Dispensadores
Ideais para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos, projetado
para ser usado em conjunto com diversos tipos de
garrafas ou frascos comuns.

Autoclaváveis
Cód. LI-DR

Ideais para uso com soluções alcalinas,
salinas, solventes polares e meios não
agressivos, projetado para ser usado em
conjunto com diversos tipos de garrafas
ou frascos comuns.

Imagens meramente ilustrativas.

DISPENSADORES

Versáteis e Precisos
Fácil seleção do volume, não havendo necessidade de reajuste após a
montagem; O ajuste do volume é efetuado pela simples rotação de um
botão (tipo rosca) para o aumento ou diminuição do volume desejado.

Pistão moldado em PTFE de alta durabilidade com anel de vedação em silicone.
Cilindro de vidro borosilicato protegido por
uma cobertura de plástico transparente.

Equipamentos totalmente autolaváveis a 121°C;

Fácil desmontagem para limpeza e
manutenção;

As quantidades são dispensadas com exata reprodutibilidade devido
ao ajuste rápido e preciso do volume através de um dispositivo serrado. Não há perda de reagentes durante saída/entrada de ar, devido ao dispensador ser completamente selado para que não ocorram
descargas acidentais.

Compatibilidade
Compatíveis com todos os frascos originais de
reagentes atualmente conhecidos*, devido aos
diferentes tipos de adaptadores disponíveis.
*Exceto HF.
Adaptadores disponíveis
28mm, 30mm, 32 mm, 36mm, 40mm e 45mm.
Todos acompanham o produto.

Modelos
Código

Faixa de Volume

Incremento

Precisão (%, mL)

CV (%, mL)

LI-DR1

0,25 ~ 2,5mL

0,05mL

±0,6%, ±0,015mL

±0,2%, ±0,005mL

LI-DR2

0,5 ~ 5mL

0,1mL

±0,5%, ±0,025mL

±0,1%, ±0,005mL

LI-DR3

1 ~ 10mL

0,2mL

±0,5%, ±0,050mL

±0,1%, ±0,010mL

LI-DR4

2,5 ~ 30mL

0,5mL

±0,5%, ±0,150mL

±0,1%, ±0,030mL

LI-DR5

5 ~ 60mL

1mL

±0,5%, ±0,300mL

±0,1%, ±0,060mL

LI-DR6

10 ~ 100mL

2mL

±0,5%, ±0,500mL

±0,1%, ±0,100mL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Pistão

Polipropileno

Cilindro

Vidro

Mangueira

Polipropileno

Ajuste de Volume

Interruptor de bloqueio

Conjunto de válvula

Bola e assento de vidro

Conjunto de descarga

Teflon

Tubo de entrega

Polipropileno

Calibração

Individual

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

