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DISTILATOR APA GFL  
Modele cu dubla distilare: 2202, 2204, 2208  
Fabricate in Germania 
 

Aplicatii 

 

Aparatele GFL de distilat apa sunt folosite in cercetare si 

dezvoltare pentru prepararea probelor bacteriologice si 

medicale, pentru culturile de cellule si tesut, cat si pentru 

productia de reactivi si unguenti.   

Mai mult, apa distilata este folosita pentru procesul de 

curatire si sterilizare, pentru solutii tampon, cat si pentru 

aplicatii microbiologice si HPLC.  

Compacte si puternice 
 

- Toate distilatoarele de apa de la GFL sunt economice datorita tehnicii de distilare a apei.  

- Sunt aparate fiabile, fara mentenanta, usor de operat. 

- Modelul 2202 - capacitate 2 litri/ora. 

- Modelul 2204 - capacitate 4 litri/ora. 

- Modelul 2208 – capacitate 8 litri/ora 
 

Caracteristici generale 
 

 Dublu distilator pentru masa sau poate fi instalat pe perete 

 Calitate foarte buna, conductivitate aprox. 2.2 µs / cm la 25 °C – pentru monodistilare 

 Carcasa metalica 

 Materialul folosit este sticla Duran 

 Sterilizarea se face cu aburi 

 Economic datorita recircularea apei 

 Temperatura apei racite se poate observa pe termometru 

 Dotat cu elemente de siguranta 

 In caz de apa scazuta,, termostatul se opresete automat 

 Tuburile de intrare si evacuare situate in partea dreapta a aparatului 

 Apa distilata se colecteaza prin tubul tot din partea dreapta a aparatului 

 Tancul de stocare depoziteaza de doua ori cat se poate distila pe ora 

 Detector electronic de impuritati, aparatul se va opri automat in caz de un mare numar de 

impuritati in apa  

 Control electronic pe tot timpul distilarii 
 

Caracteristici tehnice pentru Modelul 2202          Caracteristici tehnice pentru Modelul 2204 

 

Capacitate 2 litri/ora 

 

Capacitate 4 litri/ora 

Conductivitate Approx. 2.2 µs / cm la 25 °C 

 

Conductivitate Approx. 2.2 µs / cm la 25 °C 

Apa racire 

necesara 

48 litri/ora 

 

Apa racire 

necesara 

96 litri/ora 

Tip distilare Simpla 

 

Tip distilare Simpla 

Operare Complet automat 

 

Operare Complet automat 

Stocare Fara tanc de stocare 

 

Stocare Fara tanc de stocare 

Presiune minima De la 3 la 7 bari 

 

Presiune minima De la 3 la 7 bari 
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Dimensiuni 650 x 200 x 390 mm 

 

Dimensiuni 650 x 200 x 390 mm 

Greutate 16 kg 

 

Greutate 17 kg 

 


