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Mineralizatory mikrofalowe TANK ECO 

 
Mineralizator mikrofalowy TANK ECO łączy w sobie prawie 30-letnie doświadczenie firmy Sineo w zakresie badań  

i rozwoju. Jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań: analiza metali ciężkich, ekstrakcja zanieczyszczeń 

organicznych i synteza materiałów. TANK-ECO jest w pełni elastyczny dzięki najnowszym technologiom, takim jak 

czujnik optyczny IR dla wszystkich naczyń, system operacyjny Android, usługa w chmurze itp. 

 

Technologia w pełni zamkniętej mineralizacji wysokociśnieniowej skutecznie 

poprawia wskaźnik odzysku i zapewnia dokładność wyników. 

Opatentowana, całkowicie zamknięta technologia roztwarzania próbki pod 

wysokim ciśnieniem (patent: CN 102901663B), zapewnia szczelność podczas 

całego procesu rozkładu, wykazuje lepszą mineralizację w próbkach twardych  

i podatnych na wysokie ciśnienie, zwłaszcza pierwiastków łatwo lotnych, a wyniki 

badań są zadowalające. 

 

Osłona naczynia wykonana z lotniczego włókna kompozytowego, zapewniająca 

wytrzymałość mechaniczną i właściwości antykorozyjne. 

Zewnętrzna osłona naczynia wykonana z wysokowytrzymałego włókna 

kompozytowego lotniczego; powłoka PFA całkowicie otula osłonę z włókna 

kompozytowego, które jest niepękające, niewybuchowe i nierozerwalne a jego 

właściwości pod względem odporności na ciśnienie są lepsze niż konwencjonalny 

PEEK. Wytrzymałość na ściskanie wynosi do 70MPa (około 10 000 psi) a odporność 

na temperaturę aż 600°C, co zapewnia bezpieczną pracę użytkownika. 
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Opatentowana konstrukcja śruby zabezpieczającej zapewnia ilościowe i bezpieczne obniżenie ciśnienia. 

TANK ECO wykorzystuje konstrukcję śruby bezpieczeństwa w naczyniach (patent: CN 

104971787 B), aby upewnić się, że naczynie mineralizacyjne jest całkowicie szczelne 

i szczelne w normalnych warunkach pracy. W sytuacji zagrożenia, śruba 

bezpieczeństwa zostanie automatycznie podniesiona, aby uwolnić ciśnienie.  

W normalnych warunkach pracy, śruba bezpieczeństwa nie pęknie i nie trzeba jej 

wymienić, dlatego urządzenie nie ma materiałów eksploatacyjnych. 

 

Pomiar temperatury czujnikiem IR zapewnia precyzyjną kontrolę  

temperatury i monitorowanie wszelkich nieprawidłowości. 

Standardowym wyposażeniem mineralizatora TANK ECO jest czujnik IR do pomiaru temperatury w każdym 

naczyniu. Opcjonalnie może być zastosowany czujnik światłowodowy. W przypadku nieprawidłowości wykrytych 

przez czujnik IR, generator mikrofal zostaje natychmiast wyłączony, co sygnalizuje alarm dźwiękowy.  

 

Półprzewodnikowy czujnik ciśnienia odporny mechanicznie i chemicznie 

TANK ECO wykorzystuje ulepszony półprzewodnikowy czujnik ciśnienia  

w naczyniu referencyjnym, który charakteryzuje zwiększona odporność 

chemiczna, precyzja i niezawodność.  

 

Duży 7-calowy wyświetlacz dotykowy wyraźnie pokazuje status procesu 

Oprogramowanie operacyjne wyświetla parametry, takie jak temperatura, 

ciśnienie, czas i kroki w czasie rzeczywistym a po przełączeniu na interfejs 

krzywej w dowolnym momencie można podejrzeć zmiany temperatury  

i ciśnienia podczas eksperymentu w formie graficznej. To może pomóc 

użytkownikom zrozumieć proces mineralizacji i ulepszyć ustawione parametry. 

 

Oprogramowanie zgodne z FDA 21 CFR część 11 

Oprogramowanie zostało zaprojektowane w oparciu o System Android, wyposażony w funkcje takie jak 

elektroniczny podpis, granice uprawnień i ścieżka audytu zgodnie z FDA 21 CFR część 11. Pamięć 8G, wbudowana 

biblioteka metod eksperckich oraz 7-calowy ekran dotykowy LCD, który może wyświetlać krzywą 

temperatura/ciśnienie podczas pracy w czasie rzeczywistym czynią obsługę bardzo intuicyjną i prostą. 

Oprogramowanie może automatycznie zliczać liczbę naczyń, co ułatwienia proces mineralizacji. 

 

Funkcja „Cloud Service” umożliwia przechowywanie danych i nieograniczoną rozbudowę przy jednoczesnym 

zapewnieniu bezpieczeństwa danych 

TANK ECO jest wyposażony w funkcję „Cloud Service”, dzięki czemu dane, metody i inne informacje mogą być 

przechowywane i udostępniane w chmurze. Możliwa jest nieograniczona rozbudowa magazynu danych  

z zachowaniem bezpieczeństwa. Najnowszą wersję oprogramowania można również pobrać ze strony  

i aktualizować system online, kompleksowo poprawiając komfort użytkowania. 
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Dane techniczne: 

Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz, 20A 

Źródło mikrofal: jeden magnetron o częstotliwości 2450 MHz, działający w sposób ciągły, bezimpulsowo 

Moc zainstalowana: 1800 W 

Max moc wyjściowa: 1000 W 

Komora pieca: ze stali nierdzewnej 316L pokryta 8-oma warstwami PTFE wewnątrz i na zewnątrz 

Drzwi przeciwwybuchowe dla bezpieczeństwa  

Pomiar ciśnienia: czujnik półprzewodnikowy, kontrola w zakresie 0…15MPa, dokładność ±0,01MPa 

Pomiar temperatury: czujnik IR, kontrola w zakresie -40…+305°C, dokładność ±0,1°C 

 Opcja: czujnik światłowodowy 

Ochrona pasywna: monitoring parametrów w czasie rzeczywistym automatycznie odcinający energię 

mikrofalową w przypadku nieprawidłowości, system śruby bezpieczeństwa ujawniający 

ciśnienie 

Oprogramowanie: oparte na systemie Android, wbudowana biblioteka metodyk, możliwość 

przechowywania metodyk i danych w chmurze oraz dzielenia się z innymi 

użytkownikami, komunikacja Wi-Fi 

Komunikacja: złącze USB, złącze internetowe 

Wyciąg oparów: wydajny i odporny chemicznie wewnętrzny wentylator zapewniający chłodzenie 

powietrzne w czasie 15 minut do temperatury otoczenia 

Warunki pracy: 0…40°C, 15…80%RH 

Wymiary zewn.: 480x560x575 mm (SxGxW) 

Waga: 45 kg 

 

Naczynia mikrofalowe MP-100: 

Pojemność: 100 mL 

Materiał naczynia: TFM 

Materiał osłony zewn.: włókno kompozytowe 

Typ rotora: rotor ramkowy, standardowo 6-pozycyjny  

 (opcja: 8-pozycyjny) 

Temperatura max: 300°C 

Ciśnienie max: 15 MPa (2.200psi) 

 

W zestawie standardowym: rotor z kompletem 6 naczyń TFM poj. 100ml z pokrywami PFA, osłonami z włókna 

kompozytowego oraz ramkami z PP i włókna szklanego do łatwego mocowania naczyń w rotorze. 

Dodatkowo: klucz do naczyń, rura spiro do odciągu oparów, drobne akcesoria i części zapasowe 
 

Opis Nr katalogowy 

Mineralizator mikrofalowy TANK ECO z rotorem 6-miejscowym i 6-oma naczyniami TFM 100 ml 286-TANK ECO6 

Mineralizator mikrofalowy TANK ECO z rotorem 8-miejscowym i 8-oma naczyniami TFM 100 ml 286-TANK ECO8 

Zapasowe naczynie referencyjne do TANK ECO (naczynie, pokrywka, osłona, ramka z czujnikiem 
ciśnienia) komplet 

286-MDS-6-MPC-100 

Zapasowe naczynie reakcyjne do TANK ECO (naczynie, pokrywka, osłona, ramka) komplet 286-MDS-6-MPS-100 

Statyw na 12 naczyń mineralizacyjnych 286-VR 

 


