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Katalogové 
číslo 

Specifikace 

Standardní set manifoldu Visiprep obsahuje: 
- víko s 5/12/24 pozicemi, každá pozice má svůj on/off ventilek pro možnost uzavření pozice  

při nevyužití plné kapacity přístroje nebo pro regulaci průtoku kapaliny 
- skleněná nádoba (komora) s těsnícím krytem a držákem 
- manometr na měření vakua (ukazatel tlaku) 
- stojánek  umožňující použití různých sběrných nádob (zkumavek 10 a 16 mm, vialek s průměrem 

22,75 mm, odměrných baňek 1ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml) 

Systém s jehlami  
Systém s vyměnitelnými vložkami 

(zabraňují cross-kontaminaci) 
  

57103-U Manifold – 5ti pozicový systém 
Pro větší objemy eluátů (50 ml) 
Lze převést na 24 pozicový systém 

57101-U Manifold – 5ti pozicový systém 
Pro větší objemy eluátů (50 ml) 
Lze převést na 24 pozicový systém 

57030-U Manifold – 12ti pozicový systém 57044 Manifold – 12ti pozicový systém 

57250-U Manifold – 24 pozicový systém 57265 Manifold – 24 pozicový systém 

Volitelné příslušenství 

57100-U Sušící nástavec pro 12-ti pozicový manifold 

57124 Sušící nástavec pro 24pozicový manifold 

57032 Ventilky pro kontrolu vakua pro 
jednotlivé pozice (2 ks/balení) 

57028 Ventilky pro kontrolu vakua pro 
jednotlivé pozice (2 ks/balení) 

57036 Nerezové jehly (12 ks/balení) 57027 Nerezové spojky (12 ks/balení) 

57047 Teflonové jehly (12 ks/balení) 57059 Teflonové spojky (12 ks/balení) 

Adaptéry pro aplikace velkých objemů vzorků 

57272 Adaptér  pro 12, 20 a 60 ml SPE kolonky (3 ks) 

57275 Adaptér  pro 3 nebo 6  ml SPE kolonky (4 ks) 

57273-U U závěr na láhev s uzávěrem ISO 45 pro SPE kolonky o objemu 3 nebo 6 ml (4 ks) 

57274-U U závěr na láhev s uzávěrem ISO 45 pro SPE kolonky o objemu 12,20 nebo 60 ml (3 ks) 

 

57103-U nebo 57101-U 
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Katalogové 

číslo 
Specifikace 

57160-U Standardní 12ti pozicový set manifoldu Prepy obsahuje: 
- víko se šroubovacími ventily, kontrolující průtoka  
- nerezové jehly 
- skleněná nádoba a výstup na připojení hadice k vakuu 
 
 
 
 

Volitelné příslušenství 
57159-U Stojánek pro vialky 2 nebo 4 ml 

57162-U Stojánke pro vialky 15 nebo 40 ml 

 
 
 
 

Volitelné příslušenství 
57048 Prodlužovací kapiláry ventilků pro regulaci průtoku (6 ks/balení) 

Nelze použít pro systém s vyměnitelnými vložkami 

57093 Prodlužovací kapiláry pro sušící nástavec v případě, kdy se používají prodlužovací 
kapiláry (57048) 
Nelze použít pro 24-pozicový systém pro SPE kolonky o objemu 12, 20 nebo 60 ml 
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