
SPE: Solid - Phase Extraction

MANUALNA I ZAUTOMATYZOWANA 
EKSTRAKCJA CIECZ - CIAŁO STAŁE

SPE (Solid - Phase Extraction) jest 

bardzo popularną metodą, powszechnie 

stosowaną w laboratoriach do 

przygotowania próbek do dalszych analiz. 

Celem SPE jest oczyszczanie oraz 

zatężanie prób. Zastosowanie stałego 

adsorbentu pozwala na oddzielenie 

interesu jących nas związków od 

zanieczyszczeń obecnych w badanym 

roztworze. Metoda SPE posiada wiele 

zalet, między innymi: 

 � zwiększa szybkość ekstrakcji

 � redukuje zużycie rozpuszczalników

 � wpływa na poprawę dokładności 

i powtarzalności wyników analiz 

laboratoryjnych

Ekstrakcję ciecz - ciało stałe prowadzi 

się na kartridżach, kolumienkach i 

dyskach Użycie dysków SPE o dużej 

przepuszczalności płynu i wysokiej 

zdolności adsorpcji jest szczególnie 

odpowiednie do ekstrakcji dużych 

objętości próbek. Tradycyjne wkłady SPE 

dla małych objętości badanych substancji 

bez problemu znajdują zastosowanie 

w laboratoriach spożywczych, 

farmaceutycznych, analitycznych 

i biologicznych.
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EXTRAPID - Manualny system SPE   
(na kartridże i dyski)

Dane techniczne
 � Opatentowana konstrukcja zapewnia wygodne  

i wydajne przełączanie pomiędzy zbieraniem 

 próby, a usuwaniem odpadów z ekstrakcji

 � Cały proces ekstrakcji nie wymaga:

 y wielokrotnego włączania i wyłączania pompy 

próżniowej

 y oczekiwania na odpowietrzanie  

i zmianę pojemników odbierających

 y odprowadzania odpadów z ekstrakcji  

i czyszczenia komory

 � Cztery kanały mogą być używane  

osobno lub jednocześnie

 � Możliwość użycia kartridży SPE o pojemnościach: 1 ml, 

3 ml i 6 ml oraz 47 mm i 90 mm dysków SPE

 � Zawór kontrolujący zapewnia dokładną regulację 

przepływem oraz wysoką powtarzalność

 � Przepływ naniesionej próby przez  

adsorbent od 1 ml/min do 45 ml/min

 � W celu zapewnienia wysokiej odporności 

antykorozyjnej części będące w bezpośrednim 

kontakcie z rozpuszczalnikami zostały wykonane z PTFE 

lub ze stali nierdzewnej

Specyfikacja
 � Model: Extrapid

 � Pojemność: 4 kartridże / dyski

 � Waga: 12 kg

 � Wymiary: 520 x 265 x 445 (mm)

W zestawie
 � Moduł Extrapid SPE

 � 40 ml butla na zbieranie próbki 

 � Pierścień zaciskowy

 � 4 l butla na odpady z ekstrakcji

 � 47 mm dysk SPE / C18 RAPID DISK

 � 500 mg / 6 ml kartridż SPE C18

 � Pompa próżniowa VP50 (150 mBa, 50 l/min)

Akcesoria dodatkowe
 � 10 l baniak na odpady z ekstrakcji

 � 1 l szklany podajnik próbki

 � 20 l baniak na odpady z ekstrakcji

 � 90 mm dysk SPE / C18 disk

 � 90 mm adapter SPE (SPE disk adapter)

Manualny system SPE Extrapid może być używany zarówno z kartridżami jak i dyskami do małych i dużych 

objętości próbek. To unikalne i elastyczne rozwiązanie dla standardowych i rutynowych ekstrakcji SPE.

Kartridże i dyski dla 
pełnego zakresu 
zastosowań

Przełącznik kanałów do zbierania 
próbki i usuwania odpadów 

z ekstrakcji, zapewnia odpowiednie 
nasiąkanie kartridży i dysków

Regulator przepływu



Complete software solution

EnvironmentPharmaceutical/Clinical

Food/FeedBiological/Biotech

• Possibility to run diff erent SPE methods simultaneously
• Automatically spray cleaning sample bottles
• Up to 8 solvents channels
• Diff erent collection bottles options
• Separate aqueous and the organic phase waste channels, to reduce environmental pollution
• Separate component collection
• Real-time process monitoring

Modular DesignModular Design

Channel 
Number

Modular Confi guration
Sepaths-4 Sepaths-6

4
6
8    

10
12    

• Up to 2 systems controlled by the same software
• Combining 4 and 6 channel units to make 4, 6, 8, 10 and 12 

channel system
• 1 to 12 samples running simultaneously
• High pressure protection

AutoSPE for cartridge-disk

 � Oszczędność czasu, robocizny i kosztów rozpuszczalników

 � Elastyczność w operowaniu

 � Zwiększona precyzja analiz

 � Automatyczna ekstrakcja SPE kierowana przez oprogramowanie

Sepaths firmy LabTech został zaprojektowany zarówno dla kartridży jak i dla dysków, tak 

aby można było w nim przygotowywać próbki o odmiennych objętościach do różnych 

analiz. Może być stosowany do ekstrakcji śladowych związków organicznych z wody 

pitnej, wód powierzchniowych, wód gruntowych, żywności, napojów i innych próbek.

Sepaths może automatycznie i jednocześnie przygotowywać od 1 do 12 tych samych lub 

różnych próbek, w tym kondycjonować adsorbent, nanosić próbkę, płukać, przemywać 

i przedmuchiwać azotem. Zintegrowany system odprowadzania zapewnia maksymalne 

bezpieczeństwo w środowiskach laboratoryjnych.

 � Do 2 systemów sterowanych przez to samo 

oprogramowanie

 � Łączenie 4 i 6 - kanałowych modułów pozwala na 

stworzenie 4, 6, 8, 10 i 12 - kanałowych systemów

 � Jednoczesna ekstrakcja od 1 do 12 próbek

 � Ochrona przed wysokim ciśnieniem

Liczba kanałów
Liczba modułów

Sepaths-4 Sepaths-6

4

6

8

10

12

Dane techniczne
 � Łatwa instalacja

 � Zakres przepływu od 1 do 80 ml/min

 � Wszystkie kanały obsługują kartridże oraz dyski

 � Pełen zakres kartridży i dysków

 � Kartridże o pojemnościach: 1, 3, 6, 12 i 30 ml

 � 47 mm i 90 mm dyski

 � Różne rodzaje odbieralników próbki

 � Wbudowany system regulacji azotu

 � Kontrola procesu

Oprogramowanie
 � Jednoczesne ustawianie kilku metod SPE 

 � Automatyczne oczyszczanie butli do zbierania próbek

 � Do 8 kanałów rozpuszczalnikowych

 � Różne opcje zbierania

 � Oddzielne kanały do wodnych i organicznych 

zanieczyszczeń redukujące zanieczyszczenie środowiska

 � Zbieranie pojedynczych składników

 � Monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym

Modułowe wzornictwo

SEPATHS - Automatyczny system SPE  
(na kartridże i dyski)



SEPLINE-S 
Automatyczny system SPE   

Dostępne modele Dane techniczne
 � Automatyczny proces przenoszenia, przepłukiwania, 

nanoszenia próbki, suszenia, wymywania i wypłukiwania

 � Pompa ciśnieniowa zapewnia optymalny przepływ 

i odzyskiwanie rozpuszczalnika

 � Automatyczny holder na 60 kartridży, które poruszają 

się dzięki specjalnym szynom sterowanym poprzez 

oprogramowanie. System zaprojektowano tak, aby 

umożliwić łatwą wymianę kartridży. 

 � Unikalna technologia uszczelniania niskim ciśnieniem 

oraz separacja pęcherzykiem powietrza zapobiegają 

zanieczyszczeniu próbki/rozpuszczalnika

 � Funkcja przedmuchiwania azotem

 � 7 niezależnych kanałów rozpuszczalnika

 � Septa z nacięciem zapobiega odparowywaniu 

rozpuszczalnika

 � Automatyczne dozowanie cieczy za pomocą 

oprogramowania. System można wyposażyć w przystawkę 

chłodzącą tacę na próbki oraz możliwość przepłukiwania 

igły dozownika, co pozwala uniknąć zanieczyszczeń.

 � Precyzyjna kontrola przepływu o dokładności 0,1% 

i zakresie od 0,1 do 100 ml/min.

 � Wybór naczynek i statywów różnej wielkości

 � Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika

Automatyczny system SPE SepLine-S wykorzystuje najnowsze osiągnięcie z dziedziny ekstrakcji fazy 

płynnej do stałej. Dobra czułość oraz powtarzalność sprawia, że jest świetnym rozwiązaniem do 

przygotowania prób w analizach MS. Znajduje szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, żywności, 

petrochemii, farmacji, badaniach klinicznych i wielu innych.

Kondycjonowanie, próbkowanie, płukanie azotem, 

przemywanie rozpuszczalnikiem i elucja są 

zaprogramowane automatycznie zgodnie ze 

wskazaniami użytkownika, a unikalna technologia 

uszczelniania niskim ciśnieniem dokładnie 

kontroluje przepływy w strzykawce pozwalając 

uniknąć zanieczyszczenia próbki. SepLine-S jest 

dostępny w 3 modelach: Single, Dual i Four-channels. 

Wielokanałowość systemu zwiększa jego wydajność 

gwarantując powtarzalność oraz trwałość próbki.

SepLine-S1 – jednokanałowy

System AutoSPE umożliwia ekstrakcję jednej partii próbek. 

Automatycznie dokonuje kondycjonowania, nanoszenia próbki, 

przemywania i wypłukiwania. Zawiera wbudowany moduł 

przedmuchiwania azotem. Pozwala na łatwe podłączenie 

koncentratora. Znajduje zastosowanie zarówno w rutynowych 

analizach, jak i badaniach naukowych. Posiada możliwość 

rozbudowy do systemu wielokanałowego.

SepLine-S2 – dwukanałowy

System AutoSPE pozwala na jednoczesne badanie 

2 niezależnych próbek, stosując 2 różne metody.

SepLine-S4 – czterokanałowy

System AutoSPE pozwala na jednoczesne badanie 

4 niezależnych próbek, poprawiając efektywność pracy.



 � Zatężanie do 6 prób

 � Urządzenie do równoległego zatężania, 

6 kanałów może pracować jednocześnie lub 

osobno

 � Zatężanie możliwe dzięki przedmuchiwaniu 

azotem oraz grzaniu

 � Zastosowanie bloku grzewczego dla uniknięcia 

ewentualnych następstw związanych z 

parowaniem wody

 � Regulacja temperatury na wyświetlaczu 

cyfrowym

 � Możliwość regulacji położenia rurek 

doprowadzających azot, w celu zapewnienia 

najbardziej efektywnego zatężania

 � Każdy kanał wyposażony jest w oddzielny 

regulator przepływu azotu

 � Naczynka na próbki w pełni kompatybilne 

z naczynkami stosowanymi w automatycznym 

systemie SEPATHS

 � Unikalna konstrukcja pozwala operatorowi 

na łatwą kontrolę objętości podczas całego 

procesu zatężania

E.T. Concentrator

Liczba kanałów 6 kanałów do równoległego zatężania

Grzanie Zastosowano aluminiowy blok grzewczy 

(suche grzanie)

Przepływ azotu Regulacja położenia rurki 

doprowadzającej azot: indywidualnie, 

góra - dół.

Regulacja przepływu azotu: 

indywidulanie dla każdego kanału.

Naczynka do zatężania 40 ml płaskodenne, szklane wiale 

z podziałką

Materiał antykorozyjny Wszystkie elementy będące w kontakcie 

z rozpuszczalnikami wykonane z PTFE 

lub teflonu

Wymiary 300 x 170 x 120 mm WxHxD

Zasilanie 220 VAC

Wymagania dot. gazu Azot 0,1—0,2MPa

Waga Około 5 kg

Dane techniczne

Duże  ułatwienie w laboratorium, poprzez znaczne usprawnienie odparowania/zatężania po ekstrakcji SPE.

Regulator temperatury

Regulator przepływu gazu

Wyjmowane rurki z azotem

Naczynka na próbki

E.T. Concentrator   
Manualny system do równoległego zatężania



 � Wirowe przedmuchiwanie azotem. W celu 

uzyskania najwyższej wydajności miejsce i kierunek 

przedmuchiwania azotem można dostosować do 

pojemności naczynek i ilości próbki

 � Proces zatężania i odparowania może być 

obserwowany przez podświetlane okienko z przodu 

systemu. Naczynka nie muszą być wyjmowane 

z urządzenia w celu sprawdzenia objętości próbki

 � Urządzenie posiada system do odprowadzania 

oparów z uszczelnionej komory

 � Wbudowany system regulacji azotu pozwala sterować 

przepływem gazu i szybkością parowania

Rozcieńczalnik Objętość (ml) Czas do 1 ml (min) Szybkość parowania

Dichlorometan 180 20 9,0 ml/min

Heksan 180 18 10,0 ml/min

Metanol 180 50 3,6 ml/min

Aceton 180 23 8,0 ml/min

Temperatura wody w łaźni 60 °C

 � Niezawodne, trwałe i automatyczne wykrywanie 

punktu końcowego procesu zatężania

 � Możliwość zatężania do 8 prób jednocześnie w 200 

ml i 50 ml naczynkach

 � 8 czujników bliskiej podczerwieni dla indywidualnej 

kontroli objętości

 � Naczynka do zatężania mogą być umieszczane 

bezpośrednio w modułach GPC / SPE

 � Zakres temperatury ogrzewania łaźni wodnej:  

od temperatury otoczenia do 99,9 ºC

 � Alarmy wysokiego poziomu cieczy i wysokiego 

ciśnienia zapewniają wygodne oraz bezpieczne 

użytkowanie

 � Dotykowy panel sterujący

Dane techniczne

Szybkość 
parowania

Nowy, automatyczny system do równoległego zatężania zwiększa wydajność i przepustowość próbek w laboratoriach, eliminuje 

gromadzenie się substancji w szyjkach naczyń oraz zapewnia wysoką jakość i niskie koszty utrzymania. 8 - pozycyjny moduł 

pozwala na odparowanie substancji do sucha lub na zatężanie do stałej objętości końcowej. To kompaktowe rozwiązanie 

porównywalne do konwencjonalnych obrotowych wyparek,  

dzięki zintegrowanemu systemowi do odprowadzania  

oparów można stosować poza wyciągami i digestoriami.

Regulator przepływu azotu

Odprowadzenie 
zawartości łaźni

Dotykowy panel sterujący

Okienko umożliwiające 
monitorowanie procesu 

zatężania

MULTIVAP   
Automatyczny system do równoległego zatężania



MV5   
Automatyczny system do równoległego zatężania

Dane techniczne
 � Pojemność na 54 próbki, które mogą być zatężane 

pojedynczo lub jednocześnie

 � Automatyczna regulacja poziomu igły doprowadzającej 

azot w zależności od objętości próbki

 � Podświetlane okno umożliwia podgląd procesu 

zatężania w czasie rzeczywistym

 � Automatycznie zamykana pokrywa podczas procesu 

zatężania

 � Łatwe do wymiany igły doprowadzające azot

 � 7 calowy ekran dotykowy

 � Alarm informujący o niskim poziomie cieczy

 � Intuicyjny interfejs użytkownika

Moduł grzewczy
 � Moduł grzania łaźni wodnej

 � Błąd odczytu temperatury <0,5%

 � Kontrola temperatury regulatorem PID

 � Dokładność ustawień temperatury ±0,1ºC

 � Zakres temperatury od otoczenia do 100ºC

Wielokanałowy i wielofunkcyjny 

instrument do równoległego zatężania 

MV5 to najnowsze osiągnięcie firmy 

LabTech. Posiada on wszystkie 

cechy, aby zapewnić szybką, 

efektywną oraz niezawodną pracę 

w laboratorium zapewniając wysoki 

poziom bezpieczeństwa użytkowania. 

Omywanie azotem, możliwość 

dostosowania poziomu igły oraz 

podgląd przebiegu procesu zatężania 

to tylko kilka z jego zalet.

Wielokanałowy i wielofunkcyjny instrument 

do równoległego zatężania MV5 do szybkiej, 

efektywnej oraz niezawodnej pracy przy 

wysokim poziome bezpieczeństwa użytkownika



Dystrybutor LabTech w Polsce 

Telefon: +48 22 646 26 60 

Fax:  +48 22 646 26 69

www.anchem.pl 

info@anchem.pl

ul. Międzyborska 23 

04-041 Warszawa

ANCHEM
Aparatura analityczna. Wyposażenie laboratoriów.

ANCHEM jest przedstawicielem handlowym w Polsce 
renomowanych producentów aparatury  
naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego.

Oferta firmy ANCHEM obejmuje spektrometrię masową, chromatografię 

gazową i cieczową, spektroskopię, generatory i mierniki gazów oraz szeroką 

gamę akcesoriów i materiałów.

Udzielamy konsultacji przy wyborze konfiguracji sprzętu i doborze 

akcesoriów stosownie do wymagań aplikacyjnych użytkownika. Zapewniamy 

uruchomienia, szkolenia oraz serwis urządzeń.

LabTech zapewnia kompletny zakres rozwiązań SPE  
dla właściwego przygotowania prób do analiz standardowych,  
jak również chromatograficznych i spektrometrii mas.

MultiVap

E.T. Concentrator

SepLine-S

Extrapid

Sepaths

MV5

SYSTEMY 
 SPE

ZATĘŻANIE


