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Poznámky: 
(doporučujeme poznamenat datum instalace a výměny filtračních vložek) 

 

Filtr  Typ  Datum 

TOC filtr  25‐0542 Uhlíkový (TOC) filtr 10“   

TOC grade směsný iontoměnič  26‐0923 Ultrapure Mixed bed 10“   

TOC grade směsný iontoměnič  26‐0923 Ultrapure Mixed bed 10“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systémy SCI-AQUA 
Systémy SCI-AQUA jsou určeny k ekonomické přípravě demineralizované 
a velmi čisté vody pro použití v laboratořích, technické praxi, domácnosti, 
akvaristice, pěstování citlivých rostlin a mnoha dalších aplikacích. Jádrem 
většiny modelů je reverzně osmotická membrána zajišťující účinné 
odstranění (až 99%) rozpuštěných látek. Podle typu zařízení a jeho 
předpokládaného použití je membrána doplněna o mechanické a uhlíkové 
filtry, případně i kazety se směsným měničem iontů. 

Podrobné informace o zařízeních SCI-AQUA naleznete na internetových 
stránkách www.sisw.cz, případně Vám je na požádání zašleme. 

 

Popis zařízení SCI-AQUA ULTRA 
 

 
 

SCI-AQUA ULTRA je nástěnné zařízení určené k přípravě ultračisté vody 
pro chromatografii, přípravu tkáňových kultur, biochemii a stopovou 
analýzu. Výstupní voda má vodivost nižší než 0,2 µS/cm a obsah 
organického uhlíku pod 50 p.p.b. 

Vhodným zdrojem vody je systém reverzní osmózy (například SCI-AQUA 
BASIC nebo SCI-AQUA RODEI), nebo tlakový zásobník s destilovanou 
vodou. V případě, že není k dispozici tlaková voda, je vhodné doplnit 
systém SCI-AQUA ULTRA o podávací čerpadlo. 

Adsorpcí na filtru se speciálně upraveným blokem aktivního uhlí (1) se 
odstraní stopy organických látek. Zbytkové ionty jsou zachyceny na dvou 
kazetách (2) s velmi čistým směsným iontoměničem. Výsledná vodivost 
vody se blíží teoretické hodnotě chemicky čisté H2O. 

Obsah dodávky 
 Jednotka SCI-AQUA ULTRA, 1 ks 

1 

2 



 

 CCDI-01 ULTRA Conductivity Tester 

 TOC filtr (může být již v pouzdře filtru) 

 Filtr se směsným iontoměničem, 2 ks (mohou být již v pouzdrech) 

 ¼“ plastová trubička modrá (5 m) 

 Hmoždinky ø 8 mm (2 ks) 

 Vrut s půlkulatou hlavou 5x50 mm (2 ks) 

 Příručka uživatele se záručním listem 

 

Uvedení do provozu 
Zprovoznění zařízení zahrnuje pouze několik jednoduchých kroků. Před 
zahájením instalace zkontrolujte úplnost dodávky podle výše uvedeného 
seznamu. 

 

Úprava délky plastové trubičky 

V případě potřeby můžete trubičku příslušně zkrátit. Použijte k tomu ostrý 
nůž, trubičku řežte kolmým rovným řezem. Pokud je trubička dodávána se 
zařízením příliš krátká, lze objednat jinou délku. 

 



Použití rychlospojek JG 

K propojení jednotlivých částí zařízení jsou použity rychlospojky John 
Guest (JG). Princip (A), spojení (B) a rozpojení (C) ilustrují následující 
obrázky. 

 

 

A 

 

Princip spojení.  
 
Trubka musí být uříznuta 
pravoúhle, bez otřepů a podélných 
rýh. 

B 

 

Zasunout trubičku. 
 
Spoj drží předtím, než těsní. 

B 

 

Zastrčit až na doraz. 
 
Přídržný prvek je vybaven zuby 
z ocele a drží trubičku pevně ve 
spojce. O-kroužek zajišťuje 
utěsnění. 

B 

Přezkoušet pevnost spoje. 
 
Při zatažení drží trubička ve 
spojce. 

B 

 

Zasunout pojistnou podložku. 
 
Zatáhnout za trubičku, zasunout 
podložku, zatlačit trubičku zpět do 
spojky. 

C 

 

Uvolnění spoje. 
 
Odstranit pojistnou podložku, 
zatlačit pohyblivý kroužek, 
vytáhnout trubičku. 

 ! 
Před opětovným vytvořením spoje 
doporučujeme odříznou posledních 
15 mm plastové trubičky. 

 

 

 



 

Postup montáže 

1) Příprava. Po vyjmutí z transportního obalu zkontrolujte, zda je zařízení 
nepoškozeno. 

2) Montáž zařízení na stěnu. Pomocí dvou montážních otvorů se upevní 
na stěnu poblíž zdroje demineralizované vody. Vruty a hmoždinky jsou 
součástí instalační sady.  

3) Instalace filtračních vložek. Do pouzder filtrů vložte (zleva) TOC 
filtr, dvě pouzdra se směsným iontoměničem (mohou být již osazeny 
z výroby). 

4) Připojení ke zdroji vody provedeme pomocí modré trubičky. 
Připojíme do výstupního portu zařízení, opačný konec připojíme do 
vstupního ventilu na levé straně zařízení. Rychlospojky zajistíme pojistnou 
podložkou. 

5) Tester vodivosti po dokončení instalace připevníme pomocí 
oboustranné lepící pásky, která je na přístroji připravena. Konektor sondy 
připojíme do zdířky testeru. 

 

 

Běžný provoz a údržba 
Zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Jedinou operací je občasná 
výměna filtračních náplní. Limitní hodnota vodivosti je u testeru pro 
jednotky ULTRA nastavena na 0,6 – 0,8 µS/cm. Jestliže se po odtočení 
několika set mililitrů vody a stisku tlačítka na testeru rozsvítí červená 
indikační LED, je překročena hodnota vodivosti a je vhodné naplánovat 
výměnu náplní. 

Při výměně filtrační vložky uzavřete vstupní ventil, otevřete výstupní ventil 
a vyčkejte do uvolnění tlaku. Vyšroubujte pouzdro filtru (speciální klíč 
k uvolnění pouzdra lze objednat) a vyjměte použitý filtr. O-kroužek 
v pouzdře filtru lehce namažte silikonovou vazelínou, vložte nový filtr 
a pouzdro dotáhněte na doraz rukou.  

Při prvním spuštění po výměně vyčkejte odstranění vzduchu a zkontrolujte 
těsnost systému. 

Při jakýchkoliv pochybnostech nebo nejasnostech neváhejte kontaktovat 
technickou podporu výrobce (viz kontakty na záručním listu). 

 

 

 



Spotřební materiál a náhradní díly 
 

Obj. 
číslo 

Popis 

25-0542 Uhlíkový (TOC) filtr 10“ 

26-0923 Ultrapure Mixed bed 10“, potřeba 2 ks 

25-0570 Trubka PE ¼“ modrá 

 



 

Záruční list 
 

Datum prodeje:       _________________ 

 

 

Potvrzení prodejce:      _________________ 

 

 

Dodavatel (výrobce) poskytuje záruku na správnou funkci zařízení a vady 
materiálu po dobu 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na 
použité mechanické a uhlíkové ochranné filtry. 

 

Dodavatel dále zajišťuje záruční i pozáruční servis, preventivní údržbu 
a opravy. 

 

Kontakt na servisní středisko: 

 
Science Instruments and Software, s.r.o. 
Fetrovská 59 
160 00  Praha 6 

 
℡ 246 037 483 

 246 030 500 
 731 204 319 
 info@sisw.cz 
 www.sisw.cz 

 


