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kySteril mintavételhez
Alfa Laval SB mikro mintavételi nyílás

.

Koncepció

A mikro mintavételi nyílás kis térfogatú aszeptikus és mikrobiológiai minták

vételére szolgál tartályokból és csövekből.

Működési alapelv

A mintavételhez ki kell csavarni a zárósapkát és be kell szúrni egy 1 mm-es

hipodermikus tűt a gumidugón keresztül.

A gumidugót csak a tartály üres és nyomáson kívüli állapotában szabad

kicserélni. Ehhez ki kell csavarni a nyomócsavart, amíg ki nem oldódik a

tartóból, és amíg a gumidugó ki nem oldódik. Ezután határozottan csavarja

vissza a nyomócsavart.

Mintavétel előtt a dugót alkohollal kell fertőtleníteni. Mivel a gumidugó belső

része érintkezik a tartály falával vagy a csőfelülettel, a tartály vagy a csövek

tisztításakor automatikusan megtisztítódik.

Alapkialakítás

A mikro mintavételi nyílás egyszerű, egészségügyi kialakítású. A nyílásház

csatlakozóként funkcionál, amelyet közvetlenül rá lehet hegeszteni a tartály

falára vagy a csövekre. A gumidugót egy nyomócsavar és egy záródugó

tartja a helyén.

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet

Hőmérséklettartomány, szilikon: . . . . . . . 1°C - 110°C

Hőmérséklettartomány, természetes gumi: . 1°C - 90°C

Nyomás

Max. terméknyomás: . . . . . . . . . . . . . . 6 bar

FIZIKAI ADATOK

Anyagok

Termékkel érintkező

acélalkatrészek: . . . . . . . . . . . EN 1.4404 (AISI 316L) 3.1 tanúsítvánnyal

Membrántömítések: . . . . . . . . . Szilikon vagy természetes gumi



A különféle típusú csatlakozók a következőképpen vannak felszerelve:
• A T-típusú csatlakozó a 25 mm tartály falára, egy átmérőjű nyílásra van hegesztve
• A P-típusú csatlakozó a csőre van hegesztve, egy 8 mm lukat kell fúrni
• A PC-típusú csatlakozó sajtolt 1” csővégre és DN25 méretre hegesztéshez rendelhető
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Bár a jelen dokumentumban szereplő információk helytállóak a
kiadás időpontjában, fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az ALFA LAVAL az Alfa Laval Corporate AB által
bejegyzett és tulajdonában lévő védjegy. © Alfa Laval

Az Alfa Laval elérhetősége
Az elérhetőségi adatokat minden ország esetében
folyamatosan frissítjük a weboldalunkon.
Kérjük, látogasson el a www.alfalaval.com címre,
ha közvetlenül szeretne hozzájutni a tájékoztatáshoz.
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