
PLUG & USE DESIGN IN 2 MODELLEN

AviFluxx 
stikstofgeneratoren
Avilo biedt met de AviFluxx serie
een bewezen oplossing voor het
zorgeloos zelf maken van stikstof.
Met de ingebouwde persluchtvoor-
ziening maakt u ongelimiteerd
uw eigen stikstofgas voor LC-MS
applicaties.

AviFluxx 2-50
De Avilo AviFluxx 2-50 is een plug & use stikstof-
generator die 46 liter/min hoogwaardige LC-MS-kwaliteit 
stikstof produceert bij een druk van 7 bar. Hiermee is de 
unit geschikt om 2 LC-MS instrumenten ruimschoots van 
stikstofgas te voorzien.

Stikstof voor LC-MS, APCI, ELSD en meer
Deze unit wordt veel gebruikt als stikstofbron voor
LC-MS instrumenten, maar is ook zeer geschikt voor 
andere laboratoriumtoepassingen zoals APCI, ESI, ELSD, 
Turbo Vaps, verdamping van chemische oplosmiddelen 
en andere.

AviFluxx 25-25
De Avilo AviFluxx 25-25 is een plug & use stikstof-
generator die 25 liter/min hoogwaardige LC-MS-kwaliteit
stikstof en 25 liter/min schone, droge lucht [dauwpunt
-20°C] produceert bij een druk van 7 bar. Hiermee is de unit
uitermate geschikt om LC-MS instrumenten die zowel
stikstof als schone lucht verbruiken van gas te voorzien.

Stikstof voor Shimadzu LCMS8060 en 8050
Deze unit wordt veel gebruikt als stikstofbron voor
Shimadzu instrumenten uit de 8000-serie, zoals; Shimadzu
LCMS-8040, Shimadzu LCMS-8050, Shimadzu LCMS-8060.
Uiteraard kan de AviFluxx 25-25 ook ingezet worden als
gasvoorziening voor lC-MS instrumenten van andere
producten die zowel lucht als stikstof behoeven.

Promise a lot. Deliver more.
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Onafhankelijk stikstof produceren
De AviFluxx modellen zijn voorzien van geïntegreerde
persluchtvoorziening en overbemeten persluchtvoorbehan-
deling. Hierdoor is een continue stikstofproductie mogelijk 
zonder dat er een externe persluchttoevoer nodig is. Tevens 
is de unit mobiel wat flexibele plaatsing mogelijk maakt. De 
geïntegreerde filtratie eenheid bevat naast filters tot 0.01 
micro ook een membraandroger. Deze droogt de perslucht 
naar een laag drukdauwpunt. De geproduceerde stikstof en 
perslucht zijn hierdoor van zeer hoge kwaliteit.

Veelzijdige controller
Het touchscreen display geeft een heldere weergave van
de productiewaarden en instellingen in verschillende talen.
Daarnaast biedt de intuïtieve AVILO OS5 software tal van
mogelijkheden. Deze informeert de gebruiker over benodigd
onderhoud en stelt in staat om tal van alarmwaarde en
setpoints in te stellen. Dit ter bescherming van de toepas-
sing en de generator zelf in geval van een complicatie
stroomopwaarts.

Weergave van / Functies
• Stikstofdruk
• Restzuurstof
• (service) Urentellers

incl. onderhoudsherinnering
• Zuiverheid alarmering
• Druk alarmering
• Drukdauwpunt v.d. perslucht

(optioneel)
• Onderhoudsgeschiedenis
• Datalog van productiewaarden

(1 jaar terug)
• Exporteren datalog via USB
• Meetcel kalibratie
• Auto-restart functie

Specificaties

Model AviFluxx
2-50

AviFluxx
25-25

AVIFLUXX
STIKSTOFGENERATOREN

Bel ons op 0187 - 481366 of ga naar avilo.nl

Capaciteit N2 bi  98% (7 bar) 

Capaciteit lucht* (7 bar) 

Max N2 / lucht druk  

Zuiverheid bereik 

Aansluiting N2 

Aansluiting lucht 

 Connectie Condensate 

Omgevingstemperatuur 

Voeding

Vermogen     

Geluidsniveau  

Afmetingen (H x B x D) 

Gewicht

* Dauwpunt -20°C - ISO8573-1 Class 1.3.1

46 l/min

-

97%-99,5% 

3/8” G

-

25 l/min

98% 

3/8” G

3/8” G

6 mm (opsteek)

10 - 35 ˚C

230 VAC - 50 Hz

3.2 kW

< 58 dB (A)

915 x 560 x 890

160 kg

25 l/min

7.3 bar 7.3 bar




