
informace 

PCRS-200 Post Column Reaction System 
Chromatografie 

Modulární postkolonový reakční systém PCRS-
200 kombinuje přesné nízkopulzní vysokotlaké 
čerpadlo a termostat v jednom společně 
ovládaném zařízení. Provedení přístroje je 
prostorově nenáročné a malé rozměry 
temperované reakční komory přinášejí možnost 
umíst i t  j i  v  bezprostřední bl ízkosti 
chromatografické kolony. 

Součástí zařízení je temperovaná komora 
s nastavitelnou teplotou. Rozsah pracovních 
teplot je od 10°C nad teplotou okolí do 100°C. 
Aktuální teplota v komoře je snímána digitálním 
teplotním snímačem. Velmi stabilní a správnou 

teplotu zajišťuje mikroprocesorový regulátor. K nastavení pracovních parametrů derivatizačního systému 
a zobrazení jeho aktuálního stavu slouží kontrolér s grafickým dotykovým displejem. 

Na vstupu čerpadla je zapojen pře-
pínací ventil, který umožní volbu 
m e z i  č i n i d l y  (č i n i d l e m /
proplachovací kapalinou). Kapalina 
je ze zásobníku nasávána vstup-
ním filtrem a PTFE kapilárou vede-
na na vstup čerpací hlavy. 
Z výstupu čerpadla kapalina po-
stupuje do membránového tlumiče 
pulzů s integrovaným tlakovým 
snímačem a dále do proplachova-
cího ventilu. Za ním umístěná re-
strikční kapilára zajišťuje přetlak 
nezbytný pro účinnou funkci tlumi-
če. Bezpulzní tok kapaliny je veden 
na výstupní port. K ochraně systé-
mu slouží nastavitelný horní tlako-
vý limit, tlakoměr je vybaven funk-
cí auto-zero. 

Čerpadlo 

PUB#: DI310409 

Reakční komora 

Je tvořena vlastním temperovaným prostorem s využitelným roz-
měrem 70x70x30 mm umístěným v kovovém plášti. Tepelně stabil-
ní polymerní izolace zajišťuje minimální prostup tepla a vysokou 
stabilitu nastavené teploty.  

Reakční smyčka je připojena na výstup mísícího T-kusu a je umís-
těna uvnitř temperované komory. Přívodní kapiláry procházejí izo-
lací a průchodkami na předním panelu komory.  

Výhodou limitovaného 
prostoru temperované 
komory je velmi homo-
genní rozložení a rychlé 
ustálení pracovní teplo-
ty. 

K dispozici je sortiment 
reakčních smyček zho-
tovených z PTFE, Tefze-
lu nebo nerezové oceli 
v různých objemech a 
délkách. 
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Materiály v kontaktu s kapalinou Nerezová ocel, safír, rubín, PTFE, PEEK, HDPE 
PEEK, safír, rubín, PTFE, HDPE (nekovová verze) 

Rozsah průtoků 0,01 – 9,99 ml/min 

Maximální pracovní lak 21 MPa (3000 p.s.i.) 

Správnost průtoku Odchylka < 2% 

Přesnost průtoku RSD 0,5% 

Kapalinové připojení Vstup:   1/8“, ¼“-28 plochý konec 
Výstup:  1/16“, 10-32 UNF 

Rozsah pracovních teplot Laboratorní teplota + 10°C až 100°C 

Počet nezávisle temperovaných komor 1 

Rozměr temperovaného prostoru 70 x 70 x 30 mm (Š x H x V) 

Napájení 19V/4,7A 

Počet kapalinových vstupů čerpadla 2 (selekční ventil) 

Ovládání Kontrolér s grafickým dotykovým displejem 

Specifikace 


