
Destilačné prístroje (GFL) 

Prístroj destilačný bez zásobníka GFL 

Modely: 2001/2, 2001/4 

Prístroj destilačný bez zásobníka, GFL Dva modely s výkonom 2 a 4 litre za hodinu. Kvalita destilovanej vody 
spĺňa medzinárodné farmaceutické požiadavky, je bez baktérií a pyrogénov: vodivosť približne 2,3 μS/cm pri 
20°C. Varná nádoba, chladič i výhrevná špirála sú vyrobené z nerezovej ocele. Termostatická ochrana proti 
prepätiu chráni výhrevné teleso proti prevádzke bez vody. Prívod i odvod chladiacej vody je na pravej strane 
prístroja. Teplota chladiacej vody je zobrazovaná na teplomere, ktorý je súčasťou prístroja. Výstup 
destilovanej vody je kontinuálny z prednej časti chladiča. Povrch je vybavený elektrostaticky naneseným 
práškovým epoxidovým náterom bielej farby (RAL 9002) a vínovej farby (RAL 3005). Prístroj je dodávaný s 
prívodnou šnúrou s vidlicou. Napätie 230 V. 

Technické špecifikácie 
Model 2001/2 2001/4 

Kapacita 2 l/h 4 l/h 

Konduktivita 2,3 µS/cm pri 25 °C 2,3 µS/cm pri 25 °C 

Chladiaca voda 20 l/h 40 l/h 

Minimálny tlak vody 1-2 bar 1-2 bar

Rozmery ŠxHxV (mm) 280 x 250 x 490 280 x 250 x 490 
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Prístroj destilačný so zásobníkom GFL 

Modely: 2002/2004/2008/2012 

Štyri modely s výkonom 2, 4, 8 a 12 litrov za hodinu. Konštrukcia 
prístroja umožňuje zavesenie na stenu. Kvalita destilovanej vody spĺňa 
medzinárodné farmaceutické požiadavky, je bez baktérií a pyrogénov; 
vodivosť približne 2,3 μS/cm pri 20°C. Varná nádoba, zásobník, 
chladiaca výhrevná špirála sú vyrobené z nerezovej ocele. Prívod 
chladiacej vody je na pravej strane prístroja cez solenoidný ventil. Tento 
ventil púšťa chladiacu vodu a uzavrie sa po naplnení zásobníka, tým sa 
zamedzuje zbytočnej spotrebe vody. Výstup destilovanej vody je cez 
vypúšťací kohút umiestnený v prednej časti prístroja. Kohút môže byť 
otvorený buď stále alebo len počas stlačenia. Voda ohriata pri chladení 
sa použije pre doplnenie hladiny vo varnej komore. Prebytočná voda 
vyteká odpadovou hadicou. Po naplnení zásobníka elektronický spínač 
hladiny vypne prístroj a po odpustení vody zo zásobníka ho opäť zapne. 
Termostatická ochrana proti prehriatiu chráni výhrevné teleso proti 
prevádzke bez vody. Pokiaľ je stupeň znečistenia vysoký, elektronický 
detektor znečistenia vypne prístroj a rozsvieti sa červená kontrolka. 
Varná komora sa vypúšťa kohútom umiestneným na pravom boku 
prístroja. Odplynenie oxidu uhličitého sa vykonáva výfukovou trubičkou 
umiestnenou v hornej časti prístroja. Destilačný prístroj má dvojitý kryt. 
Vonkajší kryt je vyrobený z elektrolyticky galvanizovaného oceľového 
plechu a je vybavený elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým 
náterom bielej farby (RAL 9002) a vínovej farby (RAL 3005). Prístroj je 
dodávaný s prívodnou šnúrou (modely pre 2 a 4 litre sú už s vidlicou). 
Napätie: u typu 2002 a 2004 - 230 V; u typu 2008 a 2012 - 380 V. 

Technické špecifikácie 
Model 2002 2004 2008 2012 

Kapacita 2 l/h 4 l 8 l 12 l 

Konduktivita 2,3 µS/cm pri 25 °C 2,3 µS/cm pri 25 °C 2,3 µS/cm pri 25 °C 2,3 µS/cm pri 25 °C 

Chladiaca voda 30 l/h 48 l/h 72 l/h 198 l/h 

Zásobník 4 l 8 l 16 l 24 l 

Minimálny tlak vody 3 bar až max.7 bar 3 bar až max.7 bar 3 bar až max.7 bar 3 bar až max.7 bar 

Rozmery ŠxHxV (mm) 540 x 290 x 420 620 x 330 x 460 780 x 410 x 540 780 x 410 x 670 
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Prístroj destilačný pre dvojitú destiláciu, GFL 

Modely: 2102/2104/2108 

Tri plne automatické modely s výkonom 2, 4 a 8 litrov za hodinu. 
Konštrukcia prístrojov umožňuje zavesenie na stenu. Kvalita destilovanej 
vody spĺňa medzinárodné farmaceutické požiadavky, je bez baktérií a 
pyrogénov; vodivosť približne 1,6 μS/cm pri 20°C. Varná nádoba, chladič 
prvého stupňa i výhrevná špirála sú vyrobené z nerezovej ocele. Chladič 
druhého stupňa je z borosilikátového skla. Prívod chladiacej vody je cez 
solenoidný ventil, ktorý sa otvorí po zapnutí prístroja. Voda ohriata pri 
chladení sa použije pre doplnenie hladiny vo varnej komore. Prebytočná 
voda vyteká odpadovou hadicou. Dvojstupňová ochrana poklesu hladiny 
vody: 1. plavákový spínač 2. tepelná poistka Pokiaľ je stupeň znečistenia 
vo varnej komore prvého stupňa vysoký, elektronický detektor 
znečistenia vypne prístroj a rozsvieti sa červená kontrolka. Po naplnení 
zásobníka elektronický spínač hladiny vypne prístroj a po odpustení vody 
zo zásobníka ho opäť zapne. Odplynenie oxidu uhličitého sa vykonáva 
výfukovou trubičkou umiestnenou v hornej časti prístroja. Hlavný vypínač 
a signalizácia pre kontrolu činnosti obidvoch stupňov sú umiestnené na 
prednej časti prístroja. Dvojdielny kryt destilačného prístroja je vyrobený 
z elektrolyticky galvanizovaného oceľového plechu a je vybavený 
elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým náterom bielej farby 
(RAL 9002) a vínovej farby (RAL 3005). Horný kryt je ľahko odnímateľný 
po uvoľnení spôn. Prístroj je dodávaný s prívodnou šnúrou. 

Technické špecifikácie 
Model 2102 2104 2108 

Kapacita 2 l/h 4 l/h 8 l/h 

Chladiaca voda 72 l/h 120 l/h 198 l/h 

Konduktivita destilácia ,,single“: 

2,2 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,double“: 

1,6 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,single“: 

2,2 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,double“: 

1,6 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,single“: 

2,2 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,double“: 

1,6 µS/cm pri 25 °C 

Minimálny tlak vody 3 bar až max. 7 bar 3 bar až max. 7 bar 3 bar až max. 7 bar 

Rozmery ŠxHxV (mm) 500 x 260 x 470 550 x 280 x 570 700 x 390 x 700 
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Prístroj destilačný sklenený bez zásobníka, GFL 

Modely: 2202/2204/2208 

Tri plne automatické modely s výkonom 2, 4 a 8 litrov za hodinu. Konštrukcia prístrojov umožňuje 
zavesenie na stenu. Kvalita destilovanej vody spĺňa medzinárodné farmaceutické požiadavky, je bez 
baktérií a pyrogénov: vodivosť približne 2,2 μS/cm pri 25 °C.  Skriňa prístroja je z lakovaného plechu 
s priehľadným čelom. Vlastná aparatúra je sklenená. Všetky diely, s ktorými prichádza do styku, sú 
z borosilikátového skla, ohrevné teleso vo výparníku má plášť z kremenného skla (nulový výluh, max. 
odolnosť proti tepelným cyklom). Systém má nainštalovanú elektrickú kontrolu hladiny vody vo 
výparníku a kontrolu obsah nečistôt. Pri výpadku napätia ventil automaticky uzatvára prívod vody, pri 
nedostatku vody vo výparníku sa automaticky vypne ohrev. Prístroj je bez zásobníka na destilovanú 
vodu, dodávka prístroja neobsahuje žiadne hadice. Odporúča sa, aby súčasťou objednávky bola aj 
inštalácia. 

Technické špecifikácie 
Model 2202 2204 2208 

Kapacita 2 l/h 4 l/h 8 l/h 

Chladiaca voda 48 l/h 96 l/h 144 l/h 

Konduktivita 2,2 µS/cm pri 25 °C 2,2 µS/cm pri 25 °C 2,2 µS/cm pri 25 °C 

Minimálny tlak vody 3 bar až max. 7 bar 3 bar až max. 7 bar 3 bar až max. 7 bar 

Rozmery ŠxHxV (mm) 650 x 200 x 390 650 x 200 x 390 650 x 365 x 390 

Prístroj destilačný sklenený pre dvojitú destiláciu, bez zásobníka, GFL 

Modely: 2302/2304 

Dva plne automatické modely s výkonom 2 a 4  litrov za hodinu. 
Konštrukcia prístrojov umožňuje zavesenie na stenu. Kvalita destilovanej 
vody spĺňa medzinárodné farmaceutické požiadavky, je bez baktérií a 
pyrogénov: vodivosť približne 2,2 μS/cm pri 25 °C.  Skriňa prístroja je 
z lakovaného plechu s priehľadným čelom. Vlastná aparatúra je 
sklenená. Všetky diely, s ktorými prichádza do styku, sú 
z borosilikátového skla, ohrevné teleso vo výparníku má plášť 
z kremenného skla (nulový výluh, max. odolnosť proti tepelným cyklom). 
Systém má nainštalovanú elektrickú kontrolu hladiny vody vo výparníku 
a kontrolu obsah nečistôt. Pri výpadku napätia ventil automaticky 
uzatvára prívod vody, pri nedostatku vody vo výparníku sa automaticky 
vypne ohrev. Prístroj je bez zásobníka na destilovanú vodu, dodávka 
prístroja neobsahuje žiadne hadice. Odporúča sa, aby súčasťou 
objednávky bola aj inštalácia. 

2202/2204 
2208 
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Technické špecifikácie 
Model 2302 2304 

Kapacita 2 l/h 4 l/h 

Chladiaca voda 96 l/h 144 l/h 

Konduktivita destilácia ,,single“: 

2,2 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,double“: 

1,6 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,single“: 

2,2 µS/cm pri 25 °C 

destilácia ,,double“: 

1,6 µS/cm pri 25 °C 

Minimálny tlak vody 3 bar až max. 7 bar 3 bar až max. 7 bar 

Rozmery ŠxHxV (mm) 650 x 365 x 390 650 x 365 x 390 
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Prístroj destilačný sklenený (KAVALIER) 

1. Model: DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ DP-4RZT
Model: DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ 4RST

 Destilačný prístroj je určený pre destiláciu pitnej vody v lekárňach, laboratóriách a pre ďalšie
pracoviská, kde je spotreba destilovanej vody za pracovnú zmenu 15 až 30 litrov.

 Destilačný prístroj je zostavený z varného kotlíka s chladičom, veka, kúrenie, svorkovnice,
deflegmentačné vložky, odkaľovacie vložky, odpadové trubice a elektrické istiace skrinky. Je
vybavený teplotným čidlom, ktoré vypína prístroj pokiaľ nie je voda vo varnom kotlíku.

 Destilačný prístroj DP - 4RZT (závesný) má nosnú konštrukciu pre zavesenie prístroja a
destilačný prístroj DP - 4RST (stolové) má zásobnú nádržku na destilovanú vodu.

Technické špecifikácie 

Napätie 230 V/50 Hz 

Príkon 2800 W 

Spotreba vody 30–40l/h 

Množstvo destilátu 3,5–4l/h 

Pracovní priestor 300 x 300 x 850 mm 

Hmotnosť prístroja 10,5 kg 

2. Model: DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ IDPE 10

 Destilačný prístroj je určený pre destiláciu pitnej vody v
lekárňach, v laboratóriách cca 10 litrov za hodinu.

 Destilačný prístroj je zostavený z varného kotlíka, chladiča,
veka, kúrenie, svorkovnice, skrinky

 Vyrába sa aj vo variante IDPE 10 - ZF, ktorá je vhodná pre
miesta, kde má napájacia voda celkovú tvrdosť okolo 20
nemeckých stupňov.

 Prístroj je v závesnom prevedení

 K dispozícii niekoľko typov

 Stojan nie je súčasťou výrobku
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Technické špecifikácie 

Napätie 3 x 400V/50 Hz 

Príkon 5,9–10,5 kW (závisí na tvrdosti vody) 

Prúd 16 A 

Vstupná voda pitná voda 

Tlak napájacej vody (pred 

uzáverom) 

ustálený 0,1–0,6 MPa (1,0-6,0 kp/cm2) 

Celkový prítok napájacej vody 100–150 l/hod pri vstupnej teplote 9–12 °C (prietok vody závisí na tvrdosti a 

teplote) 

Destilovaná voda odpovedá ČSN ISO 3695 stupeň 3 

Teplota odpadovej vody 45–60 °C 

Výkon prístroja 7,4–14,5 l/hod. destilovanej vody  pri teplote dest. vody 25 až 35 °C 

Rozmery prístroja 350 x 350 x 900 mm 

Hmotnosť prístroja cca 15 kg 

Voliteľné príslušenstvo stojan 

Typ 

IDPE 10 /4-7/ °dH 

IDPE 10 /8-18/ °dH 

IDPE 10 /19-25/ °dH 

IDPE 10 /grafi t.top./ 

IDPE 10 ZF 
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Zariadenie na výrobu demi vody (Marlus) 

Pracujete v prevádzke v ktorej je demineralizovaná voda potrebná? 
Aqualab je najlepším riešením, ak je cieľom výroba ultračistej 
demineralizovanej laboratórnej vody. 

Destilátor  je napájaný priamo na vlastný zdroj vody čím sa znižujú 
prevádzkové náklady a tiež starosti so zabezpečením balenej vody. 
Môžete sa sústrediť na prácu a nezaoberať sa dostatkom technickej 
vody či hľadaním dodávateľa na jej predaj. 

Osmotický destilátor Aqualab je určený pre prípravu vysoko kvalitnej 
demineralizovanej vody, kde je voda zbavovaná rozpustných 
minerálnych látok až na 96 % a organických látok na 98 % voči vstupnej 
vode. 

MODEL: Destilátor Aqua DEMI – osmotický filter na výrobu destilovanej vody 

 bez potreby el. energie

 žiadne zohrievanie vody

 demineralizovaná vody hneď po spustení

Výkon osmotického filtra Aqualab je 5 - 7 l vody za hodinu. Aqualab je 
vhodný pre technické účely bez potreby dezinfekcie vody. 

Popis a zloženie destilátora pre výrobu destilovanej vody: 

 mechanická filtrácia

 uhlíková filtrácia

 osmotický modul / demineralizácia pomocou osmotickej
membrány /

AquaDemi osmotický filter je možné rozšíriť o: 

 tlakové čerpadlo

 automatickú prevádzku

 zásobník vody

 merač kvality demineralizovanej vody
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MODEL: Destilátor Aqualab UV – osmotický filter na výrobu kvalitnej demi-vody 

Je najlepším riešením pre výrobu kvalitnej demineralizovanej  vody. 
Destilátor Aqualab  je osmotický filter napájaný priamo na vlastný 
zdroj vody čím sa znižujú prevádzkové náklady . Osmotický 
filter  dosahuje výkon od 5 L / hod. až po 200 L. / hod. 

Použitie: lekárne, laboratóriá, výskumné ústavy, nemocnice. 

Popis a zloženie osmotického filtra Aqualab UV: 

 mechanická filtrácia

 uhlíková filtrácia

 demineralizácia - reverzná osmóza

 dočistenie iontomeničovou vložkou / mixbed 0,75 l

 UV lampa

Osmotický filter Aqualab UV je možné rozšíriť o: 

 tlakové čerpadlo

 zásobník vody podľa potreby

 merač vodivosti

MODEL: Destilátor Aqualab UVK – osmotický filter na výrobu kvalitnej demi-vody 

Je najlepším riešením pre výrobu kvalitnej demineralizovanej  vody. 
Destilátor Aqualab UVK  je osmotický filter napájaný priamo na vlastný 
zdroj vody čím sa znižujú prevádzkové náklady . Osmotický 
filter  dosahuje výkon od 5 L / hod. až po 200 L. / hod., je to kvalitná 
demineralizovaná voda s vodivosťou od 0.01 po 4 mikrosiemensi. 

Použitie: lekárne, laboratóriá, výskumné ústavy, nemocnice. 

Popis a zloženie osmotického filtra Aqualab UVK: 

 mechanická filtrácia

 uhlíková filtrácia

 demineralizácia - reverzná osmóza

 dočistenie iontomeničovou vložkou / mixbed 0,75 L. /

 UV lampa

 prietokový konduktometer

Osmotický filter Aqualab UVK je možné rozšíriť o: 

 tlakové čerpadlo

 zásobník vody podľa potreby
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MODEL: Destilátor Aqualab UVC – osmotický filter na výrobu kvalitnej demi-vody 

Je najlepším riešením pre výrobu kvalitnej demineralizovanej  vody. 
Destilátor Aqualab UVC  je osmotický filter napájaný priamo na vlastný 
zdroj vody čím sa znižujú prevádzkové náklady . Osmotický 
filter  dosahuje výkon od 5 L / hod. až po 200 L. / hod., je to kvalitná 
demineralizovaná voda s vodivosťou od 0.01 po 4 mikrosiemensi. 

Použitie: lekárne, laboratóriá, výskumné ústavy, nemocnice. 

Popis a zloženie osmotického filtra Aqualab UVC: 

 mechanická filtrácia

 uhlíková filtrácia

 demineralizácia - reverzná osmóza

 dočistenie iontomeničovou vložkou / mixbed 0,75 l

 UV lampa

 ručný konduktometer

Osmotický filter Aqualab UVC je možné rozšíriť o: 

 tlakové čerpadlo

 zásobník vody podľa potreby

MODEL: Destilátor Aqualab 400 

Využitelnosť zariadenia je: na prípravu demineralizovanej vody, so 
špecifickou vodivosťou od 0, 1 do 4,3 μS/cm, spĺňajúcou parametre 
Slovenského liekopisu, zv.III−2000, zv.I−1997 (ďalej len „SL“). Čistenie 
prebieha mechanickou a uhlíkovou filtráciou, dočistenie iontomeničovou 
vložkou (mixbed 0,75 l). 

Štandardne sa zariadenie AQUALAB dodáva v takej zostave na akej 
boli vykonané merania spôsobilosti. Je možné doplniť ho o merač 
vodivosti, zásobník, tlakové čerpadlo, demikolónu. 

Výkon zariadenia je až 50 l/hod, podľa typu reverznej osmotickej 
membrány a množstva iontomeniča. 
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Digitálny prietokový konduktometer – meranie vodivosti vody 

Digitálny prietokový konduktometer je prístroj určený k monitorovaniu 
mernej elektrickej vodivosti výstupnej demineralizovanej vody 
destilátorov Aqualab.  Údaj zobrazený na displeji zodpovedá vodivosti 
meranej demineralizovanej vody pri referenčnej teplote 25 °C. 

Konduktometer je napájaný z 9V alkalické batérie, čo zaručuje dokonalú 
ochranu obsluhy prístroja pred úrazom elektrickým prúdom i vo veľmi 
nebezpečných priestoroch. 

K predĺženiu životnosti batérie je konduktometer vybavený funkciou 
automatického vypnutia. Vybitie batérie pod dovolenú hodnotu je 
indikované na displeji. 

Životnosť batérie je pri bežnom používaní (jedno zapnutie denne) 
minimálne 4 roky. 
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