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De volumeregelknop
Een kleine knop die wordt gebruikt voor het instellen en aanpassen van volumes, is het meest frequent en herhaaldelijk gebruikte onder-
deel in Bottle Top Dispensers. Dit onderdeel werkt conventioneel met een schroefmechanisme.
 
Nadelen van het gebruik van een op schroeven gebaseerde technologie
• Over rotatie
• Schroef opruwen

EasyKnob™
EasyKnob™ werkt op basis van een 180° roterende hefboomtechnologie. Een simpele en  
soepele draaiing van 180° van de hendel, tegen de klok in, maakt de knop los zodat de 
gebruiker gemakkelijk de wijzer kan verschuiven en het gewenste volume kan instellen. 
Met een draai van 180° in de richting van de klok wordt de knop en de wijzer vastgezet, 
wat zorgt voor een efficiënte en nauwkeurige volume-instelling.
 
De hendel heeft een uniek ontwerp waardoor hij niet te ver kan draaien. Er is een duide-
lijke stop-stap waardoor de EasyKnob™ niet vastdraait. Hierdoor wordt een consistente 
werking tijdens elke volume-instelling gegarandeerd.

Vaste spuitmond
Gebruikers hebben vaak te maken met ruimtekwesties. Als gevolg wordt efficiënt werken en het gieten van reagentia in verschillende 
soorten vaten/reservoirs een vervelende klus met de vaste afleveringsmondstukken in conventioneel verkrijgbare Bottle Top Dispensers.
 
Nadelen van vaste/stijve spuitmonden is het vullen van lange vaten door:
• Kantelen
• Met behulp van een verhoogd platform

FlexiNozzle™
FlexiNozzle™ is een innovatieve maar toch eenvoudige oplossing - het stelt gebruikers 
in staat de hoek van het toedieningsmondstuk te veranderen tijdens het uitvoeren van 
routine laboratoriumwerkzaamheden. Ze kunnen dus comfortabel werken met een ver-
scheidenheid aan vaten met verschillende vormen en afmetingen, die anders moeilijk 
toegankelijk zijn met een loodrecht geplaatste spuitmond.

Het spoelen
Conventionele Bottle Top Dispensers worden altijd gespoeld nadat ze zijn gebruikt met sterke of gevaarlijke reagentia. Hiervoor wordt 
het instrument uit de reagensfles gehaald en vervolgens op een andere fles met gedestilleerd water geplaatst. Nadat het is gespoeld, 
wordt het terug op de reagensfles geplaatst.
Nadelen van het monteren en demonteren zorgen ervoor dat in de praktijk het meeste laboratoriumpersoneel zich hier niet aan houdt. 
Dit resulteert direct in een verkorting van de levensduur van het instrument. Zodra al het reagens is opgebruikt, moet dezelfde activiteit 
worden uitgevoerd tijdens het hervullen van de fles.

Dual Inlet™
Onze productontwerpingenieurs hebben deze beperking vakkundig overwonnen door een 
uniek klepsysteem te ontwerpen, de Dual Inlet™ -technologie, waarmee het instrument 
twee kleppen kan hebben.
 
Het voorkomt kruisbesmetting en laat MICROLIT ULTIMUS, onze geavanceerde Bottle 
Top Dispenser, vier manieren van vloeistofbehandeling bieden - spoelen, verdunnen, 
hervullen, spoelen - zonder demontage. Deze bekroonde technologie, gepatenteerd 
n India, de EU en de VS, verbetert ook aanzienlijk de chemische compatibiliteit en 
levensduur van het instrument.
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• Garantie 1 jaar 
• Eigen technische dienst 

• Betaling 14 dagen netto 
• Prijzen excl. BTW

Kwantumkorting • 2-3 stuks, 5%  
• 4-5 stuks, 10%

• 6-7 stuks, 15%
• 8-10 stuks, 20%

• Order-/Verzendkosten € 15,-

Ventielen
Traditionele Bottle Top Dispensers bevatten twee ventielen met glazen bollen:
Inlaatklep: deze klep is verticaal. Het werkt onder de zwaartekracht en heeft geen veer nodig om de glazen bol op zijn plaats te houden, 
om de klep gesloten te houden.
Uitlaatklep: deze klep is horizontaal. Het vereist een veer om de glazen bol op zijn plaats te houden, om de klep gesloten te houden 
tijdens het opzuigen van reagentia in het vat. Het gaat alleen open als er een reagens wordt afgegeven.
 
Nadelen van de veer in de uitlaatklep:
• Spring Metal Reactivity
• Chemische afzetting

Springless Valve™ 
Onze productontwerpingenieurs hebben de bovenstaande nadelen vakkundig aange-
pakt door een systeem te ontwerpen en een technologie toe te passen waarbij zowel 
inlaat- als uitlaatkleppen verticaal zijn en dus geen veer nodig hebben.
 
Deze Springless Valve™ -technologie maakt dat onze Bottle Top Dispensers kunnen 
worden gebruikt met zowel organische als anorganische reagentia. Het zorgt niet alleen 
voor een onderhoudsvrije werking, maar minimaliseert ook de totale inspanning die 
nodig is om de zuiger van het instrument te bedienen.


