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ÚVOD 

Tato příručka uživatele obsahuje informace o vlastnostech, instalaci, a obsluze peristaltického čerpadla PPS-9K6.  

 

POPIS ČERPADLA  

Peristaltické čerpadlo PPS-9K6 je vybaveno kladkovým mechanizmem s šesti kladkami. Pohon je zajištěn krokovým 
motorem, který zajišťuje vysokou stabilitu a reprodukovatelnost rychlosti otáčení. Maximální rychlost otáčení použité 
čerpací mechaniky je 800 otáček/min. S čerpací hadičkou o vnitřním průměru 3 mm tak lze dosáhnout průtokové 
rychlosti až 138 ml/min. průměr čerpacích hadiček 1-2-3 mm (35/106/173 µl na otáčku), 6 kladek na čerpací hlavě. 
Zabudovaný barevný grafický dotykový displej, možnost kontinuálního čerpání, nebo čerpání dávky. Volba směru 
otáčení. USB rozhraní pro připojení počítače, TTL kompatibilní externí ovládání (start, stop, direction, status, pedal). 
Napájení 19V adaptérem. Rozměry: 310 x 270 x 120 mm (ŠxHxV).. 

 

SPECIFIKACE 

 

Průtoková rychlost 0,01÷138 ml/min 
Maximální otáčky čerpací hlavy 800 otáček/min 
Počet kladek 6 
Průměr čerpacích trubiček 1 – 2 – 3 mm I.D. (35/106/173 µl na otáčku) 
Rozměry 310 mm (Š) × 120 mm (V) × 270 mm (H) 
Napájení 19V/2,5A DC – síťový adaptér 
Ovládání 4,3“ barevný dotykový displej 
Externí komunikace USB rozhraní pro připojení k počítači 

pedálový spínač pro ovládání nohou 
signální LED panel 
TTL kompatibilní externí vstupy (start, stop, směr) 
SISW systémový konektor 

 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

 

ROZBALENÍ A KONTROLA 

Před otevřením se přesvědčte, že transportní obal je nepoškozený a nenese stopy nevhodného zacházení. Shledáte-li 
známky poškození, informujte dodavatele. 

 

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE  

Čerpadla jsou určena pro běžné laboratorní prostředí. Přístroj by měl být umístěn na stabilním rovném povrchu 
s dostatečným prostorem pro ventilaci, elektrická a kapalinová propojení. 
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INSTALACE PŘÍSTROJE  

Čerpadla série PPS-9K6 vyžadují pro správnou činnost napájecí napětí 19V za zdroje schopného poskytovat trvale 
proud minimálně 2A. Příslušný síťový adaptér je součástí dodávky. Kabel nízkého napětí se připojí do konektoru na 
zadním panelu čerpadla. 

Volitelně lze k přístroji připojit pedálový spínač, panel s indikační LED, případně počítač. Před připojováním periferií se 
přesvědčte, že je přístroj vypínačem na zadním panelu vypnut. 

 

POUŽITÍ 

Použití a obsluha čerpadla jsou jednoduché a nevyžadují zvláštní zaškolení. Přesto věnujte pozornost několika 
doporučením v následujících odstavcích.  

 

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE  

Čerpadlo se zapne kolébkovým vypínačem na zadním panelu přístroje. Při pohledu zpředu je vypínač umístěn vlevo 
dole. Displej čerpadla krátce zobrazí informaci o typu čerpadla a revizi firmware a poté přejde do stavové obrazovky. 
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OBSLUHA PŘÍSTROJE  

STAVOVÁ OBRAZOVKA 

Stavová obrazovka je hlavním rozhraním pro nastavení a ovládání čerpadla. Na displeji je zobrazena aktuální 
nastavená průtoková rychlost v mililitrech za minutu (Flow rate), v režimu dávkování pak aktuálně nadávkované 
množství. Aktuální stav čerpadla Idle (v klidu), Running (čerpá v trvalém režimu), Dosing (čerpá dávku). Panel na pravé 
straně displeje shrnuje další nastavení a vlastnosti: 

- Pump:  model čerpadla 9K6 
- S/N: výrobní číslo 
- Tubing: aktuálně nainstalovaný typ truebičky 
- Mode:  zvolený režim čerpadla (CONTINUOUS – čerpá trvale po spuštění, DOSING – načerpá nastavenou 

dávku a pak se automaticky zastaví 
- Dose: pokud je nastaven režim dávkování, je zobrazena zvolená dávka 
- Dir: indikuje nastavený směr otáčení 

 

 

 

Dále jsou na stavové obrazovce umístěny tlačítka pro ovládání a nastavení parametrů. 

 

NASTAVENÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI 

Průtoková rychlost se nastavuje při vypnutém čerpání/dávkování. S krokem 1 ml/min lze průtok měnit přímo na 
stavové obrazovce (tlačítka se šipkami nahoru a dolů). Číselně lze požadovanou průtokovou rychlost zadat 
z numerické klávesnice, která se vyvolá stiskem tlačítka Set na stavové obrazovce a Set Flow Rate na navigační 
obrazovce nastavení. Průtokovou rychlost lze nastavit s přesností na dvě desetinná místa. 
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NUMERICKÁ KLÁVESNICE 

Slouží k zadání hodnoty průtokové rychlosti a objemu dávky. 

Tlačítkem Cancel se lze vrátit do výchozí obrazovky beze změny hodnoty.  

Tlačítko Enter potvrdí zadanou hodnotu a uloží ji do paměti zálohované i po vypnutí přístroje. 

Tlačítko Back odmaže poslední vloženou cifru (desetinnou tečku). 

Tlačítko Clear vymaže všechny vložené znaky/poslední hodnotu. 

 

Po zobrazení numerické klávesnice začněte se zadáním požadované hodnoty a potvrďte tlačítkem Enter. 

 

NASTAVENÍ SMĚRU OTÁČENÍ 

Při stojícím čerpadle lze směr otáčení změnit tlačítky na stavové obrazovce. Aktuálně nastavený směr je indikován na 
panelu vpravo: DIR: CW je otáčení ve směru hodinových ručiček, CCW proti směru. 
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VOLBA PRŮMĚRU TRUBIČKY 

Sekvencí tlačítek Set – Select Tubing se aktivuje obrazovka pro výběr vnitřního průměru trubičky. Vybere se stiskem 
příslušného tlačítka. 

 

VOLBA REŽIMU ČERPÁNÍ 

Tlačítky Set – Select Mode se aktivuje dialog pro volbu režimu trvalého čerpání (Continuous Pumping), nebo pro 
čerpání dávky (Dose). 

 

 

V případě, že zvolíte dávkovací režim, je třeba pomocí Set – Set Dose aktivovat numerickou klávesnici a nastavit 
objem dávky (v ml).  

 

SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ ČERPADLA 

Čerpadlo se spustí stiskem tlačítka Run. V režimu trvalého čerpání je čerpací hlava aktivní až do zastavení čerpadla 
tlačítkem Stop. 

V režimu dávkování se čerpadlo zastaví automaticky po načerpání nastaveného objemu. Doba čerpání je závislá na 
aktuálně nastavené průtokové rychlosti. V režimu dávkování je dodaný objem zobrazen na stavové obrazovce. 
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POUŽITÍ PEDÁLOVÉHO SPÍNAČE 

Pedálový spínač umožňuje : 

a) V režimu trvalého čerpání simulovat tlačítka Run, Stop. Stojí-li čerpadlo pedál čerpadlo spustí, pokud čerpá, 
zastaví jej. 

b) V dávkovacím režimu aktivace pedálu spustí dávku. Dávku lze předčasně ukončit stiskem tlačítka Stop na 
stavové obrazovce. 

INDIKAČNÍ LED 

S čerpadlem je dodáván indikační panel s dvoubarevnou LED. Zelený svit indikuje probíhající čerpání v kontinuálním 
režimu, červený svit pak probíhající dávkování. 
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KONTAKTY NA TECHNICKOU PODPORU 

V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů se laskavě obraťte na Vašeho dodavatele nebo výrobce zařízení: 

 

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

Tel. 246 037 483 
Fax 246 030 500 
E-mail info@sisw.cz 
Web www.sisw.cz 
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