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ZESTAW KLARYFIKACJA ZE SPIEKIEM SZKLANYM 300 ml
Aparaty filtracyjne całoszklane, 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do filtracji próżniowej roztworów wodnych, organicznych lub żrących
- w analizie zanieczyszczeń stałych lub oznaczeniach mikrobiologicznych
- zalecane również do filtracji (klaryfikacji) rozpuszczalników do HPLC

L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm 
– komplet

(lej szklany 300 ml, klamra, nasadka z 
podstawą filtra, kolba 1000 ml)

GL25820201

2 lej szklany borokrzemowy, 300 ml GL26024501
3 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL25824511
4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502
5 nasadka z podstawą filtra, 47 mm GL25824503

6 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 1000 ml GL25824504

7 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 2000 ml GL26324506

8 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 5000 ml GL26324507

materiały: lej ze szkła borokrzemowego
klamra z anodowanego aluminium

podstawa filtra ze szkła spiekanego

średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 300

pojemność kolby [ml] 1000
króciec próżniowy 6 mm (1/4”)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

ZESTAWY DO KLARYFIKACJI ROZPUSZCZALNIKÓW HPLC - UPLC
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ZESTAW KLARYFIKACJA 
ZE SPIEKIEM SZKLANYM 1000 ml
Aparaty filtracyjne całoszklane, 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do filtracji próżniowej roztworów wodnych, organicznych lub żrących
- w analizie zanieczyszczeń stałych lub oznaczeniach mikrobiologicznych
- zalecane również do filtracji (klaryfikacji) rozpuszczalników do HPLC

L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm 
– komplet

(lej szklany 1000 ml, klamra, nasadka z 
podstawą filtra, kolba 1000 ml)

GL25820211

2 lej szklany borokrzemowy, 300 ml GL26024501
3 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL25824511
4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502
5 nasadka z podstawą filtra, 47 mm GL25824503

6 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 1000 ml GL25824504

7 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 2000 ml GL26324506

8 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 5000 ml GL26324507

materiały: lej ze szkła borokrzemowego 
klamra z anodowanego aluminium

podstawa filtra ze szkła spiekanego
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 1000

pojemność kolby [ml] 1000
króciec próżniowy 6 mm (1/4”)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:



www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl

ZESTAWY DO FILTRACJI FAZ ORAZ FILTRACJI MIKROBILOGICZNEJ

KOLBY FILTRACYJNE (PRÓŻNIOWE) SZLIF
L.p. opis techniczny nr kat.

1 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 1000 ml GL25824504

2 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 2000 ml GL26324506

3 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 5000 ml GL26324507

ZESTAW KLARYFIKACJA SIATKA 1000 ml
Aparaty filtracyjne całoszklane, 90 mm
- do membran o średnicy 90 mm
- do filtracji próżniowej roztworów wodnych, organicznych lub żrących
- w analizie zanieczyszczeń stałych lub oznaczeniach mikrobiologicznych
- zalecane również do filtracji (klaryfikacji) rozpuszczalników do HPLC

L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 90 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany 1000 ml, klamra, nasadka z 
podstawą filtra i siateczką, uszczelka)

GL26320201

2 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL26324501
2 klamra aluminiowa, 90 mm GL26324505
3 nasadka z podstawą filtra, 90 mm GL26324502

4 siateczka ze stali nierdzewnej 
powlekana PTFE, 90 mm GL26324503

5 uszczelka z PTFE, 90 mm GL26324504

6 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 1000 ml GL25824504

7 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 2000 ml GL26324506

8 kolba filtracyjna ze szlifem 
zewnętrznym, 5000 ml GL26324507

materiały: lej ze szkła borokrzemowego
klamra z anodowanego aluminium

podstawa filtra 
 siateczka ze stali nierdzewnej 

powlekanej PTFE
uszczelka z PTFE

średnica filtra [mm] 90
pojemność leja [ml] 1000

pojemność kolby [ml] 2000
króciec próżniowy 6 mm (1/4”)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
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KOLBY FILTRACYJNE (PRÓŻNIOWE) ZWYKŁE
Kolba próżniowa zwykła do zestawów filtracyjnych 
z przeznaczeniem do korka neoprenowego lub silikonowego

L.p. opis techniczny nr kat.
1 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504
2 kolba filtracyjna, 4000 / 5000 ml GL26024508

! kolby filtracyjne próżniowe, zwykłe przeznaczone 
do zestawów filtracyjnych na korek 
neoprenowy/silikonowy - str. od 98 do 100
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ZESTAWY DO FILTRACJI FAZ ORAZ FILTRACJI MIKROBILOGICZNEJ

Aparaty filtracyjne szklane z korkiem 
neoprenowym / silikonowym
- z podstawą filtra pokrywaną PTFE (hydrofobowy), 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do analizy mikrobiologicznej gdzie niezbędne jest 
  autoklawowanie aparatu z umieszczoną w nim membraną
- możliwość sterylizacji UV lub autoklawowania

ZESTAW ZE SPIEKIEM, OTOCZKA TEFLONOWA 1000 ml

L.p. opis techniczny nr kat.

1

 aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany pokrywany PTFE 1000 ml, 
klamra, podstawa filtra ze szkła pokrywanego 

PTFE, korek neoprenowy)

GL26120211

2 lej szklany borokrzemowy 
pokrywany PTFE, 300 ml GL26124501

3 lej szklany borokrzemowy 
pokrywany PTFE, 1000 ml GL25824511

4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502

5 podstawa filtra ze szkła 
pokrywanego PTFE, 47 mm GL26124503

6 korek neoprenowy/silikonowy nr 8, otwór 9,5mm GL26124504
7 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504
8 kolba filtracyjna, 4000 ml GL26024508

materiały: lej ze szkła borokrzemowego pokryty 
PTFE

podstawa filtra pokrta PTFE
klamra z anodowanego aluminium

korek neoprenowy / silikonowy
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 1000

średnica prefiltra [mm] 35 (gruby prefiltr)
47 (cienki prefitr membranowy)

pojemność kolby [ml] 1000 (4000 – akcesoria)
mocowanie korek silikonowy nr 8 mocowany na kolbie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
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Aparaty filtracyjne szklane 
z korkiem neoprenowym / silikonowym
- z podstawą filtra pokrywaną PTFE (hydrofobowy), 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do analizy mikrobiologicznej gdzie niezbędne jest 
  autoklawowanie aparatu z umieszczoną w nim membraną
- możliwość sterylizacji UV lub autoklawowania

ZESTAW ZE SPIEKIEM, OTOCZKA TEFLONOWA 300 ml

L.p. opis techniczny nr kat.

1

 aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany pokrywany PTFE 300 ml, 
klamra, podstawa filtra ze szkła pokrywanego PTFE, 

korek neoprenowy)

GL26120201

2 lej szklany borokrzemowy 
pokrywany PTFE, 300 ml GL26124501

3 lej szklany borokrzemowy 
pokrywany PTFE, 1000 ml GL25824511

4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502

5 podstawa filtra ze szkła 
pokrywanego PTFE, 47 mm GL26124503

6 korek neoprenowy/silikonowy nr 8, otwór 9,5mm GL26124504
7 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504
8 kolba filtracyjna, 4000 ml GL26024508

materiały: lej ze szkła borokrzemowego pokryty 
PTFE

podstawa filtra pokryta PTFE
klamra z anodowanego aluminium

korek neoprenowy / silikonowy
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 300

średnica prefiltra [mm] 35 (gruby prefiltr)
47 (cienki prefitr membranowy)

wysokość [cm] 22,9
średnica [cm] 7,6

pojemność kolby [ml] 1000 (4000 – akcesoria)
mocowanie korek silikonowy nr 8 mocowany na kolbie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
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ZESTAWY DO FILTRACJI FAZ ORAZ FILTRACJI MIKROBILOGICZNEJ
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Aparaty filtracyjne szklane z korkiem 
neoprenowym / silikonowym
- z podstawą filtra ze szkła spiekanego, 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do analizy mikrobiologicznej wody z użyciem sterylnych membran
- do analizy zawiesin z użyciem filtrów z mikrowłókien szklanych
- możliwość sterylizacji UV lub autoklawowania 
  w formie rozmontowanej, bez filtra

ZESTAW ZE SPIEKIEM SZKLANYM 300 ml

materiały: lej ze szkła borokrzemowego
podstawa filtra ze szkła spiekanego
klamra z anodowanego aluminium

korek neoprenowy / silikonowy
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 300

średnica prefiltra [mm] 35 (gruby prefiltr)
47 (cienki prefitr membranowy)

wysokość [cm] 22,9
średnica [cm] 7,6

pojemność kolby [ml] 1000 (4000 – akcesoria)
mocowanie korek silikonowy nr 8 mocowany na kolbie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra ze szkła 
spiekanego, korek neoprenowy)

GL26020201

2 lej szklany borokrzemowy, 300 ml GL26024501
3 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL25824511
4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502

5 podstawa filtra ze szkła spiekanego, 
47 mm GL26024502

6 korek neoprenowy/silikonowy nr 8, otwór 9,5mm GL26124504
7 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504
8 kolba filtracyjna, 4000 ml GL26024508

Aparaty filtracyjne szklane z korkiem 
neoprenowym / silikonowym
- z podstawą filtra ze szkła spiekanego, 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do analizy mikrobiologicznej wody z użyciem sterylnych membran
- do analizy zawiesin z użyciem filtrów z mikrowłókien szklanych
- możliwość sterylizacji UV lub autoklawowania 
  w formie rozmontowanej, bez filtra

ZESTAW ZE SPIEKIEM SZKLANYM 1000 ml

materiały: lej ze szkła borokrzemowego
podstawa filtra ze szkła spiekanego
klamra z anodowanego aluminium

korek silikonowy
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 1000

średnica prefiltra [mm] 35 (gruby prefiltr)
47 (cienki prefitr membranowy)

pojemność kolby [ml] 1000 (4000 – akcesoria)
mocowanie korek silikonowy nr 8 mocowany na kolbie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany 1000 ml, klamra, podstawa filtra ze 
szkła spiekanego, korek neoprenowy)

GL26020211

2 lej szklany borokrzemowy, 300 ml GL26024501
3 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL25824511
4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502

5 podstawa filtra ze szkła spiekanego, 
47 mm GL26024502

6 korek neoprenowy/silikonowy nr 8, otwór 9,5mm GL26124504
7 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504
8 kolba filtracyjna, 4000 ml GL26024508
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ZESTAWY DO FILTRACJI FAZ ORAZ FILTRACJI MIKROBILOGICZNEJ

ZESTAW Z SIATECZKĄ STALOWĄ 1000 ml
Aparaty filtracyjne szklane z korkiem 
neoprenowym / silikonowym
- z podstawą filtra z siateczką ze stali, 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do analizy zanieczyszczeń pyłami olejów i płynów hydraulicznych
  metodą grawimetryczną lub metodą liczenia wizualnego
- aplikacje cytologiczne
- możliwość sterylizacji UV lub autoklawowania w formie
  rozmontowanej, bez filtra

materiały: lej ze szkła borokrzemowego 
podstawa filtra siateczka

siateczka ze stali nierdzewnej
klamra z anodowanego aluminium

korek silikonowy
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 1000

średnica prefiltra [mm] 35 (gruby prefiltr)
47 (cienki prefitr membranowy)

pojemność kolby [ml] 1000 (4000 – akcesoria)
mocowanie korek silikonowy nr 8 mocowany na kolbie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany 1000 ml, klamra, podstawa filtra z 
siateczką stalową, korek neoprenowy, uszczelka)

GL26220211

2 lej szklany borokrzemowy, 300 ml GL26224501
3 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL25824511
4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502
5 podstawa filtra, 47 mm GL26224503
6 siateczka ze stali nierdzewnej, 47 mm GL26224504
7 uszczelka z PTFE, 47 mm GL26224505
8 korek neoprenowy/silikonowy nr 8, otwór 9,5mm GL26124504
9 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504

10 kolba filtracyjna, 4000 ml GL26024508
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ZESTAW Z SIATECZKĄ STALOWĄ 300 ml
Aparaty filtracyjne szklane z korkiem 
neoprenowym / silikonowym
- z podstawą filtra z siateczką ze stali, 47-50 mm
- do membran o średnicy 47 oraz 50 mm
- do analizy zanieczyszczeń pyłami olejów i płynów hydraulicznych
  metodą grawimetryczną lub metodą liczenia wizualnego
- aplikacje cytologiczne
- możliwość sterylizacji UV lub autoklawowania w formie
  rozmontowanej, bez filtra

materiały: lej ze szkła borokrzemowego
podstawa filtra siateczka

siateczka ze stali nierdzewnej
klamra z anodowanego aluminium

korek neoprenowy / silikonowy
średnica filtra [mm] 47 - 50

powierzchnia filtracji [cm2] 9,6
pojemność leja [ml] 300

średnica prefiltra [mm] 35 (gruby prefiltr)
47 (cienki prefitr membranowy)

wysokość [cm] 22,9
średnica [cm] 7,6

pojemność kolby [ml] 1000 (4000 – akcesoria)
mocowanie korek silikonowy nr 8 mocowany na kolbie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

L.p. opis techniczny nr kat.

1

aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm
– komplet bez kolby

(lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra z 
siateczką stalową, korek neoprenowy, uszczelka)

GL26220201

2 lej szklany borokrzemowy, 300 ml GL26224501
3 lej szklany borokrzemowy, 1000 ml GL25824511
4 klamra aluminiowa, 47 mm GL25824502
5 podstawa filtra, 47 mm GL26224503
6 siateczka ze stali nierdzewnej, 47 mm GL26224504
7 uszczelka z PTFE, 47 mm GL26224505
8 korek neoprenowy/silikonowy nr 8, otwór 9,5mm GL26124504
9 kolba filtracyjna, 1000 ml GL26024504

10 kolba filtracyjna, 4000 ml GL26024508
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ZESTAWY TYPU MICROFIL
Aparaty filtracyjne Microfil
Używane do mikrobiologicznej analizy wód (wodociągowych, 
procesowych) oraz w przemyśle spożywczym w analizie wód, napojów 
i piwa.
System Microfil
Zestaw do analizy mikrobiologicznej metodą filtracji membranowej. 
Przeznaczony do pracy z jednorazowymi lejkami z tworzywa oraz 
sterylnymi membranami filtracyjnymi.

Zalety systemu Microfil:
- gotowy do użycia bez konieczności każdorazowego czyszczenia 
  i autoklawowania
- filtracja w sterylnych jednorazowych lejkach (100 i 250 ml) -
  umieszczanych  bezpośrednio na statywie
- skalowane przezroczyste lejki 
- materiał lejka hydrofobowy dzięki czemu nie ma na ściankach 
  pozostałości próby
- kompatybilny z szeroką gamą membran filtracyjnych
- specjalny system dźwigni unoszącej membranę co ułatwia jej zdjęcie 
  do dalszych analiz

Lejki Microfil z membranami S-Pak oraz EZ-Pak
Lejki Microfil o pojemności 100 lub 250 ml wraz z kratkowanymi sterylnymi membranami filtracyjnymi z mieszanych estrów celulozy (MCE), 
pakowanymi indywidualnie (S-Pak) lub na taśmie do podajnika (EZ-Pak).

Opakowanie stanowi 150 sztuk sterylnych lejków o pojemności 100 lub 250 ml oraz 150 sztuk sterylnych membran filtracyjnych 
(o średnicy 47 mm) pakowanych indywidualnie (S-Pak) lub na taśmie do podajnika (EZ-Pak).

L.p. opis techniczny nr kat.
1 1–stanowiskowy aparat filtracyjny Microfil MMIAC01P01
2 3–stanowiskowy aparat filtracyjny Microfil MMIAC03P01
3 3–stanowiskowy aparat filtracyjny EZ-Fit MMIAC03P02

L.p. opis techniczny nr kat.
1 Podajnik do lejków 100 ml MMIACFD101
2 Podajnik do lejków 250 ml MMIACFD201
3 Podstawa filtracyjna do systemu Microfil MMIAC01401

4 Podkładki filtracyjne Microfil 
(3 szt. w opakowaniu) MMISP00002

5 Kolba filtracyjna 1 L MXX1004705
6 Butla filtracyjna 4 L MXX1004744

7 Korki neoprenowe 3/8” 
(5 szt. w opakowaniu) MXX2004718

8 Wąż silikonowy dł. 1,4 m, autoklawowalny MXX7100004
9 Pęseta mikrobiologiczna MXX6200006

10
Pompa próżniowo-ciśnieniowa odporna 

chemicznie, z teflonową powłoką; 
230 V / 50 Hz

MWP6122050

Akcesoria dodatkowe i uzupełniające systemu Microfil:

średnica porów [µm] pojemność lejka [ml] kolor membrany nr kat. S-Pak nr kat. EZ-Pak
0,22 100 ml biały MMIGSWG100 MMZGSWG101
0,45 100 ml biały MMIHAWG100 MMZHAWG101
0,45 100 ml czarny MMIHABG100 MMZHABG101
0,7 100 ml biały MMIHCWG100 –
0,8 100 ml biały MMIAAWG100 MMZAAWG101
0,8 100 ml czarny MMIAABG100 MMZAABG101
1,2 100 ml biały MMIRAWG100 –

0,22 250 ml biały MMIGSWG250 –
0,45 250 ml biały MMIHAWG250 MMZHAWG251
0,45 250 ml czarny MMIHABG250 MMZHABG251
0,7 250 ml biały MMIHCWG250 –
0,8 250 ml biały – MMZAAWG251
1,2 250 ml biały MMIRAWG250 –

101

ZESTAWY DO FILTRACJI FAZ ORAZ FILTRACJI MIKROBILOGICZNEJ

STATYW FILTRACYJNY EZ-Fit
- zróżnicowane, wymienne głowice statywu obsługują urządzenia 
filtracyjne jednorazowego oraz wielokrotnego użytku
- zapobieganie tworzeniu sie biofilmu
- połączenie z wężem próżniowym przy pomocy szybkozłącza
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ZESTAWY  FILTRACYJNE WIELOSTANOWISKOWE

L.p. opis techniczny nr kat.

1 Listwa trójstanowiskowa aluminiowa do lejków na korek 
neoprenowy/silikonowy TODY000001

2 Listwa trójstanowiskowa stalowa do lejków na korek 
neoprenowy/silikonowy TODY000002

3 Listwa sześciostanowiskowa stalowa do lejków na korek 
neoprenowy/silikonowy TODY000003

4 Lej szklany pokrywany PTFE na 300 ml, klamra, podstawa filtra ze szkła 
pokrywanego PTFE, korek neoprenowy/silikonowy GL26120201

5 Lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra ze szkła spiekanego, korek 
neoprenowy/silikonowy GL26020201

6 Lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra z siateczką stalową, 
korek neoprenowy/silikonowy GL26220201

7 Lejek z poliwęglanów (PC)  magnetyczny na 150 ml, 
na korek neoprenowy/silikonowy - mozliwość sterylizacji w 121°C TO16713015

8 Lejek z poliwęglanów (PC)  magnetyczny na 300 ml, 
na korek neoprenowy/silikonowy - mozliwość sterylizacji w 121°C TO16713018

9 Lejek z poliwęglanów (PC)  magnetyczny na 500 ml, 
na korek neoprenowy/silikonowy - mozliwość sterylizacji w 121°C TO16713050

10 Dysk leja magnetycznego TO16711031
11 Lejek stalowy  magnetyczny na 100 ml, na korek neoprenowy/silikonowy TO16711041
12 Lejek stalowy  magnetyczny na 300 ml, na korek neoprenowy/silikonowy TO16711030
13 Lejek stalowy magnetyczny na 500 ml, na korek neoprenowy/silikonowy TO16711050
14 Pokrywa stalowa do lejka na 100 ml TO16711011
15 Pokrywa stalowa do lejka na 300 ml TO16711013
16 Pokrywa stalowa do lejka na 500 ml TO16711015

L.p. opis techniczny nr kat.

1 Listwa trójstanowiskowa stalowa do lejków na klamrę z lejkami 
na 100 ml TODY000004

2 Listwa sześciostanowiskowa stalowa do lejków na klamrę z lejkami 
na 100 ml TODY000005

Zestawy filtracyjne wielostanowiskowe
na korek neoprenowy/silikonowy

Zestawy filtracyjne wielostanowiskowe
magnetyczne na klamrę

L.p. opis techniczny nr kat.
1 Listwa jednostanowiskowa stalowa z lejem na 100 ml  CombiSart SAR16844CS
2 Listwa jednostanowiskowa stalowa z lejem na 500 ml  CombiSart SAR16845CS
3 Listwa trójstanowiskowa stalowa z lejem na 100 ml oraz przykrywką SAR0016824
4 Listwa trójstanowiskowa stalowa z lejem na 500 ml oraz przykrywką SAR0016828
5 Listwa sześciostanowiskowa stalowa z lejem na 100 ml oraz przykrywką SAR0016832
6 Listwa sześciostanowiskowa stalowa z lejem na 500 ml oraz przykrywką SAR0016831

Zestawy filtracyjne jedno oraz wielostanowiskowe 
stalowe z lejem
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POMPY PRÓŻNIOWE MILLIPORE WP61, WP62
- powierzchnie wewnętrzne pokryte teflonem (za wyjątkiem stalowych 

zaworów) mogą pracować w środowisku żrących rozpuszczalników 
- pompa WP62 posiada napędzany tłok dla uzyskania większej mocy
- pompa WP61 posiada chemicznie odporną głowicę i membranę
- w komplecie hydrofobowy filtr zabezpieczający pompę przed zalaniem 
  oraz silikonowy wąż próżniowy 1/4” (70 cm)

parametry WP61 WP62
maksymalna wydajność 37 l / min / 1,3 CFM 34 l / min / 1,2 CFM

maksymalna próżnia 813 mbar / 24 mmHg 921 mbar / 27,2 mmHg
maksymalne ciśnienie 2,45 bar / 35 psig 5,4 bar / 80 psig

napięcie 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz
wymiary 17,8 x 17,8 x 20,3 cm 20,3 x 22,9 x 25,4 cm

króciec przyłączeniowy 1/4” 1/4”
waga 4,1 kg 5,3 kg

nr kat. WP61220500 WP62220500

- pompy próżniowe membranowe, odporne chemicznie
- wszystkie części pompy mające kontakt z parami rozpuszczalników wykonane są lub pokryte teflonem
- dzięki innowacyjnej technologii pompy są ciche i bezpieczne nie wymagają konserwacji

POMPY PRÓŻNIOWE CHEMKER

parametry Chemker 300 Chemker 400
wydajność 22 l / min 34 l / min

maksymalna próżnia - 600 mmHg = 79 kPa - 600 mmHg = 79 kPa
maksymalne ciśnienie 25 PSI 30 PSI

obroty silnika 1 450 rpm 1 450 rpm
poziom hałasu 50 dB 50 dB

napięcie 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz
max. pobór mocy 60 W 95 W
maksymalny prąd 0,32 A 0,60 A

kondensator 2 µF / 450 V 4 µF / 400 V
króciec przyłączeniowy 5/16” 5/16”

waga netto / brutto 4,6 kg / 5,6 kg 7,0 kg / 7,4 kg
nr kat. C016930022 C016940022

POMPY PRÓŻNIOWE ORAZ WĘŻE DO ZESTAWÓW FILTRACYJNYCH

- nowa linia pomp próżniowych bezolejowych
- charakteryzują się niskim poziomem hałasu i wibracji
- lekka i zwarta obudowa ze stopu aluminium nie wymaga czyszczenia i konserwacji
- po zmianie kierunku dyszy pracuje jako sprężarka / kompresor

POMPY PRÓŻNIOWE ROCKER

parametry Rocker 300 Rocker 400 Rocker 600
wydajność / próżnia

0 mmHg 17 l / min = 0,60 CFM 34 l / min = 1,20 CFM 58 l / min = 2,05 CFM
100 mmHg 14 l / min = 0,49 CFM 31 l / min = 1,09 CFM 52 l / min = 1,84 CFM
200 mmHg 12 l / min = 0,42 CFM 29 l / min = 1,02 CFM 46 l / min = 1,63 CFM
300 mmHg 9,5 l / min = 0,34 CFM 23 l / min = 0,81 CFM 40 l / min = 1,41 CFM
400 mmHg 7 l / min = 0,25 CFM 19 l / min = 0,67 CFM 30 l / min = 1,06 CFM
500 mmHg 4,5 l / min = 0,16 CFM 13 l / min = 0,46 CFM 16 l / min = 0,57 CFM
600 mmHg 1,5 l / min = 0,05 CFM 4 l / min = 0,14 CFM 6 l / min = 0,21 CFM

maksymalna próżnia -650mmHg=85,5kPa -650mmHg=85,5kPa -650mmHg=85,5kPa
obroty silnika 1 450 rpm 1 450 rpm 1 450 rpm

napięcie 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz
max. pobór mocy 60 W 80 W 190 W
maksymalny prąd 0,3 A 0,4 A 1,0 A

kondensator 2 µF / 450 V 3 µF / 450 V 5 µF / 400 V
nr kat. C016730022 C016740022 C016760022
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POMPA PRÓŻNIOWA PRZEPŁYWOWA EZ-Stream

parametry EZ-Stream
przypływ 3,8 - 4 l / min

rodzaje tworzyw 
z którymi 

kontaktuje się 
przepływająca ciecz

polioksymetylen (POM)
politetrafluoroetylen (PTFE)

etylo propylenowo dienowy monomer (EPDM)
butadienowo akrylonitrylowy kauczuk (NBR) 

polipropylen (PP)
klasa izolacji IP64

wymiary 19,6 x 16,8 x 22,2 cm
króciec przyłączeniowy 3/8”

waga 1,9 kg
nr kat. EZSTREAM01



www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl

WĘŻE SILIKONOWE

SĄCZKI ZABEZPIECZAJĄCE POMPĘ
- sączki z hydrofobowego PTFE
- zabezpieczające pompę przed zalaniem i oparami
- autoklawowalne – 15 min. 121OC

Węże próżniowe, silikonowe
temperatura pracy: – 60 ÷ 200 

O
C

średnica wewnętrzna 
[mm]

średnica zewnętrzna 
[mm]

grubość ścianki 
[mm]

długość rolki 
[mb] nr kat.

6 12 3 25 DN03110612
8 16 4 25 DN03110816
8 18 5 15 DN03110818

10 20 5 15 DN03111020
12 22 5 15 DN03111222

średnica [mm] przepływ [l/min] nr kat.
37 3,58 C016720035
73 8 C016720036
50 5 C016720037

Sączki zabezpieczające, 0,2 µm

POMPY PRÓŻNIOWE ORAZ WĘŻE DO ZESTAWÓW FILTRACYJNYCH

Sączki zabezpieczające, 0,45 µm
średnica [mm] przepływ [l/min] nr kat.

50 5 C016720038

Węże laboratoryjne (do próżni), silikonowe
kauczuk silikonowy (VMQ), przezroczyste, twardość wg Shore’a A55
dopuszczone do kontaktu z żywnością oraz do pracy z pompami perystaltycznymi
temperatura pracy: – 60 ÷ 200 

O
C

średnica wewnętrzna 
[mm]

średnica zewnętrzna 
[mm]

grubość ścianki 
[mm]

długość rolki 
[mb] nr kat.

6 10 2 25 DN03100610
8 12 2 25 DN03100812
8 14 3 25 DN03100814
8 15 3,5 25 DN03100815

10 14 2 25 DN03101014
10 16 3 25 DN03101016
10 18 4 25 DN03101018

Węże próżniowe, kauczukowe
kauczuk naturalny (NR), czerwony, twardość wg Shore’a A50

średnica wewnętrzna 
[mm]

średnica zewnętrzna 
[mm]

grubość ścianki 
[mm]

długość rolki 
[mb] nr kat.

6 12 3 25 DN03020612
6 14 4 25 DN03020614
6 16 5 25 DN03020616
6 18 6 25 DN03020618
8 16 4 25 DN03020816
8 18 5 25 DN03020818
8 20 6 25 DN03020820
8 24 8 25 DN03020824

10 16 3 25 DN03021016
10 20 5 25 DN03021020
10 26 8 25 DN03021026
10 30 10 25 DN03021030
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