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CS:
Řešení se týká zařízení schopného rovnoměrně rozdělit tok tekutiny do
více kanálů, zejména pro účely průtokové analýzy a průtokové injekční
analýzy na více detekčních prvcích. Uvedené zařízení obsahuje hlavní
přívodní kanál (5), který je přímo rozdělen na alespoň dva kanálky (10),
přičemž všechny kanálky (10) mají stejný průřez, stejný tvar a stejnou
délku, a každý kanálek (10) vede alespoň k jednomu detekčnímu prvku
(9) a detekční prvky (9) ve všech kanálcích (10) ovlivňují tok kapaliny
shodně, přičemž na odtoku kapaliny z detekčních prvků (9) je zařazena
sběrná komora (8), přičemž rychlost proudění v kanálcích (10) je
alespoň dvakrát větší než je rychlost proudění ve sběrné komoře (8).
EN:
The present invention relates to a device for distribution of fluid flow to
several channels, particularly for the purposes of flow analysis and a
flow injection analysis on a plurality of detection elements. The said
device comprises a main supply channel (5), which is directly divided
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into at least two channels (10), whereby al the channels (10) have the
same cross section, the same shape, the same length, and each
channel (10) leads to at least one detection element (9). In all the
channels (10), the fluid flow is influenced by these detection elements
(9) identically. A collecting chamber (8) is arranged at the outflow of the
liquid from the detection elements (9) and the velocity of flow in the
channels (10) is at least twice the velocity of flow in the collecting
chamber (8).
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