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VŠEOBECNÝ POPIS VÝROBKU 
 

DISPENSMAN™ je sofistikovaný dávkovací systém, který splňuje narůstající 
požadavky na kvalitu, přesnost a opakovatelnost v laboratořích. Je tvořený 
přesnými díly a extrémně robustními materiály. Je vybavený zabudovaným 
rekalibračním mechanismem, který zajišťuje reprodukovatelnost po celou 
životnost přístroje. 

 
DISPENSMAN je exkluzivní přístroj s 0 % ztrátou roztoku v díky odvzdušňování a 
vypouštění do uzavřeného okruhu. Ventilový blok je možno otočit o 360°, proto 
je štítek láhve vždy viditelný pro zvýšení vaší bezpečnosti. Dávkovač je 
vybavený naším unikátním 100 % neodkapávajícím systémem pro vaši 
bezpečnost při práci: jednoduše otočte trysku do polohy „Vyprázdnění“ (180°), 
pro její vypuštění a zabránění nekontrolovanému vytékání kapaliny. 

 
Dávkovač je plně čistitelný v autoklávu při teplotě 121 °C a dá se pro čištění 
kompletně rozebrat. Každý přístroj je individuálně testovaný a dodávaný s 
certifikátem výkonu. 
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Demontáž | 11 
Montáž | 11 

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE | 12 

Čištění | 12 
Sterilizace| 12 

KALIBRACE | 13 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD | 14 

SPECIFIKACE | 15  

NÁHRADNÍ  DÍLY | 16 
 

Náhradní díly pro malé objemy (2,5, 5, a 10 ml) | 16  

Náhradní díly pro velké objemy (25 a 50 ml) | 16 

PŘÍLOHA | 17 
 

ZÁRUKA | 18 

1 Bezpečnostní víčko 
2 Rekalibrační mechanismus 
3 Vnější pouzdro 
4 Rychlouzavírací tlačítko 
5 Kroužek adaptéru 
6 Čepičková matice 
7 Přepínač trysky 
8 Ochranná objímka 
9 Výstupní trubka 
10 Sada trysek 
11 Láhvový adaptér 
20 Ventilový blok 
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12 Popis dílů 
13 DÍL MATERIÁL 

Bílé díly 
14 

7 

7 20 

3 

5 

7 

12 8 
 15 11 

14 

Vnější pouzdro   PP (polypropylen) s 20 % mastkem   
Adaptérový kroužek   PP (polypropylen) s 20 % mastkem    
Vnitřní přepínač trysky PTFE (polytetrafluoretylen)     
Ochranná objímka   PP (polypropylen)     
Láhvový adaptér   PP (polypropylen)     
Kulička ventilu   Keramika    

PTFE (polytetrafluoretylen) / PVDF (polyvinyliden 

DŮLEŽITÉ: Hrany nahoru! 17 Píst   fluorid)   
 

Obr. 1 
Přepínač trysky a jeho osa, 
umístěná uvnitř ventilového 
bloku 

18 

 
 

Obr. 2 
Ventilový blok bez trysky 

 
 

Obr. 3 
Ventilový blok, pohled 
shora 

 20 Ventilový blok   PP (polypropylen) s 20 % mastkem   
Bílý díl uvnitř 

21 
výsuvné trubky   PTFE (polytetrafluoretylen)   

Modré díly 

Malé objemy (2,5, 5, 10 ml): PP (polypropylen) s 20 % mastkem 

1       Bezpečnostní víčko   Velké objemy (25, 50 ml): PP (polypropylen) se skleněným vláknem 

17 

19 

5
 1
6 

6 

Obr. 4 
Nasávací systém, umístěný 
pod vnějším pouzdrem 

 

 
 
 
 

21 
 

 
22 

 
 
 
 
 
 

Obr. 5 
Ventilový blok, pohled 
zdola 

2 Rekalibrační kolečko   PP (polypropylen)   
4 Posuvný regulátor objemu  PA66 (polyamid) s 30 % skleněného vlákna   
6 Čepičková matice   PP (polypropylen)   

7 Přepínač trysky   PP (polypropylen)   
Čiré díly 

9 Výstupní trubka   FEP (fluorizovaný etylen propylen)   
12 Vnitřní ventilový blok   ETFE (etylen tetrafluoroetylen)   
13 Ventilová hvězdice   ETFE (etylen tetrafluoroetylen)   
19 Válec   Sklo   

19      Ochranný transparentní 
plast pro válec PTFE (polytetrafluoroetylen) 

21 Výsuvná trubka   FEP (fluorizovaný etylen propylen)   
22 Zpětná trubka   FEP (fluorovaný etylen propylen)   

Tmavé díly 
16 O-kroužek   FKM (fluorokarbonová guma)   

5 Kroužek adaptéru 
6 Čepičková matice 
7 Přepínač trysky 
12 Sací ventil 
13 Ventilová hvězdice 
14 Ventilová kulička 
15 Výstupní ventil 
16 O-kroužek 

17 Píst 
18 Sestava válce 
19 Válec 
 20 Ventilový blok 
21 Výsuvná trubka 
22 Zpětná trubka 

Kontrolní seznam dílů 

Po vybalení DISPENSMANU zkontrolujte, že byly přiloženy následující díly a že 
nejsou poškozené: 
• 1 Gilson DISPENSMAN s připojenou zpětnou trubkou 
• 1 výsuvná trubka 
• 1 ochranná objímka s připojenou výstupní trubkou 
• 1 kalibrační nástroj 
• 4 adaptéry s různými průměry (mm): 

•        Pro malé objemy (2,5, 5, 10 ml): A25, A28, S40, A32/45 
•        Pro velké objemy (25, 50 ml): A25, A28, S40, A45/32 

• 1 certifikát výkonu 
• 1 návod k použití 

4 VŠEOBECNÝ POPIS VÝROBKU | DISPENSMANTM DISPENSMANTM
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Kapitola 2 
 

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST A 
POUŽÍVÁNÍ 

Všeobecná0 bezpečnostní opatření 

Pro co nejrychlejší uvedení přístroje do provozu, bez vzniku závad, je nutné, abyste 
si pečlivě přečetli tento návod před použitím tohoto přístroje. 

Při dávkování leptavých, jedovatých, radioaktivních nebo 
nebezpečných chemikálií jsou nutná nejvyšší bezpečnostní opatření. 

• Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření pro manipulaci s 
chemikáliemi (například ochranné oblečení, ochranné brýle). 

• DISPENSMAN používejte jen s ohledem na chemickou odolnost materiálů a 
k účelu, ke kterému je určen (viz seznam chemické kompatibility, strana 17 
a 18). 

• Před použitím vždy zkontrolujte těsnost přístroje a pevné nasazení zátky a 
patice. 

• Nikdy nepoužívejte sílu. Poškození kteréhokoli dílu vede k nebezpečnému 
vystavení uživatele i ostatních osob. 

• DISPENSMAN čistěte každý týden a kdykoli ho chcete používat pro jiný 
roztok chemikálií nebo před předpokládaným delším nepoužíváním. 

• Teplota dávkovače a reagentu nesmí překročit 40 °C (104 °F). 
• Uživatel odpovídá za kontrolu, zda je přístroj vhodný pro jeho aplikaci. 
• Řádná a bezpečná funkce je zaručena jen při používání dodané výstupní 

trubky (9). Nepoužívejte žádnou jinou výstupní trubku. 
• Nikdy nepoužívejte poškozené nebo deformované trubky. Pokud je 

ventil poškozený, může výstupní trubka kapat. 
• Výstupní trubka nikdy nesmí mířit na uživatele a musí pod ní být umístěna 

sběrná nádoba. 
• Zkontrolujte těsnost všech spojů asi jednu hodinu po montáži nebo 

demontáži, neboť teplotní změny mohou způsobit roztažnost materiálu, která 
může vést k netěsnostem. 

• Pokud si nejste jisti dávkováním konkrétního roztoku chemikálie, postupujte 
podle seznamu chemické kompatibility na straně 17 a 18 nebo se obraťte 
na svého místního zástupce firmy Gilson. 

Bezpečnostní úvahy před uvedením do provozu 

• Zkontrolujte přístroj na přepravní poškození. 
• Výsuvná trubka (21) musí dosahovat na dno láhve. 
• Vnější pouzdro (3) nepoužívejte pro přenášení sestaveného dávkovače. 

Pokud potřebujete přístroj přenášet, držte ho za jeho spodní část. 
• Připojte výstupní trubku (9) a opatrně nasaďte ochrannou objímku (8), aby 

nedošlo k poškození. 
• Při našroubovávání / odšroubovávání láhve nedržte přístroj za jeho vnější 

pouzdro (3), ale za spodní část závitu. 
• Kapalinu nečerpejte před kompletním smontováním přístroje a umístěním 

sběrné nádoby pod přístroj. 

Provozní omezení 
Nepoužívejte pro: 

•    Rozpouštědla, bobtnající PTFE 
•    Kyselinu fluorovodíkovou 
•    Chemické roztoky, které reagují se slitinami platiny a iridia  

Kapaliny používané s DISPENSMANEM nesmějí překračovat následující meze: 

PROVOZNÍ MEZ MAXIMUM 

Tlak par 600 mbar 

  Viskozita   500 mm2/s 

Hustota 2,2 g/cm3 

 
Teplota <+15 °C a >+40 °C 

<+59 °F a >+104 °F 
 
 
 
 

Materiály přicházející do styku s kapalinami 

Díly v přímém kontaktu s reagentem jsou vyrobené z chemicky odolných materiálů: 
platinová pružina, keramické ventilové kuličky, PTFE píst a válec 3.3 z borosilikátového 
skla. 
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Kapitola 3 

 

INSTALACE 

Výsuvná trubka 

Výsuvnou trubku (21) opatrně zatlačte do malého otvoru ve spodní části 
ventilového bloku. Zkontrolujte správnou délku výsuvné trubky (musí dosáhnout 
na dno láhve). 

Zpětná trubka (22) je již připojena k většímu otvoru. 

 

 
 
 
 
 
 

Popis šipek na obrázku: 

Kapitola 4 
 

 

OBSLUHA 

21 

Nastavení objemu 
Rychlé nastavení objemu se provádí pomocí 
rychloupínacího tlačítka (4). Rychloupínací tlačítko 
stiskněte, posuňte dolů na požadovaný objem 

22 a pak uvolněte. 

4 

 

Obr. 6 
Ventilový blok, pohled zdola 

Láhvový adaptér 

Zvolte správný adaptér podle své láhve. 
Zvolený adaptér našroubujte na konec láhve a na adaptér 
našroubujte DISPENSMAN. 
Před prací zkontrolujte stabilitu přístroje na láhvi. 

Odvzdušnění 
Přepínač trysky (7) otočte na “Cirkulace” (90°). 
Nastavte malý objem a dávkujte, dokud válec (9) 
není odvzdušněný. Odvzdušnění se provádí v 
uzavřeném okruhu s nulovou ztrátou roztoku. 

Výstupní trubku otočte zpět do polohy 
“Dávkování” (0°). Nastavte požadovaný objem. 
Kapalinu dávkujte přesně a pečlivě, dokud 
konec výstupní trubky (9) není zcela naplněný. 
Bez jakéhokoli vzduchu v celém přístroji. Tento 
krok zaručuje přesnost dávkovaného objemu 
(nulový bod). Pak válec naplňte až do zvoleného 
objemu. 

DISPENSMAN je nyní připravený k dávkování 
požadovaného objemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirkulace (90°) 7 

8 INSTALACE | DISPENSMANTM DISPENSMANTM   | NÁVOD K POU�ITÍ  9 
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Dávkování 

Pro zabránění úrazům osob 
chemikáliemi noste ochranu očí a 
ochranné oblečení a používejte 

Kapitola 5 
 

 

3 

ÚDRŽBA 
Pro zabránění ucpání ventilu dávkovač vyčistěte, pokud nebyl nějaký čas používaný (viz kapitola 6 
ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE, strana 12). 

POZOR ! odpovídající bezpečnostní pomůcky. 
Dodržujte pokyny pro bezpečnost a 
obsluhu, uvedené v tomto návodu. 

 

 
 

Dávkování 

Ucpané ventily uvolněte tenkým předmětem (drátem, kancelářskou svorkou atd.) při 
stlačení horní strany výstupního ventilu a / nebo spodní strany sacího ventilu (12) (viz 
obr. 3 na straně 4). Zajistěte dokonalé propláchnutí ventilů.  

Vnější pouzdro (3) zvedněte až na doraz na 
nastaveném objemu. Nastavený objem se vytlačí do 
sběrné nádoby zatlačením vnějšího pouzdra dolů do 
nejnižší polohy. Pohyby musejí být plynulé a 
konstantní pro dosažení přesného dávkovaného 
objemu. 

(0°) Demontáž 

 

Dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny (viz kapitola 2 
 
Hluk při nasávání a dávkování je přípustný, neboť je 
způsobený vysoce kvalitním sacím ventilem s 
ventilovou kuličkou. 

POZOR OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST A POUŽÍVÁNÍ, strana 6). 

 

Anti-Drop systém  

Přepínač trysky (7) otočte do polohy 
“Vyprázdnění” (180°). Kapalina z výstupní trubky 
nyní nateče zpět do láhve. V této poloze není 
možné žádné další dávkování kapaliny. 

Pro utěsnění dávkovače otočte přepínač trysky 
(7) na “Cirkulace” (90°). 

10 OBSLUHA | DISPENSMANTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyprázdnění 
(180°) 
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1. Dávkovač vypláchněte destilovanou vodou nebo lihem (viz kapitola 6 
ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE, strana 12). 

2. Sejměte výsuvnou trubku (21)a zpětnou trubku (22). 
3. Sejměte ochrannou objímku (8)a výstupní trubku (9). 
4. Povolte upevňovací šroub (2) a vytáhněte píst (17). 
5. Stáhněte kroužek adaptéru (5) z vnějšího pouzdra (3). 
6. Stlačte rychloupínací tlačítko (4) a vytáhněte ho z drážky. 
7. Sejměte vnější pouzdro (3). 
8. Povolte čepičkovou matici (6). 
9. Sestavu válce (18) vytáhněte z ventilového bloku (20), dejte pozor na to, že 

ventilová hvězdice (13) a ventilová kulička (14) může vypadnout. 
10. Ventilovou hvězdici (13) a ventilovou kuličku (14) vyjměte z ventilového bloku (20). 
11. Přepínač trysky (7) vytáhněte z ventilového bloku (20). 

Montáž 
1. Přepínač trysky (7) zatlačte do ventilového bloku (20). 
2. Ventilovou kuličku (14) a ventilovou hvězdici (13) vložte do sacího ventilu. 

Zkontrolujte, zda hrany ventilové hvězdice (13) směřují nahoru. 
3. Sestavu válce (18) připojte k ventilovému bloku (20). Zkontrolujte, zda zářezy 

sestavy válce jsou umístěné přesně nad hroty ventilového bloku. 
4. Skleněný válec (19) utáhněte čepičkovou maticí (6). Zkontrolujte, zda všechny díly jsou těsné. 
5. Vnější pouzdro (3) nasuňte na válec (9). 
6. Přístroj umístěte do vodorovné polohy a namontujte rychloupínací tlačítko (4) do 

drážky ve vnějším pouzdru (3). 
7. Kroužek adaptéru (5) nasaďte na vnější pouzdro (3). 
8. Píst (17) zatlačte do válce (19) až na doraz. 
9. Upevňovací šroub (2) připojte k vnějšímu pouzdru (3). 
10. Výstupní trubku (9) připojte k přepínači trysky (7). 
11. Ochrannou objímku (8) nasuňte přes připojenou výstupní trubku (9) + (7). 
12. Zpětnou trubku (22) a výsuvnou trubku (21) zatlačte do ventilového bloku (20). 
13. Sestavený přístroj našroubujte na láhev s roztokem. 

DISPENSMANTM   | NÁVOD K POUŽITÍ 
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Čištění 

Kapitola 6 

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE 

Kapitola 7 
 

 

KALIBRACE 
DISPENSMANTM  je kalibrovaný podle normy EN ISO 8655-5:2002 a EN ISO 8655-6:2002. 
Po smontování přístroje proveďte jeho kalibraci podle následujících pokynů: 

Čištění je nutné, pokud dávkovač chcete používat s jiným chemickým roztokem 
nebo pokud dlouho nebyl používán. Při čištění prosím dodržujte bezpečnostní 
pokyny (viz kapitola 2 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST A POUŽÍVÁNÍ, strana 6). 

Před čištěním odstraňte z dávkovače všechny kapaliny, aniž by přitom došlo ke 
ztrátě roztoku, následujícím postupem: 
1. Přepínač trysky otočte na “Vyprázdnit” (180°) a nechte zbylý roztok z výstupní 

trubky natéct zpět do láhve roztoku. 
2. Odšroubujte dávkovač z láhve. 
3. Výsuvnou trubku (21) vypusťte lehkým poklepáním uvnitř láhve s roztokem. 
4.    Přepínač trysky otočte z polohy ”Vyprázdnit” (180°) do polohy “Cirkulace” (90°) 

a všechnu zbylou kapalinu z válce nechte vytéct zpět do láhve s roztokem. 

Při čištění postupujte následujícím způsobem: 
1. Připojte výsuvnou trubku a pak našroubujte dávkovač na láhev s 

destilovanou vodou nebo lihem. 
2. Přepínač trysky otočte do polohy “Dávkování” (0°). 
3. Dávkujte vícekrát, dokud přístroj není čistý. 

 

1. Sejměte bezpečnostní víčko (1). Nyní je vidět zabudovaný rekalibrační 
mechanismus (obr. 7). 

2 Na bezpečnostní šroub nasaďte kalibrační mechanismus nebo standardní klíč 
inbus (obr. 8). 

3. Pomocí kalibračního nástroje nebo klíče inbus vytáhněte bezpečnostní šroub. 
4. Kalibrační nástroj nasaďte širší stranou na místo bezpečnostního šroubu (obr. 

9). 
5. Pro překalibraci příliš malého objemu otočte kalibračním nástrojem ve směru 

hodinových ručiček. Pro překalibraci příliš velkého objemu otočte 
kalibračním nástrojem proti směru hodinových ručiček. 

6. Bezpečnostní šroub připojte k pístu (obr. 8). 
7. Zkontrolujte objem. Pokud naměřený objem překračuje toleranční meze, 

pak kalibraci přístroje opakujte. Pokud kalibrace byla úspěšná, nasaďte 
bezpečnostní víčko (obr. 10). 

Podle potřeby rozmontujte dávkovač (kapitola 5 ÚDRŽBA, na straně 11) a 
vyčistěte všechny díly. 

Pokud se dávkovač používá s následujícími chemikáliemi, je nutno ho čistit denně: 
•     Roztoky se sklonem ke krystalizaci (například soli) 
•     Anorganické oxidační roztoky (například biuretové činidlo) 

Sterilizace 
Po demontáži zpětné trubky (22) a výsuvné trubky (21), je možno dávkovač 
sterilizovat párou (121°C, 1 bar, 20 minut) podle EN ISO 17665. Přístroj uložte na 
tkaninu a zabraňte jakémukoli kontaktu s horkými, kovovými povrchy. Výstupní 
trubku (9) je nutno připojit k ochranné objímce (8).

 
 
 
 
 

 

Obr. 7 
Zabudovaný 
rekalibrační 
mechanismus 

 
 
 
 
 

 

Obr. 8 
Použití kalibračního 
nástroje 

 

 
 
 
 

Kalibrační 
nástroj 

 
 
 
 
 

 

Obr. 9 
Úzká strana 
bezpečnostního šroubu 

 
 
 
 
 

 

Obr. 10 
Zpětné nasazení 
bezpečnostního víčka 

Aby se zabránilo ztrátě nastavení v důsledku tepelné roztažnosti různých materiálů, 
je nutno rychloupínací šroub (4) nastavit minimálně na 2/10 jeho maximálního 
objemu. Před použitím nechte dávkovač dosáhnout pokojové teploty (asi 2 
hodiny chladnutí). Po sterilizaci v autoklávu zkontrolujte těsnost všech šroubových 
spojů a kalibraci přístroje. Podle potřeby dávkovač překalibrujte (viz kapitola 7 
KALIBRACE, strana 13). Po sterilizaci v autoklávu proveďte vizuální kontrolu přístroje 
na veškeré změny a zkontrolujte všechny šroubovací přípojky. V případě 
deformace zašlete prosím přístroj zpět s popisem použitých autoklávových 
protokolů. 

 
 
 
 
 

 
 

Bezpečnostní víčko 
Bezpečnostní šroub Upínací šroub 

   
Obr. 11 
Kalibrační systém od horní strany DISPENSMANU dovnitř, pod vnějším krytem 
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MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ CHYBY 

GILSON ISO 8655-5 

SYSTEMATICKÁ 
CHYBA (ml) 

NÁHODNÁ 
CHYBA (ml) 

SYSTEMATICKÁ 
CHYBA (ml) 

NÁHODNÁ 
CHYBA (ml) 

DISPENSMAN 
  25 ml    F110104     2,5 – 25 ml       0,50       ±0,150       0,025      ±0,150      0,050 
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 Ventil se 
zasekává 

Kapitola 8 
 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
Hluk během nasávání a dávkování 
Hluk při nasávání a dávkování je přijatelný, neboť se jedná o vysoce kvalitní sací 
ventil s ventilovou kuličkou. 

 
 

Pokud jakákoli závada přetrvává, zašlete DISPENSMAN zpět svému místnímu  
servisnímu centru Gilson. 

Při našroubované dávkovací jednotce zajistěte, aby ventily byly obklopeny 
kapalinou a aby ventilový systém byl snadno pohyblivý propláchnutím 
destilovanou vodou a/nebo laboratorním čistícím prostředkem. Jako poslední 
krok proveďte propláchnutí lihem. 

Píst se obtížně pohybuje 

Zaslání k opravě 
 

Přístroj prosím pečlivě vyčistěte podle popisu v kapitole 6. 
ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE, strana 12.  

Zkontrolujte, zda se nevytvořily krystaly a pokud ano, proveďte intenzivní čištění 
pístu a válce (viz kapitola 5 ÚDRŽBA, strana 11). 

Nedávkuje se žádná kapalina 

POZNÁMKA Nikdy nezasílejte přístroje naplněné roztoky. Zpět zaslané 
přístroje je možno zkontrolovat a opravit jen pokud byly 
pečlivě vyčištěné a dekontaminované zákazníkem. 

• Zajistěte, aby přepínač trysky byl v poloze “Dávkování” (0°). 
• Zkontrolujte sací ventil a podle potřeby ho vyčistěte. 
• Zkontrolujte přepínač trysky. Pokud není čistý a provozuschopný, 

vyčistěte ho ponořením sestavy trysky do čistící kapaliny. 
• Zkontrolujte dávkovací trubku. Pokud není čistá a provozuschopná, 

rozeberte ji a propláchněte čistící kapalinou. 

Nenasává se žádná kapalina 
• Zkontrolujte nasazení výsuvné trubky do sacího ventilu. Musí být pevně 

zatlačená do vnějšího pouzdra. 
• Zkontrolujte nastavení objemu. 
• Zkontrolujte sací ventil a podle potřeby ho vyčistěte. 

Vzduchové bubliny v nasávané kapalině 
• Zkontrolujte, zda z přístroje byl odstraněn všechen vzduch, (viz kapitola 4 

OBSLUHA, strana 9). 

Násilné otevření přístroje vede k zániku veškerých záručních nároků. Ke zpět 
zaslanému přístroji přiložte popis vzniklé závady a uveďte použité roztoky. 
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SPECIFIKACE 
 

DISPENSMAN je vysoce kvalitní dávkovač, který nabízí vynikající přesnost: 
kompletně splňuje ISO 8655. 
Každý dávkovač je kontrolován a ověřován kvalifikovanými techniky. Firma 
Gilson prohlašuje, že jí vyrobené dávkovače splňují požadavky normy ISO 8655 
na základě typové zkoušky. Nastavení se provádí za přísně definovaných a 
monitorovaných podmínek. 

• Zkontrolujte, zda nádoba není prázdná. 
• Zkontrolujte výsuvnou trubku, podle potřeby ji posuňte, aby se zkrátila nebo 

změňte její polohu v objímce. 
• Zajistěte pomalé, stálé nasávání roztoku. 

MODEL 
 

 
 
 

DISPENSMAN 

ČÍSLO 
DÍLU ROZSAH OBJEMU 

STUPNICE 
(ml) 

• Zkontrolujte sací ventil a podle potřeby ho vyčistěte. 

Je dávkovaný nesprávný objem 
Přístroj kalibrujte (viz kapitola 7 KALIBRACE, strana 13). 

  2.5 mL     F110101   0,25 – 2,5 ml     0,05       ±0,012      0,002    ±0,030      0,010  
 

 
DISPENSMAN 
  10 ml    F110103       1 – 10 ml         0,20      ±0,060      0,010     ±0,060     0,020 

DISPENSMAN 
50 mL F110105 5 – 50 ml 1.00 ±0,300  0,050 ±0,300  0,100 
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DISPENSMAN 
  5.0 ml    F110102      0,5 – 5 ml        0,10       ±0,030      0,005    ±0,030      0,010  
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NÁHRADNÍ DÍLY 
Kapitola 11 

 
 

PŘÍLOHA 
Chemická kompatibilita 

 

     

Náhradní díly pro malé objemy (2,5, 5, a 10 ml)  

 POPIS ČÍSLO DÍLU     

 Kalibrační nástroj F107122 

 Ochranná objímka výstupní trubky, 2,5 ml, 5 ml, a 10 ml F107145 

 Výstupní trubka, 2,5 ml F107124 

 Výstupní trubka, 5 a 10 ml F107125 

 Zpětná trubka, 40 mm, I Ø: 3 mm, A Ø: 4 mm F107127 

 Výsuvná trubka, 125 - 240 mm F107133 

 Výsuvná trubka, 250 - 480 mm F107135 

 Výsuvná trubka, 70 - 140 mm F107136 

 Výsuvná trubka, 195 - 350 mm F107137 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP obrácený GL A45/A32 F107139 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A45 F107140 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/S40 F107141 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A38 F107142 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A28 F107143 

Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A25 F107144 

Náhradní díly pro velké objemy (25 a 50 ml) 

 POPIS ČÍSLO DÍLU     

 Kalibrační nástroj F107123 

 Ochranná objímka výstupní trubky, 25 a 50 ml F107146 

 Výstupní trubka, 25 a 50 ml F107126 

 Zpětná trubka, 40 mm, I Ø: 6mm, A Ø: 7 mm F107128 

 Výsuvná trubka, 170 - 330 mm F107134 

 Výsuvná trubka, 250 - 480 mm F107138 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP obrácený GL A45/A32 F107139 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A45 F107140 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/S40 F107141 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A38 F107142 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A28 F107143 

 Závitové adaptéry vyrobené z PP GL A32/A25 F107144 

Acetaldehyd Kyselina máselná Glykol

Kyselina octová 100% Uhličitan vápenatý Kyselina glykolová 50% 
Kyselina octová 96% Chlorid vápenatý Kyselina hexanová 

Aceton Hydroxid vápenatý Hexanol 
Kyanid metylnatý Chlornan vápenatý Kyselina jodovodíková 57 % 

Acetylaceton Chloro naftalen Kyselina solná 20 % 
Kyselina akrylová Chloroacetaldehyd 45% Isoamylalkohol 

Vinylkyanid Kyselina chloroctová Isobutanol 
Kyselina adipová Chloroaceton Isopropanol 

Allylalkohol Chlorbenzen Isopropyl éter 
Chlorid hlinitý Chlorbutan Kyselina mléčná 
Aminokyseliny Kyselina chromitá 50 % Methoxybenzen 
Čpavek 20 % Kyselina chromosírová Metylalkohol 

Chlorid amonný Síran měďnatý Metylbenzoát 
Fluorid amonný Kumen Metyl-butyl-eter 

Síran amonný Cyklohexanon Etyl metyl keton 
n-amyl acetát Dekan Metyl formát 

Amylalkohol 1-dekanol Metyl propyl keton 
Anilin Dibenzyl éter Minerální olej 

Chlorid barnatý Dichlorbenzen Kyselina monochloroctová 
Benzaldehyd Diethanolamin Kyselina dusičná 30% 

Benzol Diethylamin Nitrobenzen 
Benzoylchlorid 1.2 Dietylbenzen Kyselina olejová 
Benzylalkohol Dietylenglykol Kyselina šťavelová 

Benzylamin Dimetylsulfoxid Kyselina chloristá 

Benzylchlorid Dimetylanilin Fenol 
Kyselina boritá 10% Dimetylformamid Fenyletanol 

Bromobenzen Difenylether Fenylhydrazin 
Bromonaftalen Etanolamin Kyselina fosforečná 85% 

Butanediol Etyl acetát Kyselina fosforečná 85% + 
kyselina sírová 98%, 1:1 

1-Butanol Etylalkohol Piperidin 
n-butyl acetát Formaldehyd 40 % Chlorid draselný 

Butyl metyl eter Formamid Dichroman draselný 

Butylamin Glycerol Hydroxid draselný 
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ZÁRUKA 
 

Firma Gilson poskytuje na dávkovač záruku na vady materiálu při normálním 
používání a provozu na dobu 1 roku od data zakoupení. Tato záruka je platná 
jen pokud dávkovač byl používán způsobem, popsaným v této příručce a k 
účelu, ke kterému byl navržen. Firma Gilson neodpovídá za následné škody, 
vyplývající z nesprávného používání tohoto přístroje. 
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Manganistan draselný Octan sodný Hydroxid tetrametylamonia

Kyselina propionová Chlorid sodný Triethanolamin 
Propylenglykol Dichroman sodný Trietylenglykol 

Pyridin Fluorid sodný Močovina 
Kyselina pyrohroznová Hydroxid sodný 30% Chlorid zinečnatý 10 % 

Salicylaldehyd Chlornan sodný Síran zinečnatý 10 % 
Octan stříbrný Kyselina sírová 98 %  

Dusičnan stříbrný Kyselina vinná  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická data podléhají změnám bez upozornění - vyjma chyb. 
 

Reprodukce, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu je zakázán, s výjimkou 
případu, že to povolují copyrightové zákony. 
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