
Dbamy o nowoczesne laboratoria

SPRZĘT LABORATORYJNY DO BADAŃ  
ŚRODOWISKOWYCH I WODY PITNEJ



W naszej ofercie znajdują się: jednoigłowy system 
ASPEC 271 LV do ekstrakcji SPE idealny do ekstrakcji 
pestycydów, hormonów, PFAS z dużych objętościowo 
próbek wody mogący przeprowadzić po kilka zauto-
matyzowanych, nienadzorowanych metod ekstrakcji 
z 9 prób w jednej serii.
System ASPEC 274 LV jest to czteroigłowa wersja 
ekstraktora SPE dedykowanego do ekstrakcji związ-
ków perfluorowanych z dużych objętościowo prób 
wody. 
Zastosowanie czterech równoległych linii umożliwia 
przeprowadzenie nienadzorowanej ekstrakcji z 36 prób 
wody w seriach po 4 próby jednocześnie.
W połączeniu z wkładami ASPEC SPE generuje po-
wtarzalne i wydajne czyszczenie próbek do testów 
środowiskowych i laboratoriów badawczych.

SPRZĘT I MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK WODY,  
GLEBY ORAZ ŚCIEKÓW PRZED ANALIZĄ ILOŚCIOWĄ I JAKOŚCIOWĄ

Układy do wykonywania manualnych ekstrakcji SPE w komorze próżniowej  
wraz z wszelkimi akcesoriami dostarcza nam kanadyjska firma SiliCycle. 
W naszej ofercie są również kolumienki SPE tego producenta.

Autotrace 280 to półautomatyczny ekstraktor SPE przeznaczo-
ny do ekstrakcji PFAS z dużych objętościowo prób wody pitnej 
przed analizą LC-MS/MS.



CentriVap Refrigerated jest koncentratorem próżniowym 
do szybkiego odparowania rozpuszczalników z dużej ilości 
próbek o różnej objętości, także wrażliwych termicznie.
Doskonale sprawdza się w laboratoriach prowadzących bada-
nia o profilu biologicznym, genetycznym, proteomicznym, che-
micznym oraz farmaceutycznym. Może pracować w konfiguracji 
z osobnym wymrażaczem (ColdTrap) oraz pompą olejową lub 
chemicznie odporną pompą membranową.

System Azura GPC Clean up automatyzuje pracochłonne 
i czasochłonne zadania oczyszczania wykonywane przy użyciu 
chromatografii żelowo-permeacyjnej. 
System oparty jest o rekonfigurowalne moduły ASM. 
Wyposażony w zawór zmiany próbek oraz zawór frakcjonujący 
pozwala na oczyszczanie do 15 próbek w serii. Dostępna jest 
aplikacja do oczyszczania próbek gleby.

Kompaktowy chromatograf Thermo Dionex Aquion pracujący 
z ciśnieniami poniżej 350 barów umożliwia przeprowadzenie pod-
stawowych analiz wód zgodnie z metodami zalecanymi przez amery-
kańską Agencję Ochrony Środowiska, jak i jej europejskie odpowiedni-
ki. Posiada aplikacje do oznaczenia podstawowych parametrów wody 
pod kątem obecności substancji jonowych.

OZNACZANIE PARAMETRÓW WODY I BADANIA GLEBY
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Ekstraktor Dionex ASE 350 wykorzystuje opatento-
waną technikę przyspieszonej ekstrakcji (ASE). Auto-
matyczny ekstraktor ASE 350 został zaprojektowany 
z myślą o laboratoriach, w których wykonuje się wiele 
ekstrakcji próbek o zróżnicowanych objętościach. Może 
być wykorzystywany zarówno do ekstrakcji próbek 
stałych, jak i półstałych. 
Ekstraktor Dionex pozwala znacznie skrócić czas 
procesu w porównaniu z tradycyjnymi technikami, 
co dodatkowo obniża koszty ekstrakcji dzięki znacz-
nej redukcji wykorzystywanego rozpuszczalnika.
W tym systemie można zastosować aplikacje do eks-
trakcji związków PAH i PCB oraz aplikacje do oznaczania 
związków perchlorowanych w glebie.

Modułowy system chromatografii jonowej HPIC 
Thermo Dionex ICS 6000 jest w stanie wykorzystać 
nawet najbardziej zaawansowane aplikacje, jak dwu-
wymiarowa chromatografia jonowa stosowana do śla-
dowej analizy bromianów, nadchloranów i kwasów ha-
logenooctowych.
Dzięki możliwości skonfigurowania tego modelu 
do pracy w trybie mikroborowym lub kapilarnym 
jest on znakomitym uzupełnieniem systemów pra-
cujących w oparciu o techniki sprzężone wykorzy-
stujące zaawansowane detektory o dużej czułości takiej 
jak detektory masowe oraz spektrometry ICP-MS.
Wyposażony w kolumny IonPac AS24 lub IonPac AS31 
pracujące z eluentem wodorotlenkowym w warunkach 
obniżonej temperatury z łatwością może sprostać 
wymaganiom dyrektywy w zakresie oznaczania 
kwasów HAA. 


