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CALIBREXTM  520  

Dávkovač   

                                
 

 
 

 

 

Bezpečnostní upozornění 

 Čtěte pozorně návod k použití, dodržujte všechna doporučení 

 Při manipulaci dodržujte zásady SLP 

 Zjistěte si a dodržujte všechny směrnice spojené se zacházením s potenciálně nebezpečnými 

tekutinami 

 Před každým použitím dávkovač prozkoušejte 

 Dávkovač po ukončení práce vždy dobře promyjte 

 Během dávkování nesmí tryska směřovat k personálu 

 Nerozebírejte silou 

 Pokud dávkovač přenášíte s tekutinou uvnitř zásobní lahve, uzavřete dobře dávkovací trysku 

 Maximální teplota dávkované tekutiny je 50 oC 

 Páry koncentrovaných kyselin nebo těkavé látky mohou ovlivnit životnost dávkovače. Doporučujeme 

ověřit si u výrobce kompatibilitu látky s dávkovačem, popř. nenechávat kapalinu stále v zásobní 

lahvi s dávkovačem. 

 Dávkovač smí být požíván pouze deklarovaným způsobem 

 

 

Popis  

Dávkovač Calibrex je plně autoklávovatelný ve složeném stavu. To zaručuje bezpečné odměřování 

velkého počtu různých reagencií s mimořádnou přesností a správností. Dostupné jsou tři modely, které 

pokrývají rozplňované objemy od 0,25 do 10 ml (0,25 - 2 ml, 1 - 5 ml a 1 - 10 ml). Modely 525/530 pak 

objemy až 100 ml.  

Dávkovač Calibrex 520 je zařízení určené pro láhve s průměrem uzávěru 32 mm. Pomocí adaptéru jej 

lze použít i pro lahve s uzávěrem 28, 40 a 45 mm. Další rozměry adaptérů lze dodat na zakázku. Viz 

Accesories na str. 4 originálního návodu. 

Dávkovač je vybaven Solid Calibration Systém®-em, sestávajícím se z kolečka s nastavenými objemy.  

Okénko s nastaveným objemem a dávkovací trysku lze nastavit do nejlépe vyhovující polohy. 

S dávkovačem lze snadno pracovat, snadno jej udržovat a kalibrovat. 

Dávkovače Calibrex s pevným objemem vykazují stejné charakteristiky, pouze kolečko pro nastavení 

objemu je blokováno na zvoleném objemu. 

 

 

 

 

Práce s dávkovačem  

Instalace  

Nasaďte dávkovací trysku (13) a sací hadičku (9), jejíž délku upravte podle potřeby (Obr. 1).  

Vyberte se odpovídající adaptér a nasaďte dávkovač na lahev, zašroubujte. Pro dobrou stabilitu 

doporučujeme používat držák dávkovače, který je třeba objednat samostatně. 
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Pozice okénka zobrazujícího dávkovaný objem (obr. 2) - Aby bylo okénko nastaveného objemu dobře 

viditelné, vyšroubujte závit (18), zvedněte horní část dávkovače, natočte okénko podle potřeby a dávkovač 

opět sestavte. Nikdy nepoužívejte hrubou sílu. 

Pozice dávkovací trysky (obr. 3) - Otáčejte tak dlouho, dokud nebude tryska ve vyhovující poloze. 

 

Dávkování 

Nastavení objemu (obr. 4) - otáčejte barevným kolečkem nastavení, dokud šipka neukazuje na požadovaný 

objem. Klik-stop mechanismus zamezuje nechtěné změně objemu. 

Naplnění dávkovače (Priming) - opakovaně vytáhněte a zatlačte píst dávkovače, je nutné, aby z trysky 

vytékala tekutina bez vzduchových bublin 

Dávkování - Vytáhnete uzávěr trysky (14). Vytahujte rovnoměrným tahem píst a opět jej rovnoměrným 

tlakem zasouvejte. Dotahujte píst do krajových poloh. Hustota nebo viskozita může ovlivnit rychlost a 

přesnost dávkování. Při práci nepoužívejte sílu. 

Ukončení práce s dávkovačem - Podle povahy dávkované tekutiny a délky odstávky buď pouze uzavřete 

trysku, nebo dávkovač důkladně promyjte. 

Filtry (obr. 6) - Pokud je to vhodné, je možné nasávaný vzduch vést přes filtr s luer adaptérem. Ostrým 

hrotem prorazte kryt vzduchového otvoru a vložte filtr.  

 

 
 

Údržba 

Pouze správná údržba dávkovače zajistí jeho optimální funkci. 

 

Rozložení 

Před rozebráním se přesvědčte, že dávkovač neobsahuje žádnou kapalinu -  zatlačte píst dávkovače do dolní 

polohy. Odšroubujte dávkovač z lahve, pokud je to nezbytné, omyjte a odpojte nasávací hadičku (9). 

Odšroubujte víčko (1). Jedním rozplňovacím tahem (nahoru-dolů) uvolněte pístovou spojku (15). Nyní 

můžete vyjmout píst. Nepoužívejte hrubou sílu, mohlo by dojít k rozbití skleněného válce. 

Vyšroubujte kroužek (18), uvolněte válec (4) a ventil (7). Nevypusťte balonek (6). Uvolněte plnící trysku 

(11). 

 

Čištění 

Zásobní láhev ani dávkovač nenechávejte po vyprázdnění nevyčištěný. Jednotlivé části umyjte ve vodě, 

případně použijte detergent. Na ucpané ventily je možné použít ultrasonickou lázeň. Pokud se píst v 

dávkovači zadrhává, použijte jemný detergent. 

Speciální pozornost věnujte pístu (16), válci (4) a ventilu (7). Rezidua v těchto místech mohou způsobit 

netěsnosti. Znečištěný ventil mohou být nefunkční. Na vyčištění ventilu doporučujeme použít ultrazvukovou 

lázeň. Pokud se píst zadrhává nebo lepí, doporučujeme dávkovač rozebrat  a omýt části jemným 

laboratorním detergentem a pak důkladně opláchnout. 

 

Sestavení 

Poškozené části vyměňte za nové originální díly. Po sestavení ověřte těsnost a správnou funkci dávkovače. 
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Kalibrace 

Dávkovač je dodáván kalibrovaný, nevyžaduje dodatečnou kalibraci. Pro kontrolu (po výměně dílů 

2,4,7,15,16 a 17), popř. při dávkování silně viskózních kapalin, jiné teplotě dávkované kapaliny, je možná 

kalibrace gravimetricky s použitím analytických vah. 

 Vyšroubujte kryt (1) - obr. 5 

 točte kalibračním šroubem ve směru hodinových ručiček ke snížení dávkovaného objemu a obráceně, 

na vahách se přesvědčte o skutečném objemu. 

 červená tečka indikuje tovární nastavení.  

 Každý krok 520.002 +/- 0,004 ml 

          520.005 +/- 0,006 ml 

          520.010 +/- 0,010ml 

Sterilizace 

Dávkovač lze opakovaně sterilizovat v autoklávu při 121 oC po dobu 20 minut. 

Před autoklávováním se přesvědčte, že je píst prázdný a promytý, uložte dávkovač do horizontální polohy 

bez styku s kovem.  

Po sterilizaci suchý dávkovač (o laboratorní teplotě) zkontrolujte na těsnost. Zkontrolujte, zda nedošlo 

k poškození (zdeformování) plnící trysky. 

Opakovaná sterilizace může způsobit barevné změny dávkovače. 

Správné autoklávování a výsledná sterilita jsou plně v odpovědnosti uživatele. 

 

Materiály 

Všechny materiály, s nimiž přijde rozplňovaná kapalina do styku, jsou chemicky inertní: 

Tělo pumpy-keramika Al2O3 

Kuličky pumpy-sklo pyrex 

Pružina pumpy-platina-iridium 

Válec-neutrální borosilikátové sklo 

Podložka válce-PTFE 

Píst-sklo s tenkou vrstvou PFA 

Obal dávkovače (tělo)-ETFE 

Plnící trubička a dávkovací tryska-PTFE/ETFE 

 

Upozornění: 

Páry koncentrovaných silných kyselin mohou při dlouhodobém používání poškodit dávkovač a zkrátit jeho 

životnost. Proto při rozplňování takových kapalin nedoporučuje nechávat trvale dávkovač nasazený na 

zásobní lahvi, ale po každém použití jej sundat a dobře promýt. 

Stejně tak u těkavých kapalin po použití sundejte dávkovač a láhev dobře uzavřete, předejte tak ztrátám 

způsobeným odpařováním. 

Pokud dávkovač po použití nepromyjete, může v něm dojít ke vzniku krystalů, které omezí pohyb pístu. 

Na poškození způsobené nekompatibilními kapalinami se záruka nevztahuje. V případě pochybností si 

ověřte kompatibilitu nebo se před použitím obraťte na distributora. 

 

 

Záruka  

Na dávkovač je poskytována záruka po dobu uvedenou na QC certifikátu na vady materiálu nebo závady 

způsobené ve výrobě. Závady způsobené nedodržením návodu k použití, bezpečnostních upozornění nebo 

podmínek pro autoklávování jsou z této záruky vyloučeny. 

Před zasláním dávkovače na záruční nebo pozáruční opravu vždy proveďte jeho dekontaminaci. 
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Náhradní součásti – objednávejte pod příslušným anglickým názvem 

 

 
 

 

Technická data a katalogová čísla pro objednání 
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