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Typ I, II & III w zale!no"ci 
od u!ycia pakietu DI
Litry na dzie# w 
zale!no"ci od wody 
zasilaj$cej

Kluczowe cechy
   Elastyczne dozowanie
  Dostosowane   

 ustawienia
  Pe%na recyrkulacja
  Zintegrowana filtracja

• Laboratoriów ogólnych 
• Aplikacji typu II
• Dozowania z pakietem DI

Ustawienia niestandardowe
Kontroluj swój PURELAB flex, dostosowuj$c 
ustawienia do swojego zastosowania. 

Prostota
Prosta instalacja, obs%uga i konserwacja z 
priorytetowymi informacjami wy"wietlanymi przez 
ca%y czas (stan systemu, alarm) dla absolutnej 
pewno"ci podczas dozowania.

!atwy w u"yciu
Ergonomiczna konstrukcja z funkcjami takimi jak 
automatyczny pobór wolumetryczny i regulacja 
wysoko"ci dozownika.

Przesy#anie danych
Przesy%anie danych przez USB w celu weryfikacji 
wydajno"ci systemu i aktualizacji oprogramowania. 

Oszcz$dzanie przestrzeni
Zajmuj$cy ma%o miejsca i kompaktowy dozownik, 
który mo!na umie"ci& na blacie lub zamontowa& na 
"cianie.

Dozownik

Prostota i elegancja.
Najlepszy dystrybutor dla Twojego systemu
PURELAB flex 1 zosta% zaprojektowany jako system dozuj$cy i monitoruj$cy po pod%$czeniu do 
zbiornika lub p'tli dystrybucyjnej. Dzia%a równie! jako prosty system dejonizacji. 

Idealnie nadaje si' do:

PURELAB flex 1
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Woda typu I
Litry na dzie#: zale!y 
od  wody zasilaj$cej

18.2 M(.cm

Kluczowe cechy
  TOC w czasie rzeczywistym
  Pe%na recyrkulacja
  Dostosowane ustawienia
  Zintegrowana filtracja
  Regulowane dozowanie

Idealnie nadaje si' do:

PURELAB flex 2 Polisher

• Spektometrii masowej
• Biologii molekularnej
• Elektrochemii
• Spektroskopii atomowej
• Chromatografii cieczowej

• Chromatografii gazowej
• Immunochemii
• Spektrofotometrii 
• Przygotowanie pod%o!a /  
 buforu
• Chemii ogólnej

Gwarantowana czysto%& wody
Pe%na recyrkulacja przez lamp' UV i pakiet 
oczyszczaj$cy do momentu zu!ycia.

Intuicyjne, elastyczne dozowanie
Przejrzysty wy"wietlacz informuj$cy o jako"ci wody 
zapewniaj$cy absolutn$ pewno"& podczas dozowania.

Monitorowanie TOC w czasie 
rzeczywistym
Zapewnia pe%ne zaufanie co do czysto"ci organicznej 
poprzez zmniejszenie poziomu substancji organicznych 
w krytycznych zastosowaniach.

!atwe w utrzymaniu
)atwy dost'p do materia%ów eksploatacyjnych, a tak!e 
szybkie i %atwe zautomatyzowane czyszczenie w celu 
zminimalizowania przestojów. 

Przesy#anie danych
Przesy%anie danych przez USB w celu weryfikacji 
wydajno"ci systemu i aktualizacji oprogramowania.

Oszcz$dno%& przestrzeni
Zajmuj$cy ma%o miejsca i kompaktowy. Mo!na 
postawi& na blacie lub zamontowa& na "cianie.

Zaprojektowany dla dzisiejszych laboratoriów.
Niezawodne dostarczanie wody o czysto%ci typu I
PURELAB flex zosta% tak zaprojektowany, aby zapewni& dok%adno"&, elastyczno"& i %atwo"& obs%ugi. 
Wielokrotnie nagradzany system wytwarza ultraczyst$ wod' typu I (18.2 M(.cm) ze wst'pnie oczyszczonej 
wody zasilaj$cej, która jest idealna do zastosowa# analitycznych i naukowych. Pozwala skupi& si' na 
rutynowych badaniach bez obawy o jako"& wody wp%ywaj$c$ na wyniki testów.
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PURELAB flex 1 & 2Polisher
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ZASTOSOWANIE PURELAB flex 1 PURELAB flex 1 (with 
purification pack)

PURELAB flex 2

Dzienna wydajno"& >10 litrów >10 litrów >10 litrów

Pobór Do 2.0 l/min Do 2.0 l/min Do 2.0 l/min

Zwi$zki nieorganiczne @25oC Zgodnie z wod$ zasilaj$c$ 18.2 M(.cm 18.2 M(.cm

Ca%kowity w'giel organiczny (TOC) W zale!no"ci od wody zasilaj$cej

Bakterie <0.1 CFU/ml+ <0.1 CFU/ml+ <0.001 CFU/ml+1

Bakteryjna endotoksyna N/A <0.001 EU/ml‡ <0.001 EU/ml‡

RN N/A N/A <1 pg/ml

DN N/A N/A <5 pg/ml

 + Z filtrem POU/Biofiltrem C134/145/197   ‡ Z Biofiltrem LC197   1 W zale!no"ci od wody zasilaj$cej

,ród%o zasilania Woda pitna, nast'pnie poddana filtracji wst'pnej najlepiej poprzez odwrócon$ 
osmoz' (RO) lub dejonizacj' z filtrem (SDI) lub destylacj'.

Wska-nik zanieczyszcze# (max) <1 dla wszystkich modeli

Wolny chlor <0.05 ppm max

TOC N/A

Dwutlenek w'gla <0.1 ppm

Krzemionka <2 ppm

Cz$stki sta%e 5-10 µm

Temperatura 4-40oC (Zalecane 10-15oC)

Przep%yw (maksimum wymagany) >2 l/min (0.5 USG)

Wymagania dotycz$ce odp%ywu Niewymagane

Ci"nienie wody zasilaj$cej 1.5 bar (22 psi) maximum; Minimalne grawiacyjnie

* Zamontuj regulator ci"nienia LA652 tam, gdzie ci"nienie wody zasilaj$cej przekracza okre"lone limity.

Wymiary Wysoko"& 900-1020mm, Szeroko"& 236mm, G%'boko"& 374mm

Waga 10 kg (22 lbs) 10.5 kg (23.1 lbs) 11 kg (24.2 lbs)

Instalacja blat / "ciana

Feedwater 
Inlet

(Pre-purified 
Water)

Recirculation
Pump

Dispense 
Handset
 
0.2µm Point 
of Use Filter 
or Biofilter 
(optional)

Water
Purity and

Temperature
 Sensor

Water Purity 
Sensor

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Purification 
Pack

 
UV Lamp

Process Flow PURELAB® flex 2
Przebieg procesu PURELAB flex 2

Specyfikacje
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PURELAB flex 3
Woda typu I
Litry na dzie#: < 10

18.2 M(.cm

Kluczowe cechy
  Rzeczywisty czas OWO
  Pe%na recyrkulacja
  Zintegrowana filtracja
  Regulowane    

 dozowanie

• Spektometrii mas
• Biologii molekularnej
• Elektrochemii
• Spektroskopii atomowej
• Chromatografii cieczowej
• Hodowli komórkowej

• Chromatografii gazowej
• Immunochemii
• Spektrofotometrii
• Przygotowanie pod%o!a /  
 buforu
• Chemii ogólnej

Idealnie nadaje si' do:

Konstrukcja oszcz$dzaj'ca miejsce
Kompaktowe urz$dzenie, które mo!na umie"ci& 
na blacie lub zamontowa& na "cianie. Posiada 
zintegrowany 7-litrowy zbiornik oraz wydajno"&     
10 l/h, dzi'ki czemu woda jest zawsze dost'pna.

Pe#na recyrkulacja
Zapewnienia najwy!sz$ czysto"& mikrobiologiczn$ 
i gwarantuje czyst$ wod', gdy! recyrkulacja 
nast'puje pomi'dzy zbiornikiem a! do miejsca 
poboru. 

Monitorowanie TOC w czasie 
rzeczywistym
Zapewnia pe%ne bezpiecze#stwo czysto"ci 
organicznej dzi'ki przejrzystemu systemowi 
wy"wietlania. Ostatni czujnik jako"ci jest 
umieszczony na wej"ciu do elastycznego 
dozownika.

Elastyczny dozownik
Intuicyjny dozownik dzi'ki wy"wietlaczowi, który 
pokazuje parametry czysto"ci wody, zapewnia 
absolutn$ pewno"& podczas dozowania.

Prostota
Prosta instalacja, obs%uga i szybka pó%automatyczna 
dezynfekcja minimalizuje przerwy w pracy.

Przesy#anie danych
Przesy%anie danych przez USB w celu weryfikacji 
wydajno"ci systemu i aktualizacji oprogramowania.

Naci"nij, aby zmieni& na ultraczyst$

Moc i elastyczno%&.
Ma#e urz'dzenie o du"ych mo"liwo%ciach
PURELAB flex 3 to najlepszy system w jednym urz$dzeniu dostarczaj$cy wod' typu I (ultraczysta) z 
pitnej wody wodoci$gowej.
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PURELAB flex 4
Woda typu I
Litry na dzie#: < 10
18.2 M(.cm

Kluczowe cechy
  Rzeczywisty czas TOC
  Pe%na recyrkulacja
  Zintegrowana filtracja
  Regulowane    

 dozowanie

• Spektometrii mas
• Biologii molekularnej
• Elektrochemii
• Spektroskopii atomowej
• Chromatografii cieczowej
• Hodowli komórkowej

• Chromatografii gazowej
• Immunochemii
• Spektrofotometrii
• Przygotowanie pod%o!a /  
 buforu
• Chemii ogólnej

Idealnie nadaje si' do:

Konstrukcja oszcz$dzaj'ca miejsce
Kompaktowe urz$dzenie, które mo!na umie"ci& na blacie lub zamontowa& na 
"cianie. Posiada zintegrowany 7-litrowy zbiornik oraz wydajno"& 10 l/h, dzi'ki 
czemu woda jest zawsze dost'pna.

Pe#na recyrkulacja
Zapewnienia najwy!sz$ czysto"& mikrobiologiczn$ i gwarantuje czyst$ wod', 
gdy! recyrkulacja nast'puje pomi'dzy zbiornikiem a! do miejsca poboru. 

 
Przeno%ny system
Dost'p na górze urz$dzenia daje mo!liwo"& nape%nienia zbiornika wod$ 
wst'pnie oczyszczon$. Oznacza to, !e mo!na je przenosi& w dowolnym 
momencie wraz z rozwojem laboratorium.

Monitorowanie TOC w czasie rzeczywistym
Zapewnia pe%ne bezpiecze#stwo czysto"ci organicznej dzi'ki przejrzystemu 
systemowi wy"wietlania. Ostatni czujnik jako"ci jest umieszczony na wej"ciu 
do elastycznego dozownika.

Elastyczny dozownik
Intuicyjny dozownik dzi'ki wy"wietlaczowi, który pokazuje parametry 
czysto"ci wody, zapewnia absolutn$ pewno"& podczas dozowania.

Prostota
Prosta instalacja, obs%uga i szybka pó%automatyczna dezynfekcja 
minimalizuje przerwy w pracy.

Przesy#anie danych
Przesy%anie danych przez USB w celu weryfikacji wydajno"ci systemu i 
aktualizacji oprogramowania.

Elastyczna elegancja.
Niezale"ny system
PURELAB flex 4 wytwarza wod' ultraczyst$ (typ I) ze wst'pnie oczyszczonej wody. Dzi'ki mo!liwo"ci r'cznego 
nape%niania mo!e dzia%a& niezale!nie od sta%ego -ród%a wody w tymczasowych lokalizacjach. Posiada 
zintegrowany 7-litrowy zbiornik, dzi'ki czemu woda jest zawsze dost'pna a ma%a obj'to"ci zapewnia niski i 
stabilny poziom TOC.

Przeno"ny system
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ZASTOSOWANIE PURELAB flex 3 PURELAB flex 4
Dzienna wydajno"& <10 l <10 l
Pobór do 2.0 l/min do 2.0 l/min
Odwrócona osmoza, przep%yw przy 15oC 10 l/hour N/A
Zwi$zki nieorganiczne @25oC 18.2 M(.cm 18.2 M(.cm

TOC <5 ppb <5 ppb*
Bakterie <0.001 CFU/ml+ <0.001 CFU/ml+ 

Bakteryjna endotoksyna <0.001 EU/ml‡  <0.001 EU/ml‡  

RN <1 pg/ml <1 pg/ml
DN <5 pg/ml <5 pg/ml
* W zale!no"ci od wody zasilaj$cej  + Z filtrem POU/Biofiltrem  C134/145/197  ‡ Z Biofiltrem LC197 

,ród%o maximum Woda wodoci$gowa Pierwotnie z wody wodoci$-
gowej, nast'pnie poddana 
filtracji. Najlepiej poprzez 

odwrócon$ osmoz' (RO) lub 
dejonizacj' z filtrem (SDI) lub 

destylacj'.
Wska-nik zanieczyszcze# (max) <10 <1
Wolny chlor <0.5 ppm max <0.05 ppm max
TOC <2 ppm <50 ppb zalecane
Dwutlenek w'gla <30 ppm (zalecane <20 ppm)
Krzemionka (zalecane max) <30 ppm <2 ppm
Cz$stki sta%e - 5-10µm
Temperatura 4-40oC (Zalecane 10-15oC)
Przep%yw (max) Do 75 l/h (20 USG) Do 75 l/h (20 USG)
Odp%yw <90 l/h (23 USG) <70 l/h (18 USG)
Ci"nienie wody zasilaj$cej 6 bar (90 psi) max; 2 bar  

(30 psi) min
6 bar (90 psi) max; 0.07 bar  

(1 psi) min
* Zamontuj regulator ci"nienia LA652 tam, gdzie ci"nienie wody zasilaj$cej przekracza okre"lone limity.
Wymiary Wysoko"& 900-1020mm, Szeroko"& 236mm, G%'boko"& 470mm
Waga 23 kg (57.3 lbs) 23 kg (57.3 lbs)
Instalacja blat / "ciana

Feedwater 
Inlet

Recirculation 
Pump

Manual
Outlet

Dispense Handset
 
0.2µm Point of 
Use Filter or 
Biofilter 
(optional)

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Purification 
Pack

 
UV Lamp

Process Flow PURELAB® flex 3

CVF

Reservoir

Composite 
Vent Filter

Reverse
Osmosis

Water Purity  
Sensor

PURELAB flex 3 & 4
Przebieg procesu PURELAB flex 3
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Specyfikacje

Manual
Outlet

Feedwater 
Inlet

(Pre-purified 
Water)

Dispense Handset
 
0.2µm Point of 
Use Filter or 
Biofilter (option-
al)

Water Purity  
Sensor

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Purification 
Pack

185/254 nm 
UV Lamp

Process Flow PURELAB flex 4

CVF

Reservoir

Composite 
Vent Filter

Recirculation 
Pump

Water Purity and 
Temperature 

Sensor

Przebieg procesuPURELAB flex 4


