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WS 316 - rozdzielacz XY
Dowolna konfiguracja pojemników na próbę

Bezpośrednie rozdzielanie próby z niezrównaną elastycznością

Dwuosiowy system rozlewania próby WaterSam, oparty na rozdzielaczu typu XY, jest z powodzeniem wykorzystywany 
przez blisko 20 lat. Naczynia na próbę są precyzyjnie lokalizowanie dzięki ustawieniom fabrycznym lub współrzędnym 
zdefiniowanym przez użytkownika.

Dzięki umiejscowieniu bezpośrednio nad pojemnikami na próbę, rozdzielacz XY zapewnia precyzyjne rozlewanie 
próbek prosto do odpowiednich naczyń. Dzięki temu rozwiązaniu:
• nie ma konieczności stosowania płyty rozdzielacza, która wymaga częstego czyszczenia
• nie występuje zjawisko zanieczyszczania pozostałościami po poprzednich próbkach

Swobodne przemieszczanie węża rozdzielacza pomiędzy poszczególnymi naczyniami w obrębie komory prób 
zapewnia efektywną pracę i wykorzystanie całej dostępnej powierzchni. W przeciwieństwie do obrotowych 
rozdzielaczy, rowiązanie WaterSam nie jest ograniczane średnicą płyty rozdzielacza i klinowym kształtem butelek, 
których prawidłowe czyszczenie potrafi być dość kłopotliwe.

Z licznymi, zaprogramowanymi układami naczyń, dystrybutor XY pozwala użytkownikowi na łatwe przełączanie 
urządzenia pomiędzy dostępnymi konfiguracjami.
• Zakup danego zestawu naczyń wraz z próbpobierakiem nie ogranicza możliwości, ponieważ przełączanie  

na zupełnie inny zestaw butelek sprowadza się tylko do wyboru odpowiedniej opcji w menu kontrolera.
• Przełączanie pomiędzy konfigracjami oraz używanie butelek niestandardowych nie wymaga zakupu 

dodatkowych części.

Dystrybutor XY jest z powodzeniem wykorzystywany od wielu lat, dzięki temu stał się bardzo cenionym przez 
naszych klientów rozwiązaniem, nie tylko z powodu niezrównanej elastyczności, ale także dzięki sprawdzonej 
niezawodności i niskim kosztom eksploatacyjnym.
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Specyfikacje techniczne oraz poprawki błędów będą nanoszone bez wcześniejszego informowania.

WS 316 - konfiguracje naczyń na próbę

Inne konfiguracje dostępne na zapytanie; możliwe wykorzstanie naczyń niestandardowych (użytkownika).

Dla wielu próbek dobowych, np. z weekendu:

2 x 10,4 / 15,4 / 20 l PE 4 x 25 l PE 5 x 12 l PE

Dla próbek godzinowych lub podobnych:

16 x 2,9 / 4 l PE lub 2 l szkło 24 x 2 l PE 36 x 1 l PE lub 0,9 l szkło

Dla próbek godzinowych lub podobnych, z dodatkowym pojemnikiem na próbę łączoną:

12 x 2,9 l PE + 1 x 12 l PE 24 x 1 l PE + 1 x 12 l PE 24 x 1 l PE + 1 x 12 l szkło


