístroje, je však samostatně stojící, 

s rozměry šxhxv 472x590x950m. 

4.5 Liter Benchtop, -50 °C

laboratorní lyofilizátor stolního provedení. Je určen pro lyofilizaci vod-

ných vzorků. Kapacita ledu  2 kg/24 hod., objem kondenzoru 4.5 l max. 

Rozměry šxhxv 472x470x572 mm. V ceně je i sušící komora s 10 porty.

4.5 Liter Console, -50°C

Laboratorní lyofilizátor samostatně stojícího provedení. Technické para-

metry jako předchozí model Rozměry šxhxv 472x610x1222 mm. V ceně 

je i sušící komora s 10 porty.

4.5 Liter Cascade Benchtop, -84 °C

laboratorní lyofilizátor stolního provedení. Kaskádový systém chlazení. 

pro lyofilizaci nejen vodných vzorků. Kapacita ledu  2 kg/24 hod., objem 

kondenzoru 4.5 l max. Rozměry šxhxv 572x615x381 mm. V ceně je i suší-

cí komora s 12 porty.
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4.5 Liter Cascade Console

 Benchtop Shell Freezer

6 Liter Benchtop

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedená vyobrazení jsou orientační a mohou podléhat změnám.

APARATURY

4.5 Liter Cascade Console, -84°C

Laboratorní lyofilizátor samostatně stojícího provedení. Technické para-

metry jako předchozí model. Rozměry šxhxv 572x615x927 mm. V ceně je 

i sušící komora s 12 porty.

4.5 Liter Cascade Benchtop, -105 °C

Laboratorní lyofilizátor stolního provedení. Kaskádový systém chlazení 

s extra výkonem pro lyofilizaci všech typů vzorků, vzorků s menším ob-

sahem etanolu a metanolu či jiných vzorků s velice nízkým eutektickým 

bodem. Rozměry šxhxv 587x652x670 mm. V ceně je i sušící komora s 12 

porty.

Sušící komora na suchý led s 12 porty

Pro laboratoř s  občasným požadavkem lyofilizace a  zdrojem suchého 

ledu se nabízí jednoduchý a  úsporný způsob sušení mrazem. Komora 

je vybavena vnitřní nádobou objemu 1,92 l, kam se vloží směs suché-

ho ledu (pevného CO2) a  vhodného rozpouštědla (např. alkohol). Tím 

lze dosáhnout teplot cca -75°C. Na jednu vsázku lze odstranit max. 1kg 

ledu. Komora je vybavena možostí připojení zdroje vakua. Rozměry hxØ 

250x222 mm.

FreeZone Benchtop Shell Freezer

Kompaktní účinný systém pro předzmražení vzorků před lyofilizací. Ne-

rezová vana umožňující pomocí dvou poháněných rolerů otáčet s  lah-

ví až 1200ml objemu. Teplota ve vaně je indikována řadou diod od -20 

do -42°C. Rozměry šxhxv 384x561x500 mm.

6 Liter, 12 Liter, 18 Liter, -50°C / -84°C 

Tyto zařízení o vyšší kapacitě nabídneme na základě vašeho konkrétní-

ho požadavku. Existuje zde totiž mnoho variant, vnitřek z  nerez oceli, 

nebo potažený PTFE, s  výpustným ventilem nebo bez, se sekundární 

zabudovanou minikomorou, s komorou umožňující až na třech policích 

hromadné zazátkování lahviček s vysušeným sérem pod vakuem pomo-

cí vlastního pneumatického systému atd.

Popis Kč za kus
Lyofilizátor 1 Liter Benchtop, -50 °C 8000.0001 107 418,-
Lyofilizátor 2.5 Liter Benchtop, -50°C 8000.0002 128 181,-
Lyofilizátor 2.5 Liter Cascade Benchtop, -84 °C 8000.0003 207 452,-
Lyofilizátor 2.5 Liter Cascade Console, -84 °C 8000.0004 217 603,-
Lyofilizátor 4.5 Liter Benchtop, -50 °C 8000.0005 189 734,-
Lyofilizátor 4.5 Liter Console, -50°C 8000.0006 199 978,-
Lyofilizátor 4.5 Liter Cascade Benchtop, -84 °C 8000.0007 262 822,-
Lyofilizátor 4.5 Liter Cascade Console, -84°C 8000.0008 256 447,-
Lyofilizátor 4.5 Liter Cascade Benchtop, -105 °C 8000.0009 346 603,-
Sušící komora na suchý led s 12 porty 8000.0010 50 884,-
FreeZone Benchtop Shell Freezer 8000.0011 90 622,-
Univerzální sušící komora s 12 porty, pro všechny modely 8000.0012 37 000,-
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Destilační přístroje DP

Jsou určeny k destilaci vody běžné tvrdosti, složením odpovídající nor-

mě pro pitnou vodu. Topný element je elektrodový a tvoří ho grafitové 

tyče, nebo tvarované nerezové plechy. Elektrodové topení a způsob jeho 

zapojení nevyhovuje rozvodům s předřazenými proudovými chrániči, 

které jsou instalovány například v nově vybudovaných zdravotnických 

zařízeních. Množství destilované vody a životnost elektrod je úměrná 

složení vstupní vody. Během provozu ulpívá v prostoru vařáku kámen, 

který nelze odstranit pouhým proplachem a který má za následek sní-

žení jak výkonu přístroje, tak i kvality destilované vody na výstupu. Zá-

kazník by tedy při nákupu měl mít dobré informace o celkové tvrdosti 

a tlaku vstupní vody v přívodním potrubí. Cena se rozumí bez dopravy 

a montáže přístroje, kterou s ohledem na poskytnutí garancí doporuču-

jeme objednat součastně s přístrojem.

DP-4RS

Běžný destilační přístroj ve  stolním provedení. Je dodáván se zásobní 

nádržkou. Při instalaci je třeba dodržet snadnou dosažitelnost místa od-

běru destilátu a dodržet podmínku umístění na  rovné ploše a plstěné 

podložce. Teplota odpadní vody je 45 až 65 °C. 

DP-4RZ

Závěsná verze destilačního přístroje, bez zásobní nádoby, viz. popis 

na obr. Ostatní základní parametry stejné jako u stolní verze.

Technické údaje:
Provozní napětí 220 V
Příkon 2.8 kW
Výkon 3 až 4 l/hod
Spotřeba vody 30 až 50 l/hod
Hl. stavební rozměry š.350 x h.350 x v.1000 mm (verze S)
Hl. stavební rozměry š.300 x h.300 x v.850 mm (verze Z)

Název Kč za kus
DP-4RS 8002.1001 22 100,-
DP-4RZ 8002.1002 19 300,-

I-DPE 10

Závěsný destilační přístroj s výkonem cca 10 l za hodinu.

V ceně není sběrná nádoba na destilát.

Technické údaje:
Provozní napětí 380 V
Příkon 3.8 kW
Výkon 10 l/hod
Spotřeba vody 110 až 150 l/hod

Název Tvrdost st. N Kč za kus
I-DPE 10 4-7 8002.1010 22 990,-
I-DPE 10 8-18 8002.1011 22 990,-
I-DPE 10 19-25 8002.1012 22 990,-

Destilační přístroje skleněné

Přístroj destilační stolní DP 1500

Vhodný pro pracoviště s malou spotřebou destilované vody. Přístroj se 

skládá z topné jednotky se spirálou zabudovanou do skleněného výpar-

níku, který zase přechází do  spirálového chladiče. Intenzita ohřevu se 

nereguluje. Voda se přivádí přímo z řádu s minimálním tlakem 200 kPa, 

prochází spirálou chladiče a pak částečně doplňuje obsah výparníku. 

Získaná destilovaná voda dosahuje vodivosti 1,5 až 2,5 μS.cm-1, odpoví-

dá požadavkům ČL97.

Technické údaje: DP1500 DP4000
Výkon 2,4 l/hodinu 4 l/hodinu
Spotřeba chl. vody 36 l/hodinu 36 l/hodinu
Příkon 1500 W 3100 W
Rozměry š x d x v mm 190 x 190 x 600 190 x 190 x 660

Název Kč za kus
Přístroj destilační DP1500 8002.5010 16 380,-
Přístroj destilační DP4000 8002.5020 16 380,-
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Přístroje bez zásobní nádrže

Jedná se o běžné přístroje, schopné i nepřetržitého provozu. Kondenzát 

se odvádí do přistavené sběrné nádoby. Obsluha musí kontrolovat chod 

přístroje a po naplnění sběrné nádoby přístroj vypnout. Cena se rozumí 

bez instalace přístroje.

Model Výkon
l/h

Spotřeba chlad.
vody [l/h]

Kč 
za kus

GFL 2001/2 2 20 8002.3002 28 560,-
GFL 2001/4 4 40 8002.3004 31 170,-

Skleněné aparatury GFL na destilovanou a redestilovanou vodu

Přístroje se zásobní nádrží

Tyto modely svou konstrukcí zajišťují potřebnou kapacitu výroby desti-

lované vody při minimální spotřebě chladící vody a vysokém komfortu 

obsluhy, neboť jejich funkce je zcela automatická. Přístroje jsou vyba-

veny zásobní nádržkou na  destilát a čidlem, které při destilaci sleduje 

obsah destilátu v zásobní nádržce. Jakmile je nádržka plná, automatika 

nejenže vypne topení, ale zastaví i průtok chladicí vody. Uživatel odebírá 

destilovanou vodu ze zásobní nádržky. Jakmile klesne hladina destilátu 

v nádržce, přístroj automaticky zahájí destilaci, kterou ukončí, až když je 

zásobní nádržka opět doplněna. Cena se rozumí bez instalace přístroje.

Model Výkon
l/h

Zásobník na
destilát

Spotřeba chlad.
vody [l/h]

Kč 
za kus

GFL 2002 2 4 20 8002.3302 36 650,-
GFL 2004 4 8 40 8002.3304 43 090,-
GFL 2008 8 16 40 8002.3308 54 360,-

Destilační přístroje kovové
Stejně jako u přístrojů skleněných platí i u těchto nerezo-

vých, že je třeba již od počátku provozu omezit usazování 

vápenatých solí (kotelního kamene) ve vařáku a v chladi-

cím hadu kondenzátoru. Je to možné buď předúpravou 

vstupující vody (fosfatizační předfiltr, iontoměniče) nebo 

pravidelným čištěním zařízení. Vrstva kamene na topném 

tělese totiž snižuje intenzitu přestupu tepla a tím i celko-

vou rychlost destilace, usazeniny v chladicích trubkách 

kondenzátoru zase snižují průtok chladicí vody a tím její 

přehřívání, čimž se urychluje vylučování dalších nečistot. Pokud obsluha 

včas nezasáhne a trubky nevyčistí, může dojít až k úplnému ucpání chla-

dící spirály.

Destilační přístroje GFL mohou být postaveny na  stole nebo jakéko-

liv jiné rovné podložce, ale s výhodou mohou být i zavěšeny na stěně. 

K provozu potřebují přívod a odpad chladicí vody a zásuvku 220V. Kva-

lita výstupní vody závisí na čistotě vnitřního prostoru přístroje a na složení 

vstupní vody. Výrobce udává jako typickou hodnotu výstupu vodivost 2.3 μS/

cm, (t.j. 0.23 mS/m v jednotkách dle platného lékopisu).

Modelová řada obsahuje 3 modely pro monodestilaci 
a 2 modely pro dvojnásobnou destilaci, kvalita destilátu 
splňuje požadavky na  nulový obsah zárodků, pyrogenů, 
vodivost do 1,6 μS/cm.

Skříň přístroje je z lakovaného plechu s průzorem. Vlastní 
aparatura je skleněná. Všechny díly, se kterými destilovaná 
voda přichází do styku, jsou z borosilikátového skla, topné 
těleso ve výparníku má plášť z křemenného skla (nulový 
výluh, maximální odolnost proti tepelným cyklům).

Model Výkon
l/hod.

Spotř.chlad.
l/hod.,cca

Napájení
V

Kč 
za kus

Destilační př. GFL2202 2 48 230 8002.4010 76 300,-
Destilační př. GFL2204 4 96 230 8002.4012 85 870,-
Destilační př. GFL2208 8 144 400 8002.4015 132 010,-
Bi-destilační př. GFL2302 2 96 230 8002.4020 124 590,-
Bi-destilační př. GFL2304 4 144 400 8002.4023 144 450,-

Voda se přivádí přímo z řádu s minimálním tlakem 3 bar, max. tlakem 7 
bar (při kolísajícím obsahu chloru či vysoké tvrdosti se doporučuje vodu 
před vstupem do  destilačního přístroje upravit na  vhodné koloně) přes 
magnetický ventil s olivkou na připojení tlakové hadice 1/2 coulu. Voda 
prochází nejprve spirálou chladiče a pak doplňuje obsah výparníku, tím je 
zajištěna minimální spotřeba el. energie na ohřev vody. Systém má insta-
lován elektronickou kontrolu hladiny vody ve výparníku, a kontrolu obsa-
hu nečistot. Při výpadku napětí ventil automaticky uzavírá přívod vody, při 
nedostatku vody ve výparníku se automaticky vypne ohřev.

Přístroj nemá žádnou zásobní nádržku na destilát. Ten odtéká trubičkou 
na boku přístroje. Ve standardní dodávce přístroje nejsou obsaženy žád-
né hadice (ani na připojení k vodovodnímu řádu, ani na odtok destilátu). 
Dodávku příslušných délek odpovídajících hadic uskutečníme v rámci in-
stalace destilačních přístrojů. Stejně tak můžeme dodat vhodnou sběrnou 
nádobu na destilát a případně ji vybavit elektronickou kontrolou hladiny 
s automatickým vypnutím přístroje, když hladina destilátu ve sběrné ná-
době dosáhne určité výšky. Součástí objednávky přístroje by proto měla 
být i objednávka na instalaci.
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Aparatury pro analýzu Behr

Firma Behr se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej labora-

torních aparatur, zejména pro analýzu potravin a analýzu 

životního prostředí. Aparatury jsou navrhovány tak, aby 

maximálně usnadňovaly a  automatizovaly analytické 

postupy podle mezinárodně platných norem ISO a DIN. 

Jsou určené do  všech laboratoří, které se zabývají ana-

lýzou vod, odpadních vod, sedimentů v  odkalovacích 

nádržích, potravin, krmiv, agroproduktů, půdy aj. Kromě 

vybraných aparatur, které jsou uvedeny níže, je možno na požádání do-

dat i  další sestavy pro analýzu vod, jako je stanovení kyanidů, fenolů, 

amoniakálního dusíku, fluoridů a pro analýzu potravin, jako je stanovení 

alkoholu a těkavých kyselin ve víně a alkoholických nápojích, stanovení 

hydroxyprolinu v masných výrobcích a uzeninách, stanovení hydroxylo-

vého čísla a čísla zmýdelnění olejů a další. Aparatury se mohou dodávat 

i jako stavebnice, „ušité“ na míru podle přání uživatele.

Stanovení dusíku podle Kjeldahla

Aparatura InKjel pro mineralizaci vzorků se vyznačuje jednoduchou ob-

sluhou s manuálním (InKjel M) nebo programovatelným (InKjel P - 10 

programů) nastavením teplotního a časového režimu. Skleněné reakč-

ní nádobky jsou umístěny v regálu, který se spouští do topného bloku 

jako celek. To eliminuje případné rozbití baňky nárazem o dno. Ohřev 

je zajišťován působením vysoce výkonného infračerveného záření, což 

urychluje celé stanovení a zajišťuje identický teplotní režim ve všech po-

zicích reakčních nádobek. Aparatura se dodává v různých kombinacích 

objemu (250, 500, 750 ml) a počtu (4, 6, 12) reakčních nádobek. 

Aparaturu je možno doplnit ještě soupravou Behrosog pro praní odsá-

vaných zplodin rozkladu. K vydestilování amoniaku po provedeném roz-

kladu lze následně s výhodou použít systém pro destilaci s vodní parou 

S1, S3 nebo S4. Jako poslední článek pracovní stanice je možno zařadit 

automatický titrátor nebo byretu pro manuální titraci. Na požádání je 

možno objednat i mineralizační tablety Kjeltabs s různým složením po-

dle aplikace.

Model Kč za kus
InKjel 450 M pro 4 nádobky 500 ml 8009.5010 59 280,-
InKjel 475 M pro 4 nádobky 750 ml 8009.5015 59 540,-
InKjel 625 M pro 6 nádobek 250 ml 8009.5020 58 760,-
InKjel 1225 M pro 12 nádobek 250 ml 8009.5025 73 320,-
InKjel 450 P pro 4 nádobky 500 ml 8009.5030 81 120,-
InKjel 475 P pro 4 nádobky 750 ml 8009.5035 82 160,-
InKjel 625 P pro 6 nádobek 250 ml 8009.5040 81 120,-
InKjel 1225 P pro 12 nádobek 250 ml 8009.5045 97 240,-
Behrosog 3 8009.5099 60 840,-

Mineralizace s lučavkou královskou

Jedná se o pracovní stanici pro rozklad vzorků lučavkou královskou, který 

se používá při stanovení těžkých kovů v kalech a sedimentech. Základem 

aparatury je topný blok SMA pro 6 nebo 12 reakčních nádobek s kulatým 

dnem o průměru 41,8 mm a objemu 250 ml. Teplotní a časový režim v blo-

ku je programován externím regulátorem TRS 300, který umožňuje nasta-

vení teploty od 20 do 400 °C a času od 1 do 999 minut. Displej reguláto-

ru zobrazuje požadovanou a aktuální teplotu, nastavenou reakční dobu 

a zbývající čas. Součástí kompletní aparatury je dále rám s distribucí chladicí 

vody KV, zpětné chladiče SFK 50, nerezový nosič reakčních nádobek SG/B 

a transportní stojan reakčních nádobek TS.

Model Kč za kus
SMA 6, topný blok pro 6 nádobek 8009.1001 28 990,-
SMA 12, topný blok pro 12 nádobek 8009.1002 39 000,-
TRS 300, regulátor teploty a času 8009.0200 28 392,-
KV 6, rám pro SMA 6 8009.2009 33 774,-
KV 12, rám pro SMA 12 8009.2010 42 692,-
SR 2, reakční nádobka 250 ml 8009.2018 1 126,-
SFK 50, zpětný chladič 8009.2021 2 088,-
SG 6/B, nosič pro 6 nádobek 8009.2011 3 536,-
SG 12/B, nosič pro 12 nádobek 8009.2012 4 082,-
TS 12/SM, stojan pro 12 nádobek 8009.2015 4 342,-
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Destilace s vodní parou

Destilační jednotka typové řady S je používaná především jako ideální 

doplněk k  aparatuře InKjel pro stanovení dusíku. Její použití zkracuje 

dobu přípravy vzorku na 2-3 minuty. Aparatura je zakomponována do 

skříně s prosklenými dveřmi, které umožňují proces bezpečně sledovat. 

Nabízí se ve třech variantách, lišíc ích se především úrovní komfortu 

ovládání, a to s manuálním (S 1), poloautomatickým (S 3) a plně auto-

matickým řízením (S 4). Bezpečnou práci s destilační jednotkou zajišťuje 

přetlakový ventil, kontrola přehřátí a nedostatku chladicí vody, kontrola 

přítomnosti reakční nádobky a bezpečnostní pojistka uzavřených dveří 

skříně. V základní výbavě S 1 jsou dva kanystry na vodu a louh, k apara-

turám S 3 a S 4 je nutno objednat sadu kanystrů zvlášť. Skleněné reakční 

nádobky SR 3i jsou považovány za spotřební materiál a objednávají se ke 

všem přístrojům také zvlášť.

Funkce S 1 S 3 S 4
Přídavek H2O manuální – + +
Přídavek NaOH manuální + + +
Přídavek H3BO3 manuální – – +
Přídavek H2O automatický – + +
Přídavek NaOH automatický – + +
Přídavek H3BO3 automatický – – +
Programovatelný čas reakce – + +
Programovatelný čas destilace – + +
Automatické odsátí zbytku – + +
Počet programů destilace 0 1 99
Mycí program – + +
Displej – + +
Chybové hlášení optické + + +
Chybové hlášení akustické – + +
Výstup RS-232 – + +

Technické údaje:
Max. příkon 1700 W
Spotřeba chladicí vody 5 litrů /min
Doba destilace 2-3 min /vzorek
Zásobníky na roztoky libovolné velikosti, 

doporučeno používat sadu KAS
s plovákovým spínačem

Rozměry (š.x v.x hl.) 410 x 675 x 410 mm
Hmotnost 35 kg

Model Kč za kus
Aparatura S 1 8009.4200 77 480,-
Aparatura S 3 8009.4300 128 180,-
Aparatura S 4 8009.4400 167 960,-
Reakční nádobka SR 3i, 250 ml 8009.4409 520,-
Sada kanystrů KAS 30, pro S 3 8009.4305 9 360,-
Sada kanystrů KAS 40, pro S 4 8009.4405 11 700,-

Univerzální analytický systém DET 

(destilace, extrakce, termoreakce)

Modulární systém je určen pro laboratoře, které často mění analytické 

postupy a potřebují aparaturu přestavět na jinou aplikaci. Základ tvo-

ří  univerzální jednotka DBAS, k  níž je potom možno dodat příslušný 

aplikační set pro destilaci, mineralizaci nebo extrakci. Základní jednotka 

obsahuje hliníkový topný blok s otvory pro 5 reakčních nádobek o prů-

měru 65 mm, regulátor teploty a času a rám pro rozvod chladicí vody. 

Nástavba pro konkrétní aplikaci obsahuje zejména skleněné díly (baňky, 

chladiče, extraktory, promývačky plynů), případně rozvod vakua, vývěvu 

apod. Cena kompletní aparatury se bude lišit podle typu nástavby.

Model Kč za kus
Základní jednotka DBAS 8009.7000 74 984,-
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Extrakce podle Soxhleta a podle Twisselmanna

Standardní metoda extrakce podle Soxhleta trvá přibližně šest až osm 

hodin. V případě potřeby analyzovat více vzorků je tedy výhodné, aby 

pracovalo více extraktorů současně. Twisselmannova extrakce je rych-

lejší zhruba o 30-50 %, protože pracuje za teploty blízké bodu varu roz-

pouštědla. Vyšší teplota extrakce je dosažena tím, že zkondenzované 

rozpouštědlo se nehromadí v  extraktoru jako u Soxhleta, ale pomalu 

protéká do varné baňky a zároveň proti němu postupují páry vroucího 

rozpouštědla. Kondenzát i páry se setkávají a mísí v extrakční patroně, 

přičemž tato směs má mnohem vyšší teplotu než kondenzát v případě 

Soxhleta.

Kompaktní aparatura pro extrakci nachází uplatnění hlavně v  potra-

vinářství při zjišťování obsahu tuku (v mase, rybách, sýrech, majonéze 

apod.). Extrakční jednotka obsahuje stojan, držák, regulovatelný topný 

blok, hadicové rozvody, destilační baňku s  kulatým dnem, Soxhletův 

nebo Twisselmannův extraktor a Dimrothův chladič. Velká variabilita 

systému spočívá v nabídce různých objemů extraktorů od 30 do 250 ml 

a v počtu extrakčních jednotek, takže je možno provádět až šest extrakcí 

vedle sebe, přičemž každá jednotka je samostatně ovladatelná. Výho-

dou aparatury je rovnoměrná distribuce chladicí vody do všech jedno-

tek, snadná rozebíratelnost, bezpečné upevnění odstavených chladičů 

při výměně baněk a extrakčních patron. Soxhletův extraktor je navíc 

opatřen výpustným kohoutem, což umožňuje na konci extrakce vydesti-

lovat rozpouštědlo z baňky a zahustit tak extrakt.

Technické údaje:
Příkon 1140 W (4 jednotky)  

2160 W (6 jednotek)
Rozměry (š. x v. x hl.) 530 x 740 x 320 mm (4 jednotky) 

760 x 740 x 320 mm (6 jednotek)
Hmotnost (bez skla) 15,1 kg (4 jednotky) 

19,8 kg (6 jednotek)

Model Kč za kus
R 304 S, Soxhlet 4 x 30 ml 8009.6034 50 960,-
R 306 S, Soxhlet 6 x 30 ml 8009.6036 68 640,-
R 104 S, Soxhlet 4 x 100 ml 8009.6104 52 494,-
R 106 S, Soxhlet 6 x 100 ml 8009.6106 71 760,-
R 254 S, Soxhlet 4 x 250 ml 8009.6254 64 168,-
R 256 S, Soxhlet 6 x 250 ml 8009.6256 77 896,-
R 104 T, Twisselmann 4 x 100 ml 8009.6140 64 168,-
R 106 T, Twisselmann 6 x 100 ml 8009.6160 88 218,-

Chemická spotřeba kyslíku

Aparatura pro stanovení CHSK dichromanem podle normy ČSN ISO 6060 

se již stala standardním zařízením v  laboratořích pro analýzu vod, ne-

boť umožňuje provádět rozklad více vzorků současně za definovaných 

a zcela shodných podmínek. Součástí kompletní aparatury je topný blok 

CSB/E pro zanoření 6, 12 nebo 24 reakčních nádobek, regulátor teploty 

a času TRS 300, nerezový nosič reakčních nádobek E/B, transportní sto-

jan reakčních nádobek TS, chladicí vana KW/N na chlazení vzorků během 

přidávání kyseliny sírové a  také po  vyjmutí z  termoreaktoru, vzdušné 

chladiče LK 1 se zábrusem a praktický stojan LS na odložené chladiče. 

Reakční nádobky RG 2 mají celkový objem 175 ml, značku pro objem 

100 ml a zábrus NZ 29. Jako nosič pro 24 nádobek slouží dva nosiče E 12/

BV (nutno objednat 2 ks).

Model Kč za kus
CSB 6/E, topný blok pro 6 nádobek 8009.1006 26 676,-
CSB 12/E, topný blok pro 12 nádobek 8009.1012 37 128,-
CSB 24/E, topný blok pro 24 nádobek 8009.1024 55 874,-
TRS 300, regulátor teploty a času 8009.0200 28 392,-
E 6/B, nosič pro 6 nádobek 8009.1046 3 692,-
E 12/B, nosič pro 12 nádobek 8009.1048 4 290,-
E 12/BV, nosič pro 2x12 nádobek 8009.1049 4 290,-
TS 12, stojan pro 12 nádobek 8009.1052 4 290,-
KW 6/N, vana pro 6 nádobek 8009.1076 8 450,-
KW 12/N, vana pro 12 nádobek 8009.1078 8 788,-
KW 24/N, vana pro 24 nádobek 8009.1079 11 362,-
RG 2, reakční nádobka 8009.1032 1 006,-
LK 1, vzdušný chladič 8009.1031 450,-
LS 6, stojan pro 6 chladičů 8009.1056 1 713,-
LS 12, stojan pro 12 chladičů 8009.1058 2 834,-

Nosič + stojanRegulátor
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TV 100
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APARATURY

Gelová elektroforéza je levnou, reprodukovatelnou 

a rychlou metodou pro kvantifikaci, porovnání a charak-

terizaci proteinů a fragmentů RNA a DNA. Naše široká na-

bídka přístrojů nalezne uplatnění jak při rutinní práci, tak 

i ve výzkumných laboratořích. Je možné vybírat z něko-

lika velikostí horizontálních nebo vertikálních jednotek, 

navíc dle typu s možností chlazení. Dále lze nabídnout 

jednotky pro 2-D elektroforézu, elektrobloting nebo pro denaturační 

gradientovou elektroforézu. K rychlému čištění bílkovin, nukleových 

kyselin, sacharidů a jiných biologických molekul slouží  patentovaný sys-

tém ElectroPrep, ve kterém se uplatňuje princip elektroforézy a dialýzy. 

Z příslušenství, které je velice rozsáhlé, uvádíme širokou nabídku zdro-

jů a propojovacích kabelů, je zde možnost zakoupení transiluminátorů 

a ochranných pomůcek pro práci s radionuklidy (štíty, boxy, kontejnery, 

výstražné samolepky). 

Stanovení fenolů

Stanovení jednosytných fenolů (fenolový index) podle ČSN ISO 6439 vy-

žaduje v  prvním kroku provedení destilace s  vodní parou. Protože při 

stanovení je třeba zpracovat velké množství vzorku, je třeba mít účinný 

destilační přístroj. Firma Behr vyvinula pro tento účel kontinuální parní 

generátor, který přivádí páru do vzorku tak, že zajišťuje mírný, rovno-

měrný a reprodukovatelný průběh destilace. Pára se tvoří prakticky oka-

mžitě, maximálně do 30 sekund. Destilace vzorku trvá zhruba 10 minut.

Název Kč za kus
Parní generátor WE 1/H 8009.3001 54 366,-
Skleněná nástavba GSPH pro destilaci fenolů 8009.3002 7 150,-

Pomůcky pro elektroforézu

Vertikální elektroforézy

Nabídka vertikálních elektroforéz obsahuje jak modely nechlazené tak 

chlazené. Speciální silikonové těsnění poskytuje dostatečnou těsnost 

i při použití krátkých skleněných destiček a komerčně prodávaných li-

tých destiček.

CDC (Compakt, Dual Plate, Cooled) je série umožňující současnou ana-

lýzu na dvou gelech. CDC modely mají k dispozici široký výběr hřebe-

nů a spacerů, jsou plně kompatibilní s Scie-Plas blotingem a kapilárním 

gelovým systémem. K nabízenému zboží jsme schopni dodat veškeré 

příslušenství. Z důvodů široké nabídky použitelných rozměrů gelů, resp. 

nabízených typů vyhotovíme cenovou nabídku na požádání.

Typ Rozměr gelu 
šxd mm

vrchní/spodní

Max počet 
vzorků

Spotřeba 
pufru ml

Příslušenství

Mini 10 Single Plate 80x85  20 50/250 2+2skla 2mm (s výřezem/bez), 
2x spacer set 1mm, 

1x hřebínek /12 vzorků
Super Cooled TV100 80x85 2x20 90/1600 2+2skla 2mm (s výřezem/bez), 

4x spacer set 1mm, 2x hřebínek 
/12 vzorků, chladící had

Super Cooled TV400 165x175 2x48 700/4200 2+2skla 4mm (s výřezem/bez), 
4x spacer set 1mm, 2x hřebínek 

/24 vzorků, chladící had
Denaturační 
gradientová 
elektroforéza 
TV400DGGE

165x175 2x24 700/4200 2+2skla 4mm (s výřezem/bez), 
4x spacer set 1mm, 2x hřebínek 

/24 vzorků, vyhřívání a GM100

Název Kč za kus
Mini 10 Single Plate 8006.2000 8 250,-
Super Cooled TV100 8006.2002 16 570,-
Super Cooled TV400 8006.2003 24 800,-
Denaturační gradientová elektroforéza TV400DGGE 8006.2005 48 130,-
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APARATURY

Lopatka na gel

Scie-plas lopatka na gel je uzpůsobená pro přenos gelu po elektrofore-

tickém procesu buď na transiluminátor nebo na podobné povrchy. Eli-

minuje možnost roztržení gelu při transportu z elektroforetického systé-

mu na různé jiné povrchy k dalším vyhodnocovacím procesům.

Název Kč za kus
Gelová lopatka 10 cm 8006.0001 1 190,-
Gelová lopatka 20 cm 8006.0002 1 390,-

Horizontální elektroforézy

Nabídka horizontálních elektroforéz zasahuje do  oblasti rychlých a ru-

tinních analýz (typ Fast Mini, Mini horizontal, Mini-Plus Horizontal), 

analytických a preparativních výzkumů (Midi Horizontal, Maxi Standard 

a Cooled Horizontal) nebo oblasti kontroly PCR produktů (Maxi Plus 

Standard a Plus Cooled Horizontal). V nabídce jsou verze s chlazeným 

dnem, vhodné pro elektroforézy běžící při vyšším napětí, umožňující 

rychlý běh elektroforézy bez ztráty na  selektivnosti. Od  řady Midi Ho-

rizontal lze verze doplnit o koncovku pro cirkulaci pufru. K nabízenému 

zboží jsme schopni dodat veškeré příslušenství. Z důvodů široké nabíd-

ky použitelných rozměrů gelů, resp. nabízených typů vyhotovíme ceno-

vou nabídku na požádání.

Typ Rozměr gelu 
šxd mm

Max počet 
vzorků

Spotřeba 
pufru ml

Příslušenství

Fast Mini 100x80 40 50 2 x přepážka pro nalévání, 
2 x hřebínek 1,5 mm/8 vzorků

Battery Mini 60x75 32 50 2 x přepážka pro nalévání, 
2 x hřebínek 1 mm/8 vzorků, 2 x baterie

Mini Horizontal 60x75 32 325 1x UV transparentní vanička 60x75 mm, 
2 x hřebínek 1 mm/8 vzorků, barevné pásky

Mini-Plus 
Horizontal

100x115 80 450 1x UV transparentní vanička 100x115 mm, 
2 x hřebínek 1 mm/16 vzorků, barevné pásky

Midi Horizontal * 128x150 112 900 1x UV transparentní vanička 128x150 mm, 
2 x hřebínek1 mm/16 vzorků, barevné pásky,

Maxi Standard * 
Horizontal

200x200 168 2200 1x UV transparentní vanička 200x200 mm, 
2 x hřebínek 1 mm/16 vzorků, 

2 nalévací přepážky, barevné pásky
Maxi Cooled * 
Horizontal

200x200 168 2200 1x UV transparentní vanička 200x200 mm, 
2 x hřebínek 1 mm/16 vzorků, 2 nalévací 
přepážky, barevné pásky, chlazená verze

Maxi-Plus 
Standard * 
Horizontal

250x300 624 3000 1x UV transparentní vanička 200x200 mm, 
6 x hřebínek 1 mm/26 vzorků, 

2 nalévací přepážky, barevné pásky

Maxi-Plus Cooled 
* Horizontal

250x300 624 3000 1x UV transparentní vanička 200x200 mm, 
6 x hřebínek 1 mm/26 vzorků, 2 nalévací 
přepážky, barevné pásky, chlazená verze

* označené modely mají v příslušenství i re-cirkulační koncovku

Název Kč za kus
Fast Mini 8006.1000 6 500,-
Battery Mini 8006.1001 5 070,-
Mini Horizontal 8006.1002 7 330,-
Mini-Plus Horizontal 8006.1003 8 030,-
Midi Horizontal 8006.1004 9 570,-
Maxi Standard Horizontal 8006.1005 14 300,-
Maxi Cooled Horizontal 8006.1006 16 080,-
Maxi-Plus Standard Horizontal 8006.1007 15 680,-
Maxi-Plus Cooled Horizontal 8006.1008 19 400,-

Blotovací zařízení Mini Compakt Elektro-Bloting Unit TV100-EBK

- rozměr blotovací kazety 115x105mm

- spotřeba pufru 2000ml

- max. kapacita 4 blotovací kazety

- doporučený zdroj EV 243

Název Kč za kus
Mini Compakt Elektro-Bloting Unit TV100-EBK 8006.3002 11 550,-
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2-D elektroforetický systém

Mini TV100YK-2DSYS

Příslušenství: 2+2 skla 2mm (s výřezem/bez), 4x spacer set 1mm, 2x hře-

bínek /12 vzorků, CAPGRM, 10x1mm kapiláry, 4x spacer 1,5mm, 2x 1-D 

preparační hřebínek 1,5mm, gelová extrakční jednotka, chladící had

Maxi TV400YK-2DSYS

Příslušenství: 2+2 skla 2mm (s výřezem/bez), 4x spacer set 1mm, 2x hře-

bínek /24 vzorků, CAPGRM, 10x1mm kapiláry, 4x spacer 1,5mm, 2x 1-D 

preparační hřebínek 1,5mm, gelová extrakční jednotka, chladící had

Na  základě poptávky vyhotovíme nabídku kompletního modulárního 

systému.

Název Kč za kus
Mini TV100YK-2DSYS 8006.3000 22 000,-
Maxi TV400YK-2DSYS 8006.3001 37 370,-

Typ Napětí [V] Proud [mA] Výkon [W] Popis 
EV245 0..400 0..500 0..50 LCD displej, 

3x výstup, 9 programů
EV231 0..300 0..1000 0..150 LCD displej, 

4x výstup, 9 programů
EV202 0..300 0..2000 0..300 LCD displej, 

4x výstup, 9 programů
EV265 0..600 0..500 0..150 LCD displej, 

4x výstup, 9 programů
EV215 0..1200 0..500 0..300 LCD displej, 

4x výstup, 9 programů
EV233 0..3000 0..300 0..300 LCD displej, 

4x výstup, 9 programů
EV262 0..6000 0..150 0..300 LCD displej, 

4x výstup, 9 programů

Název Kč za kus
EV245 8006.4000 20 210,-
EV231 8006.4003 26 470,-
EV202 8006.4005 35 850,-
EV265 8006.4006 32 090,-
EV215 8006.4007 38 610,-
EV233 8006.4008 52 340,-
EV262 8006.4009 61 860,-

Zdroje pro elektroforézu

Vakuová pumpa Vacuubrand

- Rozměr 241x345x326 mm

- Dvoustupňová chemicky odolná membránová pumpa

Model čerp. rychlost
m3/h

mezní tlak
kPa

přetlak
kPa

hmotnost
kg

Kč
za kus

MZ 2C NT+AK+EK 2,0 0,7 200 13,5 6990.2004 66 600,-
MD 4C NT+AK+EK 3,0 0,2 100 20,3 6990.2006 111 450,-
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OWL B1 OWL B1A

OWL A6

OWP8DS-2

JGC-4

EC-105 EC-300XL

EC-3000XL
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Horizontální elektroforézy

Vertikální elektroforézy

Zdroje pro elektroforézu

Horizontální elektroforézy od firmy Thermo jsou vhodné pro každou la-

boratoř. Jsou ideální pro podrobné RNA / DNA (A1, A2) analýzy, studium 

genomiky rostlin (A3-1), analýzy produktů PCR (B1A, D3-14), ale i pro 

snadné a rychlé analýzy (B1).

Elektroforézy Thermo jsou z odolného akrylátu s dlouhou životností (zá-

ruka 3 roky včetně odborného poradenství).      

K nabízenému zboží jsme schopni dodat veškeré příslušenství. Z důvodů 

široké škály gelů, více než 400 různých hřebenů a příslušenství vyhotoví-

me cenovou nabídku na požádání.

Typ  Popis Rozměr gelu 
š x d (mm) 

Max počet 
vzorků

Spotřeba 
pufru v ml

Kč 
za kus

OWL B1A Owl B1A Horizontal Mini-gel System 7 x 8 cm   5 - 24 400 8006.5010 6 920,-
OWL B1 Owl B1 Horizontal Mini-gel System 9 x 11 cm   5 - 34 600 8006.5012 8 010,-
OWL B2 Owl B2 Horizontal Mini-gel System 12 x 14 cm   8 - 48 800 8006.5014 8 760,-
OWL D2 Owl D2 Horizontal Mini-gel System 14,4 x 10,2 cm   10 - 80 600 8006.5016 10 140,-
OWL A1 Owl A1 Horizontal Electrophoresis 

System
13 x 25 cm   8 - 150 1600 8006.5018 12 140,-

OWL D3-14 Owl D3-14 Wide Format Horizontal 
Electrophoresis System

23,5 x 14 cm   25 - 200 800 8006.5020 13 340,-

OWL A2 Owl A2 Horizontal Electrophoresis 
System

20 x 25 cm   8 - 432 2300 8006.5022 13 050,-

OWL A6 Owl A6 Horizontal Wide Format 
System

23 x 25 cm   25 - 500 3000 8006.5024 13 940,-

OWL A3-1 Owl A3-1 Horizontal Electrophoresis 
System

23 x 40 cm   25 - 600 4500 8006.5026 14 950,-

Vertikální elektroforézy od firmy Thermo jsou ideální volbou pro studen-

ty i výzkumné pracovníky. Umožňují snadné a rychlé použití (JGC-4). Typ 

P8DS je kompatibilní s  JGC-4 a umožňuje současnou analýzu na dvou 

gelech. Elektroforézy Thermo jsou z odolného akrylátu s dlouhou život-

ností (záruka 3 roky včetně odborného poradenství).      

K nabízenému zboží jsme schopni dodat veškeré příslušenství. Z důvodů 

široké nabídky příslušenství a rozměrů gelů vyhotovíme cenovou nabíd-

ku na požádání.

Typ  Popis Rozměr gelu 
š x d (mm) 

Max počet vzorků Spotřeba 
pufru v 

ml

Kč 
za kus

OWL P8DS-2 Owl P8DS Vertical Dual Gel 
System

10 x 10 cm   20 300 8006.5000 13 680,-

OWL P9DS-2 Owl P9DS Vertical Dual Gel 
System

16 x 14 cm   30 550 8006.5002 22 130,-

OWL P10DS-2 Owl P10DS Vertical Dual Gel 
System

20 x 20 cm   40 1250 8006.5004 23 820,-

Příslušenství
JGC-3 Owl JGC-3 Gel 

Casting System
20 x 20 cm   kompatibilní 

s P10DS
8006.5006 3 460,-

JGC-2 Owl JGC-2 Gel 
Casting System

16 x 14 cm   kompatibilní 
s P9DS

8006.5008 2 780,-

JGC-4 Owl JGC-4 Gel 
Casting System

10 x 10 cm   kompatibilní 
s P8DS

8006.5011 2 580,-

Typ  Popis Proud 
(mA)

Výkon (W) Kč 
za kus

EC300XL2 EC300XL2, Compact Model 400 75 8006.5036 11 230,-
EC200XL2 EC200XL2, High Current Model 200 200 8006.5040 32 010,-
EC1000XL2 EC1000XL2, Programmable Model 500 250 8006.5044 30 910,-
EC3000XL2 EC3000XL2, Programmable Model 400 400 8006.5048 49 890,-
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Sušička gelu GD-5040

- Ohřev zajištěn pomocí topné membrány (800W)

- Rozměr sušící plochy je 400x500 mm

- Přesná regulace teploty do 90°C

- Časovač pro teplotní i vakuovou jednotku.

Název Kč za kus
Sušička gelu GD-5040 8006.3100 47 180,-

Automatické titrátory SI Analytics

TitroLine Easy

Titrátory najdou využití v každé laboratoři, kde je třeba 

stanovovat obsah látek ve vzorcích pomocí titrace. Výho-

dou automatického titrátoru je jednak úspora času, který 

může být věnován jiné práci, dále větší přesnost výsled-

ků a  lepší reprodukovatelnost stanovení. Objektivně 

Titrátor je vhodný pro vodné acidobázické nebo redoxní 

titrace, s  možností titrovat do bodu ekvivalence, nebo 

do koncového bodu. Displej titrátoru zobrazuje aktuální 

hodnotu pH nebo mV a spotřebu v ml. Po zadání výpo-

četního vzorce je možno odečítat přímo koncentraci. Je 

možná také manuální titrace ovládaná připojenou myší. 

Titrátor se nehodí pro nevodné titrace, nebo titrace na 

více než jeden koncový nebo inflexní bod (např. kyselina 

fosforečná).

Sestava titrátoru (modul M1) neobsahuje elektrodu. 

Skládá se z  těchto komponent: vlastní přístroj s dávko-

vací jednotkou objemu 20 ml, magnetické míchadlo, tef-

lonové míchadélko, myš pro manuální titraci, transportní 

hadičky, titrační špička, stojan s držákem titrační špičky 

a elektrody, propojení na láhev se závitem GL 45. Sestava 

titrátoru (modul M2) obsahuje vše jako modul M1 a navíc 

kombinovanou pH-elektrodu Schott A  7780 pro acido-

pracující přístroj s vhodnou elektrodou zjistí konec titrace s podstatně 

vyšším rozlišením než vizuální vyhodnocení barevné změny indikátoru. 

Sortiment titrátorů pokrývá požadavky praxe od jednoduchých, jedno-

účelových modelů až po vysoce sofistikované, univerzálně použitelné 

přístroje.

bázické titrace a sadu pufrů. Sestava titrátoru (modul M3) obsahuje vše 

jako modul M1 a navíc kombinovanou stříbrnou elektrodu Schott AgCl 

62 pro srážecí titrace halogenidů.

Součástí není zásobní láhev na titrační činidlo, kterou je možno přiob-

jednat zvlášť. V případě dusičnanu stříbrného jako titračního činidla se 

doporučuje hnědá láhev objemu 1 litr se závitem GL 45, objednací čís-

lo 1521.1002. Pro přenos aktuálně naměřených hodnot do počítače je 

možné využít software TitroLine Chart, který lze dodat zdarma na požá-

dání. K tomu je potřeba objednat datový kabel požadované délky (cena 

dle délky kabelu).

Technická data:
Odměrný válec (byreta) objem 20 ml, borosilikátové sklo, ochranný kryt proti UV
Materiál hadičky - FEP s ochranou proti UV

trojcestný ventil - PTFE
skříň přístroje - polypropylen

přední fólie - polyester
Chyba dávkování 0,15 %
Rozsah dávkování 0,00 až 50,00 ml s rozlišením 0,01 ml
Nejmenší přídavek 0,01 ml
Připojení elektrod kombinovaná nebo samostatná měrná elektroda s koncovkou DIN

referenční elektroda s banánkem 4 mm
Vstupní odpor 5x1012 Ω
Teplotní čidlo odporový teploměr Pt-1000
Měření pH rozsah 0 až 14, rozlišení displeje 0,01, přesnost 0,05 ± 1 digit
Měření mV rozsah -1400 až 1400 mV, rozlišení displeje 1 mV, přesnost 2 mV 

± 1 digit
Měření teploty rozsah -30 až 115 °C, rozlišení displeje 1 °C, přesnost 0,5 K ± 1 digit
Displej maticový LCD, 64 x 128 pixelů, podsvícený
Kalibrace pH-elektrody dvoubodová na pufry z řady technických a standardních pufrů:

pH = 2,00; 4,00; 4,01; 6,87; 7,00; 9,18; 10,00; 12,45
Komunikační port RS-232-C
Rozměry (v x š x h) 310 x 135 x 205 mm
Hmotnost ca 2,2 kg

Název Kč za ks
TitroLine Easy Modul 1 8004.7010 67 200,-
TitroLine Easy Modul 2 8004.7020 70 000,-
TitroLine Easy Modul 3 8004.7030 70 000,-
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TitroLine 6000, 7000 a 7750
Nová řada titrátorů splňuje požadavky na moderní kon-

strukci, elegantní vzhled, přesnost, spolehlivost, flexibili-

tu a jednoduchou ovladatelnost. Přístroje mají brilantní, 

vysoce kontrastní grafický displej TFT, který je dobře či-

telný i  z  bočního pohledu. Během titrace se na displeji 

zobrazuje titrační křivka včetně následného vyhodnoce-

ní bodu ekvivalence a 1. derivace. Řídicí panel titrátoru 

je skleněný s  dotykovým ovládáním. Titrátor je možno 

alternativně ovládat také pomocí připojené klávesnice, 

která je součástí dodávky.

Nová inteligentní dávkovací jednotka je výměnná a do-

dává se v objemech 5, 10, 20 a 50 ml. Je opatřena čipem 

RFID, který uchovává následující informace: objem od-

měrného válce, název titračního činidla, jeho koncentra-

ce, faktor a datum přípravy, příp. expirace.

TL 6000 TL 7000 TL 7750
pH/mV vodné titrace X X X
pH/mV nevodné titrace X X
Titrace do koncového bodu (1 EP) X X X
Titrace do koncového bodu (2 EP) X X X
Titrace do koncového bodu (1 EQ) X X X
Titrace do koncového bodu (2 EQ) X X
pH statické titrace X X
Titrace dle Karla Fischera X

Technická data:
Odměrný válec (byreta) objem 5, 10, 20 nebo 50 ml, borosilikátové sklo, 

ochranný kryt proti UV
Materiál hadičky - FEP s ochranou proti UV

trojcestný ventil - PTFE
skříň přístroje - polypropylen

čelní panel - sklo
Chyba dávkování 0,15 % (vztaženo k celkovému objemu)
Připojení elektrod kombinovaná nebo samostatná měrná elektroda s koncovkou DIN

referenční elektroda s banánkem 4 mm
dvojitá platinová elektroda (Karl Fischer), banánek 2 x 4 mm

Vstupní odpor >1013 Ω
Teplotní čidlo odporový teploměr Pt-1000
Měření pH rozsah -4 až 18, rozlišení displeje 0,001, přesnost 0,002 ± 1 digit
Měření napětí rozsah -2000 až 2000 mV, rozlišení displeje 0,1 mV, 

přesnost 0,1 mV ± 1 digit
Měření proudu rozsah 0,0 až 100 μA, rozlišení displeje 0,1 μA, 

přesnost 0,2 μA ± 1 digit
Měření teploty rozsah -75 až 175 °C, rozlišení displeje 0,1 °C, 

přesnost 0,2 K ± 1 digit
Displej 3,5" VGA TFT, 320 x 240 pixelů
Kalibrace pH-elektrody až tříbodová s automatickým rozeznáním pufrů:

pH = 1,00; 4,00; 4,01; 6,87; 7,00; 9,18; 10,00
Komunikační porty 2 x RS-232, 3 x USB
Rozměry (v x š x h) 450 x 153 x 296 mm
Hmotnost ca 3,5 kg

Titrátor je velmi komunikativní. Je vybaven dvěma sériovými porty RS-

232 a třemi USB porty, které umožňují připojení magnetického mícha-

dla, klávesnice, tiskárny, analytických vah, počítače a USB paměťového 

disku. Kapacita vnitřní paměti umožňuje uložení až 50 titračních metod 

včetně výpočetních vzorců. TitroLine 6000 má proti modelu 7000 někte-

rá omezení (viz srovnávací tabulka). Není vhodný pro nevodné titrace 

(např. kyselinou chloristou v  ledové kyselině octové), titrace do dvou 

bodů ekvivalence (např. stanovení kyseliny fosforečné nebo stanovení 

vápenaté a hořečnaté tvrdosti vody) a pH statické titrace. Model 7750 

naopak rozšiřuje funkčnost titrátoru o  titrace metodou Karla Fischera. 

Pro tyto účely je nutno kromě základního přístroje TL 7750 objednat 

ještě zvolenou dávkovací jednotku, magnetické míchadlo s čerpadlem, 

titrační nádobku a elektrodu.

Titrátory lze řídit také z PC s pomocí softwaru TitriSoft. Výhoda programu 

spočívá nejen v řízení titrací "od stolu", ale hlavně také v archivaci a do-

kumentaci všech metod a výsledků stanovení.

Název Kč za ks
TitroLine 6000, 20 ml 8004.8062 89 600,-
TitroLine 6000, 20 ml, pH-elektroda, sada pufrů 8004.8162 95 200,-
TitroLine 6000, 50 ml 8004.8065 89 600,-
TitroLine 7000, 20 ml 8004.8072 117 600,-
TitroLine 7000, 20 ml, pH-elektroda, sada pufrů 8004.8172 123 200,-
TitroLine 7000, 50 ml 8004.8075 117 600,-
TitroLine 7750, bez dávk. jednotky 8004.7750 102 700,-
Výměnná dávkovací jednotka WA 05, 5 ml 8004.3152 15 340,-
Výměnná dávkovací jednotka WA 10, 10 ml 8004.3153 14 560,-
Výměnná dávkovací jednotka WA 20, 20 ml 8004.3154 14 560,-
Výměnná dávkovací jednotka WA 50, 50 ml 8004.3155 14 560,-
Magnetické míchadlo s čerpadlem TM 235 KF 8004.2916 25 300,-
Titrační nádobka (komplet s PTFE hlavou) 8004.3067 19 320,-
Dvojitá platinová mikroelektroda KF 1100 8004.3071 4 350,-
Software TitriSoft v3.0 8004.8099 56 560,-
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Coulometrickou metodou lze stanovit malá až stopová množ-
ství vody v organických kyselinách, alkoholech, esterech, éte-
rech, uhlovodících a v dalších organických látkách. Přístroj je 
možno rovněž použít pro stanovení vody v plynech zavede-
ním odměřeného množství plynu do titrační nádobky. Přímá 
metoda však obvykle není vhodná pro stanovení látek, které 
se nerozpouštějí v titračním roztoku, nebo které samy reagují 

s titračním činidlem. Pro takové látky je možno přístroj použít ve spojení s de-
stilační píckou.
Vzorek se v destilační pícce zahřívá na takovou teplotu, aby došlo k úplnému 
uvolnění vody. Ta je ve formě páry převedena nosným plynem do titrační ná-
dobky coulometru a  selektivně stanovena. Dobu měření a  teplotu destilace 
lze nastavit. Vestavěné čerpadlo umožňuje činnost za  použití předsušeného 
vzduchu nebo je možno připojit tlakovou láhev s inertním plynem.

Coulometrické stanovení obsahu vody podle Karl Fischera

Měnič vzorků TW Alpha Plus Při titraci větších sérií vzorků se uplatní měnič vzorků, který se dodává 

ve trojím provedení: karusel na 12 kádinek objemu 250 ml, karusel na 

16 kádinek objemu 150 ml nebo karusel na 24 kádinek objemu 50 ml. 

Měnič vzorků je možno řídit buď z titrátoru, nebo ze softwaru TitriSoft. 

Až tři pozice na otočném karuselu lze využít pro oplachový roztok, do 

něhož se ponořuje elektroda a titrační špička po každé titraci. Měnič má 

vestavěné magnetické míchadlo a  dodává se s  kabelem pro připojení 

k titrátoru.

Název Kč za ks
TW Alpha Plus 12, pro 12 kádinek 250 ml 8004.3091 199 080,-
TW Alpha Plus 16, pro 16 kádinek 150 ml 8004.3092 199 080,-
TW Alpha Plus 24, pro 24 kádinek 50 ml 8004.3093 206 360,-

TitroLine 7500 KF

Název Kč za ks
TitroLine 7500 KF, 5 ml 8004.7505 117 000,-
TitroLine 7500 KF, 10 ml 8004.7510 117 000,-
TitroLine 7500 KF, 20 ml 8004.7520 117 000,-

Titrátor je navržen jednoúčelově pro stanovení obsahu vody ve vzorcích 

metodou podle Karla Fischera. TL 7500 KF pracuje na principu volume-

trickém, tedy s dávkováním titračního činidla. Pro velmi malá množství 

vody se doporučuje coulometrický princip, na kterém je založen titrátor 

TitroLine 7500 KF Trace (viz dále). 

Sestava titrátoru je kompletní a připravená k použití. Obsahuje vlastní 

přístroj s  výměnnou dávkovací jednotkou objemu 5, 10 nebo 20 ml, 

uzavřenou titrační nádobku chráněnou proti vniknutí okolní vlhkosti, 

titrační stojan s magnetickým míchadlem a čerpadlem pro nasávání roz-

pouštědla a odsávání zbytků, teflonové míchadélko, dvojitou platinovou 

mikroelektrodu, zásobní lahve na reagencie a odpad, lahev na sušidlo, 

transportní hadičky a veškeré šroubení, startovací soupravu (6 ks stříka-

ček s jehlami, molekulové síto a 3 ampule s vodním standardem).

Jednotlivé titrační parametry jsou přednastaveny výrobcem, ale existuje 

možnost nastavení vlastních hodnot. Při velkém obsahu vody ve vzorku 

lze navolit předtitraci, která samotnou titrační analýzu urychlí. Během 

titrace se na displeji vykresluje titrační křivka. Výsledek titrace (obsah 

vody) je možno odečítat v %, ppm, mg/l a v ml. Titrátor má dvě rozhraní 

RS-232 a tři porty USB pro připojení tiskárny, analytických vah nebo PC.

Technická data:
Odměrný válec (byreta) objem 5, 10 nebo 20 ml, borosilikátové sklo, ochranný kryt proti UV
Materiál hadičky - FEP s ochranou proti UV

trojcestný ventil - PTFE
skříň přístroje - polypropylen

čelní panel - sklo
Chyba dávkování 0,15 % (vztaženo k celkovému objemu)
Připojení elektrody dvojitá platinová mikroelektroda KF 1100, 2 x banánek 4 mm
Displej 3,5" VGA TFT, 320 x 240 pixelů
Komunikační porty 2 x RS-232, 3 x USB
Rozměry (v x š x h) 450 x 153 x 296 mm
Hmotnost ca 3,5 kg
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TitroLine 7500 KF Trace

Coulometrie Volumetrie
Název titrátoru TitroLine 7500 KF Trace TitroLine 7500 KF
Množství vody a 
množství vzorku

malé množství vody a malé 
množství vzorku

střední a větší obsah vody a tomu 
přizpůsobené množství vzorku

Skupenství vzorku kapalné kapalné i pevné
pevné jen v kombinaci s píckou

Dávkování a příprava 
vzorku

kapalné – nástřik stříkačkou kapalné – nástřik stříkačkou

pevné – po tepelném rozkladu 
v pícce

pevné – nasypáním z váženky

Chemikálie anolyt nebo anolyt a katolyt *) titrant a solvent **)
odpadá nutnost stanovení faktoru nutná faktorizace titračního činidla

Elektrody generační (s diafragmou nebo bez 
diafragmy) a indikační

indikační

Měřicí rozsah 10 μg až 5 mg 200 μg až 50 mg
Obsah vody ve vzorku 1 ppm až 5 % 100 ppm až 100 %
Přesnost výsledků ±0,5 % pro obsah vody > 400 μg ±0,5 % pro obsah vody > 5 mg
Reprodukovatelnost směrodatná odchylka 1 % směrodatná odchylka 1 %

pro obsah vody > 400 μg pro obsah vody > 5 mg

Sestava titrátoru je kompletní a připravená k použití. Obsahuje vlastní 

přístroj, uzavřenou titrační nádobku TZ 1751, titrační stojan s  magne-

tickým míchadlem TM 235, teflonové míchadélko, dvojitou platinovou 

mikroelektrodu KF 1150 a generační elektrodu TZ 1752 bez diafragmy 

(modul 1), nebo generační elektrodu TZ 1753 s diafragmou (modul 3).

Jednotlivé titrační parametry jsou přednastaveny výrobcem, ale existuje 

možnost nastavení vlastních hodnot. Přístroj má automatickou kompen-

zaci driftu (průniku vlhkosti do systému během titrace) a nastavitelnou 

dobu extrakce před zahájením vlastní titrace. Měření lze statisticky vy-

hodnotit (průměr, směrodatná odchylka, variační koeficient). Během tit-

race se na displeji vykresluje titrační křivka. Výsledek titrace (obsah vody) 

je možno odečítat v %, ppm, μg, mg a mg/l. Dokumentaci analýzy lze 

vytisknout ve třech variantách: stručná, standardní včetně titrační křivky 

a GLP. Titrátor má dvě rozhraní RS-232 a tři porty USB pro připojení tis-

kárny, analytických vah nebo PC.

*) pouze anolyt - v případě generační elektrody bez diafragmy
anolyt a katolyt - v případě generační elektrody s diafragmou
**) titrační činidlo existuje ve variantě jednosložkové nebo dvousložkové

Technická data:
Měřicí rozsah 1 μg - 100 mg
Rozlišení displeje 0,1 μg
Přesnost ±3 μg (v rozsahu 10 - 1000 μg)

0,3 % (v rozsahu >1 mg)
Rychlost měření max. 2 mg/min
Připojení elektrod dvojitá platinová mikroelektroda KF 1150, 2 x banánek 4 mm

generační elektroda, 2 x banánek 4 mm
Displej 3,5" VGA TFT, 320 x 240 pixelů
Komunikační porty 2 x RS-232, 3 x USB
Rozměry (v x š x h) 450 x 153 x 296 mm
Hmotnost ca 3,5 kg

Název Kč za ks
TitroLine 7500 KF Trace, Modul 1 8004.7541 113 100,-
TitroLine 7500 KF Trace, Modul 3 8004.7543 113 100,-
Pícka vysoušecí 8004.3037 176 680,-
Příslušenství k pícce 8004.3038 8 740,-

Coulometrický titrátor je určen pro velmi malá množství vody ve vzor-

ku. K rozhodnutí, zda použít volumetrický nebo coulometrický titrátor, 

může posloužit následující tabulka. 
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Typ Kč za kus
AQUALINE Solvent, 1 l 8004.9001 1 430,-
AQUALINE Solvent, 2,5 l 8004.9002 2 940,-
AQUALINE Solvent CM, 1 l 8004.9014 1 280,-
AQUALINE Titrant 5, 1 l 8004.9003 1 280,-
AQUALINE Titrant 5, 2,5 l 8004.9004 2 680,-
AQUALINE Titrant 2, 1 l 8004.9005 1 485,-
AQUALINE Titrant 2, 2,5 l 8004.9006 2 680,-
AQUALINE Complete 5, 1 l 8004.9007 2 140,-
AQUALINE Complete 5, 2,5 l 8004.9008 4 120,-
AQUALINE Complete 2, 1 l 8004.9009 2 140,-
AQUALINE Complete 2, 2,5 l 8004.9010 4 120,-
AQUALINE Standard 10,0, 80 ml 8004.9011 1 280,-
AQUALINE Standard 5,0, 500 ml 8004.9012 1 280,-
AQUALINE Electrolyte AD, 500 ml 8004.9020 1 440,-
AQUALINE Electrolyte AG, 500 ml 8004.9021 1 990,-
AQUALINE Electrolyte CG, 25 ml 8004.9022 937,-

Reagencie pro titrační stanovení vody dle Karl Fischera

Pod značkou AQUALINE nabízíme kompletní sortiment 

reagencií pro volumetrické i  coulometrické titrace dle 

Karla Fischera.

Základním principem volumetrických titrací je reakce 

jódu s vodou v alkoholickém roztoku v přítomnosti kyse-

liny siřičité a heterocyklické báze. Rozlišují se dvě základ-

ní pracovní techniky s použitím jednosložkového, nebo 

dvousložkového činidla. Buď jsou všechny složky obsa-

ženy v jednom titračním činidle (AQUALINE Complete), 

nebo titrační činidlo obsahuje pouze alkohol a jód, kdež-

to rozpouštědlo, báze a SO2 jsou součástí druhé složky, 

tzv. solventu (AQUALINE Titrant + AQUALINE Solvent). 

Pro látky, které se špatně rozpouští v  alkoholech (např. 

rostlinné oleje), se používá AQUALINE Solvent CM, což 

je směs chloroformu a methanolu.

Na trh se dodávají titrační činidla s  různou koncentra-

cí jódu. Čím větší je obsah vody ve vzorku, tím se volí 

koncentrovanější činidlo, aby se navážka vzorku a  spo-

třeba při titraci pohybovala v  rozumných mezích. Běž-

ně používané činidlo AQUALINE Titrant 5 má titr 5 mg 

H2O/ml, což znamená, že jedním mililitrem tohoto činidla 

se ztitruje 5 mg vody ve vzorku. Titr se ovšem mění tak, 

jak činidlo stárne v  důsledku průniku vzdušné vlhkosti. 

Proto se čas od času musí stanovit aktuální titr.

Titr se stanovuje na vodní standard, dodávaný nejčastěji ve formě za-

tavených ampulí objemu 8 ml, s obsahem vody 10 mg H2O/g, tj. 1 % 

(AQUALINE Standard 10). Přesný údaj o množství vody v dané šarži je 

uveden na přiloženém certifikátu a bývá v rozmezí 9,97 až 10,03 mg.

U coulometrických titrací se reagencie napustí do titrační nádobky pře-

dem a jód je z nich uvolňován „in situ“ až vlivem elektrického náboje. 

Generační elektroda bez diafragmy nemá oddělenou anodu a katodu 

a ke generaci jódu stačí jeden roztok, tzv. anolyt (AQUALINE Electrolyte 

AD). Elektroda s diafragmou, oddělující anodu a katodu, vyžaduje po-

užití jak anolytu, tak katolytu (AQUALINE Electrolyte AG + AQUALINE 

Electrolyte CG).

Jsou určeny pro přípravu vzorků pro termocyklery, práci s biologickým 

materiálem, sterilními vzorky, kulturami, sekvencování nebo amplifikaci 

DNA apod. Uživatelům napomáhají minimalizovat riziko možné kon-

taminace vzorků. Nejde o  biohazardní boxy, nejsou určeny pro práci 

s  patogenními vzorky! Boxy jsou vybaveny výkonným UV systémem 

a vertikálním laminárním tokem, což poskytuje vysoký stupeň ochrany 

v rámci prováděné aplikace. Jsou k dispozici v několika velikostech, liší-

cích se i počtem filtrů a výkonem ventilátorů. Boční stěny jsou vyrobeny 

z  10  mm syntetického skla. Pracovní plocha je buď z  temperovaného 

skla nebo nerezová. Standardem je vnitřní osvětlení zářivkou 18 W. Po-

dle modelu jsou osazeny jednou nebo dvěmi UV výbojkami s časova-

čem a  automatickým vypínáním lamp při otevření dveří. Použité H14 

HEPA filtry jsou účinné pro prachové částice větší než 0,1 μm s udáva-

ným záchytem 99,995 %, který splňuje EN 1822-1 podle MPPS. V případě 

potřeby lze navíc boxy vybavit filtry pro organické nebo kyselé výpary. 

Pro menší modely lze dokoupit pojízdný stojan pod box (Mobicap), pří-

padně pro všechny modely stojan stacionární.

Ochranné boxy captair®Bio PCR

Laminární a ochranné boxy captair®

Název Kč za ks
CaptairBio 321, prac. plocha skleněná, vč. HEPA filtru 9792.0300 102 440,-
CaptairBio 391, prac. plocha skleněná, vč. HEPA filtru 9792.0302 115 560,-
CaptairBio 712, prac. plocha skleněná, vč. HEPA filtru 9792.0304 187 380,-
CaptairBio 321, prac. plocha nerez, vč. HEPA filtru 9792.0306 116 950,-
CaptairBio 391, prac. plocha nerez, vč. HEPA filtru 9792.0308 134 570,-
CaptairBio 712, prac. plocha nerez, vč. HEPA filtru 9792.0310 207 230,-

Technická data: 321 391 712
Vnější rozměry š. x v. x hl. (mm)* 820 x 885 x 630 1030 x 945 x 630 1770 x 945 x 630
Vnitřní rozměry š. x v. x hl. (mm) 765 x 525 x 550 970 x 595 x 555 1710 x 595 x 555
Průtok vzduchu (m3/h) 311 311 395
Počet HEPA H14 filtrů 1 1 2
Osvětlení 1 x 18W 1 x 18W 2 x 18W
Počet UV zářičů 1 2 3
Příkon 75 W 75 W 150 W
*Výška uvedena bez volitelného uhlíkového filtru na výpary.
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Název Kč za ks
Box pro ochranu produktu captair®flow 321 9794.0010 72 710,-
Box pro ochranu produktu captair®flow 391 9794.0020 85 870,-
Box pro ochranu produktu captair®flow 483 9794.0030 159 000,-
Box pro ochranu produktu captair®flow 714 9794.0040 191 000,-

Pojízdný podstavec Mobicap, pro captair®flow 321 9794.0050 12 430,-
Pojízdný podstavec Mobicap, pro captair®flow 391 9794.0055 15 810,-
Stojan stacionární pro captair®flow 321 9794.0060 11 570,-
Stojan stacionární pro captair®flow 391 9794.0062 15 810,-
Stojan stacionární pro captair®flow 483 9794.0064 20 310,-
Stojan stacionární pro captair®flow 714 9794.0066 30 180,-

Ochranné boxy zajišťující ultračisté a bezprašné prostředí pro práci s cit-

livými vzorky jako jsou nepatogenní buněčné kultury, in vitro kultury, 

mikrobiologické nepatogennní vzorky, ale i například citlivá elektro-

nika či optika. Obecně vhodné pro biologické laboratoře, elektroniku, 

farmacii, přípravu homeopatik, kosmetické laboratoře apod. Boxy jsou 

vybaveny jednotkou nasávající vzduch přes HEPA filtr, který garantuje 

odfiltrování 99,995% částic větších než 0,1 μm (podle MPPS metodiky 

mormy EN 1822 - 1). Velmi čistý vzduch vstupující do pracovního prosto-

ru splňuje požadavky na třídu 5 normy EN ISO 14-644 a požadavky třídy 

A a B GMP směrnice Evropské unie pro farmaceutický průmysl. Vzorky v 

pracovním prostoru jsou tedy ochráněny před jakoukoli vnější kontami-

nací. Box je možné dovybavit uhlíkovým filtrem, který zajistí odfiltrování 

plynných znečišťujících látek, přítomných v okolním vzduchu. Ovládání 

je komfortní a jednoduché pomocí digitálního ovládacího panelu s dis-

plejem. Kontrolní jednotka monitoruje tok vzduchu a varuje uživatele 

pomocí vizuálního a akustického alarmu v případě poruchy ventilátoru. 

Mechanický anemometr navíc indikuje sílu proudění a umožňuje tak i 

například odhadnout stupeň nasycení filtru. Dalším standardním vyba-

vením je vnitřní osvětlení s krytím IP67, tvoří jej 18W zářivka (1 až 3 kusy 

dle velikosti boxu) a vstupní port na bočních stranách pro přivedení 

např. elektrické energie. Boční a přední stěny jsou z  8mm silného ak-

rylátového skla, na přání je možné z tohoto materiálu i zhotovení zadní 

stěny. Pracovní plocha je ve standardu skleněná, lze objednat provedení 

z fenolové pryskyřice nebo nerezové, obě s retenčním žlábkem. Boxy lze 

provozovat na pracovním stole nebo je možné doobjednat stojan (po-

jízdný u menších modelů nebo stacionární).

Boxy pro ochranu produktu captair®flow

Technická data: 321 391 483 714
Rozm. vnitřní D. x 
Hl. x V.

764 x 549 x 866 
mm

965 x 522 x 860 
mm

1173 x 695 x 1040 
mm

1765 x 695 x 1040 
mm

Rozm. vnější D. x Hl. 
x V. (min/max)

825 x 630 x 
1160/1345 mm

1000 x 630 x 
1160/1345 mm

1275 x 800 x 
1315/1495 mm

1800 x 800 x 
1315/1495 mm

Počet ventilátorů 1 1 3 4
Průtok vzduchu 305 m3/h 305 m3/h 445 m3/h 590 m3/h
Příkon 70 W 70 W 191 W 261 W

Biologický izolátor IZO 85
Mikrobiologicky bezpečnostní box třídy III., dle ČSN EN 

12469, je určen pro aplikace vyžadující laminární prou-

dění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou 

a bakteriální kontaminací a současně požadující úplnou 

ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného 

produktu. Biologický izolátor IZO 85 je řešen jako přenos-

né zařízení, nebo pro použití v  mobilních prostředcích. 

Od vlastní skříně MSC lze jednoduše demontovat mate-

riálovou propust a ventilátor. Zařízení je zejména vhodné 

pro záchranné sbory, veterináře a další rychle zřizovaná 

pracoviště. IZO 85 je vybaven materiálovou propustí, 

Název Kč za ks
Biologický izolátor IZO 85 9795.0350 265 000,-

Technické údaje: IZO 85
Vnější rozměry mm (š. x v. x hl.): 1300 x 680 x 620
Vnitř. rozměry mm (š. x v. x hl.): 800 x 500 x 530

hypalonovými rukavicemi, germicidním zářičem, vstupním a dvěma vý-

stupními filtry HEPA s účinností 99,999%. Pracovní prostor boxu zajišťuje 

třídu čistoty ISO 5 dle ČSN EN ISO 14644. Maximální pohodlí při práci je 

podpořeno velmi tichým chodem (<55 dBA) a výkonným, plynule regu-

lovatelným, osvětlením (až 2000 lx).  V základním provedení je osazen 

UV světlem, dekontaminační sprchou, nerezovým pracovním prosto-

rem, vodotěsnou vanou s uzavíratelnou výpustí, elektrickou zásuvkou. 

Na přání zákazníka je možné provedení i dalších úprav a včetně integra-

ce klientových přístrojů (měřidla, speciální vstupy, kamery, monitoring, 

IT technologie). 

Laminární boxy a biohazardy Labox
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Kvalitní box s jednoduchou ovladatelností, bezporuchovým provozem, 

výbornou servisní podporou a  možností nadstandardních klientských 

úprav. Box je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu 

pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací. Plně 

automatizovaný provoz, který je řízený mikroprocesorovou jednotkou 

zajišťuje automatické nastavení potřebných parametrů. Využití elektro-

nicky řízených EC motorů zabezpečuje tichý (<55 dBA) a úsporný chod. 

Rychlost proudění lze nastavit v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s. Pracovní prostor 

boxu zajišťuje třídu čistoty ISO 5 dle ČSN EN ISO 14644, resp. A dle GMP 

/ SÚKL. Intenzita osvětlení na pracovní ploše je min. 700 lx. Pro maximál-

ní světelnou pohodu jsou boční stěny boxu prosklené v celém profilu. 

V základním provedení je box vybaven nerezovou pracovní deskou, vy-

soceúčinnou filtrací HEPA s účinností 99,999%, plný i útlumový provoz, 

zvýšená bezpečnost přístrojů a uživatele pomocí zabudovaného prou-

dového chrániče. Volitelně je možné provést individuální úpravy např. 

diodové osvětlení pro práci s  DNA, instalace přídavných speciálních 

doplňků či integrace technologie zákazníka (integrace mikroskopu, in-

kubátoru, vyhřívané desky, antivibrační vložky, LCD monitoru aj.).

Laminární boxy v závěsném provedení jsou použitelné všude tam, kde 

je nutné nejen vykonávat pracovní operace v  bezprašném prostředí 

(chrání před částicovou a bakteriální kontaminací), ale i plně eliminovat 

vibrace způsobovaných konvenčním laminárním boxem. Laminární box 

lze zavěsit na stěnu nebo na speciální závěsnou konstrukci.  Pracovní 

prostor boxu zajišťuje třídu čistoty ISO 5 dle ČSN EN ISO 14644, resp. 

A dle GMP / SÚKL. Po obvodu je pracovní prostor závěsného laminární-

ho boxu ohraničena buď plastovými lamelovými závěsy nebo zástěnami 

z organického skla. Plně automatizovaný provoz, který je řízený mikro-

procesorovou jednotkou zajišťuje automatické nastavení potřebných 

parametrů. Využití elektronicky řízených EC motorů zabezpečuje tichý 

(<55 dBA) a úsporný chod. Rychlost proudění lze nastavit v rozsahu 0,2 

až 0,6 m/s. Na přání je možné provést individuální úpravy, instalace pří-

davných speciálních doplňků či integrace technologie zákazníka.

Laminární box FBB 120

Závěsný laminární box FBB 120-R

Technické údaje: FBB 120-12 FBB 120-16 FBB 120-20 FBB 120-24
Vnější rozměry mm 
(š. x v. x hl.):

1180 x 1250 x 575 1580 x 1250 x 575 1980 x 1250 x 575 2340 x 1250 x 575

Vnitř. rozměry mm 
(š. x v. x hl.):

1160 x 800 x 565 1560 x 800 x 565 1960 x 800 x 565 2320 x 800 x 565

Název Kč za ks
Laminární box FBB 120-12 9795.0010 83 900,-
Laminární box FBB 120-16 9795.0020 103 500,-
Laminární box FBB 120-20 9795.0030 159 000,-
Laminární box FBB 120-24 9795.0040 167 800,-

Název Kč za ks
Závěsný laminární box FBB 120-12-R 9795.0100 97 300,-
Závěsný laminární box FBB 120-16-R 9795.0110 118 500,-
Závěsný laminární box FBB 120-24-R 9795.0120 194 600,-

Technické údaje: FBB 120-12-R FBB 120-16-R FBB 120-24-R
Vnější rozměry mm (š. x hl.): 1180 x 570 mm 1580 x 570 mm 2380 x 570 mm
Vnitř. rozměry mm (š. x hl.): 1160 x 565 mm 1560 x 565 mm 2380 x 565 mm
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Laminární moduly jsou použitelné všude tam, kde je nutné vykonávat 

pracovní operace v bezprašném prostředí, například zdravotnictví, far-

macii, jemné mechanice, optice, elektronice apod. Standardně jsou vy-

užívány moduly ve dvou rozměrových variantách 1200 x 600 a 1600 x 

600 mm. Jednotlivé moduly lze sestavovat do řad a vytvářet tak souvislé 

pracovní linky s laminárním prouděním vzduchu nad pracovními stoly 

nebo technologickými linkami. Pracovní linka je tak chráněna před čás-

ticovou a bakteriální kontaminací. Plně automatizovaný provoz, který je 

řízený mikroprocesorovou jednotkou zajišťuje automatické nastavení 

potřebných parametrů. Rychlost proudění lze nastavit v rozsahu 0,2 až 

0,6 m/s. Pracovní prostor boxu zajišťuje třídu čistoty ISO 5 dle ČSN EN 

ISO 14644, resp. A dle GMP / SÚKL. Po obvodu je pracovní sestava la-

minárních modulů ohraničena buď plastovými lamelovými závěsy nebo 

zástěnami z organického skla. Na přání zákazníka je možné provedení 

i dalších úprav dle individuálního přání zákazníka (pevná stěna, speciál-

ní držáky, sušící tyč, LCD monitor, barevné úpravy, osazení kontinuální-

ho monitoringu aj.). Vzhledem k variabilitě systému je možné pokrývat 

libovolné pracovní plochy, tak aby maximálně vyhovovali Vašim potře-

bám. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Mikrobiologicky bezpečnostní box třídy II., dle ČSN EN 12469, je určen 

pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu pro-

duktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující 

ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu. V pra-

covním prostoru je zajištěna třída čistoty ISO 5 dle ČSN EN ISO 14644-1 

(resp. A dle GMP / SÚKL). Pracovní prostor boxu je plně uzavíratelný mír-

ně zešikmeným netříštivým bezpečnostním sklem zabraňujícím odles-

kům a dávajícím dobrý výhled do pracovního prostoru boxu. Chod boxu 

je tichý (<55 dBA) a úsporný, což zajišťuje jednak využití EC motorů, tak 

i moderní elektronické řízení. Konstrukce boxu umožňuje jednoduchou 

čistitelnost a dekontaminovatelnost. Pohodlí při práci podporuje i mož-

nost plynulé regulace osvětlení (až 1300 lx). V základním provedení je 

osazen UV světlem. Volitelně lze provést individuální úpravy, instalace 

přídavných speciálních doplňků a další.

Příklad konkrétních sestav:

Laminární modulární systém FBB 120 Portal

Název Kč za ks
Laminární modulární systém FBB 120-12 Portal 2 9795.0200 247 000,-
Laminární modulární systém FBB 120-12 Portal 3 9795.0210 315 000,-
Laminární modulární systém FBB 120-12 Portal 4 9795.0220 385 000,-

Laminární modulární systém FBB 120-16 Portal 2 9795.0250 269 000,-
Laminární modulární systém FBB 120-16 Portal 3 9795.0260 348 000,-
Laminární modulární systém FBB 120-16 Portal 4 9795.0270 429 000,-
Ceny tohoto systému jsou pouze orientační, pro kompletní nacenění je 
nutná zákaznická konfigurace! 

Název Kč za ks
Biologicky bezpečnostní box řady MB 120 9795.0300 181 940,-
Biologicky bezpečnostní box řady MB 180 9795.0310 209 850,-

Modul 12: FBB 120-12 Portal 2 FBB 120-12 Portal 3 FBB 120-12 Portal 4
Vnější rozměry 
mm (š. x hl. x v):

1450 x 1320 x 2400-
2900*

2015 x 1320 x 2400-
2900*

2580 x 1320 x 2400-
2900*

Vnitř. rozměry 
mm (š. x hl. x v):

1160 x 1130 x 2000-
2500*

1695 x 1160 x 2000-
2500*

2320 x 1160 x 2000-
2500*

* výšku je možné upravit dle přání zákazníka

Modul 16: FBB 120-16 Portal 2 FBB 120-16 Portal 3 FBB 120-16 Portal 4
Vnější rozměry 
mm (š. x hl. x v):

1580 x 1320 x 2400-
2900*

2175 x 1320 x 2400-
2900*

3160 x 1320 x 2400-
2900*

Vnitř. rozměry 
mm (š. x hl. x v):

1290 x 1130 x 2000-
2500*

1885 x 1160 x 2000-
2500*

2900 x 1160 x 2000-
2500*

* výšku je možné upravit dle přání zákazníka

Technické údaje: MB 120 MB 180
Vnější rozměry mm (š. x v. x hl.): 1240 x 1400 x 760 1850 x 1400 x 760 
Vnitř. rozměry mm (š. x v. x hl.): 1200 x 620 x 540 1810 x 620 x 540

Biologicky bezpečnostní box řady MB
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Thermo Scientific Barnstead MicroPure

Thermo Scientific Barnstead Pacific RO

Malý systém na výrobu ultračisté vody typu I  z  předu-

pravené vody (destilované, deionizované nebo uprave-

né reverzní osmózou). Je vhodný pro laboratoře s denní 

spotřebou do 15 l upravené vody. Jako zdroj vstupní 

vody lze přímo použít jakýkoli systém předúpravy vody 

nebo objednat systém se 6 l zásobníkem. Výstupní voda 

Pět systémů s různým výkonem, produkující reverzně os-

moticky čištěnou vodu z vodovodní vody. Vstupní voda 

by měla být změkčena nebo stabilizována její tvrdost. 

Tyto kompaktní systémy mohou sloužit jako zdroj před-

čištěné vody pro systémy produkující ultračistou vodu. 

Odstraňují z vody organické i anorganické kontaminan-

ty, mikroorganismy, částice a koloidy. Mikroprocesorové 

Technická data:
Výkon 1,5 l/min (1,0 l/min verze UF)
Vodivost výst. vody 0,055 μS/cm
Rezistivita až 18 MΩ.cm
Organické látky 5 - 10 ppb TOC (bez UV)

1 - 5 ppb TOC (UV)
Endotoxiny 0,001 EU/ml (verze s UF filtrem)
Bakterie <1 CFU/mL
Částice v 1 ml <1
Rozměry 305 x 300 x 545 mm

305 x 400 x 545 mm (s 6 l zásobníkem)
Připojovací závit R 3/4
Příkon cca. 60 W

Název Kč za ks
Systém MicroPure 8007.0050 88 250,-
Systém MicroPure UF 8007.0055 101 430,-
Systém MicroPure UV 8007.0060 102 730,-
Systém MicroPure UV-UF 8007.0065 113 260,-
Systém MicroPure ST, se 6 l zásobníkem 8007.0070 94 570,-
Systém MicroPure UF ST, se 6 l zásobníkem 8007.0075 109 050,-
Systém MicroPure UV ST, se 6 l zásobníkem 8007.0080 107 750,-
Systém MicroPure UV-UF ST, se 6 l zásobníkem 8007.0085 119 600,-
Držák systému na zeď 8007.0090 3 410,-

Náhradní ultračistící patrona MicroPure 8007.0092 12 070,-
Náhradní UV lampa MicroPure 8007.0093 6 220,-
Náhradní sterilní filtr 0,2 μm pro MicroPure 8007.0094 3 700,-
Další spotřební materiál a příslušenství nabídneme na dotaz.

Název Kč za ks
Systém Pacific RO 3, 3 l/hod 8007.0010 81 670,-
Systém Pacific RO 7, 7 l/hod 8007.0012 93 520,-
Systém Pacific RO 12, 12 l/hod 8007.0014 108 000,-
Systém Pacific RO 20, 20 l/hod 8007.0016 129 060,-
Systém Pacific RO 40, 40 l/hod 8007.0018 150 150,-

MicroPure se 6 l zásobníkem

vyhovuje požadavkům  ASTM, CAP, ISO a NCCLS. Systém je kompaktního 

provedení, lze jej provozovat na stole nebo zavěsit na zeď, má měřiče 

vodivosti vstupní i  výstupní vody s  nastavitelnými limity. Řízení je mi-

kroprocesorové, výklopný ovládací panel na podsvíceném LCD displeji 

zobrazuje kontinuálně měření vodivosti, výstupní výkon je regulova-

telný. Výměna čistící patrony je velmi snadná. Systém je dodáván s re-

dukčním ventilem, čistící patronou a 0,2 μm sterilním výstupním filtrem. 

K dispozici je v několika provedeních - jako základní verze, pak model UF 

s výstupním filtrem endotoxinů, verze s UV lampou a verze s kombinací 

UV lampy a UF filtru. 

řízení zajišťuje automatický provoz a stálou kontrolu parametrů vody. 

Přehledný displej zobrazuje vodivost produkované vody, módy provo-

zu a zaplnění zásobníku (v případě jeho zakoupení), systém má hodiny 

reálného času a díky RS 232 rozhraní lze provoz dokumentovat dle GLP 

standardů. K přístrojům lze objednat 30, 60 nebo 100 l PE zásobník s hla-

dinoměrem, případně i s čerpadlem. Systémy Pacific se dodávají s držá-

kem na zeď, RO čistícím modulem a redukčním ventilem. Doporučuje se 

objednat předčistící modul s uhlíkovou vložkou , 5 um filtrem pevných 

částic a stabilizátorem tvrdosti vstupní vody. 

Zásobníky, náhradní čistící moduly a další spotřební materiál a příslušenství 

nabídneme na dotaz.

Technická data: Pacific RO 3 Pacific RO 7 Pacific RO 12 Pacific RO 20 Pacific RO 40
Výkon při 15 °C (l/hod) 3 7 12 20 40
Odsolení (%) 98
Záchyt částic a 
mikroorganismů (%)

99

Prac. tlak (bar) 2 - 6
Rozměry 372 x 330 x 603 mm
Připojovací závit R 3/4
Příkon cca. 100 W

Systémy na úpravu vody Thermo Scientific
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Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure

Systémy produkující ultra čistou a  čistou vody typu I  a  II vody přímo 

z neupravené vodovodní vody. Obsahují integrovaný modul předúpra-

vy vody s aktivním uhlím, filtrem pevných částic a iontoměničem. Jsou 

vhodné pro laboratoře s  denní spotřebou až do 150 l upravené vody. 

Modely s výkonem 3 a 6 l/hod mají integrovaný zásobník 6 l s mikrobio-

logickým filtrem, pro model s výkonem 12 l/hod lze objednat zásobník 

na 30 nebo 60 l upravené vody. Pro zachování kvality upravené vody 

jsou systémy vybaveny recirkulační pumpou pro automatickou cirkulaci 

vody v zásobníku. Systémy jsou kompaktního provedení, lze je provo-

zovat na stole nebo zavěsit na zeď. Mají kontinuální měřiče vodivosti 

se zobrazením měření na výklopném ovládacím panelu s podsvíceným 

LCD displejem. Vybaveny jsou také výstupem RS 232. Výměna čistících 

patron je uživatelsky velmi snadná. Systémy se dodávají komplet s čistí-

cími patronami, sterilním 0,2 μm výstupním filtrem (autoklávovatelným) 

a redukčním ventilem. K dispozici jsou v několika provedeních - základní 

verze, pak model UF s výstupním filtrem endotoxinů, verze s UV lampou 

a verze s kombinací UV lampy a UF filtru. 

Technická data:
Výkon 3 , 6 nebo 12 l/hod
Parametry vody typu II
Rezistivita 15 - 10 MΩ.cm
Vodivost 0,067 - 0,1 μS/cm
Parametry vody typu I
Rezistivita 18,2 MΩ.cm
Vodivost 0,055 μS/cm
Organické látky 5 - 10 ppb TOC (bez UV)

1 - 5 ppb TOC (UV)
Endotoxiny 0,001 EU/ml (verze s UF filtrem)
Bakterie <1 CFU/mL
Částice v 1 ml <1
Rozměry 305 x 400 x 545 mm
Vstupní tlak 2 - 6 bar
Připojovací závit R 1/4
Příkon cca. 60 W

Název Kč za ks
Systém Smart2Pure 3, 3 l/h 8007.0100 98 540,-
Systém Smart2Pure 6, 6 l/h 8007.0105 124 540,-
Systém Smart2Pure 3 UF, 3 l/h 8007.0110 108 840,-
Systém Smart2Pure 6 UF, 6 l/h 8007.0115 134 840,-
Systém Smart2Pure 3 UV, 3 l/h 8007.0120 114 400,-
Systém Smart2Pure 6 UV, 6 l/h 8007.0125 140 400,-
Systém Smart2Pure 3 UV-UF, 3 l/h 8007.0130 128 700,-
Systém Smart2Pure 6 UV-UF, 6 l/h 8007.0135 154 700,-

Systém Smart2Pure 12, 12 l/h, bez zásobníku 8007.0150 137 800,-
Systém Smart2Pure 12 UF, 12 l/h, bez zásobníku 8007.0155 149 500,-
Systém Smart2Pure 12 UV, 12 l/h, bez zásobníku 8007.0160 157 300,-
Systém Smart2Pure 12 UV-UF, 12 l/h, bez zásobníku 8007.0165 171 080,-
Zásobník 30 l s hladinoměrem, pro Smart2Pure 12 8007.0180 18 880,-
Zásobník 60 l s hladinoměrem, pro Smart2Pure 12 8007.0182 16 700,-
Sterilní přepad pro zásobník 8007.0184 2 810,-
Sterilní dýchací filtr pro zásobník 8007.0186 4 890,-
UV desinfekční systém pro 30/60L zásobník 8007.0188 10 530,-
Držák na zeď pro 30 l zásobník 8007.0190 5 050,-
Držák na zeď pro 60 l zásobník 8007.0192 5 050,-

Držák na zeď pro Smart2Pure 3, 6 nebo 12 8007.0196 3 410,-
Náhradní předčistící patrona pro Smart2Pure 3 l/h 8007.0198 5 850,-
Náhradní předčistící patrona pro Smart2Pure 6 l/h 8007.0200 6 970,-
Náhradní předčistící patrona pro Smart2Pure 12 l/h 8007.0202 8 480,-
Náhradní ultračistící patrona pro Smart2Pure 3, 6 nebo 12 8007.0204 8 840,-
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Thermo Scientific Barnstead GenPure

GenPure jsou systémy pro úpravu vody pro náročné a citlivé aplikace. 

Produkují ultračistou vodu typu I, splňující nároky norem ASTM, ISO 

3696,  ASTM D1193 a CLSI-CLRW v množství až do 200 l za den. Kvalita 

vody je neustále monitorována a  jakékoli překročení hodnot je ihned 

indikováno. Je měřena vodivost mezi nastavitelnými limity, čidlo ma 

autokalibraci a  sondu teploty pro teplotní kompenzaci. Dále je moni-

toriován zdroj UV záření a volitelně lze objednat systémy s online mo-

nitoringem obsahu organických látek (TOC). Tím lze zajistit maximální 

kvalitu výstupní ultračisté vody. vstupní voda musí být předupravená 

(destilovaná, deionizovaná nebo upravená reverzní osmózou). Systém je 

dodáván kompletně ihned k použití, součástí dodávky je vstupní tlakový 

spínač, držák na zeď, UV lampa (u systémů UV), ultračistící kazeta a ste-

rilní výstupní filtr. Čistící kazeta je komfortně a rychle vyměnitelná díky 

Aquastop rychlospojce a  to i  během provozu. Digitální mikroproceso-

rem řízená elektronika automaticky monitoruje a ukládá poruchy a hlá-

šení za poslední čtyři týdny provozu. Ovládání probíhá na výklopném 

ovládacím panelu se čtyřřádkovým alfanumerickým displejem. Ovládací 

systém má realtime hodiny, přístup lze chránit heslem pro zabránění 

neoprávněným změnám nastavení. Systémy jsou vybaveny RS-232 roz-

hraním pro přenost naměřených dat, závad, datumu a času do PC nebo 

na tiskárnu, vše dle standardů GLP. Systémy jsou k dispozici v několika 

provedeních - jako základní verze, UF model s výstupním filtrem endoto-

xinů, verze s UV lampou a verze s kombinací UV lampy a UF filtru.

Můžeme nabídnout další sofistikované systémy na úpravu vody Thermo 

Scientific Barnstead (GenPure xCAD a GenPure Pro). Základní informace 

a nabídku s prosím vyžádejte. 

Technická data:
Výkon až 2 l/min
Vodivost výst. vody 0,055 μS/cm
Rezistivita 18,2 MΩ.cm
Organické látky 5 - 10 ppb TOC (bez UV)

1 - 5 ppb TOC (UV)
Endotoxiny 0,001 EU/ml (verze s UF filtrem)
Bakterie <1 CFU/mL
Částice 0,22 μl v 1 ml <1
Rozměry 372 x 330 x 615 mm 
Vstupní tlak 2 - 6 bar
Připojovací závit R 3/4
Příkon cca. 100 W

Základní parametry vstupní vody by měly splňovat tyto limity:
Vodivost < 2 μS/cm
TOC max 50 ppb 
bakterie < 100 CFU/mL 
Zákal < 1,0 NTU
Teplota 2 - 35 °C 
Tlak 0,1 - 6 bar

Název Kč za ks
Systém GenPure 8007.0300 142 640,-
Systém GenPure UF 8007.0305 154 500,-
Systém GenPure UV 8007.0310 162 400,-
Systém GenPure UV TOC, s monitoringem org. látek 8007.0315 175 560,-
Systém GenPure UF/UV 8007.0320 174 230,-
Systém GenPure UF/UV TOC, s monitoringem org. látek 8007.0325 187 410,-

Náhradní ultračistící kazeta GenPure 8007.0350 12 070,-
Náhradní UV lampa GenPure 8007.0352 6 530,-
Náhradní sterilní filtr 0,2 μm 8007.0354 3 700,-
Desinfekční kazeta GenPure 8007.0356 9 000,-

Jednoduchá výměna čistící kazety
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RiOs™ 3, 5, 8

Systémy RiOs produkují vodu typu III reverzní osmózou z  vody vodo-

vodní a jsou určeny pro nekritické laboratorní aplikace (zdroj pro myčky 

nebo pro systémy produkující ultračistou vodu).

VÝHODY:

• Efektivní odstranění iontů (> 96 %), organických látek, bakterií a částic 

a ostatních kontaminantů  (> 99 %)

• Spotřebním materiálem je „all-in-one“ patrona, která obsahuje před-

čištění vodovodní vody a reverzně osmotickou membránu

• Údržba je redukovaná na  výměnu pouze jedné patrony jednou až 

dvakrát ročně

• Podsvětlený barevný displej zobrazuje vodivost, teplotu a  hladinu 

vody v zásobníku a informace týkající se výměny patrony

• Systém RiOs™ 3 má vestavěný zásobník na  6 litrů, pro RiOs™ 5 a  8 

a větší denní spotřebu jsou určeny 30 nebo 60 l zásobníky

• Systém je možno umístit na stůl nebo pověsit na zeď

Systémy na úpravu vody Merck Millipore SMART

RiOs-DI™ 3 UV

Systém RiOs-DI 3 UV efektivně kombinuje technologie reverzní osmózy 

a deionizace k produkci velmi kvalitní analyticky čisté vody (Typ II) s vy-

sokou rezistivitou a nízkým TOC 

VÝHODY: 

•  Efektivní odstranění iontů, organických látek, bakterií a částic

•  Vestavěná UV lampa je ideální pro aplikace vyžadující nízký obsah 

bakterií. Systém je k dispozici i bez UV lampy.

•  Spotřebním materiálem je unikátní „all-in-one“ patrona, která obsa-

huje předčištění vodovodní vody, reverzně osmotickou membránu 

a iontově výměnné pryskyřice

•  Údržba je redukovaná na rychlou výměnu pouze jedné patrony 

•  Podsvětlený barevný displej zobrazuje vodivost, teplotu a  hladinu 

vody v zásobníku

•  Systém má vestavěný zásobník na 6 litrů, pro větší denní spotřebu je 

možné propojit s 30-ti litrovým zásobníkem Millipore

•  Systém je možno umístit na stůl nebo pověsit na zeď

Výkon systému
Výkon 3 l/hod
Denní spotřeba do 10 litrů za den
Rezistivita >10 MΩ.cm
Obsah org. látek <30 ppb TOC (UV)

Rozměry: 50x29x33 cm (vxšxh)

Operační hmotnost: 7,3 kg

Název Kč za kus
RiOs DI 3 Smart 8005.0460 92 357,-
RiOs DI 3 UV Smart 8005.0461 100 744,-
SmartPak pro RiOs-DI 8005.0462 9 823,-
Držák na zavěšení systému RiOs 3, RiOs 3-DI a Direct-Q 3 na zeď 8005.0454 4 208,-

Ekonomické a  praktické řešení potřeb čisté vody typu 

III, II a I podle ČSN ISO 3696, ASTM, ISO a CLRW. Systémy 

řady Smart jsou navrženy pro ty, kteří hledají kompaktní, malý, jednodu-

še ovladatelný přístroj s minimální a snadnou údržbou.

Technická data: RiOs™ 3 RiOs™ 5 RiOs™ 8
Výkon 3 l/hod 5 l/hod 8 l/hod
Rozměry: 54 x 29 x 33 cm 50 x 29 x 28,3 cm 50 x 29 x 28,3 cm

Název Kč za kus
RiOs 3 systém 8005.0410 62 820,-
RiOs 5 systém 8005.0412 78 624,-
RiOs 8 systém 8005.0415 94 349,-
SmartPak pro RiOs 8005.0452 7 853,-
Držák na zavěšení systému RiOs 3, RiOs 3-DI a Direct-Q 3 na zeď 8005.0454 4 208,-
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Systém Synergy je určen k produkci ultračisté vody (Typ 

I) pro laboratoře se spotřebou do 100 litrů za den. Vhod-

ný pro náročné kritické aplikace HPLC, IC, MS, moleku-

lární biologii, proteomiku/genomiku (s koncovým filtrem 

Biopak®).

VÝHODY:

• Produkce ultračisté vody Typ I podle potřeby z předem 

upravené vody (reverzně osmotické, deionizované 

nebo destilované)

• K  dispozici s  vestavěnou UV lampou emitující záření 

s vlnovými délkami 185 a 254 nm k produkci ultračisté 

vody s nízkým obsahem organických látek pro aplika-

ce citlivé na organické kontaminanty.

• S koncovým filtrem Biopak® je voda vhodná pro apli-

kace citlivé na pyrogeny a nukleázy Technická data:
Výkon >1,5 l/min

18,2 MΩ·cm @ 25°C
Organické látky <5 ppb TOC (UV)

<10 ppb TOC (bez UV) 
(bez endotoxinů a nukleáz při použití koncového filtru Biopak®)

Rozměry 54 x 29 x 28,3 cm

Název Kč za kus
Synergy Smart 8005.0510 99 590,-
Synergy Smart - UV 8005.0512 120 557,-
Synergy pak 1, pro vstupní vodu upravenou RO nebo destilovanou 8005.0514 8 431,-
Synergy pak 2, pro vstupní vodu upravenou RO nebo deionizovanou 8005.0515 8 431,-
Tlakový regulátor, pro napojení systému na rozvod čisté vody 8005.0338 7 170,-
Millipak Express 20 8005.0116 3 835,-
BioPak, ultrafiltr na odstranění nukleáz a pyrogenních látek 8005.0117 5 805,-
Držák na zavěšení systému Synergy na zeď 8005.0519 3 178,-

Produkuje vodu Typ I a Typ III přímo z vodovodní vody. 

Systém je ideální pro laboratoře s denní spotřebou do 

150 litrů (Typu III) nebo do 15 litrů (Typu I).

VÝHODY:

• Produkce ultračisté vody Typu I (>500 ml/min) podle 

potřeby přímo z vodovodní vody

• Vestavěná UV lampa emituje záření o vlnové délce 

185 a 254 nm k produkci ultračisté vody s nízkým 

obsahem organických látek pro aplikace citlivé na or-

ganické kontaminanty.

• S koncovým filtrem BioPak™ je voda vhodná pro 

aplikace citlivé na pyrogeny a nukleázy

• Produkce vody Typ III (reverzní osmózou) pro základní 

laboratorní aplikace s výkonem 3, 5 nebo 8 l/hod. 

Vodu Typu III lze jednoduše odebrat z vestavěného 6 l 

zásobníku. Pro Direct-Q® 5 a 8 a větší denní spotřebu 

lze využít 30 nebo 60 litrový zásobník

Název Kč za kus
Direct Q3 Smart 8005.0110 97 546,-
Direct Q3 Smart - UV 8005.0112 112 694,-
Direct Q5 Smart - UV 8005.0130 120 557,-
Direct Q8 Smart - UV 8005.0132 123 178,-
Smart Pak pro Direct Q3 8005.0114 12 870,-
Smart Pak pro Direct Q5 8005.0140 12 502,-
Smart Pak pro Direct Q8 8005.0142 17 072,-
Millipak Express 20 8005.0116 3 835,-
Bio Pak, ultrafiltr na odstranění nukleáz a pyrogenních látek 8005.0117 5 805,-

Technická data: Direct-Q® 3 UV Direct-Q® 5 UV Direct-Q® 8 UV
Ultračistá voda (Typ I)
Výkon >500 ml/min
Rezistivita 18.2 MΩ·cm @ 25°C
Organické látky <5 ppb TOC (UV)

<10 ppb TOC (bez UV)
(bez endotoxinů a nukleáz při použití koncového filtru Biopak®)

Čistá voda (Typ III)
Výkon 3 l/hod 5 l/hod 8 l/hod
Vlastnosti 95–99 % odstranění iontů, organických látek, částic a bakterií
Rozměry 54 x 29 x 35 cm 54 x 29 x 28,3 cm 54 x 29 x 28,3 cm

• Údržba je redukovaná na rychlou výměnu pouze jedné patrony 

jednou až dvakrát ročně. 

• Podsvětlený barevný displej zobrazuje operační parametry, kvalitu 

produkované vody a hladinu vody v zásobníku.

• Výstražné hlášení pro případ náhlého zhoršení kvality produkované 

vody.

• Odběr ultračisté vody přes koncový filtr nasazený přímo na systém 

nebo přes koncový filtr nasazený na flexibilní odběrovou jednotku 

(Remote Unit) do vzdálenosti 2 m od systému.

• Možno nastavit objem odebírané vody

• Systém je možno umístit na stůl nebo pověsit na zeď

• Údržba je redukovaná na rychlou výměnu pouze jedné patrony jed-

nou až dvakrát ročně. 

• Podsvětlený barevný displej zobrazuje operační parametry a kvalitu 

produkované vody.

• Výstražné hlášení pro případ náhlého zhoršení kvality produkované 

vody.

• Odběr ultračisté vody přes koncový filtr nasazený přímo na systém 

nebo přes koncový filtr nasazený na flexibilní odběrovou jednotku 

(Remote Unit) do vzdálenosti 2 m od systému.

• Výběr ze 3 typů čisticích patron a  výběr koncových filtrů umožňuje 

zařízení využít pro všechny aplikace náročné na kvalitu vody.

• Možno nastavit objem odebírané vody, systém je bez zásobníku

• Systém je možno umístit na stůl nebo pověsit na zeď

Direct-Q® 3, 5, 8 UV

Synergy® a Synergy® UV
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Simplicity® a Simplicity® UV

Systém Simplicity je určen k produkci ultračisté vody (Typ I) pro labora-

toře se spotřebou do 5 litrů za den.

VÝHODY:

• Produkce ultračisté vody Typ I podle potřeby z předem upravené vody 

(reverzně osmotické, deionizované nebo destilované) 

• Vestavěný odnímatelný zásobník na předupravenou vodu s objemem 

2 litry

• K dispozici s vestavěnou UV lampou emitující záření s vlnovými délka-

mi 185 a 254 nm k produkci ultračisté vody s nízkým obsahem orga-

nických látek pro aplikace citlivé na organické kontaminanty.

• Údržba je redukovaná na rychlou výměnu pouze jedné patrony jed-

nou až dvakrát ročně. 

• Podsvětlený barevný displej zobrazuje operační parametry a kvalitu 

produkované vody (v závislosti na kvalitě vstupní vody).

• Výstražné hlášení pro případ náhlého zhoršení kvality produkované 

vody.

• Odběrové místo přizpůsobeno rozdílné velikosti laboratorních nádob.

• Možno nastavit objem odebírané vody

Zásobníky Millipore

Hlavním problémem při skladování vody je snižování kvality vody s ča-

sem. Zásobníky Millipore jsou navrženy tak, aby vodu vodu efektivně 

ochránily před kontaminací z okolí. Kompaktní zásobníky jsou vyrobeny 

z  polyethylenu s  minimální extrakcí látek do  vody. Dýchací filtr chrání 

vnitřní atmosféru před kontaminací organickými látkami, bakteriemi 

a CO2.

Název Kč za kus
PE zásobník 30 l 8005.0901 18 359,-
PE zásobník 60 l 8005.0903 26 528,-
PE zásobník 100l 8005.0905 35 274,-
Filtr dýchací k zásobníku 8005.0910 2 233,-

Název Kč za kus
Simplicity systém 8005.0210 80 511,-
Simplicity UV systém 8005.0212 93 928,-
Simplipak 1 kit, pro vodu upravenou RO nebo destilací 8005.0214 5 883,-
Simplipak 2 kit, pro vodu upravenou RO nebo čistou deionizací 8005.0215 5 883,-

Technická data:
Výkon >500 ml/min
Rezistivita 18.2 MΩ·cm @ 25°C
Organické látky <5 ppb TOC (UV)

<15 ppb TOC (bez UV)
(bez endotoxinů a nukleáz při použití koncového filtru Biopak®)

Rozměry 51 x 29 x 36 cm
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DIWA

Přístroje řady DIWA jsou velmi kompaktní přístroje s jednoduchou ob-

sluhou, jsou určeny pro přípravu velmi čisté vody z pitné vody. Čistící 

proces vždy začíná odstraněním mechanických částic na filtru a chlóru 

na filtru s aktivním uhlím. Dále následuje modul reverzní osmózy s účin-

ností cca 92-95% (velmi záleží na kvalitě vstupní vody), tento modul sou-

časně odstraňuje bakterie a mikroorganismy. Na  závěr může být voda 

dočištěna iontoměničem až na  hodnoty pod 1 uS.cm-1. Řada DIWA je 

vybavena kontrolou vodivosti výstupní vody, při překročení přednasta-

vené hodnoty (nastavuje se u výrobce) se přístroj sám vypne. Na přání 

může být za příplatek na výstupu zařazen mikrobiální filtr.

Výrobce nabízí několik verzí lišících se výkonem a osazením jednotlivými 
prvky. Jednotlivá písmena znamenají prvky navíc.
ra - jen reverzní osmóza
i - iontoměnič
c - čerpadlo (doporučuje se, pokud tlak vody v řádu 
   je menší než 4 bary)
t - zásobník na 4 l přečištěné vody s automatickým hlídáním
   hladiny
Například model označený rica obsahuje reverzní osmózu, iontoměnič 
a čerpadlo.

Označení min. průtok
l/hod

Kč 
za kus

DIWA 3ra 2,5 8003.4153 18 810,-
DIWA 3rca 2,5 8003.4154 24 480,-
DIWA 3ria 2,5 8003.4155 22 005,-
DIWA 3rica 2,5 8003.4156 27 405,-
DIWA 3riat 2,5 8003.4157 31 140,-
DIWA 3ricat 2,5 8003.4158 36 810,-
DIWA 5ra 4,7 8003.4163 19 755,-
DIWA 5rca 4,7 8003.4164 25 425,-
DIWA 5ria 4,7 8003.4165 22 950,-
DIWA 5rica 4,7 8003.4166 28 350,-
DIWA 5riat 4,7 8003.4167 32 085,-
DIWA 5ricat 4,7 8003.4168 37 755,-
Náhradní moduly
Modul reverzní osmózy 3 8003.3105 2 250,-
Modul reverzní osmózy 5 8003.3106 3 100,-
Modul IWA FA 8003.4101 2 000,-
Modul IWA II (iontoměnič) 8003.4103 2 450,-

Filtrační a iontoměničová zařízení pro úpravu vody Watek

ZIWA 

Zařízení pro filtraci a snížení tvrdosti vody ZIWA je složené ze dvou ko-

lon: V první koloně je filtrační vložka, která odfiltruje nerozpustné nečis-

toty větší než 2 μm. Ve druhé koloně je katexový filtr, kde dochází k vý-

měně vápenatých a hořečnatých iontů za sodíkové. Přístroj je vybaven 

dvěma manometry, které průběžně ukazují tlakovou ztrátu na filtračním 

zařízení a tím i na nutnost výměny vložky při jejím zanesení nečistota-

mi. Katexový filtr je regenerovatelný na  místě obyčejnou kuchyňskou 

solí. Zařízení ZIWA je vhodné všude tam, kde je třeba změkčená voda, 

případně i jako předstupeň před nejmenšími z destilačních přístrojů, 

u kterých je tak možné značně zpomalit zanášení solemi Ca a Mg (vodní 

kámen).

Označení Kč za kus 
ZIWA 8003.1000 4 400,-
Náhradní filtrační vložka 8003.3103 65,-

Technické údaje:
Výkon při vstupním tlaku 0.4 MPa 12 l/hod
Pracovní tlak 0.3... 1.0 MPa
Připojení závit G3/4"
Velikost zachycených částic < 2 μm
Hmotnost 7.4 kg
Rozměry (d x v x h) 244 x 668 x 112 mm
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Pro přípravu čisté demineralizované vody, s kvalitou stejnou nebo lepší 

než z destilačního přístroje lze použít zařízení řady DEMIWA. Staveb-

nicově sdružuje kolonu filtrační, adsorpční s aktivním uhlím, reverzně-

-osmozní a volitelně iontoměničovou se směsným filtrem. Zařízení má 

samostatné měření tlaků ve  filtrační části a dále pak měření vodivosti 

na výstupu. Mikrobiální čistotu vody (např. pro potřeby lékáren) lze za-

ručit kromě pravidelné sanitace i zařazením speciálního mikrobiálního 

filtru na výstupu. Předností těchto zařízení je především velmi malá spo-

třeba vody (cca 3 až 4 l na 1 l čisté vody) v porovnání s klasickými desti-

lačními přístroji výrazně nižší, a téměř nulová spotřeba el. proudu (jen 

pro provoz vestavěného konduktometru).

Všechny typy lze dodat buďto v provedení na zeď, nebo se stojánkem. 

V místě instalace musí být zdroj tlakové pitné vody ukončený ventilem 

s vnějším závitem G 3/4“, odpad pro vypouštení koncentrátu a el. zásuv-

ka 230 V.

Označení výkon  l/hod
při p=0.45MPa

rozměry
dxšxv mm

Kč 
za kus

DEMIWA 3 ro 2.5 322x110x500 8003.3001 18 315,-
DEMIWA 3 roi 2.5 425x110x500 8003.3002 20 745,-
DEMIWA 3 ros 2.5 425x110x500 8003.3003 21 285,-
DEMIWA 3 rosa 2.5 562x110x500 8003.3004 25 875,-
DEMIWA 5 ro 4.7 322x110x500 8003.3011 19 260,-
DEMIWA 5 roi 4.7 425x110x500 8003.3012 21 645,-
DEMIWA 5 ros 4.7 425x110x500 8003.3013 22 185,-
DEMIWA 5 rosa 4.7 562x110x500 8003.3014 26 505,-
DEMIWA 10 ro 9.0 322x110x730 8003.3021 23 130,-
DEMIWA 10 roi 9.0 425x110x730 8003.3022 27 810,-
DEMIWA 10 ros 9.0 425x110x730 8003.3023 29 610,-
DEMIWA 10 rosa 9.0 562x110x790 8003.3024 34 830,-

Náhradní náplně

Název Kč za kus
Stojánek pro Demivu 8003.3100 350,-
Chlorační tableta pro sanitaci (balení 9 ks) 8003.3101 390,-
Speciální mikrobiální filtr 8003.3102 1 450,-
Vinutá filtrační vložka 8003.3103 65,-
Vložka aktivního uhlí 8003.3104 400,-
Modul reverzní osmózy 3 8003.3105 2 250,-
Modul reverzní osmózy 5 8003.3106 3 100,-
Modul reverzní osmózy 10 8003.3107 5 400,-
Náplň směsného ionexu (nová) 8003.3108 525,-

DEMIWA RO sestává z kolon filtrační, adsorpční s aktivním uhlím, a reverz-
ně-osmozní.
Hodnota vodivosti výstupní vody je cca 8 μS/cm, závisí však na
vodivosti vstupní vody, odsolení je cca 90 - 92 %.
DEMIWA ROI je jako RO + navíc iontoměničová kolona se směsným MI-
XED-BED filtrem ( katex + anex ).
Pokud není vyčerpána kapacita iontoměničové kolony, pak hodnota 
vodivosti upravené výstupní vody pro typy ROI, ROS a ROSA nepře-
vyšuje 1 μS/cm.
DEMIWA ROS je jako ROI + navíc obsahuje 2 sanitační otvory pro pohodl-
nou hygienickou údržbu přístroje.
DEMIWA ROSA je jako ROS + navíc má automatické zařízení, které zajišťu-
je uzavření solenoidového ventilu na přívodu vody, pokud překročí vodi-
vost výstupní vody určitou nastavenou mez, např. 5 μS/cm (tuto hodnotu 
lze nastavit u výrobce na přání). Pouze tento typ obsahuje už v ceně i spe-
ciální mikrobiální filtr na výstupu.

Pro lékárny je nejprodávanější typ ROS nebo ROSA.

V případě zjištění vyšších hodnot vodivosti je třeba vyměnit vypotřebova-
nou kolonu za náhradní, která je součástí příslušenství.

Vypotřebovaná kolona se zasílá poštou na regeneraci k výrobci.

Technické údaje:
Pracovní tlak 0.3... 1.0 MPa
Připojení závit G3/4"
Hmotnost dle provedení 14 až 25 kg 

Demineralizační zařízení pro úpravu vody Watek



Kat. č. Cena

702 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedená vyobrazení jsou orientační a mohou podléhat změnám.

APARATURY

IWA je zařízení, jehož základy vychází z osvědčené řady DEMIWA. Snad-

ností obsluhy jde však ještě dále díky systému výměnných kazet a ovlá-

dání funkcí přes membránovou klávesnici. Dalšími přednostmi přístroje 

jsou: -předúprava vody před reverzní osmózou a reverzní osmóza

-  automatický provoz ve spojení s hladinovým snímačem vody v zásob-

níku

-  funkce dovolující výstup produktu až po dosažení požadované kvality 

vody

-  periodický automatický proplach zabranující vytváření nánosů nečis-

tot a růstu mikroorganismů

-  sanitační čištění pomocí chloračních tablet

-  alfanumerický displej zobrazující měřené autodiagno stikované para-

metry a další funkce

-  koncové dočištění výstupní vody ionexovým způsobem

- výstupní mikrobiální filtr

IWA roso - voda pro analytické účely nebo speciální použití. Se speciál-

ní náplní Organit v modulu IWA IO vyčistí výstupní vodu až na hodnotu 

18 M /cm a minimalizuje TOC látky. 

IWA ros, roi - voda pro zdravotnictví, lékárny, laboratoře 

IWA ro, rop, rot - např. voda pro akumulátory aj.

Označení výkon l/hod 
při p=0.45MPa

kvalita 
produktu

Kč 
za kus

IWA 3 ro 3 cca 8 μS/cm 8003.4011 39 600,-
IWA 3 ros 3 max. 1 μS/cm 8003.4012 49 815,-
IWA 3 roso 3 15 ÷ 18.2 MΩ/cm 8003.4013 66 060,-
IWA 5 ro 5 cca 8 μS/cm 8003.4021 45 360,-
IWA 5 ros 5 max. 1 μS/cm 8003.4022 54 990,-
IWA 5 roso 5 15 ÷ 18.2 MΩ/cm 8003.4023 71 730,-
IWA 10 ro 10 cca 8 μS/cm 8003.4031 50 940,-
IWA 10 ros 10 max. 1 μS/cm 8003.4032 57 825,-
IWA 20 ro 20 8 ÷ 30 μS/cm 8003.4041 73 620,-
IWA 20 rop 20 8 ÷ 30 μS/cm 8003.4042 78 300,-
IWA 20 rot 20 8 ÷ 30 μS/cm 8003.4043 106 695,-
IWA 20 roi 20 max. 1 μS/cm 8003.4044 79 290,-
IWA 20 roip 20 max. 1 μS/cm 8003.4045 82 980,-
IWA 20 roit 20 max. 1 μS/cm 8003.4046 111 420,-
IWA 80 ro 80 8 ÷ 30 μS/cm 8003.4071 98 190,-
IWA 80 rop 80 8 ÷ 30 μS/cm 8003.4072 105 750,-
IWA 80 rot 80 8 ÷ 30 μS/cm 8003.4073 124 955,-
IWA 80 roi 80 max. 1 μS/cm 8003.4074 102 915,-
IWA 80 roip 80 max. 1 μS/cm 8003.4075 106 605,-
IWA 80 roit 80 max. 1 μS/cm 8003.4076 135 810,-

Standardně se vyrábí IWA ještě i o výkonech
40 a 60 litrů/hod.

Náhradní náplně

Název Kč za kus
Modul IWA FA 8003.4101 2 000,-
Modul IWA AA 8003.4102 2 300,-
Modul IWA II 8003.4103 2 450,-
Modul IWA IO 8003.4104 3 200,-

Technické údaje IWA 3 až IWA 10:
pracovní tlak max. do 1.0 MPa
připojení PE hadička ø6/4 mm
rozměry 310x335x455 mm
hmotnost dle provedení 23 až 25 kg

Technické údaje IWA 20 až IWA 80:
výstup vody:
ro a roi PE hadička 10/8 mm
rop a roip tlaková demivoda, kohoutek,  

pákový kohoutek
rot a roit gravitační zásobník 100 l, 

možno i tlakový zásobník
pracovní tlak max. do 1.0 MPa
připojení PE hadička ø10/6 mm
rozměry (ro, rop, roi, roip) 500x620x800 mm

(rot a roit)           500x620x2000 mm
hmotnost dle provedení 100 až 125 kg

Zařízení pro výrobu velmi čisté a ultračisté vody Watek


