STRIEKAČKOVÉ FILTRE

ASF

Striekačkové filtre ASF

AZ Filters ASF (Automation Systems Filters)
Striekačkové filtre radu ASF sú navrhnuté a určené pre automatizované farmaceutické systémy spracovania
vzoriek Sotax a Zymark pre disolúciu a úpravu vzoriek.
Pevná konštrukcia krytu filtra zaisťuje vysokú odolnosť voči vnútornému i vonkajšiemu tlaku. Pokročilá
technológia plastových zvarov v kombinácii s odolnou filtračnou membránou zabezpečujú vyššiu účinnosť filtrácie
a predlžujú životnosť HPLC kolón.

Základné technické parametre filtrov radu ASF
Priemer:
25mm
Veľkosť pórov:
0.22µm, 0.45µm, 1.0 (GMF)
na požiadanie aj póry iných rozmerov
Typy membrán:
HPTFE (hydrofilný teflon PTFE/L),
GF (sklenené mikrovlákna),
GF+HPTFE (hydrofilný teflon
s predfiltrom GF)
Nylon, PVDF, PES
Balenia:
100ks/bal, 500ks/bal, 1.000ks/bal

ASF HPTFE + GF (s prefiltrom zo sklenených vlákien)
Univerzálna membrána pre vodné aj organické vzorky. Spája v sebe výhodu veľkej chemickej odolnosti teflónu a kompatibility
s vodnými vzorkami vďaka svojej hydrofilnosti. Univerzálna membrána pre HPLC.

ASF GxF HPTFE 25mm 0.22µm alebo 0.45µm

bal/100ks

bal/500ks

134 €

603 €

bal/1.000ks
1.086 €

Ceny pre inú veľkosť pórov získate na azetchrom@hplc.sk

ASF HPTFE (hydrofilný teflon PTFE/L)

Univerzálna membrána pre vodné aj organické vzorky. Spája v sebe výhodu veľkej chemickej odolnosti teflónu a kompatibility s
vodnými vzorkami vďaka svojej hydrofilnosti. Univerzálna membrána pre HPLC.

ASF HPTFE 25mm 0.22µm alebo 0.45µm

bal/100ks

bal/500ks

117 €

525 €

bal/1.000ks
945 €

Ceny pre inú veľkosť pórov získate na azetchrom@hplc.sk

ASF GF (sklenené mikrovlákna)
ASF GF 25mm 1.0µm

bal/100ks
117 €

bal/500ks

bal/1.000ks

525 €

Ceny pre inú veľkosť pórov získate na azetchrom@hplc.sk

Ďalšie typy membrán:
ASF Nylon a ASF GxF Nylon (s GF predfiltrom)
ASF PES a ASF GxF PES (s GF predfiltrom)
ASF PVDF a ASF GxF PVDF (s GF predfiltrom)
Ceny sú platné od 1.9.2017. Sú uvedené bez DPH (20%) a môžu podliehať zmenám.
AZ CHROM s.r.o., Robotnícka 10, 831 03 Bratislava
Tel: 0907 244 526, fax: 02-20715811, email: azetchrom@hplc.sk, www.azetchrom.sk

945 €

