
®SPeVAP
32- та 48-позиційний мультифункціональний 
випаровувач розчинника 

SPeVAP

• Сенсорний екран для управління
• Безпосередній відвід вихлопів
• 10 попередньо програмованих методів осушування 
• Регулювання/заміна сопла PTFE на місці для 

мінімізації перехресного забруднення
• Прозоре вікно з кольоровою підсвіткою, що 

змінюється з кожним кроком випаровування 
• Можливість випаровування з віали автосамплера

CERTIFIED



БЕЗПОСЕРЕДНІЙ
відвід вихлопів

РОЗРОБЛЕНИЙ
для лабораторій

Можливість прямого відводу 
вихлопів у SPeVAP® дозволяє 
користувачеві працювати не 
тільки під витяжкою. Просто 
поставте прилад, приєднайте 
шланг для викидів, що входить в 
комплект, і направте його в 
загальну витяжку.

Розширений
ФУНКЦІОНАЛ
Витончений дизайн та можливості сенсорного управління 
полегшують управління та розширюють функціонал 
приладу. Розширене програмування передбачає 
поступове збільшення градієнтів потоку в трубці по мірі 
випаровування, забезпечуючи повний цикл роботи.

Розміри SPeVAP® дозволяють йому бути більш 
ефективним та займати мінімум місця порівняно з 
традиційним випаровувачем. Його низька висота 
робить його зручним для установки на 
обмеженому лабораторному столі.

Витяжна шафа
не вимагається
для роботи



Регулювання сопла
безпосередньо на місці

КОЛЬОРОВИЙ
ІНДИКАТОР
Кольорова підсвітка у водяній бані відповідає 
кожному з трьох етапів роботи приладу. Стадію 
випаровування можна визначити на відстані 
завдяки відповідному кольору. 

методів
ЗБЕРІГАННЯ Прилад може зберігати до 10 

попередньо записаних 
методик , легко їх 
модифікувати та запускати на 
вимогу користувача. 

Регулювальні ручки на блоці SPeVAP® 
дозволяють переміщати насадки вбік під 
час випаровування для досягнення 
оптимального положення випаровування.

Однією з переваг SPeVAP® є легко доступний 
дренажный порт в задній частині приладу. Просто 
вставте швидкороз'ємний порт, що постачається в 
комплекті, зі зливним шлангом, щоб вилити воду з 
камери.

ДРЕНАЖНИЙ
порт

Easy Access



32/48-позиційний випарник 
розчинника SPeVAP® є 
прекрасним доповненням до 
порфоліо обладнання UCT в 
галузі твердофазної екстракції  
(ТФЕ). 

Н 

VMFSPEVAP-3

2VMFSPEVAP-48
SPeVAP® 32 -поз.
SPeVAP® 48 -поз.

* VMFSPEVAP-32-220V
* VMFSPEVAP-48-220V

SPeVAP® 32 -поз. (220 В)
SPeVAP® 48 -поз. (220 В)
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Номери в каталозі для замовлення SPeVAP® з повним 
комплектом для установки

United Chemical Technologies, Inc.
2731 Bartram Road
Bristol, PA 19007

Regional: (215)781-9255
Toll Free: (800)385-3153
Fax: (215)785-1226

Visit us online @ unitedchem.com
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VMFSPEVAPCR
3252

VMFSPEVAPCR
4849

VMFSPEVAPCR
4850

VMFSPEVAPCR
4851

27-29мм
віали для VOA

віали 
12-14мм

віали 
16-18мм

віали для AS 
10.42-12.92мм 

32

48

48

48

До
150мм

До
150мм

До
150мм

До
150мм

40мл VOA 
60мл VOA

13мм x 100-125мм

16мм x 100-125мм

1.5-2мл віал для 
автосамплера 

27-29мм

12-14мм

16-18мм

15-18мм

* Прилади розроблені для користувачів ЄС / 220 В та доступні для замовлення.

Номер в каталозі




