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PPM 2.0
48-позиційний маніфольд позитивного тиску 

Rugged Performance / Streamlined Design 

Маніфольд позитивного тиску 2.0 включає в себе:
• Трей для ТФЕ картриджів на 10/15 мл
• Трей для пробірок збору зразка на 13/16мм
• Зливний контейнер з запірним краном для дренажу



Просто приєднайте повітряний регулятор/
фільтр, що постачається в комплекті, і 
підключіть джерело повітря, щоб миттєво 
почати аналіз.

ПРОСТА
установка

Привабливий дизайн елементів керування 
маніфольдом на фронтальній панелі, які розміщені в 
гладкій та компактній рамці. Маніфольд - це 
невеликий, легкий, мобільний прилад, який можна 
встановити майже в будь-якому місці з джерелом 
повітря або азоту.

СУЧАСНИЙ ТА  
КОМПАКТНИЙ дизайн

ПРОСТИЙ У 
КОРИСТУВАННІ

Швидко обирайте та відстежуйте 
оптимальну та надійну величину тиску, 
що дозволяє користувачеві встановити 
різні значення для екстракції та 
осушування колонок. 

Легкий у налаштуванні 
та регулювання тиску



КОНФІГУРАЦІЯ
трею (для картриджів та зразків)

Адаптерні пластини легко вставляються та витягуються, 
що дозволяє варіювати  розмір картриджу (1, 3, 6, 10 чи 
15 мл) та віали для збору зразку.  Пластини на 10/15 мл 
включені в стандартну комплектацію системи. 
Додаткові пластини доступні для покупки окремо. 

ЗРУЧНЕ
під'єднання газу та утилізація викидів 

Маніфольд може працювати на азоті чи стисненому повітрі та при тиску 80-120 psi з 
фільтром 10 мкм. Зливний клапан зі стоппером для відкривання/закривання 
розташований біля зливного контейнеру і приєднується до будь-якого для легкої  
утилізації відходів.

Просто клацніть вимикач для вибору 
рядка зразків або для підйому чи спуску 
треїв зі зразками. Зменшіть використання 
стисненого повітря чи азоту і 
герметизуйте картридж ТФЕ з допомогою 
ущільнювальної прокладки.  

         
ПРОСТЕ            

ПЕРЕМИКАННЯ
Налаштування

     
РІВНОМІРНИЙ      

ТИСК
Від порту до порту

Незалежно від кількості зразків у треї, 
кожен з окремих 48 позицій буде 
отримувати рівномірний тиск під час 
процесу сушіння, що забезпечує 
ефективну екстракцію.
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• Трей для ТФЕ на 10/15 мл
• Пробірки для збору зразка на 13/16 мм
• Зливний контейнер з запірним дренажним клапаном

Маніфольд позитивного тиску 2.0 

VMFPPM13V2 VMFPPM16V2

PPM2.0PPM2.0

*Всі одиниці достуні до покупки за 
окремим каталожним номером. 

Адаптерна пластина 
для картриджів на 1 мл.

Адаптерна пластина 
для картриджів на 3 мл.

* Набір для установки ( 25 ft ¼” 
трубка, повітряний фільтр, 2 

- ¼” компресійні фітинги)

Зливний контейнер
(з запірним краном)

Трей для віал 13 x 100 мм / 
16 x 100 мм

Змінна ущільнювальна 
прокладка 

(коричнева)

Змінна ущільнювальна 
прокладка (оранжева)

Набір для зливного 
контейнеру: трубка, 10 ft, 

та запірний клапан 

VMFPPMIKVMFPPMV2RKA3VMFPPMV2RKA1

VMFPPMV2WBND

VMFPPMV2GSKBL VMFPPMV2GSKOR VMFPPMWTDK

Фрити

(13мм трей) VMFPPMV2CRKG13 
(16мм трей) VMFPPMV2CRKG16

Фрити/ущільнювальні 
кільця з інструментами 

(12 set) VMFPPMV21034-S12
(48 set) VMFPPMV21034-S48

Змінний 
повітряний фільтр

VMFPPMRAF

VMFPPMCBPLT

Адаптерна пластина 
для картриджів на 6 мл.

VMFPPMV2RKA6




