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Firma DONSERV rozpoczęła 
działalność w 1989 roku. Jest firmą 
ze 100% prywatnym polskim 
kapitałem.  

Działa na podstawie bezpośrednich 
kontaktów z producentami danego 
asortymentu.  

Prowadzimy montaż i szkolenie w 
zakresie obsługi i eksploatacji 
zakupionej aparatury oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.  

Kompetentna, miła i szybka obsługa - 
to nasze zadanie, które staramy się 
realizować w codziennych 
kontaktach. 

Jesteśmy przedstawicielem: 

 

 

i wielu innych firm 

 



Zatężanie 

próbek 

Suszarki 

rozpyłowe 

Chromatografia 

preparatywna 

Punkt topnienia 

Ekstrakcja 

Kjeldahl 

NIR 
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SYNTEZA 

Wyparki laboratoryjne 

R-3 

R-II 

R-210/215 
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SYNTEZA 

Wyparki półtechniczne 

R-220SE 

R-250 



7 

ENKAPSULACJA 

Enkapsulator 

B-395 
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SZUSZENIE 

Suszarki Rozpyłowe 

Mini Spray Dryer B-290 

Nano Spray Dryer B-90 



KONTROLA 
SUROWCÓW 

 Identyfikacja substancji 

 Potwierdzenie czystości 
substancji 

 Proces automatyczny, 
także dla wrzenia 

 Rejestracja procesu – 
wyeliminowanie / 
ograniczenie powtórek 

 Pomiary próbek barwnych 

 Duży ekran wyświetlający 
powiększony obraz  



KONTROLA 
SUROWCÓW 

 Identyfikacja substancji 

 Potwierdzenie czystości 
substancji 

 Unikalny systemy 
grzewcze 

 Prostota obsługi 

 Zabezpieczenie danych 

 Automatyczne 
sprawdzanie poprawności 
czyszczenia 



RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL 

Światowy lider w 

produkcji 

najlepszej klasy 

refraktometrów, 

polarymetrów i 

gęstościomierzy 

ICUMSA APPROVED 



Polarymetry automatyczne 

Autopol I Autopol II Autopol III 

Autopol IV Autopol V 



 Zakres pomiarowy  

 ± 89° skrecalność optyczna  
± 999.99° skręcalność 
właściwa  
0-99.9% stężenie 

 Rozdzielczość  

 0.0001° skręcalność 
optyczna  
0.0001% stężenia  
0.0001° skręcalność 
właściwa 

 TempTrol™  
Zakres termostatyzacji celi  

 Automatyczne grzanie i 
chłodzenie w zakresie 15°-
35°C 

AUTOPOL VI 



Refraktometry automatyczne 



REFRAKTOMETR J457 
Zastosowany system odczytu  

( jedyny inteligentny system) 

refraktometrów J 457 automatycznie 

informuje użytkownika o 

następujących problemach: 

  niewłaściwym wyczyszczeniu pryzmatu  

 niewłaściwym umieszczeniu próbki na 
pryzmacie  

 niewłaściwym wyzerowaniu aparatu a 
tym samym o niewłaściwej kalibracji  

 o próbkach zawierających pęcherze 
powietrza lub inne cząsteczki gazu  

 

Zakres pomiarowy 
1.26 - 1.70 RI, 

0 - 100 BRIX 

Rozdzielczość 
0.00001 RI  

0.1 BRIX 

Powtarzalność 
±0.00002 RI,  

±0.0l5 BRIX 

Dokładność 
±0.00002 RI,  

±0.015 BRIX 



Gęstościomierze automatyczne DDM2911 i DDM2910 
zakres pomiaru gęstości  0…3 g/cm3 

zakres temperaturowy  
0…90 st. C poprzez układ 

Peltiera 

zakres ciśnieniowy  0…10 bar 

rodzaje pracy 
sposób ciągły, pojedyńczy, 

multi 

technika pomiaru 

metoda oscylacyjna, 

mechaniczna z korektą 

lepkości i wbudowanym 

oscylatorem referencyjnym ( 

patent) 

powtarzalność  0.00001g/cm3, 0.01st. C 

rozdzielczość 0.00001g/cm3, 0.01st.C 

dokładność pomiaru 0.00005g/cm3 

minimalna wielkość próbki  ok. 1 ml 

materiały stykające się z 

próbką  
szkło borokrzemowe, teflon, 



Produkty firmy Distek 
 Uwalnianie 

 USP Aparaty 

 1,2,5,6 

 Rozpad 

 Testy fizyczne 

 Gęstość po ubiciu 

 Ścieralność 

 Przygotowanie 
mediów 

• Myjka do naczyń 

• Walidacja 

– IQ/OQ/PM/PQ 

• Wyposażenie 

– Naczynia małej 
objętości 

– Naczynia na maści 

Itd.. 

 



Uwalnianie 
Evolution 6100 



Symphony 7100 
 Nowatorski system bez łaźni  

 Eliminacja wad systemu z łaźnią: 

    drgania, hałas, konieczność 
obsługi 

-   Oszczędność energii elektrycznej. 

 Trzy niezależne metody 
równocześnie 

 Niezależnie konfigurowane 
metody 



Zapraszam do kontaktu: 

 

 Strony www.donserv.pl 

 Telefonicznego: 22 863 19 30 

 E-mail: info@donserv.pl 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania  
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