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Baca dengan cermat sebelum digunakan! 

Instruksi keselamatan 
 

Instrumen ini dapat digunakan dengan bahan berbahaya, operasi, dan peralatan 
yang disetujui. 
Manual ini tidak dimaksudkan untuk mengatasi semua masalah keselamatan yang 
terkait dengan penggunaannya. Merupakan tanggung jawab siapa pun yang 
menggunakan instrumen ini untuk berkonsultasi dan menetapkan praktik 
keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai serta menentukan penerapan 
batasan peraturan sebelum digunakan. 

 

a) Ikuti instruksi umum untuk pencegahan bahaya dan peraturan keselamatan, mis., 

Kenakan pakaian pelindung, pelindung mata dan sarung tangan. 

b) Amati informasi pabrikan reagen. 

c) Setiap pengguna harus mengenal Manual Pengoperasian ini sebelum operasi. 

d) Gunakan instrumen hanya untuk mengeluarkan cairan, dengan tetap 

memperhatikan Pengecualian dan Batasan Operasi yang ditentukan. Jika ragu, 

hubungi pabrik atau pemasok. 

e) Saat mengeluarkan, tabung pembuangan harus selalu menjauh dari pengguna 

atau orang lain. Hindari percikan. Hanya membuang ke kapal yang cocok. 

f) Jangan sekali-kali membawa instrumen yang dipasang di lengan silinder atau blok 

katup. Kerusakan atau melonggarnya silinder dapat menyebabkan cedera pribadi 

akibat bahan kimia. 

g) Jangan pernah menekan piston saat tutupnya ditekan. 

h) Jangan pernah melepas tabung pelepasan saat silinder terisi. 

i) saya. Gunakan gerakan lembut yang halus untuk mengoperasikan piston ke atas 

dan ke bawah. 

j) Gunakan hanya aksesori dan suku cadang asli pabrik. Jangan melakukan 

modifikasi teknis. 

k) Sebelum digunakan periksa instrumen untuk kerusakan visual. Jika terjadi 

masalah (mis., Piston sulit digerakkan, katup lengket atau kebocoran), segera 



hentikan pengeluaran. Bersihkan instrumen sesuai dengan instruksi 

pembersihan sebelum menggunakan instrumen lebih lanjut atau hubungi pabrik. 

 
 

Aplikasi dan Desain 
Instrumen ini dirancang untuk mengeluarkan cairan, dengan memperhatikan 

batasan berikut: 

 15 hingga 400C instrumen dan reagen 

 tekanan uap hingga 500 mbar 

 kerapatan hingga 2,2 g / cm3 

 



Material 
Ketika instrumen digunakan dengan benar, cairan yang dikeluarkan hanya 

bersentuhan dengan bahan-bahan yang tahan bahan kimia berikut: Kaca borosilikat, 

PFA, FEP, PTFE, Hastelloy; PP (tutup penutupan). 

 

Pengecualian Operasi 
Jangan pernah gunakan instrumen ini untuk 
 Cairan yang menyerang FEP, PFA, PTFE atau Hastelloy. 
 cairan yang menyerang gelas borosilikat (mis., asam fluorida) 
 cairan yang terurai secara katalitik oleh Hastelloy (mis., H2O2) 
 cairan peledak. 
 suspensi karena partikel padat dapat menyumbat atau merusak instrumen. 

 

Keterbatasan Operasi 
Asam hidroklorat pekat dan asam nitrat pekat, hidrokarbon terklorinasi dan 

berfluorinasi, atau cairan yang membentuk endapan dapat membuat piston sulit 

untuk dipindahkan atau dapat menyebabkan gangguan. 

Saat mengeluarkan media yang mudah terbakar, buat ketentuan untuk menghindari 

pengisian statis, e. g., jangan membuang ke kapal plastik; jangan menyeka instrumen 

dengan kain kering. 
 

Peringatan! 
Jika ada tanda kemungkinan kerusakan (mis., Piston sulit bergerak) tidak pernah 
menggunakan tenaga. Segera hentikan pengeluaran dan ikuti instruksi 
pembersihan atau hubungi pabrik. 

 

catatan: 
Kompatibilitas instrumen untuk aplikasi khusus ini (mis., Analisis bahan jejak) 
harus diperiksa oleh pengguna atau hubungi pabrikan. 

 

 

 



Mempersiapkan instrumen untuk digunakan 
Perhatian! 
Adaptor yang disertakan dengan instrumen terbuat dari polypropylene (PP), dan 
hanya dapat digunakan untuk media yang tidak menyerang PP. 

 

Peringatan! 
Kenakan pakaian pelindung, pelindung mata, dan sarung tangan. Ikuti semua 
Instruksi Keselamatan dan amati Pengecualian dan Batasan Operasi. 

 

 
Gambar 1 

Peringatan! 
Selalu gunakan sarung tangan pelindung saat menyentuh instrumen dan botol, 
terutama saat menggunakan cairan berbahaya. Bawa instrumen yang dipasang 
hanya seperti yang ditunjukkan pada gambar. 

 

Menghubungkan tabung pelepasan 

 

Peringatan! 
Jangan gunakan jenis tabung pembuangan lainnya. 
Jangan sekali-kali menggunakan tabung pelepasan yang rusak atau cacat. 

 



 
Gambar 2 

1. Kencangkan katup pelepasan dengan kuat dengan alat. 

2. Dorong tabung pelepasan sejauh mungkin ke dalam katup pelepasan. 

 

Menghubungkan tabung pengisi 
 

 
Gambar 3 

1. Potong bagian bawah tabung pengisi secara diagonal. 

2. Dorong tabung pengisi ke blok katup sejauh mungkin - dengan ujung diagonal ke 

bawah. 

 

Instrumen pemasangan pada botol 

Instrumen ini dapat dipasang langsung ke sekrup GL 45. Untuk botol lain, gunakan 

adaptor yang menyertainya. 

 

Perhatian! 
Adaptor yang disertakan dengan instrumen terbuat dari polypropylene (PP), dan 
hanya dapat diterapkan untuk media yang tidak menyerang PP. 

 

Priming instrumen 

Perhatian! 
Untuk botol kecil, gunakan dudukan botol untuk mencegah terbalik. 

 



Peringatan! 
Reagen dapat keluar dari tabung pelepasan dan tutup penutup. 

 

 
Gambar 4 

 Pegang tabung pelepasan dan lepaskan penutup dengan hati-hati. 

 Geser tutup penutup ke belakang pada penopang tabung, menjauh dari lubang 

tabung pelepasan. 

 
Gambar 5 

1. Pegang kapal pengumpul yang sesuai di bawah lubang tabung pembuangan. 

2. Tarik perlahan piston ke atas, lalu tekan dengan cepat. 

3. Ulangi prosedur ini sampai sebagian besar gelembung udara di dalam tabung 

gelas dan tabung pelepasan telah dihilangkan. 

catatan: 
Sebelum menggunakan instrumen untuk pertama kalinya, pastikan dibilas dengan 
hati-hati atau buang beberapa sampel pertama yang dibagikan. 

 
Gambar 6 

 



Peringatan! 
Ikuti semua Instruksi Keselamatan dan amati Pengecualian dan Batasan Operasi. 
Tabung pelepasan harus selalu menunjuk jauh dari pengguna atau orang lain. 
Jangan pernah menekan piston saat tutupnya ditekan. Reagen dapat keluar dari 
tabung pelepasan dan tutup penutup. 

 

Mengatur volume 

 
Gambar 8 

 Pegang kapal pengumpul yang tepat di bawah lubang tabung pembuangan. 

 Tarik piston secara perlahan dan merata ke pemberhentian atas untuk menarik 

pereaksi ke dalam silinder kaca. 

 Dorong piston ke bawah dengan lembut dan merata untuk mengeluarkan reagen 

ke dalam bejana. 

Perhatian! 
Setelah digunakan, selalu tinggalkan piston di posisi bawah. 

 

Pembersihan 

Instrumen harus dibersihkan dalam situasi berikut untuk memastikan operasi yang 

benar: 

 jika piston menjadi sulit bergerak 

 setelah mengeluarkan cairan yang membentuk endapan 

 sebelum mengganti reagen 

 sebelum penyimpanan jangka Panjang 

 Haruskah cairan menumpuk di tutup penutup 



 sebelum sterilisasi 

 sebelum mengganti katup 

Peringatan! 
Ikuti semua Instruksi Keselamatan. Tabung gelas, katup, tabung pengisian dan 
pengosongan mengandung reagen. Kenakan pakaian pelindung, pelindung mata, 
dan pelindung tangan yang tepat. 

 

catatan: 
Jangan pernah mengubah piston instrumen! 

 

1. Dorong tutup penutup. 

2. Kosongkan dan buka instrumen dari botol dan angkat instrumen 

sehingga tabung pengisi keluar dari cairan tetapi masih di dalam 

botol. 

3. Ketuk tabung pengisi dengan hati-hati pada botol dari dalam 

sehingga reagen mengalir kembali ke dalam botol. 

4. Lepaskan tutup penutup, dan keluarkan reagen yang tersisa ke 

dalam botol dengan operasi piston berulang. 

5. Pasang instrumen ke botol lain yang diisi dengan tepat 

6. larutan pembersih. 

7. Siram instrumen. 

8. Kosongkan botol, siram dan isi dengan air. Ulangi langkah 6 dan 

7. 

9. Kosongkan instrumen. 

10. Lepaskan dudukan piston (1). 

11. Tarik dengan hati-hati piston (5) dari silinder kaca (6) hanya 

dengan menarik dudukan piston saja. 

12. Keluarkan deposito dengan hati-hati di tepi silinder kaca 

dengan obeng. Bersihkan piston dan silinder dengan sikat 

botol. 

13. Pasang kembali instrumen dengan hati-hati dalam urutan 

terbalik. Instrumen siram dengan air suling 

 

Gambar 9 

Gambar 10 

Gambar 11 



catatan: 
Masukkan piston langsung ke dalam silinder, jangan miring 

 

Membersihkan / mengganti katup pengisian 

1. Ikuti semua instruksi pembersihan. 

2. Lepaskan tabung pengisi. 

3. Buka tutup katup pengisian menggunakan alat pemasangan. 

Lepaskan katup dengan mesin penyegelnya. Pastikan sealing 

washer tidak tertinggal di blok katup. 

4. Bilas katup pengisian dalam larutan pembersih, dan bersihkan 

dengan sikat lembut. Haruskah bola katup menempel, dorong 

ke dalam lubang pengisian katup dengan instrumen runcing, dan lepaskan bola 

katup. 

5. Pasang katup pengisian yang sudah dibersihkan / baru bersama dengan sealing 

washernya ke dalam blok katup dan kencangkan dengan kuat menggunakan alat 

pemasangan. 

 

Membersihkan / mengganti katup pelepasan 

 

1. Ikuti semua instruksi pembersihan. 

2. Buka tabung pelepasan. 

3. Lepaskan cincin pengunci katup. 

4. Buka tutup katup pelepasan menggunakan alat 

pemasangan. Lepaskan katup dengan mesin 

penyegelnya. Pastikan sealing washer tidak 

tertinggal di blok katup. 

5. Bilas katup pembuangan dalam larutan pembersih, dan bersihkan dengan sikat 

halus. Haruskah bola katup lengket, dorong ke dalam lubang pengisian katup 

dengan instrumen runcing (mis., Ujung pipet sekali pakai), dan lepaskan bola 

katup. 

Gambar 12 

Gambar 13 



6. Pasang katup pembersih yang baru / bersih bersama dengan sealing washernya 

ke dalam blok katup dan kencangkan dengan kuat menggunakan alat 

pemasangan. 

7. Geser pada cincin pengunci katup untuk memastikan kedua cabang benar sejajar 

dengan takik. 

 

Pencetakan otomatis 

Instrumen ini tahan sterilisasi uap pada 121 ° C, 2 bar absolut (15 psi) selama 20 

menit sesuai dengan pedoman yang banyak digunakan. Adalah tanggung jawab 

pengguna untuk memastikan otoklaf yang efektif. 

 

Persiapan sebelum autoclaving 

 
Gambar 14            Gambar 15 

1. Bersihkan instrumen sebelum sterilisasi. 

2. Lepaskan tabung pelepasan (10) dengan penutup yang dilepas tutup (11), tabung 

pengisi (14), dan taruh semua bagian di atas handuk. Hindari kontak dengan 

permukaan logam panas. 

3. Letakkan instrumen dengan piston di posisi bawah di atas handuk. 

4. Autoclave semua bagian. 

catatan: 
Biarkan dingin di autoclave tertutup untuk menghindari deformasi melalui 
pendinginan yang terlalu cepat. Setelah setiap autoclaving, periksa semua bagian 
untuk cacat atau kerusakan. Jika perlu, ganti saja. Jangan memasang kembali 
instrumen sampai menjadi dingin ke suhu kamar (waktu pendinginan sekitar 2 
jam). 
Alat pemasangan dapat disterilkan dengan uap pada suhu 121 ° C. 

 

 



Memeriksa Volume 

 

Keakuratan dan koefisien variasi instrumen ditentukan secara gravimetri sebagai 

berikut: 

 Atur ke volume nominal. 

 Keluarkan H2O suling. 

 Timbang jumlah yang dibagikan pada neraca analitik. 

 Hitung volume yang dikeluarkan dengan memperhitungkan suhu. 

 Lakukan setidaknya 10 operasi pengeluaran dan penimbangan. 

 Hitung akurasi (A%) dan koefisien variasi (CV%) dengan menggunakan formular 

yang digunakan dalam pengendalian kualitas statistik. Prosesnya dijelaskan 

misalnya, dalam DIN EN ISO 8655-6. Amati manual pengoperasian dari produsen 

keseimbangan dan standar yang sesuai. 

 

Perhitungan (untuk volume nominal) 

   Xi = hasil penimbangan 

Nilai rata-rata   n = jumlah penimbangan 

 

Volume rata-rata  

 

Z = faktor koreksi 

(e. g. 1.0029 μl/mg at 20 °C, 1013 hPa) 

  

       Standar                                                                 Deviasi Akurasi 

 

 

 

 

V0 = volume nominal 

 

 

 



Koefisien variasi 

 

 

 
 

Penyelesaian masalah 

Masalah 
Kemungkinan 
penyebabnya 

Tindakan perbaikan 

Piston sulit 
dipindahkan 

Formasi kristal, kotor Hentikan pengeluaran segera. 
Piston lepas dengan gerakan 
memutar, tapi jangan dibongkar. 
Ikuti semua instruksi pembersihan. 
Mengisi tidak mungkin 

Mengisi tidak 
mungkin 

 Volume disesuaikan 
ke pengaturan 
minimum 

 Setel ke volume yang diperlukan 
 

 Menempel katup 
pengisian. 

 Bersihkan katup pengisian. Jika 
perlu ganti katup dengan sealing 
washer. 

Instrumen tidak 
mengeluarkan 

cairan 

 Tutup penutup tabung 
pelepasan didorong 

 Lepaskan tutup penutup. 

 Tabung pelepasan 
tidak terhubung 
dengan kuat atau 
rusak 

 Dorong tutup penutup. Pegang 
piston pada tempatnya, dan 
dorong tabung pelepasan 
pabrikan asli dengan kuat. Ganti 
tabung pembuangan yang cacat 
atau rusak. 

Gelembung udara 
di instrumen 

 Reagen dengan 
tekanan uap tinggi 
telah ditarik terlalu 
cepat 

 Perlahan menarik reagen 

 Segel tidak 
dimasukkan, mur 
pengunci knurled 
tidak terhubung 
dengan benar 

 Periksa kembali apakah segel (12) 
sudah terpasang, dan bahwa mur 
pengunci knurled pada tabung 
pelepasan terpasang dengan kuat 
dan kencang. 



 Udara tidak 
dikeluarkan dari 
instrument 

 Priming instrumen. 

 Tabung pengisi tidak 
terhubung dengan 
kuat atau rusak 

 Dorong tabung pengisi dengan 
kuat. Jika perlu, potong kira-kira. 
1 cm tabung di ujung atas dan 
sambungkan kembali atau ganti 
tabung pengisi. 

 Katup kotor, tidak 
dipasang dengan kuat 
atau rusak 

 Prosedur pembersihan. 
Kencangkan katup menggunakan 
alat pemasangan. Jika perlu, ganti 
katup dan cincin penyegel. 

Volume yang 
dikeluarkan 

terlalu rendah 

 Tabung pelepasan 
tidak terhubung 
dengan kuat atau 
rusak 

 Dorong tabung pabrikan asli 
dengan kuat. 

 Tabung pengisi tidak 
terhubung dengan 
kuat atau rusak 

 Prosedur pembersihan. Dorong 
tabung pengisi dengan kuat. Jika 
ini tidak cukup, potong kira-kira. 1 
cm tabung di ujung atas dan 
sambungkan kembali atau ganti 
tabung pengisi. 

 Katup tidak terpasang 
dengan kuat atau 
rusak 

 Bersihkan instrumen. 
Kencangkan katup menggunakan 
alat pemasangan, jika perlu ganti 
katup dan cincin penutup. 

 Menempel katup 
pengisian 

 Bersihkan atau ganti tabung 
pelepasan, jika perlu. 

 

 

 

 

 

 

 



Data teknis  
 

Volume Graduation A * ≤± CV *≤ 
Cat. No 

ml ml % µ % µ 

0.5 – 5 0.1 0.5 25 0.1 5 731100010000 
1 – 10 0.2 0.5 50 0.1 10 731100020000 

2.5 – 25 0.2 0.5 125 0.1 25 731100030000 
5 – 50 1.0 0.5 250 0.1 50 731100040000 

*Batas kesalahan (A = Akurasi, CV = Koefisien variasi) relatif terhadap kapasitas nominal (volume 

maksimum) yang ditunjukkan pada instrumen, diperoleh pada suhu yang sama (20 ° C) instrumen, suasana 

dan dist. air, dan dengan operasi yang lancar. 
 

Barang yang disediakan: 

Manual pengoperasian, 1 tabung pelepasan, 1 alat pemasangan, 1 tabung pengisi, 

dan adaptor PP dengan ukuran berikut: 
 

Nominal vol. tabung Adaptor, PP ISI 

0.5 – 5 

GL 25, GL 28, GL 32, GL 
38, S40 

300mm 
1 – 10 

2.5 – 25 

5 – 50 
 

Kembali untuk Perbaikan 

Perhatian: 
Demi alasan keamanan, hanya instrumen yang bersih / tidak terkontaminasi yang 
dapat diperiksa / diperbaiki. 

 

- Oleh karena itu: Bersihkan dan dekontaminasi instrumen dengan hati-hati. 

Pengiriman kembali harus dilakukan dengan risiko dan biaya pengirim. 
 

Jaminan 

Sebagaimana ditentukan oleh hukum, setiap dan semua jaminan adalah batal dan 

tidak berlaku jika produk telah disalahgunakan, dimodifikasi atau diperbaiki oleh 

personel yang tidak berwenang, jika cacat tersebut disebabkan oleh kelalaian 

(instruksi manual, pemeliharaan) atau oleh keausan normal. Gunakan hanya aksesori 

/ suku cadang pabrikan asli. 

Untuk ketentuan dan tingkat garansi lihat Ketentuan Umum Penjualan kami. 


