
   
 

 

 Przesiewacze 
AS 200 / AS 300 / AS 400 

 

 

  

 

AS 200 
 

 
Zasada 
działania 

 

 

Wszystkie przesiewacze laboratoryjne serii AS 200, AS 300 i AS 400 wyposażone 
są w napęd elektromagnetyczny opatentowany przez firmę Retsch (EP 0645844). 
 
Napęd powoduje powstawanie wstrząsów w trzech płaszczyznach, co powoduje 
równomierne rozłożenie przesiewanego produktu na całej powierzchni sita. 
 
Zalety: ekstremalnie prosta obsługa i krótki czas przesiewu  z bardzo wysoką 
efektywnością rozdzielania. 
 

 AS 200 basic 
 

 
 
Wersja ekonomiczna z ręcznym (za 
pomocą pokrętła) ustawieniem 
amplitudy drgań  i czasu przesiewania. 
 
 
AS 200 digit 
 

 
 
Standardowy model serii AS200 
polecany jest wszędzie tam, gdzie 
wymagane jest elektroniczne 
wyświetlanie czasu, operowanie 
interwałem oraz analogowe ustawianie 
i optyczne monitorowanie wysokości 
drgań w procesie przesiewania. 
 
 

AS 200 control 
 

 
 
Zapewnia elektroniczne ustawienie 
czasu, amplitudy drgań oraz interwału. 
Amplituda drgań jest monitorowana 
przez mikroprocesor systemowy 
i automatycznie stabilizowana podczas 
całego procesu przesiewania. 
Z najwyższymi wymaganiami 
w procesie zapewniania jakości. 
 
Jedna szczególna cecha, wyróżniająca 
AS 200 control spośród innych 
przesiewaczy: w miejsce wysokości 
wibracji także przyśpieszenie drgań sit 
może być ustawiane niezależnie od 
częstotliwości zasilania sieciowego. Tak 
więc AS 200 control zapewnia 
porównywalne i powtarzalne wyniki 
przesiewania na całym świecie. Może 
być skalibrowany tak, by zapewnić 
100% powtarzalności rezultatów 
przesiewania nie tylko na jednym 
urządzeniu, ale na wszystkich 
jednostkach AS 200 control. 

 
 
W ten sposób spełniane są wymagania 
normy DIN EN ISO 9000  dotyczącej 
przesiewania produktów. Kontrolowana 
mikroprocesorowo jednostka zapewnia 
stały poziom drgań. 
 
W odniesieniu do użytkowania, 
wszystkie udogodnienia posiadane 
przez AS 200 control wychodzą 
naprzeciw i przewyższają wszystkie 
standardy nowoczesnego laboratorium. 
Wszystkie parametry przesiewania: 
wysokość wibracji, czas, interwał są 
ustawiane, wyświetlane 
i monitorowane elektronicznie. 
 
Dzięki wbudowanemu interfejsowi 
i dostarczanemu wraz z jednostką 
kablowi AS 200 control może być 
podłączony do komputera 
i współpracować ze specjalnym 
oprogramowaniem EasySieve, które 
umożliwia kontrolowanie całego 
procesu przesiewania i potrzebnej 
dokumentacji z dokładnością 
i wszystkimi udogodnieniami. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

  

 

AS 300 
 

 

 

Użycie takich sit daje możliwość 
uzyskania 2,25 razy większej 
powierzchni przesiewania 
w porównaniu z sitami o średnicy 
200 mm. Tak więc przeciętny czas 
przesiewania może ulec znacznemu 
skróceniu przy użyciu AS 300. Inną 
zaletą jest duża ilość materiału 
(do 6 kg), który może być rozdzielony 
podczas jednej próby. 
 
Powtarzalne operacje mogą być bardzo 
uproszczone dzięki możliwości 
zachowywania 9 opcji ustawień 
parametrów przesiewania.  
 
Dla perfekcyjnej powtarzalności 
wyników przesiewania, przyspieszenie 
sit (zamiast wysokości wibracji) w 
AS 300 control jest programowane 
niezależne od częstotliwości zasilania 
sieciowego.  
 

Wszystkie parametry przesiewania są 
ustawiane, wyświetlane 
i monitorowane elektronicznie. 
Mikroprocesorowo kontrolowane 
urządzenie mierzące monitoruje 
i automatycznie ustawia wysokość 
wibracji na wypadek zmian natężenia 
i napięcia. 
 
AS 300 control może być kalibrowany, 
co odpowiada wymaganiom normy 
DIN EN ISO 9000. Jak wszystkie 
urządzenia serii „control” AS 300 
posiada również wbudowany interfejs.  
 
Używając oprogramowania EasySieve, 
urządzenie może być ustawiane 
i kontrolowane, a wszystkie parametry 
przesiewania są wyświetlane 
i zobrazowane zarówno przed jak 
i w czasie procesu przesiewania. 
 

 AS 300 control 
 

 
 
Przesiewacz AS 300 jest jednostką 
stworzoną specjalnie do pracy z sitami 
o średnicy 305 mm (12”).  
 
 

 

 

  

 

AS 400 
 

 

 

Dzięki kontrolowanemu napędowi, 
który jest niezależny od częstotliwości 
zasilania sieciowego, wyniki 
uzyskiwane na AS 400 są powtarzalne 
niezależnie od miejsca na świecie.  
 
Żądana liczba obrotów / przyspieszenia 
sit i czas przesiewania są 
elektronicznie ustawiane, wyświetlane 
i monitorowane. 
 
Urządzenie wyposażone jest 
w certyfikat jakości i może podlegać 
kalibracji.  
 
Można ustawić naprzemienny kierunek 
obrotu. 
 
Istnieje możliwość zapamiętania 
9 programów przesiewania. 
Wbudowany licznik masy / waga 
zapewnia stabilność nawet bardzo 
ciężkiej kolumny sit.  
 

W razie potrzeby urządzenie można 
przymocować do stołu laboratoryjnego. 
Płyta podstawowa może wytrzymać 
bardzo duże obciążenie dzięki 
4 niesymetrycznym prowadnicom.  
 
AS 400 control posiada wbudowany 
interfejs do monitorowania wszystkich 
parametrów przesiewania dzięki 
współpracy z oprogramowaniem 
EasySieve (potrzebne łącze 
w wyposażeniu). 
 

 
 

 AS 400 control 
 

 
 
Przesiewacz AS 400 control może być 
używany w kontroli jakości zgodnie 
z normą DIN EN ISO 9000 .  

 

 



   
 

 

 Przegląd / porównanie przesiewaczy firmy RETSCH:  
 

  AS 200 
basic 

AS 200 
digit 

AS 200 
control 

AS 300 
control 

AS 400 
control  

 Aplikacja rozdział i określanie wielkości ziarna  

 Materiał proszki, materiały sypkie, zawiesiny proszki, materiały sypkie  

 Zakres pomiaru 20 µm do 25 mm 36 µm do 
40 mm 

45 µm do 
63 mm  

 Max obciążenie 3 kg 6 kg 5 kg  

 Max liczba frakcji 9 / 17 9 7 / 9 / 17  

 Max masa kolumny sit 4 kg 10 kg 15 kg  

 Ustawianie parametrów analogowo / 
ręcznie 

analogowo / 
ręcznie elektronicznie elektronicznie elektronicznie  

 Amplituda / rpm (AS 400) 0 – 3 mm 0,2 – 3 mm 0,2 – 3 mm 0,2 - > 2mm 50 – 300 rpm  

    Zakres - - 1,0 – 15,1 g 1,0 - > 10,0 g 0,04 – 1,51 g  

 Ustawianie czasu analogowo / 
ręcznie 

analogowo / 
ręcznie elektronicznie elektronicznie elektronicznie  

    Zakres 1 – 60 min 1 – 99 min 1 – 99 min 1 – 99 min 1 – 99 min  

 Interwał - tak tak tak Tak  

    Zakres - 10 s (ustalony) 1 – 99 s 1 – 99 s 1 – 10 min  

 Poziom wibracji / rpm 
(AS 400) ręcznie ręcznie elektronicznie elektronicznie elektronicznie  

 Liczba programów - - max 9 max 9 max 9  

 Ruch przesiewanego 
produktu drgania w 3 płaszczyznach jak AS 200 

ruch obrotowy 
w płaszczyźnie 

poziomej 
 

 Przesiewanie na sucho tak tak tak tak tak  

 Przesiewanie na mokro tak tak tak tak -  

 Wbudowany interfejs - - tak tak tak  

 Możliwość kalibracji - - tak tak tak  

 Dane techniczne       

 Średnica sit 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8”) 

100 mm / 
150 mm / 
200 mm / 

203 mm (8”) / 
305 mm (12”) / 

315 mm 

100 mm / 
150 mm / 
200 mm / 

203 mm (8”) / 
305 mm (12”) / 

400 mm 

 

 Wysokość kolumny sit do ok. 450 mm  

 Wymiary 400 x 230 x 350 mm 400 x 235 x 400 
mm 

540 x 260 x 507 
mm  

 Waga netto ok. 30 kg   ok. 35 kg ok. 70 kg  

 Poziom hałasu (zgodnie z normą DIN 45635-31-01-KL3)  

 Warunki pomiaru: 5 sit testowych, amplituda 1,5 mm, materiał: piasek kwarcowy, wielkość ziarna < 1 mm  

 Poziom hałasu na 
stanowisku pracy LpAeg63 dB(A) LpAeg59 dB(A) LpAeg58,4 dB(A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 Urządzenia do mocowania sit:  
 

 

     

 

 Urządzenie mocujące 
„comfort" 

Urządzenie mocujące 
„standard” 

Urządzenie mocujące 
„economy” 

Urządzenie mocujące 
„comfort" do 

przesiewania na mokro 

Uniwersalne urządzenie 
mocujące 

 

 

  
Dla wszystkich przesiewaczy firmy 
Retsch dostępne są różne urządzenia 
mocujące, dzięki którym sita mogą 
być zamocowane bezpiecznie, 
szybko i wygodnie. Szczególnie 
przyjazne użytkownikowi i czaso-
oszczędne są mocowania typu 
„comfort”. Uniwersalne urządzenia 
mocujące dostosowane są do sit 
o średnicach od 100 do 203 mm 
(8”). Są one również dostępne 
w wersji do przesiewania na mokro. 
 

Pokrywa Mocowanie Pręty Praca na 
sucho 

 
Praca na 
mokro 

Plastikowa 
szyba 

 

Urządzenia mocujące 
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comfort zaciski gładkie ■ ■ ■   ■  tak 
standard nakrętki gwintowane ■ ■ ■   ■  tak 
economy nakrętki gwintowane ■ - -     - 
Uniwersalne urządzenia mocujące 
comfort zaciski gładkie ■ - -  ■ - - tak 
standard nakrętki gwintowane ■ - -  ■ - - tak 
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 Przesiewacz 
AS 200 TAP 

 

 

  
 
 
 
 
Zasada działania 
 
Przesiewacze firmy RETSCH serii AS (AS 200; AS 300; 
AS 400 oraz AS 200 TAP) wykorzystywane są 
laboratoriach przemysłowych oraz badawczo 
rozwojowych, do kontroli jakości surowców, produktów 
przejściowych i ostatecznych, jak również do 
monitorowania uziarnienia materiałów używanych do 
produkcji. 
 
Przesiewacz AS 200 TAP jest nowym modelem, który 
łączy w sobie cechy przesiewacza orbitalno-pionowego. 
Ruch wieży sitowej odbywa się orbitalnie oraz 
dodatkowo przesiewanie wspomagane jest pionowymi 
uderzeniami. Taki proces jest szczególnie przydatny do 
przesiewania materiałów trudnych jak np.: węgiel, 
metalowe proszki oraz materiały lepkie i ścierne, 
których cząstki szczególnie trudno przechodzą przez 
oczka siatek sit testowych. 

 

 

 
 
Sterowanie przesiewaczem AS 200 tap jest 
wyjątkowo łatwe i bezpieczne. 
Zintegrowane urządzenie do mocowania sit 
pozwala na ustawienie w kolumnie aż do 
12 sit plus kolektor – w zależności od 
wysokości poszczególnych sit. Czas 
przesiewania ustawiany jest w zakresie od 
1 do 99 minut na cyfrowym wyświetlaczu. 
Liczba obrotów i pionowych uderzeń jest 
stała i nie może być ustawiana. Pionowy ruch 
może być dezaktywowany jeśli jest to 
wymagane. 
 

 
 
 
 
Praca z urządzeniem AS 200 tap jest 
całkowicie bezpieczna. 
 
Dzięki zintegrowanemu interfejsowi 
przesiewacz AS 200 tap może być 
sterowany poprzez oprogramowanie 
EasySieve®. Program ten umożliwia 
kontrolowanie wszystkich procesów 
przesiewania i tworzenie później 
dokumentacji w sposób wygodny 
i precyzyjny. Kabel do połączenia 
urządzenia z komputerem jest  
dostarczany razem z przesiewaczem. 
Przesiewacza AS 200 tap jest mocnym 
przesiewaczem nie wymagającym 
konserwacji. Dźwiękoszczelna obudowa 
pomaga w redukcji emisji hałasu. 
 
 

  Cechy przesiewacza:  
 
 Orbitalny ruch sit 

z pionowymi uderzeniami 
 Przystosowany dla sit 

o średnicy 200mm 
 Zakres pomiarowy frakcji 

od 25 μm do 25,00 mm 
 Cyfrowy pomiar czasu 

przesiewania  
 Wbudowane łącze PC  
 2 lata gwarancji  

 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

 
     

  
 
Przesiewacz AS 200 tap jest 
wyposażony w mocny jedno fazowy 
silnik AC. Sita wykonują ruch obrotowy 
(promień 14 mm) w płaszczyźnie 
poziomej  
 

 
 
Specjalny mechanizm utrzymuje stałą 
liczbę oscylacji (280 min-1), a także 
stałą liczbę pionowych uderzeń 
(150 min-1) – niezależnie od wysokości 
stosu sit czy częstotliwości zasilania. 
 

 

 

     

 

 

 Cechy produktu  
 

 Max masa próbki wejściowej 3 kg  

 Max liczba frakcji 7 /13  

 Max masa stosu 6 kg  

 Oscylacje orbitalne / uderzenia 280 min-1 / 150 min-1  

 Nastawa czasu elektroniczna  

    Zakres 1 – 99 min  

 Ruch stosu sit orbitalny z pionowymi uderzeniami  

 Przesiewanie na sucho tak  

 Przesiewanie na mokro nie  

 Łącze PC tak  

 Rodzaj sit 200 mm Ø  

 Max wysokość stosu sit 350 mm  

 Wymiary 750 x 650 x 450 mm  

 Waga ok 68 kg (zależna od stosu sit i masy materiału)  
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