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Zestawu do prowadzenia 

procesów destylacji, 

krystalizacji oraz osuszania 

proszków. 

Zestaw kompletny, gotowy do pracy obejmujący: 

1. Wyparkę obrotową z łaźnią, 

2. Pompę próżniową, 

3. Zestaw PC wraz z kablem podłączeniowym i oprogramowaniem sterującym. 

Opis:  

1. Wyparka obrotowa – 1 szt. 

Wymagane dane techniczne: 

- funkcje regulacyjne wyparki dostępne z przodu urządzenia na odłączalnym panelu z  przewodem umożliwiającym bezpieczną 

zmianę parametrów pracy,  

- panel sterowania z cyfrową regulacją i wyświetlaniem timera, aktualnej prędkości obrotowej, temperatury oparów i łaźni. W 

panelu wyświetlacz  LCD, prosta obsługa przy użyciu pojedynczej  gałki oraz klawiszy funkcyjnych, 

- łaźnia wodno-olejowa z zakrytą grzałką, umożliwiająca pracę w zakresach temperatury od 20 do  210℃ z dokładnością +/- 1°C 

umożliwiająca pracę nawet z 5-litrowymi kolbami, 

- bezpieczny uchwyt zbiornika łaźni minimalizujący ryzyko poparzenia, 

- możliwość przesuwu łaźni w podstawie, 

- średnica łaźni  250 mm +/- 10mm, pojemność min. 4,5 L, 

- moc grzewcza : ok. 1300W, 

- dwa zabezpieczenia temperaturowe:  

   a) +5℃ powyżej zadanej temperatury, sprawdzane za pomocą oddzielnego czujnika PT 1000 

   b) odcięcie grzania powyżej temperatury 250°C, 

- chłodnica o możliwości swobodnej, ciągłej regulacji kąta nachylenia w zakresie  20-80 °, 

- zakres pracy podnośnika: 155 mm,   

- uszczelka z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania, 

- prędkość obrotowa sterowana elektronicznie :20-280obr./min., 

- wymiary nie więcej niż  (SxGxW): 750x420x900mm,  

- klasa zabezpieczenia wg DIN EN 60529: IP 20. 

 

2. Chemoodporna pompa próżniowa  - 1 szt. 

Przeznaczona do wytwarzania próżni w układach zawierających opary i gazy agresywne. 

Wykonanie wszystkich elementów mających kontakt z czynnikami agresywnymi z tworzyw odpornych chemicznie 

(PTFE/ETFE/ECTFE) z gwarancją długoletniej, bezawaryjnej pracy. 

Regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; 

W zestawie z zabudowanym wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, automatyczny dobór poziomu próżni w 



zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) 

- wydajność min. 20 l/min, 

- osiągana próżnia <2,0 mbar, 

- wymiary (SxGxW) 300 x 300 x 400 mm +/-20%, 

- masa 7,7 kg +/- 25%. 

 

Pozostałe dane w/w zestawu: 

- zestaw startowy szkła (chłodnica pionowa oraz kolby), szkło ze specjalną powłoką z antyimplozyjnym  zabezpieczeniem  

- elektryczny podnośnik szkła, 

- czujnik temperatury oparów, 

- wielojęzyczny wyświetlacz graficzny LCD, podświetlany, 

- zintegrowana biblioteka co najmniej 25 rozpuszczalników, 

- oprogramowanie PC do sterowania kontrolerem próżni (kalibracja sensora, zmiana parametrów ramp ciśnienie/czas, zapis i 

odczyt danych w plikach). 

 

3. Zestaw do sterowania oraz rejestracji danych  

 Procesor: Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 

punktów posiadający co najmniej 2 rdzenie oraz 4 wątki, wspierany (kompatybilny) przez MS Windows 7, 

 Pamięć RAM: minimum 8 GB,   

 Dysk twardy: minimum 512 GB SSD,     

 Karta graficzna: minimum Intel HD Graphics 630,                

 System operacyjny: Windows 7 Pro 64-bit PL, 

 Oprogramowanie biurowe Office Standard 2016 Government OPEN,    

 Napęd: DVD+/-RW,          

 Porty:   HDMI, DP,             

 Obudowa Mini Tower, 

 Gwarancja/Serwis: minimum 3 lata NBD/KYHD,   

 Mysz bezprzewodowa, 

 Klawiatura bezprzewodowa, 

 Patchcord UTP RJ45 3m, 

 Kabel zasilający, 

 monitor; rozdzielczość ekranu Full HD 1920x1200; podświetlenie ekranu LED; przekątna ekranu [cal] minimum 24.1; 

jasność na poziomie nie mniejszym niż 300 cd/m2; kąty widoczności nie mniejsze niż 175 stopni dla poziomu oraz 175 stopni 
dla pionu.    

  Gwarancja: na warunkach producenta ale nie mniej niż 2 lata  Czas reakcji serwisu max. 48h, bezpłatna telefoniczna pomoc 

techniczna 

  Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem zestawu i szkoleniem w siedzibie klienta  

 


