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System wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) Waters:  

2695 HPLC System  + piec do kolumn + 2487 UV-Vis Deterktor + 2414 

Refraktometr (RID)  

 

Prezentowany system eksploatowany był przez laboratorium analitycznym 

w Polsce. Podczas użytkowania podlegał regularnej kwalifikacji zgodnie z 

wymaganiami producenta przeprowadzanej przez serwis firmy Waters. 

 

Moduł Waters Alliance 2695 HPLC Separation wraz z piecem do kolumn to 

wysokosprawny system do chromatografii cieczowej z czwartorzędową, 

niskociśnieniową pompą mieszającą i wbudowanym układem odgazowania próżniowego. Jest 

przeznaczony do testów diagnostycznych in vitro w celu analizy różnych związków. 

 

Detektor UV-Vis Waters 2487 jest najbardziej czułym i wszechstronnym detektorem dostępnym dla 

HPLC. Posiada zaawansowaną programowalność, możliwość zastosowania podwójnej długości fali, 

niezrównaną wydajność sygnału do szumu, zmniejszoną przepustowość optyczną i wyjątkową 

liniowość. 

 

Refraktometr  Waters 2414 zapewnia czułość, stabilność i powtarzalność analizy składników o 

ograniczonej lub zerowej absorpcji promieniowania UV. Detektory RI są używane do analizy 

węglowodanów i lipidów oraz w analizach polimerów metodą chromatografii żelowej lub wykluczania. 

Detektor Waters 2414 RI dostarcza rozwiązań do zastosowań preparatywnych  i analitycznych. 

 

System Waters HPLC stanowi doskonałe zastosowanie i jest rutynowo wykorzystywany w 

środowiskach analitycznych, takich jak bezpieczeństwo żywności, medycyna sądowa, badania i 

rozwój, kontrola jakości oraz laboratoria chemiczne i farmaceutyczne. 

 

Informacje użytkowania: 

 Data pierwszej instalacji: 2008 r. 

 Data ostatniej kwalifikacji 

serwisu Waters: 2017 r. 

 Stan: używany 

 Sprzęt sprawny 

 Rzeczywiste zdjęcia 

System zawiera: 

 Waters 2695 HPLC Sepration 

Module (moduł główny)  

 Dedykowany piec do kolumn 

chromatograficznych 

 Waters 2487 HPLC Absorbance 

UV-Vis Detector (Detektor Uv-

Vis) 

 Waters 2414 Refractive Index Detector (Refraktometr) 

 PC: Windows XP Professional  

 Okablowanie i system połączeń 

 Płaski monitor 

 Drukarka 
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Dodatkowe oprzyrządowanie – gratis: 

 Lampa detektora UV-Vis 2487 

 Część zestawu zamiennego igły (używana) 

 Kapilary ze stali nierdzewnej 

 Kable In-Out 

 Kapilary (TFE), przewody (Tygon, PE) 

 Kapilary z łącznikami 

 Uchwyty, bezpieczniki, wkręty, filtry 

 Kabel lampy 2487, pętla o pojemności 2 ml (stal nierdzewna), adapter 

 

Cena: 50 000 zł – cena do negocjacji 

 - Odbiór towaru i płatność za transport: po stronie kupującego  

- Płatność przy odbiorze lub 80% przedpłata przelewem bankowym  
- Wystawiamy fakturę VAT 

 

Więcej informacji na temat przedmiotu pod numerem telefonu: 608-830-223 lub kontakt 

elektroniczny pod adresem e-mail: recepcja@health-med.pl 
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