
4-канальний картриджний маніфольд
HydraFlow®

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВОДНИХ ЗРАЗКІВ

НОВИНКА
серед маніфольдів для
твердофазної екстракції



 

Фітинги luer tip на кожному каналі створені для 
роботи з будь-яким універсальним картриджем  
Enviro-Clean® від компанії UCT.

СУМІСНІСТЬ 
КАРТРИДЖІВ

Перемикання каналів дозволяє легко видаляти залишки та
збирати зразки. Порівняно з традиційними методами, HydraFlow®
усуває необхідність відключати вакуумний насос для встановлення
віал для збору зразка. 

Трубки для зразків виготовлені з PEEK, PTFE
та нержавіючої сталі, що запобігає утворенню
корозії від контакту з органічними розчинниками
та кислотами.

ЗАПОБІГАННЯ КОРОЗІЇ



 

 

 

РОЗДІЛЬНІ 
ЗЛИВИ
Ефективна система збору зливів 
забезпечує розділення органічних 
розчинників від водних розчинів. 

Процес інсталяції простий, а змінні частини доступні.
Сервісні інженери компанії АЛТ Україна та UCT готові
відповісти на всі запитання, які виникнуть при роботі
з маніфольдом.

Невелика вага в 12 кг та компактний дизайн
маніфольда HydraFlow дозволяють легко
працювати та проводити обслуговування
приладу.

Відмінно налаштовані клапани зливів та елюювання
точно регулюють потік для різних об'ємів зразка,
забезпечуючи високий рівень узгодженості
та відтворюваності. 



4-канальний картриджний маніфольд
HydraFlow®

HYDFLCV
Віали для збору 
зразка на 40 мл  
(4 шт/уп)

HYDFLCV-CON 
Конектори для 
віал (4 шт/уп)

HYDFLCLMP 
Затискачі  
(4 шт/уп)

HYDFLWB
1 л скляна пляшка для 
зливів органічних 
розчинників  (1 шт)

HYDFLBADP
Адаптер для пляшки 
на 1 л  (1/ шт)

HYDFLBFIT 
3/8” фітинги 
(4 шт/уп)

HYDFLCON-T
T-конектор 
(1 шт/уп)

HYDFLTUBE-WH 
Резинова біла 
трубка, 4.5 м  (1 шт)

HYDFLCON-8
Конектори 1/8” 
(6 шт/уп)

HYDFLTUBE-8 
Трубка PTFE, 
4.5 м, 1/8” (1 шт) 

HYDFLEXTNR 
Фланцевий з'єднувач 
та ущільнювач 
(2 шт/уп)

HYDFLTOOL 
Гайковий ключ 
 (1 шт)

ECUCTTRAP20 
Бутль для зливів
 (1 шт)

ECROCKER400 
Вакуумний насос /110 В

ECROCKER400-220 
Вакуумний насос  /220 В

Трубка PTFE 1/4’’  також в комплекті Конектор 1/4’’  також в комплекті

ECUNIBHD
Тримач пляшок (4 шт/уп)

ECUNIJHD100 
Тримач для бутлів (4/ шт/уп)

HYDFLW01
Набір включає всі позиції, 
наведені нижче.

Запасні частини та аксесуари доступні для замовлення.   

Залишились запитання?  044 492 72 70
Email: chromatography@alt.ua




