RAININ

Dispensador de Reagentes

Pipetting 360°

Dispense Líquidos com Conﬁança
Velocidade, Simplicidade e Precisão
Compatibilidade Química Superior
O Dispensador de Reagentes Disp-X Rainin
foi desenvolvido com materiais inertes do
mais alto grau de resistência química para
assegurar a pureza dos reagentes desde a
primeira alíquota até o ﬁnal. O Disp-X é
compatível com uma grande gama de
líquidos e é autoclavável para aplicações
biológicas.

Características de Segurança
O Dispensador de Reagentes Disp-X inclui
um sistema de segurança com tubo de
dispensa e tampa para prevenção de
dispensações acidentais e respingos. O tubo
de dispensa acompanha o formato do
suporte e assegura a correta instalação e
operação com segurança todo o tempo. O
pistão de vidro ﬁca acomodado dentro de um
cilindro de polipropileno inerte para prevenir
danos e permitir uma operação mais suave

Controle simples e limpo
Selecionar o volume no Disp-X é simples,
basta utilizar o botão de controle e ajuste do
volume. Posicione o marcador no volume
desejado. Não é necessário utilizar muita
força para movimentar o pistão para cima e
para baixo devido ao ﬁlme líquido entre o
pistão e o cilindro que atua como um
lubriﬁcante. As válvulas de dispensa são
facilmente limpas ou substituídas

Opções ﬂexíveis de dispensação
Com o Disp-X, você pode substituir os
acessórios para adequá-lo as todas as
aplicações. Substituir os acessórios é rápido
e fácil. Os tubos de aspiração e dispensa
estão disponíveis em tamanhos diferentes
para atender às suas necessidades. Tubos
de dispensa ﬂexíveis ou ﬁxos estão
disponíveis. Com quatro dispensadores
DISP-X você cobre uma faixa de volume de
0,5 a 50mL

Disp-X™ Dispensador de Reagentes
Segurança e facilidade no manuseio
de reagentes
O novo Dispensador Manual de Reagentes Disp-X da
Rainin é uma ferramenta de grande valor para
dispensar reagentes de forma rápida, segura e
conﬁável. Desenvolvido com várias características de
segurança para evitar respingos acidentais e garantir
uma dispensação suave e livre de problemas. Para o
uso com uma grande gama de soluções - incluindo
soluções corrosivas e inﬂamáveis - o Dispensador
Disp-X possui uma larga base de aplicações nas
áreas biológicas, farmacêuticas, clínicas, químicas e
laboratórios forenses. O Disp-X pode ser utilizado com
os mais variados reagentes pois possui vedação
superior para uma grande faixa de temperaturas e
viscosidades. Disp-X está disponível em 04 diferentes
faixas de volumes: 0,5–5mL, 1–10mL, 2,5–25mL e
5–50mL

Disp-X™ Dispensador de Reagentes
Dispense Líquidos com Conﬁança
Características:
• Materiais inertes do mais alto grau de resistência química
fazem parte da estrutura do Dispensador de Reagentes
Disp-X: Vidro de Borosilicato, ETFE, PFA, FEP, PTFE,
platinum-iridium e PP (tampa)
• O Dispensador Disp-X pode ser rosqueado diretamente na
garrafa do reagente com os adaptadores acessórios; outros
tipos de garrafas podem ser utilizados com o adaptador já
incluso
• Válvulas de aspiração e dispensa substituíveis facilitam a
limpeza e o acesso em casos de manutenção
• Os tubos encaixam-se rápida e perfeitamente para fácil
substituição
• Os tubos de dispensa acompanham o formato do suporte
para garantir a perfeita orientação até o encaixe
• O pistão ﬂutuante em PFA simpliﬁca a manutenção do Disp-X
• Autoclavável a 121°C

Acessórios

Disp-X Dispensador de Reagentes

Informações para pedidos
Modelo RAININ

Ref #

Fácil de limpar

Especiﬁcações

Descrição

Parâmetro

Especiﬁcações

Disp-X dispensador de reagentes 0.5–5 ml

Temperatura de Operação

15-40°C (59-104°F)

DX-5

17011768

DX-10

17011770

Disp-X dispensador de reagentes 1–10 ml

Pressão de Vapor

até 500 mBar

DX-25

17011772

Disp-X dispensador de reagentes 2.5–25 ml

Densidade

até 2.2 g/cm

DX-50

17011774

Disp-X dispensador de reagentes 5–50 ml r

Viscosidade Cinética

até 500 mm²/s

DX-DT10

17011747

Tubos de dispensa 5 or 10 ml,
torto, 80 mm, pacote com 2

Exatidão

≤0.5%

Autoclavagem

DX-DT50

17011748

Tubos de dispensa 25 or 50 ml,
torto, 120 mm, pacote com 2

Autoclavável a 121°C a 2
bar de acordo com DIN EN 285

DX-FT250

17011749

Tubos de aspiração com adaptador
250 mm x 6.9 mm, pacote com 2

DX-FT390

17012004

Tubos de aspiração com adaptador
390 mm x 6.9 mm, pacote com 2

Faixa de Volume

Incrementos

DX-5 - 0.5 a 5 ml

0.1 ml

Tubos de aspiração com adaptador
335 mm x 6.9 mm, pacote com 2

DX-10 - 1 a 10 ml

0.2 ml

DX-25 - 2.5 a 25 ml

0.5 ml

DX-50 - 5 a 50 ml

1 ml

DX-FT335

17011750

DX-FV10

17011757

Válvula de aspiração com sist. de vedação 5 or 10 ml

DX-FV50

17011765

Válvula de aspiração com sist. de vedação 25 or 50 ml

DX-DV10

17011766

Válvula de dispensa com sistema de vedação
5 or 10 ml

DX-DV50

17011767

Válvula de dispensa com sistema de vedação
25 or 50 ml

Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda
Alameda Araguaia, 200 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP- Brasil
Tel.: (11) 4166-7400
Fax.: (11) 4166-7406
laboratorio@mt.com
Speciﬁcations subject to change
© 2010 Rainin Instrument, LLC
Impresso no Brasil
PB-217 Rev A

3

www.rainin.com
Para mais informações

