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Spektrometr HR-CS AAS contrAA 800
Jedyny na świecie wysokorozdzielczy spektrometr absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania HR-CS AAS 
niemieckiej firmy Analytik Jena AG pracujący zarówno w technice płomieniowej jak i w technice bezpłomieniowej (z kuwetą 
grafitową) z wykorzystaniem ciągłego źródła promieniowania (Continuum Source AAS – CS AAS). Źródłem tym jest krótko 
łukowa lampa ksenonowa pracująca z optymalnym natężeniem w zakresie od 185 – 900 nm. Pierwszy raz użytkownik ma 
możliwość autentycznej pracy w wielopierwiastkowej technice sekwencyjnej bez potrzeby zmiany źródła promieniowania. 
Dzięki detektorowi diodowemu CCD o podwyższonej czułości i podwójnemu monochromatorowi Echelle producent uzyskał 
wyjątkową rozdzielczość 2 pm przy 200 nm. Umożliwia to analizę pierwiastków o liniach zbliżonych do siebie bez problemów 
interferencyjnych. 

Spektrometry AAS z serii contrAA 800, 
novAA 800, ZEEnit

SPEKTROMETRY AAS

Cechy charakterystyczne: 
n   praca w technice płomieniowej (contrAA 800F), 

bezpłomieniowej (contrAA 800G) oraz generowania 
wodorków i zimnych par rtęci w obu technikach,

n zakres spektralny: 185 – 900 nm,

n wyjątkowa rozdzielczość 2 pm przy 200 nm,

n   możliwość prawdziwie sekwencyjnej analizy 
wielopierwiastkowej bez potrzeby zmiany źródła 
promieniowania (możliwość analizy 70 pierwiastków w tym 
także niemetali),

n   korekcja tła na zasadzie „referencyjnych pikseli” prowadzona 
w całym zakresie spektralnym w tym samym czasie co pomiar 
próbki,

n   możliwość bezpośredniej analizy prób stałych w kuwecie 
grafitowej, 

n   najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją.

contrAA 800F – spektrometr pracujący w technice płomieniowej 
– nr kat�: 815-08000-2

contrAA 800G – spektrometr pracujący w technice 
bezpłomieniowej – nr kat.: 815-08001-2

contrAA 800D – spektrometr typu tandem pracujący w technice 
płomieniowej i bezpłomieniowej  
– nr kat�: 815-08002-2

Klasyczne spektrometry absorpcji  
atomowej z serii novAA oraz ZEEnit: 
n   praca w technice płomieniowej, bezpłomieniowej oraz 

generowania wodorków i zimnych par rtęci w obu technikach,

n   zakres spektralny od 185 – 900 nm,

n   regulowana szczelina spektralna,

n   8-mio pozycyjny, karuzelowy zmieniacz kodowanych 
i niekodowanych lamp HCL,

n   możliwość użycia lamp o podwyższonej intensywności,  
tzw. „superlamp”,

n   korekcja tła lampą deuterową w modelach z serii novAA oraz 
lampą deuterową i/lub efektem Zeemana z możliwością zmiany 
natężenia pola magnetycznego  
od 0,05 do 1,0 T w modelach z serii ZEEnit,

n   poprzecznie grzana kuweta grafitowa,

n   możliwość bezpośredniej analizy prób stałych w kuwecie 
grafitowej,

n   najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją.

novAA 800F – spektrometr pracujący w technice płomieniowej 
z korekcją tła lampą deuterową 
– nr kat�: 812-08000-2

novAA 800G – spektrometr pracujący w technice 
bezpłomieniowej z korekcją tła lampą deuterową 
– nr kat�: 812-08001-2

novAA 800D – spektrometr typu tandem pracujący w technice 
płomieniowej i bezpłomieniowej z korekcją tła lampą deuterową 
– nr kat�: 812-08002-2

ZEEnit 650P – spektrometr pracujący w technice 
bezpłomieniowej z korekcją tła lampą deuterową i efektem 
Zeemana – nr kat�: 813-0650P-2-K

ZEEnit 700P – spektrometr typu tandem pracujący w technice 
płomieniowej z korekcją tła lampą deuterową oraz 
bezpłomieniowej z korekcją tła lampą deuterową i efektem 
Zeemana – nr kat�: 813-0700P-2-K
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Spektrometry z serii PlasmaQuant  
PQ 9000/ PQ 9000 Elite

SPEKTROMETRY ICP-OES 

Spektrometry PlasmaQuant PQ 9000/ PQ 9000 Elite
Optyczne spektrometry emisyjne z plazmą indukcyjnie sprzężoną o najwyższej rozdzielczości, kompaktowej budowie, szybkiej 
wielopierwiastkowej analizie, niezrównanej czułości i stabilności plazmy oraz prostej obsłudze.  

Cechy charakterystyczne:
n   najwyższa rozdzielczość na rynku: 2 pm przy 200 nm 

dla wersji PQ 9000 Elite,

n   w pełni rozbieralny palnik w układzie pionowym,

n   bardzo prosty i szybki montaż oraz demontaż palnika, 

n   unikalna możliwość obserwacji plazmy w czterech 
trybach: aksjalnie, aksjalnie plus, radialnie, radialnie 
plus, 

n   generator wysokiej częstotliwości 40 MHz,

n   gotowość do przeprowadzenia analiz w czasie około 
10 min. od momentu włączenia,

n   wysokorozdzielcza optyka z podwójnym 
monochromatorem typu Echelle, minimalizująca straty 
intensywności poprzez małe rozproszenie światła, 
zapewniająca szeroki zakres długości fali  
od 160 – 900 nm oraz najwyższą rozdzielczość  
na rynku 2 pm przy 200 nm,

n   detektor CCD chłodzony elementem Peltiera, 
o podwyższonej czułości w zakresie widzialnym, 
w pełni automatycznie dostosowujący czas integracji,

n   plazma ustawiona w sposób pionowy, pozwalająca 
na pracę z najbardziej złożonymi matrycami, 
zapewniająca najlepsze RSD, najniższe wartości ślepej 
próby oraz minimalizująca preparatykę,

n   cztery uzwojenia cewki indukcyjnej dla lepszego 
przesyłu energii do plazmy, niezależnie od wielkości 
próby lub matrycy,

n   stożek chłodzony za pomocą wody oraz symetrycznie 
przedmuchiwany argonem zapewniający najwyższe 
czułości pomiaru w czasie pracy w aksjalnym trybie 
obserwacji plazmy,

n   różne rodzaje rozpylacza, komory mgielnej i palnika 
w zależności od badanej matrycy (dla prób organicznych, 
zasolonych, rozpuszczonych w kwasie HF),

n   10 lat gwarancji na optykę.

PlasmaQuant PQ 9000 – spektrometr o rozdzielczości 6 pm – nr kat�: 818-09000-2

PlasmaQuant PQ 9000 Elite – spektrometr o rozdzielczości 2 pm – nr kat.: 818-09001-2
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Spektrometry ICP-MS z serii PlasmaQuant MS 
Opatentowana konstrukcja spektrometrów ICP-MS z serii PlasmaQuant MS zapewnia najniższe granice wykrywalności i bardzo 
wysoką jakość analityczną dla bardzo krótkich czasów integracji i wysokich współczynników rozcieńczenia. Spektrometry 
zapewniają wysoką przepustowość, stabilność i powtarzalne wyniki, jednocześnie znacznie obniżając koszty analizy.

Połączenie wysokiej czułości, wysokich prędkości skanowania i krótkich czasów integracji jest idealne do ablacji laserowej 
i analizy pojedynczych cząstek. Ponadto znakomity rozdział masy zapewnia najlepsze warunki w analizie izotopowej.

Spektrometry z serii PlasmaQuant MS

SPEKTROMETRY ICP-MS

Cechy charakterystyczne: 
n   bardzo niskie zużycie argonu (średnio około 9 L/min),

n   bardzo niskie granice wykrywalności,

n   komora kolizyjna zintegrowana ze stożkiem,

n   opatentowane lustro jonowe,

n   wysokiej rozdzielczości kwadrupol,

n   w pełni cyfrowy detektor,

n   wysoka przepustowość,

n   niskie koszty eksploatacyjne,

n   stabilność w czasie niezależna od matrycy,

n   przygotowany do rutynowej analizy jak  
i zaawansowanych badań specjalistycznych  
i naukowych,

n   czułość: 1500 Mcps/ppm przy < 2% CeO.

ICP-MS PlasmaQuant MS – standardowy spektrometr  
dla próbek o trudnej matrycy i wyższych stężeniach 
– nr kat�: 818-08010-2

ICP-MS PlasmaQuant MS Q – standardowy spektrometr  
dla laboratoriów o dużej przepustowości próbek  
– nr kat�: 818-08011-2

ICP-MS PlasmaQuant MS Elite S – wysokiej czułości 
spektrometr dla analizy wymagających próbek i niskich 
granicach detekcji – nr kat.: 818-08020-2

ICP-MS PlasmaQuant MS Elite – wysokiej czułości 
spektrometr do ukierunkowanych zastosowań badawczy 
(np.: ablacja laserowa, nanocząstki)  
– nr kat�: 818-08021-2
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SPECORD PLUS
Najwyższej klasy spektrofotometry UV-VIS niemieckiej firmy Analytik Jena oferujące najlepsze rozwiązania dla rutynowej 
i zaawansowanej analizy w chemii, farmacji, medycynie, kontroli żywności, kontroli środowiska, nauce i wielu innych 
dziedzinach. 

Spektrofotometry z serii SPECORD PLUS

SPEKTROFOTOMETRY UV-VIS 

Cechy charakterystyczne:
n   prawdziwie dwuwiązkowe spektrofotometry lub 

spektrofotometr z dzieloną wiązką, 

n   zakres od 190 do 1100 nm lub od 185 do 1200 nm,

n   szybkość skanowania do 12000 nm/min, 

n   stała lub zmienna szerokość szczeliny, 

n   pojedynczy lub podwójny monochromator, 

n   automatyczne rozpoznawanie akcesoriów, 

n   wbudowane, specjalne miejsce dla prób mętnych, 

n   najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją.

Możliwość doposażenia m. in. 
w następujące przystawki: 
n   uchwyty na kuwety o dł. drogi optycznej 100 mm, 

kuwety okrągłe,

n   justowalne uchwyty na mikrokuwety,

n   termostatowane wodą lub elementem Peltier 
pojedyncze i podwójne uchwyty kuwet,

n   zmieniacze kuwet na 6 / 8 kuwet o różnej dł. drogi 
optycznej,

n   karuzela na 15 kuwet o dł. drogi optycznej 10 mm,

n   termostatowane wodą lub elementem Peltier 
zmieniacze na 6 / 8 lub 2 x 8 kuwet,

n   system kuwety przepływowej z możliwością 
podłączenia do automatycznego podajnika z talerzem 
na 49, 64 lub 116 próbek,

n   uchwyt prób stałych,

n   przystawki odbiciowe w tym także sfera całkująca,

n   światłowody.

Specord 50 Plus – spektrofotometr z dzieloną wiązką i stałą 
szczeliną 1,4 nm – nr kat.: 822-0050P-2

Specord 200 Plus – dwuwiązkowy spektrofotometr ze stałą 
szczeliną 1,4 nm – nr kat.: 823-0200P-2

Specord 210 Plus – dwuwiązkowy spektrofotometr z 
regulowaną szerokością szczeliny i zakresem od 185 do 
1200 nm – nr kat�: 823-0210P-2

Specord 250 Plus – dwuwiązkowy spektrofotometr  
z podwójnym monochromatorem i regulowaną szerokością 
szczeliny – nr kat�: 823-0250P-2
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Analizator rtęci MERCUR Duo Plus
Analizator dla prób ciekłych wykorzystujący technikę zimnych par w połączeniu z fluorescencją atomową lub absorpcją 
atomową oraz możliwością wzbogacenia na kolektorze Au-Pt, gwarantujący najwyższą dokładność i powtarzalność analizy.  

Analizator Mercur DUO plus

MERCURY ANALYSIS 

Cechy charakterystyczne: 
n   zgodność z normami: EN 61010-1-1; EN 61010-2-061;  

IEC 61010-2-061; EN 50082; EN 55011; EN 61326;  
ISO 9001; CE,

n   szeroki zakres pomiarowy (od ppt do ppm),

n   jednowiązkowy układ optyczny z optyką powlekaną kwarcem 
z 10-cio letnią gwarancją,

n   niskociśnieniowa lampa rtęciowa o wysokiej intensywności,

n   celka absorpcyjna o dł. 250 mm z kwarcowymi oknami,

n   celka fluorescencyjna odbijająca promieniowanie  
pod kątem 90°,

n   krótka droga próbki (krótkie wężyki) powodująca  
brak kontaminacji i efektu pamięci pomiędzy kolejnymi 
próbami,

n   krótki czas pomiaru,

n   niskie zużycie gazu oraz odczynników,

n   zoptymalizowany separator gaz-ciecz w celu podniesienia 
czułości analizatora,

n   unikalny czujnik wykrywania skondensowanej wilgoci  
(po przejściu próby przez separator gaz-ciecz),

n   bezobsługowa specjalna membrana osuszająca o bardzo 
długim czasie pracy,

n   podwójny system pomp – oddzielny do podawania  
próbki i odczynnika,

n   możliwość doposażenia w automatyczny podajnik  
z funkcją automatycznego i inteligentnego rozcieńczania.



www.msspektrum.pl 7

Mineralizator mikrofalowy TOPwave

URZĄDZENIA LABORATORYJNE /  
PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

Cechy charakterystyczne:
n   laboratoryjny mineralizator mikrofalowy wykonany 

ze stali nierdzewnej, powlekany powłoką PFA 
zabezpieczającą przed korozją,

n   okrągła komora mieszcząca rotor z próbkami 
gwarantująca bardzo równomierny dostęp energii  
do wszystkich naczyń,

n   niepulsacyjna kontrola emisji mikrofal,

n   moc magnetronu 1450 Watt,

n   częstotliwość: 2450 MHz,

n   masywna pokrywa bezpieczeństwa tzw. „SwingTop” 
z elektronicznym zamknięciem pokrywy  
i 3 przełącznikami blokady do ograniczenia emisji 
w kuchence mikrofalowej z otwartą pokrywką,

n   zakres temperaturowy: 80 °C do 300 °C,

n   opatentowany bezdotykowy pomiar temperatury  
RTM (dokładność ± 1 °C w temperaturze 200 °C) 
wewnątrz próbki we wszystkich naczyniach,

n   zakres ciśnienia: 0 do 150 bar,

n   automatyczna kontrola ciśnienia we wszystkich 
naczyniach: opatentowany czujnik ciśnienia  
mieszczący się w pokrywach naczyń,

n   wielostopniowy system zabezpieczeń,  
m�in� elektronicznie zamykana pokrywa  
z czujnikami blokady, dodatkowe czujniki  
temperatury do monitorowania komory,

n   stalowe dyski bezpieczeństwa, automatyczne 
wyłączenie w przypadku krytycznych parametrów 
procesu, efektywny sposób odprowadzania gazów,

n   rotory 8, 12 i 24 miejscowe,

n   wszystkie typy naczyń można otwierać i zamykać 
ręcznie, bez żadnych narzędzi,

n   możliwość dostosowania mineralizatora  
do zatężania próbek,

n   waga: 62 kg,

n   wymiary (szer x gł x wys): 530 x 630 x 150 mm,

n   wymiary pieca (śr x wys): 360 x 250 mm,

n   certyfikaty bezpieczeństwa: CE, EN 335-25, EN 50081, 
EN 50082, EN 61010�

TOPwave
Wszechstronny system do mineralizacji prób spełniający wszystkie wymagania współczesnych zastosowań. Innowacyjna 
konstrukcja łączy najwyższy komfort obsługi z maksymalnym bezpieczeństwem i wydajnością. Różne typy naczyń wykonane  
z wysokiej jakości fluoropolimeru oferują długą żywotność i zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych. 
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Analizatory TOC z serii multi NC niemieckiej firmy Analytik Jena AG do szybkiego i precyzyjnego oznaczania TOC, TIC, TC, 
NPOC i POC w próbach ciekłych i stałych oraz opcjonalnie TN w próbach ciekłych zgodnie z normami PN-EN 1484, ISO 8245, 
EPA 415, ASTM D2579-85, DIN 38409, EN 12260�

Analizatory TOC z serii multi NC, 
Analizator AOX – multiX 2500

ANALIZATORY TOC / AOX

Cechy charakterystyczne: 
n   wysokotemperaturowe spalanie próbki w temperaturze do 950°C w obecności 

katalizatora platynowego lub roztwarzanie poprzez promieniowanie UV, 

n   bezobsługowy detektor FR-NDIR z 10-cio letnią gwarancją, 

n   opatentowana metoda VITA monitorująca przepływ gazu przed i za detektorem,

n   możliwość standardowej kalibracji ze standardów o różnym stężeniu lub 
z jednego standardu poprzez zmianę jego objętości, 

n   możliwość jednoczesnej analizy próby i wydmuchiwania węgla 
nieorganicznego z próby kolejnej, 

n   możliwość analizy prób stałych także z automatycznym podajnikiem,

n   możliwość analizy azotu całkowitego na detektorze chemiluminescencyjnym.

TOC multi NC 2100S – wysokotemperaturowe spalanie próbki, zakres od 50 ppb 
– nr kat�: 450-200�100-2

TOC multi NC 2100S CLD – dodatkowo możliwość analizy azotu całkowitego – 
nr kat�: 450-200�102-2

TOC multi NC 3100 – wysokotemperaturowe spalanie próbki, zakres od 4 ppb 
– nr kat�: 450-200�500-2

TOC multi NC 3100 CLD – dodatkowo możliwość analizy azotu całkowitego  
– nr kat�: 450-200�502-2

TOC multi UV – roztwarzanie przy pomocy promieniowania UV, zakres od 2 ppb 
– nr kat�: 450-200�700-2

TOC multi NC Pharma UV – dedykowany dla przemysłu farmaceutycznego 
z roztwarzaniem przy pomocy promieniowania UV – nr kat.: 450-200.800-2

TOC multi NC Pharma HT – dedykowany dla przemysłu farmaceutycznego 
z wysokotemperaturowym spalaniem – nr kat.: 450-200.600-2

TOC multi NC 2100S duo –  450-200.104-2 – analizator TOC multi NC 2100S 
z podajnikiem AS 60, modułem do próbek stałych HT 1300 oraz podajnikiem do 
próbek stałych APG 48

TOC multi NC 3100 duo – 450-200.504-2 - analizator TOC multi NC 3100 
z podajnikiem AS vario ER, modułem do próbek stałych HT 1300 oraz 
podajnikiem do próbek stałych APG 48

Cechy charakterystyczne: 
n   analiza AOX, EOX, POX, TX, TOC, 

n   manualne lub w pełni automatyczne moduły  
do przygotowania próby dla metody kolumnowej 
i wytrząsowej,

n   do wyboru pionowy i poziomy układ pieca  
(w jednym urządzeniu), 

n   czujnik płomienia decydujący o prędkości spalania  
próby w piecu poziomym w celu całkowitego jej  
spalenia oraz zapobiegający powstawaniu sadzy, 

n   możliwość rozbudowy o analizę TOC.

 
AOX multi X 2500 – nr kat�: 450-126�430

Analizator AOX multi X 2500 niemieckiej firmy Analytik Jena AG umożliwia sumaryczne określanie chlorowców związanych 
organicznie przede wszystkim w próbkach wody, gleby i osadów ściekowych. Urządzenie znajduje szczególne zastosowanie  
przy analizie wody, włączając w to wody pitne, przemysłowe, powierzchniowe i odpadowe. Jest pierwszym w historii analizatorem 
wyposażonym standardowo w tzw. „podwójny system pieca” umożliwiającym podawanie próby do pionowej rury spalań (analiza 
AOX, EOX, POX w próbach ciekłych) jak i do poziomej rury spalań (AOX, EOX w próbach stałych i TX w próbkach ciekłych i stałych). 
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Analizator elementarny z serii compEAct:  
n   dedykowany do analizy siarki lub azotu w cieczach, 

gazach i próbkach LPG w rafineriach oraz w przemyśle 
petrochemicznym i chemicznym,

n   wysoka przepustowość  
(krótkie czasy pomiaru od 2 do 5 minut),

n   prosta obsługa za pomocą ekranu dotykowego  
z pełnym dostępem do obszernej biblioteki metod,

n   szeroki liniowy zakres pomiarowy i bardzo niskie 
granice wykrywalności (N: 15 ppb, S: 5 ppb),

n   zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi 
(ASTM, ISO, UOP, IP, EN, GOST),

n   kompaktowa budowa (powierzchnia <0,3 m²),

n   gotowy do nienadzorowanej pracy 24/7.

compEAct S – nr kat�: 450-300�001

compEAct N – nr kat�: 450-300�003

Analizator elementarny multi EA 4000:  
n   dedykowany przede wszystkim do makroanalizy 

próbek nieorganicznych (odpady, gleby, próby 
środowiskowe, cement, guma itp.),

n   analiza C/S/Cl w próbach stałych, 

n   temperatura spalania do 1500 °C  
(opcjonalnie do 1800 °C), 

n   masa próbki do 3 g, 

n   możliwość podłączenia zewnętrznej wagi z opcją 
automatycznego przesyłania danych do analizatora, 

n   czujnik płomienia do analizy chloru decydujący  
o prędkości spalania próby w piecu w celu 
całkowitego jej spalenia oraz zapobiegający 
powstawaniu sadzy,

n   możliwość w pełni automatycznej analizy TOC,

n   możliwość zastosowania podajnika na 48 próbek.

EA 4000 C – nr kat�: 450-126�564

EA 4000 S – nr kat�: 450-126�565
EA 4000 Cl – nr kat�: 450-126�566

EA 4000 C/S – nr kat�: 450-126�440

Analizator elementarny multi EA 5000:   
n   dedykowany do mikroanalizy w próbach organicznych 

(np.: przemysł rafineryjny, petrochemiczny),

n   analiza C/S/N/Cl w próbach ciekłych, stałych 
i gazowych,

n   modułowa budowa – dowolne zestawienie 
analizowanych pierwiastków,

n   do wyboru pionowy i poziomy układ pieca  
(w jednym urządzeniu), 

n   czujnik płomienia decydujący o prędkości spalania 
próby w piecu w celu całkowitego jej spalenia oraz 
zapobiegający powstawaniu sadzy, 

n   ten sam automatyczny podajnik dla prób ciekłych 
i stałych zarówno dla pieca pionowego oraz 
poziomego.

EA 5000 C – nr kat�: 450-126�437

EA 5000 S – nr kat�: 450-126�432

EA 5000 N – nr kat�: 450-126�433

EA 5000 Cl – nr kat�: 450-126�439

EA 5000 N/S – nr kat�: 450-126�436

Analizatory z serii EA 4000, EA 5000, compEAct

ANALIZA ELEMENTARNA 
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Spektrometr FTIR ALPHA II to połączenie wyjątkowej jakości z niewielkimi rozmiarami. Dzięki zintegrowanemu 
komputerowi z dotykowym ekranem spektroskopia FTIR nigdy nie była łatwiejsza. Korzystanie z niezwykle 
intuicyjnego oprogramowania OPUS-TOUCH powoduje, że wystarczą tylko trzy dotknięcia, aby wykonać pomiar, 
otrzymać wynik oraz wygenerować raport. Przystawki QuickSnap™ wymienialne przez użytkownika pozwalają na 
analizę każdego rodzaju próbki (ciała stałe, ciecze, gazy). W celu osiągnięcia wysokiej dokładności liczby falowej 
w spektrometrze ALPHA II zastosowany został trwały laser diodowy z opatentowaną technologią. Sprawdzony 
interferometr RockSolidTM zapewnia wyjątkową stabilność oraz spójność wyników.

Spektrometry ALPHA II

SPEKTROMETRY FTIR

Akcesoria:
n   przystawka transmisyjna,

n   kuweta gazowa 7 cm, 4.8 m,

n   przystawka ATR jednoodbiciowa z kryształem diamentowym/
germanowym/ZnSe,

n   przystawka ATR wieloodbiciowa z kryształem ZnSe,

n   przystawka DRIFT,

n   przystawka do zewnętrznego odbicia,

n   przystawka do odbicia lustrzanego,

n   mikroskop LUMOS�
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Spektrometr FTIR INVENIO wprowadza innowacyjne podejście w kontroli jakości i zaawansowanych badaniach 
badawczo-rozwojowych. Spektrometr Invenio ma duże możliwości rozbudowy, dzięki czemu może być dostosowany 
do każdego rodzaju próbki. Przystawki są wymieniane w kilka sekund, podczas gdy druga komora pomiarowa jest 
cały czas dostępna i gotowa do pomiarów. Opcjonalnie można wykorzystać ekran dotykowy z oprogramowaniem 
OPUS-TOUCH. Do produkcji spektrometrów Invenio wykorzystywane są tylko materiały klasy premium, poczynając  
od solidnej obudowy aż po interferometr RockSolidTM�

Spektrometry INVENIO

SPEKTROMETRY FTIR

Spektrometr INVENIO może zostać  
wyposażony w 3 sterowane z poziomu 
oprogramowania porty wyjściowe do 
modułów zewnętrznych:
n   HYPERION mikroskop FTIR,

n   mikro i makro obrazowanie FPA,

n   moduł FT-Raman RAM II  
i moduł fotoluminescencji PL II,

n   TGA-FTIR,

n   moduł PMA 50 do pomiarów  
z modulacją polaryzacji VCD i PM-IRRAS,

n   zewnętrzne komory pomiarowe  
do niestandardowych eksperymentów,

n   moduł światłowodowy do sond dla  
cieczy i ciał stałych,

n   zewnętrzne sfery integrujące,

n   autosampler cieczowy,

n   HTS-XT,

n   ... i wiele innych.
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Spektrometry VERTEX seria 70v i 80/80v

SPEKTROMETRY FTIR

Spektrometry FT-IR serii VERTEX 70v oferują niezrównaną wydajność i wszechstronność w wymagających 
zastosowaniach analitycznych i badawczych. 

Spektrometr VERTEX 70v to:
n   Optyka próżniowa. Konstrukcja spektrometru umożliwia 

uzyskanie próżni w całym sektrometrze zapewniając uniknięcię 
problemów z zakłóceniami od pasm pary wodnej i CO2 
w zakresie średniej podczerwieni oraz FIR/THz. Unikalny 
system zapewnia szybką wymianę próbki bez konieczności 
zapowietrzania całej optyki.

n   Szeroki zakres spektralny. Możliwość rozszerzenia zakresu 
spektralnego o VIS-NIR-FIR/ THz.

n   Wyjątkowe rozwiązanie MIR-FIR. Opracowane przez firmę 
Bruker elementy optyczne zapewniają pomiar MIR-FIR bez 
zmiany komponentów otptycznych takich jak źródło, detektor, 
czy beamsplitter�

n   Bezawaryjny interferometr RockSolidTM.

n   Wyjątkowa elastyczność.

n   Spektrometr oferuje komputerowe wybieranie do pięciu 
portów wyjściowych i dwóch portów wejściowych, liczne 
beamsplittery, zautomatyzowany wybór źródła (wewnętrzne / 
zewnętrzne) oraz opcję przełączania detektorów.

n   Automatyczne rozpoznawanie komponentów optycznych.

n   Plug & Play. Bez względu na to, gdzie jesteś, wystarczy 
podłączyć zasilanie oraz Ethernet, a VERTEX 70v jest gotowy 
do pracy. Połączenie Ethernet zapewnia również możliwość 
sterowania spektrometrem oraz diagnostyki serwisowej z 
dowolnego miejsca na świecie.

VERTEX 80 i jego próżniowa wersja VERTEX 80v to jedyny taki spektrometr na rynku zapewniający pomiary od THz do UV-VIS. Ich kon-
strukcja oparta jest justowanym aktywnie interferometrze UltraScan™, który zapewnia najwyższą rozdzielczość spektralną. Precyzyjny 
skaner liniowy z łożyskiem powietrznym i najlepszej jakości optyką gwarantują najwyższą czułość i stabilność pracy. Konstrukcja spek-
trometru pozwala uzyskać próżnię która eliminuje wpływ pary wodnej oraz innych czynników atmosferycznych, zapewniając łatwość 
pracy oraz przeprowadzenie bardzo wymagających eksperymentów, takie jak pomiary w wysokiej rozdzielczości, ultraszybkie rapidscan, 
step-scan lub uzyskanie widm w zakresie THz czy też widm emisyjnych w zakresie UV.

Konstrukcja optyki spektrometrów VERTEX 80 / 80v zapewnia możliwość rozbudowy, o liczne porty wejściowe i wyjściowe zapewniając 
rozbudowę o liczne moduły pomiarowe takie jak -FT-Raman, DSC, TGA, Mikroskopię IR, PMIRRAS, VCD i wiele innych. Unikalna tech-
nologia Bruker Optics DigiTect™ zapobiega zewnętrznym zakłóceniom sygnału, gwarantuje najwyższy stosunek sygnału do szumu oraz 
umożliwia łatwą i powtarzalną wymianę detektora przez użytkownika urządzenia. 
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Mikroskop LUMOS i HYPERION

MIKROSKOPY FTIR

LUMOS to wolnostojący, niezależny w pełni zautomatyzowany mikroskop FT-IR. Innowacyjny zmotoryzowany 
kryształ ATR pozwala na przełączanie między trybami transmisji czy refleksji do trybu ATR bez ingerencji 
operatora, a także zapewnia automatyczne pomiary próbki i tła nawet w trybie ATR.

Hyperion – mikroskop umożlwiający prace w trybie transmisyjnym, refleksyjnym, zapewniający stosowanie 
obiektywów 15x IR, 36x IR, ATR, GIR. Mikroskop można rozbudować o dwa komputerowo wybierane detektory 
w tym detektor bolometryczny oraz matrycowy FPA.

Cechy charakterystyczne: 
n  zintegrowany interferometr FT-IR,

n  w pełni zautomatyzowany,

n  jeden obiektyw (8x) dla transmisji, refleksji i ATR,

n  automatyczny tryb ATR,

n  liczne kacesoria, rownież do pomiarów makro,

n  wysoka NA (0.6) w IR zapewniająca wysoką czułość,  
ale niska NA (0.4) w VIS dla precyzyjnego ogniskowania.

n  HYPERION 1000: mikroskop podczerwieni przystosowany 
do pracy w trybach transmisji i odbicia, wyposażony 
w regulowane przysłony nożycowe  i ręcznie sterowany 
stolik xy. Posiada m.in. rewolwer z obiektywem do 
pomiarów w podczerwieni 15x oraz obiektywem 4x vis, 
binokular oraz możliwość obserwacji video.

n  HYPERION 2000: mikroskop wyposażony m.in. 
w komputerowo sterowny stolik oraz ekran LCD. 
HYPERION 2000 umożliwia pomiary transmisyjne jak 
i refleksyjne.

n  HYPERION 3000: jedyny mikroskop na rynku umożliwiający 
pracę z detektorem matrycowym FPA zapewniający 
pomiary obrazowania chemicznego oraz mapowania 
w trybach transmisyjnym, refleksyjnym i ATR.

Pełna automatyzacja:
n  Zmotoryzowany kryształ ATR,

n  Zmotoryzowane przysłony,

n  Zmotoryzowany kondenser,

n  Zmotoryzowane polaryzator i analizator,

n  Zmotoryzowane przełącznie między IR a VIS,

n  Automatyczne przełącznie NA między trybami IR a VIS,

n  Zmotoryzowany stolik pomiarowy,

n  Zmotoryzowana oś z,

n  Automatyczne rozpoznawanie stolików�
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Spektrometry BRAVO

SPEKTROMETRY RAMAN

Cechy charakterystyczne: 
n  SSETM – Opatentowany system usuwania fluorescencji, 

n  Duo LASERTM,

n  IntelliTipTM - automatyczne rozpoznawanie końcówki pomiarowej,

n  Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego,

n  Automatyczne raportowanie serii,

n  Wbudowana kalibracja liczby falowej,

n  Solidna i precyzyjna optyka,

n  Bezprzewodowa wymiana danych,

n  Spełnia wymagania 21 CFR Part 11.

BRAVO jest ręcznym spektrometrem ramanowskim umożliwiającym weryfikację surowców nawet niedoświadczonym 
użytkownikom. Intuicyjne ikony na dużym ekranie dotykowym prowadzą Nas przez pomiar i analizę krok po kroku 
w kilka sekund. Istnieje także możliwość podłączenia spektrometru do komputera i używanie go jako nabiurkowy 
spektrometr laboratoryjny. Dodatkowo interfejs użytkownika obsługiwany jest w 17 różnych językach.
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Spektrometry Tango i MPA

SPEKTROMETRY FT-NIR

Szybsze, prostsze i bardziej wiarygodne – takie będą Państwa analizy NIR. Spektrometry Tango i MPA mają dokładnie to, czego 
użytkownicy oczekują od analizatorów NIR stosowanych do celów przemysłowych: solidność, wysoką precyzję analiz i prosty 
interface operatora�

Tango:
Spektrometr FT-NIR z wytrzymałą, odseparowaną 
i osuszaną optyką przeznaczony do rutynowej kontroli 
jakości. Instrument wyposażony jest w sferę integrującą, do 
pomiarów próbek w trybie reflektancji. Opcjonalnie dostępne 
są rotory dla niehomogenicznych próbek. Urządzenie 
wyposażone jest również we wbudowany system operacyjny 
z ekranem dotykowym lub opcjonalnie obsługiwane może 
być przez komputer PC. Łatwe w użyciu i oparte na zasadach 
GMP oprogramowanie TANGO umożliwia zarówno analizę 
ilościową, jak i jakościową. 

Typowe aplikacje:
n  surowce paszowe i pasze gotowe (w tym mączki 

zwierzęce, kiszonki),

n  przemysł mleczarski (od mleka, poprzez serwatke aż po 
produkty końcowe takie jak masło, jogurty, lody, sery żółte 
i twarogi),

n  przemysł farmaceutyczny,

n  przemysł mięsny (mięsa i kiełbasy),

n  przemysł papierniczy,

n  przemysł tworzyw sztucznych,

n  przemysł chemiczny i petrochemiczny,

n  przemysł młynarski (mąki i surowce),

n  przemysł olejarski (oleje roślinne),

n  przemysł słonych przekąsek (chipsy, paluszki),

n  przemysł cukierniczy (cukier, czekolada itp).

MPA:
Spektrometr FT-NIR MPA (Multi Purpose Analyzer) to 
rozbudowywalny system dostosowujący się do Państwa 
potrzeb, rodzaju próbek i technik wykonywania pomiaru. 
Standardowo wyposażony jest w komorę pomiarową 
do analizy próbek ciekłych w transmisji. Opcjonalnie 
spektrometr można wyposażyć w sferę integrującą do 
analizy próbek stałych w trybie reflektancji, dwie sondy 
światłowodowe i zewnętrzny moduł transmisyjny. 

Zalety NIR:
n  brak przygotowania próbki,

n  szybki pomiar (<30 sekund), wysoka wydajność,

n  równoległy pomiar wielu parametrów,

n  bezpośredni pomiar przez szkło,

n  bez użycia odczynników, rozpuszczalników lub gazów,

n  mobilność – konstrukcja optyczna zapewniajaca 
odporność na wstrząsy, 

n  interferometr ustawiony na stałe, nie wymagający 
dynamicznego justowania czy też justowania 
automatycznego,

n  transfer modeli kalibracyjnych,

n  łatwa konserwacja i utrzymanie,

n  niskie koszty eksploatacji,

n  może zastąpić wiele metod analizy,takich jak 
miareczkowania i GC,

n  błędy operatora prawie niemożliwe,

n  zastosowanie w obszarze produkcji.
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Analizatory MATRIX seria MG01, MG2, MG5 

ANALIZATORY GAZÓW

Zalety analizatorów gazów: 
n  Możliwość przeprowadzenia analizy  

jakościowej i ilościowej,

n  Detekcja z dużej odległości (>10 km),

n  Hiperspektralne obrazowanie za pomocą SIGIS 2  
oraz HI 90,

n  Dostępne bogate biblioteki widm gazów,

n  Możliwość pracy w terenie.

Typowe aplikacje: 
n  Identyfikacja oraz ilościowe oznaczenia  

zanieczyszczeń i niebezpiecznych gazów,

n  Precyzyjne oznaczenia ilościowe gazów  
w śladowych ilościach,

n  Obrazowanie chmury gazowej,

n  Monitoring jakości powietrza,

n  Pomiar emisji gazów,

n  Wykrywanie wycieków,

n  Analiza gazów wulkanicznych.

Systemy teledetekcji Bruker umożliwiają analizę gazów, cieczy i ciał stałych. Dodatkowo modele HI 90 oraz SIGIS 2 to 
spektrometry umożliwiające wykonywanie obrazowania z funkcją mapowania. Wszystkie systemy wykorzystują wzmocnione 
interferometry Bruker FTIR, zapewniając niezawodność oraz dokładność. Wszystkie systemy są dostępne w mobilnych 
konfiguracjach do zastosowań w terenie.
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Porównanie widm krotonianu etylu otrzymanych przy użyciu 
spektrometrów o częstotliwościach 500 MHz oraz 60 MHz. 

Spektrometr MQC+ i spektrometr Pulsar

Ponad 30-letnie doświadczenie firmy Oxford Instruments w konstruowaniu urządzeń laboratoryjnych NMR wskazuje,  
że najważniejsze wymagania użytkowników przyrządów laboratoryjnych to niezawodność, dokładność oraz łatwość obsługi 
i serwisowania. Spektrometry firmy Oxford Instruments zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby spełnić wszystkie te 
wymagania, dając możliwość dokładnych i szybkich pomiarów.

W ofercie posiadamy spektrometr MQC+ oraz Pulsar. Spektrometr NMR MQC+ znajduje zastosowanie w rolnictwie, kontroli 
jakości produktów spożywczych, przemyśle tekstylnym i polimerowym. Typowe aplikacje to np. badanie zawartości oleju i wody 
w nasionach, oleju w chipsach czy wodoru w paliwach lotniczych. Spektrometr Pulsar to urządzenie o wysokiej rozdzielczości 
doskonale sprawdzające się w laboratoriach badawczych oraz obszarach produkcyjnych.

Spektrometr NMR MQC+:
Zalety spektrometru NMR MQC+:

n  nie wymaga stosowania ciekłego azotu,

n  pomiar atomów o nieparzystej liczbie  
nukleonów: tj�  1H lub 19F,

n  wersja MQC+23 (0,55 Tesla, 23 MHz) – małe próbki, 
wysoka czułość, możliwa analiza 19F,

n  wersja MQC+5 (0,11 Tesla, 5 MHz) – duże próbki 
o większych zawartościach olejów, 

n  testy wewnętrzne i diagnostyka oprogramowania, 

n  łatwo wymienialne sondy, 

n  urządzenie wyposażone w wewnętrzny komputer 
z oprogramowaniem wraz z klawiaturą PC i monitorem 
LCD przymocowanym do tylnej części spektrometru,

n  niskie koszty eksploatacji�

Spektrometr Pulsar:
Ogólna charakterystyka spektrometru Pulsar:

n  60 MHz z magnesem stałym z metali ziem rzadkich,

n  nie wymaga stosowania ciekłego azotu,

n  w pełni automatyczna regulacja jednorodności pola 
magnetycznego,

n  pomiary 19F i 1H w jednej próbce, 

n  opcja 13C, 

n  blokady programowe i sprzętowe gwarantują 
zoptymalizowaną wydajność dla każdego eksperymentu, 

n  licencja na oprogramowanie Mnova od Mestrelab,

n  homo- i heterojądrowe sekwencje 2D, w tym COSY, 
J-resolved TOCSY, DEPT, HECTOR,

n  idealny w dydaktyce – łatwo obsługiwany przez 
studentów.

SPEKTROMETRY NMR
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Systemy ablacji laserowej

ABLACJA LASEROWA

Ablacja Laserowa J200
System ablacji laserowej J200 produkowany przez firmę 
Applied Spectra zapewnia optymalne rozwiązanie dla 
użytkownika. Oprócz najwyższej jakości urządzenia użytkownik 
otrzymuje zintegrowane oprogramowanie, dające możliwość 
przetwarzania i analizy danych z ICP-MS. J200 LA nie wymaga 
zakupu dodatkowego oprogramowania. Urządzenie to jest 
idealnym rozwiązaniem podczas wykonania analizy ilościowej 
skomplikowanych matryc lub analizy rozkładu przestrzennego 
pierwiastków (tzw. mapowanie). Dzięki specjalnej konstrukcji 
urządzenie może w każdej chwili zostać rozbudowane 
o spektrometr LIBS, dający jeszcze większe możliwości 
analityczne�

Zalety J200 LA: 
n  wysoka precyzja, dokładność i czułość oznaczeń,

n  szybkie próbkowanie,

n  tworzenie map pierwiastków / izotopów oraz badanie 
przekroju próbki,

n  najlepsze na rynku oprogramowanie umożliwiające analizę 
ilościową oraz mapowanie próbek,

n  zwiększenie możliwości analitycznych poprzez połączenie ze 
spektrometrem LIBS,

n  wsparcie merytoryczne i aplikacyjne specjalistów Applied 
Spectra�

Ablacja laserowa (odparowanie laserowe) jest procesem odparowania materiału z powierzchni próbki pod wpływem bardzo 
krótkiego impulsu laserowego. Standardowo, odparowana próbka kierowana jest do spektrometru ICP-MS, w celu jej analizy.
W celu odparowania próbki używane są lasery nano- i femtosekundowe. Firma Applied Spectra, wiodący producent urządzeń 
ablacji laserowej oferuje unikalne rozwiązania, które nie tylko umożliwią odparowanie próbki, ale również zbadanie jej składu 
pierwiastkowego w bardzo krótkim czasie.

Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem  
laserowym – LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy)
Spektrometr LIBS jest flagowym produktem firmy Applied 
Spectra. Dedykowany jest do wykonywania bardzo 
wymagających analiz śladów pierwiastków, wymagających 
wysokiej czułości i dokładności. Jest idealnym rozwiązaniem 

dla analityków oczekujących szybkiej analizy pierwiastkowej 
w trudnych próbkach (próbki stałe, ciecze i gazy).
J200 LIBS wykorzystywany jest podczas badań typowo 
laboratoryjnych jak również przy kontroli produkcji w zakładach 
przemysłowych.
Urządzenie wyposażone jest w laser Nd:YAG. Długość fali wiązki 
lasera dobierana jest indywidualnie dla potrzeb użytkownika. 
W technice LIBS, krótki mikro- lub nanosekundowy impuls lasera 
ogniskowany jest na niewielkiej powierzchni próbki. Energia 
dostarczana przez laser (typowo 0,1 – 10 GW/cm2) powoduje 
bardzo szybkie odparowanie, a następnie atomizację i jonizację 
materiału próbki. W sąsiedztwie powierzchni próbki powstaje 
plazma o temperaturze rzędu 104 – 106 K. Wzbudzone atomy 
i jony emitują promieniowanie świetlne, które odbierane 
jest przez unikalną w konstrukcji optykę spektrometru 
i przekazywane do detektora. Otrzymane w ten sposób widmo 
emisyjne, umożliwia jakościowe i ilościowe oznaczenie składu 
próbki�
Spektrometr umożliwia pracę w systemie „Dual Detector”:

n  detektor o szerokim zakresie spektralnym,

n  detektor o wysokiej czułości.

Zastosowanie detektora o wysokiej czułości rozszerza możliwości 
analityczne urządzenia.

ASI J200
Konfiguracja
Ablacja laserowa (LA) 

Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem laserowym (LIBS)

Tandem LA/LIBS

Laser
Femtosekundowy (fs) – 1030 lub 343 nm

Nanosekundowy (ns) – 1064, 266, lub 213 nm

Detektor LIBS
Detektor o szerokim zakresie spektralnym

Detektor o wysokiej czułości

Inne opcje dostępne na zapytanie

Inne
Zmienna średnica plamki (5 µm – 250 µm)

Zaawansowane opcje obrazowania próbki

Najlepsze na rynku oprogramowanie dla LIBS i LA

Opcja konfiguracji urządzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika

Opcja konfiguracji oprogramowania zgodnie z wymaganiami użytkownika

W celu ustalenia najlepszej konfiguracji odpowiadającej Państwa aplikacji, 
prosimy o kontakt z biurem MS Spektrum.
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Systemy ablacji laserowej

ABLACJA LASEROWA

J200 Tandem LA-LIBS
jest przełomowym rozwiązaniem w analizie wykorzystującej 
ablację laserową. Tandem LA-LIBS powstał w wyniku 
połączenia odparowania laserowego J200 i spektrometru 
LIBS. Dzięki modułowej budowie, zarówno odparowanie 
laserowe jak i LIBS mogą funkcjonować oddzielnie, natomiast 
w wyniku połączenia obydwu elementów otrzymujemy 
niezwykle nowoczesne narzędzie analityczne.

J200 Tandem LA-LIBS, może funkcjonować jako osobne 
urządzenie. Możliwe jest również połączenie go ze 
spektrometrem ICP-MS� 

W wyniku takiego połączenia analiza zachodzi 
dwukierunkowo: odparowane cząstki, jony przekazywane 
są do spektrometru ICP-MS i tam analizowane, natomiast 
emitowane przez atomy i jony promieniowanie świetlne 
odbierane jest przez specjalnie skonstruowaną optykę 
spektrometru i przekazywane dalej na detektor. 

Unikalne zintegrowane ze spektrometrami oprogramowanie 
gwarantuje pełną obróbkę danych, zarówno ICP-MS 
jak i LIBS, bez konieczności zakupu dodatkowego 
oprogramowania.

W wyniku analizy LA-ICP-MS otrzymujemy widmo masowe i wyniki (stężenia analizowanych pierwiastków) na poziomie ppb. 
Wykonywany w tym samym czasie pomiar techniką LIBS pozwala na uzyskanie wyników na poziomie ppm. Ponadto LIBS 
umożliwia oznaczanie pierwiastków tj. C, O, N, H, F, których analiza nie jest możliwa za pomocą techniki ICP-MS. 

Widmo emisyjne otrzymywane ze spektrometru LIBS daje użytkownikowi dodatkowe informacje, a mianowicie tzw. 
„fingerprint” badanej próbki. Otrzymane dane umożliwiają określenie miejsca pochodzenia próbki, np. kraj pochodzenia węgla 
czy diamentów. Ta ogromna zaleta techniki LIBS jest szczególnie przydatna w badaniach geologicznych i kryminalistycznych. 

Rewolucyjne połączenie LA-ICP-MS i LIBS daje użytkownikowi nowe możliwości: analizę próbek organicznych i lekkich 
pierwiastków, szybkie mapowanie, normalizację sygnału ICP-MS, jednoczesny pomiar śladów pierwiastków i izotopów. 

Możliwe jest połączenie J200 Tandem LA-LIBS z każdym spektrometrem ICP-MS dostępnym w sprzedaży. 



20  www.msspektrum.pl

Oferujemy najnowocześniejszy fotometr płomieniowy firmy BWB Technologies UK LTD. Model BWB-XP charakteryzuje 
się wyjątkowo wysoką jakością wykonania i doskonałymi parametrami technicznymi przy zachowaniu prostej 
i intuicyjnej obsługi. Fotometr umożliwia równoczesny pomiar i odczyt dla pięciu pierwiastków: Na, K, Li, Ca i Ba.

Fotometr płomieniowy do oznaczania 
sodu, potasu, litu, wapnia i baru

FOTOMETRIA

Cechy charakterystyczne: 
n  sprężone powietrze zapewnia miniaturowa, wbudowana 

sprężarka,

n  kalibracja dwu- i wielopunktowa (z zapamiętaniem 
parametrów),

n  zaawansowane funkcje bezpieczeństwa (w tym automatyka 
zapalania i gaszenia płomienia),

n  wydajny regulowany rozpylacz,

n  interfejs do podłączenia komputera (USB),

n  wbudowany reduktor oraz regulator przepływu gazu,

n  niezwykle bogate wyposażenie dodatkowe  
(w cenie urządzenia):

n  kolby miarowe, pipety, naczynka na próbki,

n  roztwory kalibracyjne oznaczanych pierwiastków,  
roztwór czyszczący oraz rozcieńczalnik,

n  węże, kapilary i elementy połączeniowe,

n oprogramowanie komputerowe,

n  ponad 20 aplikacji dla różnorodnych typów próbek,

n  zgodność z RoHS,

n  możliwość internetowego dostępu do kwalifikacji IQ,  
OQ, PQ�

Dane techniczne: 
n   granice wykrywalności: 

n Na: 0,02 ppm, 
n K:  0,02 ppm, 
n Li:  0,05 ppm, 
n Ca:  1 ppm, 
n Ba:  10 ppm,

n górny zakres roboczy: 1000 ppm (3000 ppm dla Ba),

n  powtarzalność lepsza niż 1%,

n  dryft nie przekracza 1% w czasie 30 minut,

n  liniowość lepsza niż 2%,

n wymiary: 51 cm × 38 cm × 41 cm 

   (wys. × szer. × głęb.),

n ciężar: 14 kg.
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Nowoczesne rozwiązanie w fotometrii płomieniowej BWB AFHS, zapewnia inteligentną automatyzację analiz.

Fotometr płomieniowy do oznaczania 
sodu, potasu, litu, wapnia i baru

FOTOMETRIA

Cechy charakterystyczne: 
n  zaprojektowany zgodnie z technologią BWB „Auto Read”,

n  kompatybilny ze wszystkimi modelami fotometrów 
płomieniowych BWB 2104,

n  system rozcieńczania próbek,

n  drukowanie parametrów analizy na wbudowanej drukarce 
fotometru,

n  pojedyncze źródło zasilania dla podajnika i rozcieńczania,

n  pięć pozycji wybieranych do korekcji kalibracji,

n  podajnik do 89 próbek.

BWB BIO

Fotometr płomieniowy do próbek biologicznych m.in. moczu i surowicy Li, Na, K, Ca. Powstał przy udzia-
le doktorów z Niemiec, USA i Kanady głównie w badaniach nerek, cukrzycy i chorobie Alzheimera.

BWB SOIL

BWB SOIL to pierwszy tego rodzaju instrument zoptymalizowany pod kątem przemysłu rolniczego. Ten 
wyjątkowy instrument został zaprojektowany i opracowany w połączeniu z różnymi zleceniami terenowy-
mi i operacyjnymi wymagania dotyczące szczegółowej analizy nawozów i podłoży glebowych. BWB SOIL 
oferuje lepsze wykrywanie Ca wraz z sodem i potas z opcją wykorzystania litu jako wewnętrznego wzorca 
odniesienia.

BWB SUGAR

Fotometr dedykowany dla przemysłu cukrowniczego do oznaczania potasu i sodu w kondensatach tech-
nologicznych, w których pomiar odbywa „OnLine” 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

BWB WINE

Fotometr płomieniowy dla przemysłu winiarskiego. Dzięki naszej nowej „technologii Light Pipe” i syste-
mowi wielu detektorów wapnia jesteśmy w stanie sprostać sztywnym standardom wykrywania wapnia 
w winie, ponieważ ten dodatek jest mieszany, a następnie usuwany podczas przetwarzania. Oczywiście 
nasze kanały potasowe i sodowe są również określone dla tego ważnego przemysłu.

Rodzina fotometrów BWB  
dedykowana do wybranych gałęzi przemysłu
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Młynki kriogeniczne

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Wiele próbek analitycznych, ze względu na swoje własności fizykochemiczne trudno jest zmielić tradycyjnymi młynkami 
w temperaturze pokojowej. Przykładem mogą być elastyczne polimery, guma, kauczuk, podzespoły elektroniczne, 
materiały włókiennicze, produkty spożywcze, węgiel, wosk. Również próbki biologiczne (m.in. kości, zęby, włosy, 
skóra, tkanki zwierzęce i ludzkie, łuski) przygotowywane pod kątem ekstrakcji DNA/RNA (np. w laboratoriach 
biotechnologicznych, kryminalistycznych lub medycyny sądowej), są materiałem trudnym do sproszkowania. 
MS SPEKTRUM proponuje unikalne i doskonałe rozwiązanie tego typu problemów – młynki kriogeniczne 
firmy SPEX SamplePrep. W młynkach tego typu próbka jest zamrażana i podczas cyklu mielenia utrzymywana 
w temperaturze wrzenia ciekłego azotu. Proszkowanie próbki odbywa się za pomocą poruszanego magnetycznie 
rozdrabniacza wykonanego ze stali nierdzewnej. Naczynia, w których przebiega mielenie, jak i rozdrabniacze, mogą 
być wykorzystywane wielokrotnie. Przezroczyste, poliwęglanowe naczynka umożliwiają wizualne kontrolowanie 
stanu rozdrobnienia próbki. Elektroniczny panel pozwala na precyzyjne i powtarzalne zaprogramowanie 
parametrów mielenia�

Młynki kriogeniczne

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Idealne do mielenia:
n produktów spożywczych, pasz, karm, itp.,

n  materiałów roślinnych (ziarna, liście/nać, korzenie, łodygi, 
nasiona oleiste, źdźbła zbóż, bulwy roślin, itp.),

n  próbek biologicznych (kości, włosy, zęby, paznokcie, skóra, 
tkanki zwierzęce i ludzkie, chrząstki, łuski, itp.),

n  produktów farmaceutycznych, tabletek, pastylek, kapsułek 
żelatynowych, itp.,

n  polimerów, gumy, kauczuku, silikonów, tworzyw sztucznych, 
teflonu, itp.,

n materiałów włókienniczych, tkanin, bawełny, waty, itp.,

n drewna, węgla, wosku, parafin, żywic, klejów, farb, itp.,

n  szlamu, mułu, odpadów komunalnych, biomasy, paliw 
alternatywnych, itp.,

n  polietylenu, polipropylenu, folii, papieru, tektury, opakowań 
kartonowych, itp.,

n preform, nakrętek, butelek PET, itp.

Cechy charakterystyczne:
n  kriogeniczny młynek uderzeniowy z wewnętrznym zbiornikiem 

ciekłego azotu i osłoną izolacyjną,

n  podczas rozdrabniania jednej próbki możliwe wstępne 
schłodzenie dwóch/trzech kolejnych,

n  wyposażony w bardzo wygodny ekran dotykowy umieszczony 
na demontowalnym panelu sterującym,

n  możliwość wprowadzenia i zapamiętania 10 różnych 
programów mielenia,

n możliwość mielenia próbek do ok. 100 g (model 6870),

n  możliwość mielenia bardzo małych próbek (rzędu 0,1 – 0,5 g) 
w mikronaczynkach,

n  możliwość wyposażenia w system automatycznego 
napełniania młynka ciekłym azotem,

n dostępne naczynka poliweglanowe (analiza metali 
w próbkach),

n  dostępne naczynka bezchromowe (analiza próbek pod 
dyrektywy RoHS/WEEE).

Przykładowe próbki przed i po mieleniu w młynku kriogenicznym:

kulki polietylenowe

wołowina

przysmak dla zwierząt

ząb

plastikowa zabawka

ziemniaki

włosy

drewno
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Młynki kriogeniczne

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Model 6970D z możliwością równoczesnego 
mielenia 2 próbek, w naczynkach  
o pojemności 2 × 200 mL

Model 6775

Model 6875D 

Model 6875

Wyposażenie dodatkowe

naczynka o pojemności 200 ml (ok 100 g próbki)zbiorniki kriogeniczne
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Młynki kulowe serii 8000

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Młynek kulowy idealny do mielenia twardych  
i kruchych materiałów:
n ceramiki, porcelany, szkieł,

n minerałów, skał, piasku, gleb i osadów,

n cementu, gipsu, popiołu i żużla,

n produktów farmaceutycznych,

n  produktów spożywczych, zbożowych, a także tkanek 
roślinnych i zwierzęcych,

n  pozwala na mielenie nawet 10 g/miksowanie  60 mL próbki 
(2×10 g / 2×60 mL w wersji 8000D).

Doskonały również do tzw. syntez mechanicznych materiałów 
(Mechanical Alloying) – dzięki unikalnemu ruchowi 
naczynka i kulek w młynku, a także do technik nanomielenia 
(Nanomilling)�

8001 
Naczynia i kulki ze stali narzędziowej

8003 
Naczynia i kulki z ceramiki alundowej (tlenek glinu)

8004 
Naczynia i kulki z węglika wolframu

8004SS 
Naczynia i kulki ze stali pokrywanej 
węglikiem wolframu

8005 
Naczynia i kulki z ceramiki cyrkonowej

8007 
Naczynia i kulki ze stali kwasoodpornej

8008 
Naczynia i kulki z azotku krzemu

8014 
Naczynia i kulki agatowe

8006 
Naczynia i kulki z metakrylanu

8006 
Naczynia z polistyrenu

Młynki kulowe firmy SPEX to typowe młynki laboratoryjne przeznaczone do szybkiego i dokładnego rozdrabniania 
twardych materiałów. Młynki te stosowane są w wielu różnorodnych aplikacjach, szczególnie w laboratoriach 
przygotowujących próbki do spektroskopii emisyjnej oraz spektrometrii XRF. Wyjątkowo szeroka oferta naczyń 
zapewnia bezproblemowy dobór materiału młynka do analizowanych próbek zarówno ze względu na twardość, 
jak i możliwość kontaminacji próbek. Szeroka gama naczyń oraz duża energia samego procesu umożliwia szybkie 
i efektywne mielenie�
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Problem właściwego i skutecznego mycia naczyń laboratoryjnych bywa często niedoceniany we współczesnym 
laboratorium analitycznym. Niewłaściwie umyte kolby, zlewki czy parownice bywają źródłem kontaminacji, ale 
często powodują również szybką i nieoczekiwaną migrację oznaczanego, śladowego składnika na ścianki naczynia.

ADA-1 
Zmywarka do naczyń laboratoryjnych stosowanych 

w analizie śladowej

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Korzyści:
n  użyta w procesie mycia gorąca para znacznie podwyższa jego 

efekt w stosunku do zwykłego zmywania wodą,

n  ługuje jony metali z powierzchni naczyń oraz nasyca ścianki 
naczynia jonami zastosowanego rozpuszczalnika,

n  naczynia są nieprzerwanie spłukiwane świeżą, gorącą parą 
– zanieczyszczenia zaś odprowadzane są do zewnętrznego 
zbiornika (brak kontaminacji zbiornika woda/kwas),

n  łatwy dostęp do komory oczyszczania – prosta obsługa,

n  nie wymaga chłodzenia – oszczędność w użyciu wody,

n  możliwość równoczesnego mycia kolb o różnych 
pojemnościach,  
od 3 × 1 litr do 25 × 10 mL (10 × 100 mL),

n  zajmuje niewiele miejsca w laboratorium.

Zastosowanie
n  Do mycia zanieczyszczonych zlewek, kolb oraz innych naczyń 

laboratoryjnych, które w procesie mycia są poddawane 
działaniu gorącej pary powstałej z kwasu azotowego (lub 
solnego) bądź też z wody destylowanej.

n  Szczególnie przydatna w laboratorium wykorzystującym 
techniki AAS, ICP i ICP -MS do analiz śladowych.

n  Możliwość zmywania wszystkich rodzajów naczyń: szklanych, 
ceramicznych, teflonowych PTFE/PFA, kwarcowych oraz ze 
szkła  
borokrzemowego.

Zasada działania
Element grzewczy stanowi podgrzewacz firmy Schoot -Ceran 
(o mocy do 1800 W). Na nim znajduje się zbiornik wypełniony 
wodą lub kwasem azotowym, z pokrywą z PFA. Parująca ciecz 
poprzez szklane rurki przesyłana jest w postaci pary  
 do zanieczyszczonych naczyń, gdzie następuje proces ich mycia. 
Skroplone, zanieczyszczone opary, odprowadzane są natomiast 
do zewnętrznego zbiornika na ścieki. Zbiornik na kwas/wodę 
o objętości ok. 3 – 4 litrów pozwala na nieprzerwaną pracę 
urządzenia przez kilka godzin. Dodatkowo dostarczany jest 
zewnętrzny programator, pozwalający kontrolować czas pracy 
urządzenia. Całe urządzenie powinno być ustawione pod 
wyciągiem.
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System destylacji DST-1000 firmy Savillex jest najlepszym systemem do laboratoryjnej produkcji ultraczystych kwasów 
lub wody do najbardziej wymagających aplikacji analitycznych. Destylarka DST-1000 wykonana jest z wysokiej 
czystości fluoropolimeru, co pozwala na destylację wszystkich kwasów (w tym HF) najczęściej stosowanych 
w przygotowaniu próbki i analiz technikami ICP-OES i ICP-MS.  
To kompaktowe urządzenie zmieści się pod większością dygestoriów istniejących w laboratoriach. Płaszcz grzejny, 
który otacza zbiornik, delikatnie ogrzewa zawartość bez użycia lamp lub innych zewnętrznych urządzeń grzewczych, 
których elementy mogą korodować w kwaśnym środowisku. Unikalna konstrukcja DST-1000 nie wymaga wody 
chłodzącej, co nie tylko pozwala na większą elastyczność w działaniu, ale również daje realne oszczędności. 
Wygodny, wbudowany odpływ kwasu umożliwia łatwe i skuteczne czyszczenie bez stosowania pomp. Regulator 
temperatury jest umieszczony w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. Regulacja temperatury pozwala na 
kontrolowanie szybkości destylacji.

Destylalarka kwasów DST-1000

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Informacje ogólne: 
n  system oczyszczania kwasów/wody, do otrzymywania ultraczystych 

kwasów/wody (H20, HCl, HNO3, a także HF) stosowanych w technikach 
AAS, ICP i ICP-MS,  

n  nie wymaga chłodzenia wodą,  

n  zintegrowany płaszcz grzejny,  

n  w komplecie źródło ogrzewania, oddzielna jednostka sterująca, 
zamknięcie przelewu GL45 1/4” oraz wszystkie, niezbędne elementy 
instalacyjne,  

n  zawór do usuwania pozostałości kwasu (ułatwiający czyszczenie 
destylarki),  

n  certyfikaty CE i RoHS.

Dane techniczne: 
n  maksymalna temperatura grzania do 90 °C,  

n  objętość parownika: 1000 mL,  

n  butelka Savillex wykonana z PFA o poj. 1000 mL, 

n  wymiary (szer. × głęb. × wys.): 20 × 36,5 × 59 cm,  

n  ciężar: 7,25 kg,  

n  napięcie zasilania: 230 VAC +/- 5%, 50/60 Hz,  

n  moc: 70 W.  
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SPEX Fusion  Flux

6 – stanowiskowa

Stapiarka K2 – Prime/X-600
n równoczesne stapianie 6 próbek,

n wydajność 24 – 30 próbek/godzinę,

n dostępna również wersja o większej wydajności (Heavy Duty).

Stapiarka K1 – Prime
n wydajność 5 – 7 próbek/godzinę,

n napięcie 220 – 240 VAC (50 – 60 Hz),

n moc 1300 W,

n wysokość 40 cm,

n szerokość 28 cm,

n głębokość 59 cm,

n ciężar 30 kg.

Stapiarki firmy Katanax (Spex) to nowoczesne urządzenia, w pełni automatyczne i wymagające jedynie zasilania 
napięciem jednofazowym 230 V. Ogrzewanie elektryczne gwarantuje doskonałą powtarzalność (wszystkie tygle 
i stapiane próby mają taką samą temperaturę), a także usuwa wszystkie niedogodności związane z ogrzewaniem 
gazowym (gorący płomień, toksyczność spalin, wybuchowość, wpływ wysokości płomienia, itp.). Posiadają również 
istotne korzyści w porównaniu ze stapiarkami indukcyjnymi, w których to wymagane jest chłodzenie cieczą oraz 
występuje wysokie zużycie energii.

Stapiarki Katanax

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Cechy charakterystyczne: 
n  w pełni zautomatyzowane stapiarki gwarantujące doskonałą 

powtarzalność procedur stapiania,

n   stapiarka do technik XRF oraz AAS i ICP; umożliwia zarówno tworzenie 
dysków (szkiełek), jak i roztworów do technik AAS, ICP (opcja 
dodatkowa),

n umożliwiają stapianie z nadtlenkami i pirosiarczanami,

n  umożliwia utlenianie podczas stapiania,

n  mają wbudowane procedury do stapiania tlenków, minerałów, metali, 
stopów, siarczków, fluorków etc.,

n  możliwość tworzenia i zapisania własnych programów stapiania 
(ponad 50),

n łatwe menu nawigacyjne połączone z wyświetlaniem pomocy,

n  intuicyjny interfejs tekstowy, duży, kolorowy LCD, dotykowy panel 
sterowania,

n monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym,

n ogrzewane elektryczne – brak toksycznych produktów spalania gazu,

n  minimalne rozpraszanie ciepła – zbędna wysokowydajna instalacja 
wyciągowa,

n  nie wymaga sprężonego powietrza/kompresora oraz instalacji gazowej.

Akcesoria i materiały eksploatacyjne do stapiarek:
n  tygle platynowe (do stapiania z boranami, 95% Pt – 5% Au, 

wys. 32 mm, średnica 41 mm, 30 mL),

n  tygle cyrkonowe (do stapiania z nadtlenkami, 100% Zr, wys. 32 mm, 
średnica 41 mm, 30 mL),

n  kokilki (∅ 30 mm, 32 mm, 35 mm oraz 40 mm) 
– standardowe oraz o zwiększonej grubości,

n  teflonowe zlewki z mieszadłami magnetycznymi (do roztworów),

n  doskonałej jakości topniki (czteroboran litu + metaboran litu)  
o różnym składzie procentowym oraz czystości Pure (99,99%) 
i Ultra-Pure (99,999%),

n  dodatki do topników (LiBr, LiI, LiF, LiNO3)�

6 – stanowiskowa

1– stanowiskowa

1, 2, 3 – stanowiskowa

Topniki

Nowość! model X-600 Nowość! model X-300

Stapiarka X-300
n wydajność 15 próbek/godzinę,

n napięcie 196 – 250 VAC (50 – 60 Hz),

n moc 1300 W,

n wysokość 51 cm,

n szerokość 48 cm,

n głębokość 63 cm,

n ciężar 54 kg.

Dane techniczne: 
n  maksymalna temperatura grzania do 90 °C,  

n  objętość parownika: 1000 mL,  

n  butelka Savillex wykonana z PFA o poj. 1000 mL, 

n  wymiary (szer. × głęb. × wys.): 20 × 36,5 × 59 cm,  

n  ciężar: 7,25 kg,  

n  napięcie zasilania: 230 VAC +/- 5%, 50/60 Hz,  

n  moc: 70 W.  
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LaboStar® PRO TWF LaboStar® PRO TWF UV

Woda ultraczysta (Type I)  
spełnia normy dla wody Klasy I ASTM, CLSI oraz ISO 3693 Type I

Parametr Jednostka Wartość Jednostka Wartość

Przepływ l/min 1,2 l/min 1,2

Przewodnictwo µS/cm 0,055 µS/cm 0,055

Rezystywność MΩ-cm 18,2 MΩ-cm 18,2

TOC ppb 5 ÷ 10 ppb 1 ÷ 5

Bakterie cfu/ml < 1 cfu/ml < 1

Endotoksyny EU/ml < 0,001 EU/ml < 0,001

Cząstki >0,2 
µm /ml < 1 /ml < 1

LaboStar® PRO TWF UV LaboStar® PRO TWF UV

Woda oczyszczona (Type III)  
spełnia normy dla wody Klasy III (Type III)

Parametr Jednostka Wartość Jednostka Wartość

Przepływ l/h 10 l/h 10

Retencja 
jonowa % 96 max. % 96 max.

Retencja 
bakterie % > 99 % > 99

Retencja cząstki % > 99 % > 99

 

Firma Evoqua Water Technologies jest wiodącym na świecie producentem i dostawcą urządzeń do oczyszczania/
uzdatniania wody w laboratoriach. Evoqua Water Technologies jest światowym liderem w zakresie wspierania 
klientów z branży laboratoryjnej i przemysłowej w celu udoskonalenia najbardziej podstawowych zasobów 
naturalnych na świecie: wody.
Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie innowacji, wiodącą na rynku wiedzę fachową i niezrównaną 
obsługę klienta. Ekonomiczne i niezawodne systemy oczyszczania zapewniają nieprzerwaną ilość i jakość wody. 
Przygotowujemy klientów do wymagań nowej generacji.
Oferowana przez nas jakość wody przewyższa wszystkie odpowiednie normy, w tym ASTM Type I, CLSI i ISO 3696 
Type I. Może być stosowana we wszystkich typowych zastosowaniach laboratoryjnych, począwszy od AAS, poprzez 
rutynowe analizy, aż po krytyczne hodowle komórek i tkanek oraz zastosowania wrażliwe na pirogeny. Dla klientów 
przemysłowych oferujemy systemy do 10 m3/h, aby spełnić wszystkie ich potrzeby.

Urządzenia do oczyszczania wody

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Od kranu do wody ultraczystej w jednym innowacyjnym kroku 

Systemy LaboStar® PRO produkują wodę o ultraczystej jakości 
bezpośrednio z sieci wodociągowej. Urządzenie to zawiera jednostkę 
filtracji wstępnej i membranę do odwróconej osmozy. Czysta woda 
gromadzi się w zintegrowanym zbiorniku (7 l) i za pomocą pompy 
obiegowej jest poddawana cyrkulacji poprzez moduł doczyszczający. 
Użytkownik może pobierać wodę typu III z wbudowanego 7-litrowego 
zbiornika magazynującego lub wodę Klasy I o jakości 0,055 µS/cm, 
co odpowiada 18,2 MΩ-cm i TOC od 5 do 10 ppb z dozownika. 
Wyświetlana jest również jakość wody RO. 

Urządzenia LaboStar® PRO wytwarzają niewielkie ilości wody do celów 
analitycznych. Jakość wody przewyższa wszystkie obowiązujące normy, 
w tym ASTM Type I, CLSI i ISO 3696 Type I. System można rozbudować 
o zbiornik magazynujący o pojemności 30 lub 60 litrów.

Czujnik przewodności stale mierzy czystość wody w obiegu 
recyrkulacyjnym. Filtr sterylny 0,2 µm w dozowniku usuwa bakterie 
i endotoksyny, eliminując potrzebę stosowania drogich ultrafiltrów. 
Systemy LaboStar® PRO dostarczane są z jednym zestawem modułów 
i filtrów. 

Ogólna charakterystyka urządzenia LaboStar PRO TWF 

n  TYPOWE APLIKACJE dla LaboStar PRO TWF: n AAS n GC n IC n ICP n 

Hodowle komórkowe i tkankowe n Aplikacje wrażliwe na działanie 
pirogenów n Woda typu III n Kontrola jakości w przemyśle spożywczym 

n  KORZYŚCI: n Możliwość rozbudowy o zbiornik magazynujący 
o pojemności 30 lub 60 l, ręczne dozowanie przez kran n Dostarcza 
dwa rodzaje wody: typ III ze zbiornika i typ I z dystrybutora n Dostępne 
są dwa różne filtry sterylne (z i bez retencji endotoksyn) n Łatwa 
wymiana modułu dzięki szybkozłączkom n Niskie koszty nabycia  
n Zakres dostawy obejmuje materiały eksploatacyjne

Ogólna charakterystyka urządzenia LaboStar PRO TWF UV

n  TYPOWE APLIKACJE dla LaboStar PRO TWF UV: n Mikrobiologia  
i biologia molekularna n PRC n HPLC n Analizy TOC n Woda typu III

n  KORZYŚCI: n Możliwość rozbudowy o zbiornik magazynujący 
o pojemności 30 lub 60 l, ręczne dozowanie przez kran n Dostarcza 
dwa rodzaje wody: typ III ze zbiornika i typ I z dystrybutora n Dostępne 
są dwa różne filtry sterylne (z i bez retencji endotoksyn) n Łatwa 
wymiana modułu dzięki szybkozłączkom n Niskie koszty nabycia  
n Zakres dostawy obejmuje materiały eksploatacyjne
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Bloki grzewcze DigiPREP są idealnym rozwiązaniem w przypadku mineralizacji wymagającej temperatury 
maksymalnej 180 °C. 

Bloki grzewcze DigiPREP

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Bloki grzewcze DigiPREP
n  Bloki grzewcze DigiPREP wykonane są z grafitu pokrytego teflonem,  

co zapewnia odporność urządzenia na wszelkiego typu czynniki 
korozyjne, a tym samym gwarantuje długoletnią pracę z urządzeniem. 

n  Systemy wyposażone są w sondę temperaturową, która umożliwia 
kontrolę temperatury próbki (opcja ta nie jest dostępna w przypadku 
tradycyjnych płyt grzejnych) lub temperaturę bloku. Rozkład 
temperatury w każdym miejscu bloku grzewczego jest równomierny.

n  Każdy blok grzewczy wyposażony jest w kontroler temperatury, który 
może być wbudowany w urządzeniu (DigiPREP MINI) lub funkcjonować  
jako urządzenie zewnętrzne. Kontroler posiadający cyfrowy wyświetlacz 
umożliwia utworzenie i zapamiętanie 12 różnych programów 
temperaturowych, składających się z kilku kroków. Na ekranie możliwa 
jest również obserwacja graficznego zapisu zmian temperatury. 
Urządzenia DigiPREP posiadają zabezpieczenie przed przekroczeniem 
maksymalnej temperatury (180 °C).

n  Oferujemy Państwu szeroką gamę urządzeń DigiPREP, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni model urządzenia, spełniający 
Państwa wymagania.

 Naczynia DigiTUBE
n  Dostępne w sprzedaży naczynia DigiTUBE są idealnie dopasowane 

do bloków grzewczych DigiPREP. Naczynia te są jednorazowego 
użytku gwarantując użytkownikowi brak zanieczyszczeń próbki 
podczas mineralizacji. Dostępne objętości: 15 mL, 50 mL oraz 100 mL 
są odpowiednie do mineralizacji, jak również do standardowych 
podajników próbek. Dokładność podziałki 50mL lub 100mL jest 
kalibrowana i spełnia wymagania naczyń kalibrowanych klasy A.

Objętość naczyń
Liczba naczyń/Numer katalogowy

DigiPREP LS DigiPREP MS DigiPREP Jr DigiPREP MINI

15 mL – 108/ 010-515-210 40/ 010-515-205 25/ 010-510-235

50 mL 72/ 010-500-210 48/ 010-500-205 24/ 010-505-205 9/010-510-015

100 mL 42/ 010-501-250 30/ 010-501-230 12/ 010-501-210 –
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Firma Protherm produkuje piece laboratoryjne do różnych zastosowań. W ofercie znajdują się zarówno standardowe 
piece muflowe jak i piece komorowe, rurowe, rotacyjne, dzielone, wysokotemperaturowe i próżniowe. Dzięki 
różnym akcesoriom można dostosować standardowe urządzenia do wymagań użytkowników. Bogata oferta 
umożliwia zastosowanie pieców do różnych celów: do spopielania, obróbki cieplnej, suszenia, produkcji ceramiki, 
badań materiałowych.

Piece laboratoryjne

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Parametry PIece do spopielania serii PAF Piece komorowe 
serii PLF

Wysokotemperaturowe piece komorowe 
serii MoSi2 – B/F

Temperatura maks. 1100 lub 1200 °C 1100 do 1600 °C 1500 do 1800 °C

Pojemność komory 5 – 12 dm3 5 – 45 dm3 1,3 do 15,8 dm3

Otwieranie drzwi na prawo do góry do góry

Rodzaj regulatora 
(w zależności 
od wymagań 
użytkownika)

Honeywell 
DC 1010; PC442T; PC 442/2; PC 442/6; 

Eurotherm 
3208; PC 442/18; PC 442 MP/5; PC 442 MP/20

PC 442 
MP/5

Elementy grzejne w obu ścianach komory  wykonane z drutu Kanthal 
(w osłonkach kwarcowych)

w obu ścianach komory wykonane z drutu Kanthal dla 
temp. maks. do 1300 °C; 

z węglika krzemu – dla temp. maks. od 1400 °C

wykonane  
z MoSi2

Rodzaj termopary Typ N lub S Typ S lub B

Opcjonalne 
wyposażenie 

(w zależności od 
modelu i serii pieca)

n Regulowany wlot powietrza w obudowie
n Drzwi otwierane wahadłowo

n System napełniania powietrzem (z przepływomierzem)
n Wentylator wyciągowy
n Wentylator chłodzący

n Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
n Data Logger

n Interfejs RS422/48
n Gazoszczelne elementy połączeniowe ze stali chromowo-niklowej 

do zasilania gazem obojętnym z przepływomierzem
n Okno inspekcyjne

n Ruchome dno pieca



www.msspektrum.pl 31

Piece laboratoryjne

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Parametry Piece rurowe 
serii PTF

Precyzyjne strefowe piece rurowe 
serii PZF

Piece dzielone 
serii ASP

Piece rotacyjne 
serii RTF

Temperatura maks. 1200 do 1800 °C 1200 °C 1100 °C 
(opcjonalnie 1400 °C) 1100 lub 1500 °C

Rodzaj regulatora 
(w zależności 
od wymagań 
użytkownika)

Honeywell 
DC 1010; PC442T; PC 442/2; PC 442/6;

Eurotherm 
3208; PC 442/18; PC 442 MP/5; PC 442 MP/20

Honeywell 
3 × DC1010; 

3 × PC 442 MP5

Honeywell 
DC 1010; PC442T; PC 442/2; PC 442/6;

Eurotherm 
3208; PC 442/18; PC 442 MP/5; PC 442 MP/20

Elementy grzejne

wykonane z drutu Kanthal dla temp. maks. do 1300 °C; 
z węglika krzemu – dla temp. maks. od 1400 °C; 

z MoSi2 dla temp. maks. 
od 1700 °C

wykonane z drutu Kanthal
wykonane z drutu Kanthal 

(opcjonalnie z węglika krzemu dla 
modeli z temp maks. 1400 °C)

wykonane z drutu Kanthal dla temp. 
maks. 1100 °C; z węglika krzemu – dla 

temp. maks. 1500 °C

Materiał wykonania 
rury

dla temp maks. do 1400 °C  – ceramika C610 
dla temp. maks. od 1500 °C – ceramika C799

Standardowo nie wyposażone 
w rurę (opcjonalnie – ceramika 

C610)

dla temp. maks. 
1100 °C – Kwarc 

dla temp. maks. 1500 °C – ceramika 
C799

Średnica rury 20 – 75 mm 40 – 105 mm 70 – 195 mm 50–100 mm

Długość strefy 
grzania 180 – 900 mm 500 – 900 mm 200 – 500 mm 400 lub 500 mm

Orientacja pieca Pozioma; pionowa lub w wersji uniwersalnej, w której piec może być przystosowany do pracy 
w pionie, poziomie lub pod określonym kątem Pozioma lub pionowa Pozioma z mechanizmem 

przechyłowym

Rodzaj termopary Typ N, S lub B Typ N Typ N lub S

Opcjonalne 
wyposażenie 

(w zależności od 
modelu i serii pieca)

n Dodatkowa termopara do rejestracji temperatury  
wewnątrz rury podczas nagrzewania

n Gazoszczelne elementy połączeniowe ze stali chromowo-niklowej 
do zasilania gazem obojętnym i pracy pod próżnią 

n System podawania i/lub mieszania gazów  
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Mineralizator MAGNUM II z nowym systemem typu focused microwave, z detektorem mocy odbitej oraz systemem 
kontroli bezpiecznego zamknięcia głowicy mineralizacyjnej. Ten nowy skonstruowany w Polsce przyrząd zapewnia 
mineralizację próbek analitycznych przy użyciu zaledwie kilku uniwersalnych procedur. Posiada także komputerową 
pomoc doboru zalecanej procedury wprowadzania próbek do roztworu.

Mineralizator mikrofalowy 
Magnum II

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Cechy charakterystyczne
n  Błyskawiczna, liczona w minutach mineralizacja każdego 

rodzaju próbek: (stałe, ciekłe, organiczne i inne). Możliwość 
zastosowania jako reaktora do syntez chemicznych.

n  Rozkład dowolnych próbek organicznych lub nieorganicznych 
w ilości do 2 g suchej masy (opcjonalnie procedury do 5 g) 
i do 60 mL cieczy (np. ścieki, osady).

n  Możliwość zwiększania ilości modułów. Jeden moduł może 
zmineralizować nawet kilkadziesiąt próbek dziennie.

n  Ciągły monitoring ciśnienia oraz temperatury, pozwalający 
na pracę w wysokich wartościach ciśnień bez odkształceń 
i degradacji naczyń.

n  Małe zużycie ilości reagentów, głównie kwasu azotowego.

n  Ciśnienie robocze do 110 barów, w opcji praca otwarta.

n  Pojemność naczynia reakcyjnego 110 mL.

n  Pomiary ciśnienia i temperatury w naczyniu reakcyjnym oraz 
ciągła, niepulsacyjna regulacja mocy mikrofalowej.

n  Precyzyjna stabilizacja mocy mikrofalowej, dzięki czemu układ 
jest niezawodny i praktycznie bezdźwięczny.

n  Chłodzenie wodne – rewelacyjnie krótki czas chłodzenia.

n  Dostępność wielu procedur mineralizacyjnych.

n  Oprogramowanie sterujące PC (TotallabAll) w środowisku 
Windows, pozwalające na niezależne sterowanie nawet 
kilkunastu modułów.

n  Czujnik odbicia (reflektometr).

n  Ponadto system wyposażony jest w elektroniczny wskaźnik 
„dobrego zamknięcia” sygnalizujący, że stalowa głowica 
została właściwie uszczelniona.

Akcesoria:
n  adapter oraz gradientowy czujnik parowania do systemu 

otwartej mineralizacji, zatężania lub ekstrakcji,

n  sterownik pracy mineralizatora  
(bez konieczności używania komputera klasy PC),

n  wkłady i naczynia teflonowe z pokrywkami i membranami 
bezpieczeństwa.



www.msspektrum.pl 33

Homogenizator, pulweryzator, ekstraktor, urządzenie rozdrabniające.

Cechy charakterystyczne
n  Unikalne urządzenie posiadające nowoczesny wygląd oraz szeroki 

zakres zastosowań i wysoką wydajność pracy (możliwość przygotowania 
nawet do 4 × 96 próbek jednocześnie).

n  GenoGrinder® wykorzystuje unikalny ruch platformy, na której znajdują 
się naczynia z próbkami, pozwalający na uzyskanie rewelacyjnych 
rezultatów w przygotowaniu próbek zarówno roślinnych jak 
i zwierzęcych. Próbki rozdrabniane są za pomocą mediów mielących 
w postaci kulek wykonanych ze stali, silikonu lub cyrkonu o różnych 
średnicach lub ceramicznych cylindrów. Dobór mediów mielących 
uwarunkowany jest rodzajem próbki jak również wielkością naczynia, 
w którym próbka ma być rozdrobniona. Możliwe jest rozdrabnianie/
mielenie próbek zarówno w suchej postaci, jak również z dodatkiem 
roztworu buforowego.

n  GenoGrinder® umożliwia jednoczesne przygotowywanie próbek 
w dwóch lub czterech standardowych płytkach głębokich (w zależności 
od wielkości zainstalowanego uchwytu mocującego) lub naczynkach 
o objętości od 0,6 ml do 50 ml. Ze względu na dużą różnorodność 
dostępnych akcesoriów, są one dobierane do indywidualnych potrzeb 
klienta�

n  Typowy czas przygotowania próbki jest krótszy niż 2 minuty.

n  Urządzenie posiada kolorowy panel dotykowy umożliwiający 
ustawienie czasu przygotowania próbki jak również szybkości uderzeń 
w zakresie od 500 do 1750 RPM. Wszystkie parametry widoczne są 
na wyświetlaczu, co pozwala na dokładną kontrolę procesu ekstrakcji/ 
homogenizacji.

n  Blokady bezpieczeństwa oraz cylinder pneumatyczny umożliwiają 
bezpieczną pracę z urządzeniem.

n  W ofercie dostępne są akcesoria Kryo-Tech® umożliwiające operacje 
w niskich temperaturach, szczególnie użyteczne w przypadku 
przygotowywania próbek RNA i białek.

Typowe próbki i aplikacje
n  materiał roślinny tj. nasiona, łodygi, korzenie, liście, owoce, warzywa,

n  tkanki zwierzęce,

n  izolacja kwasów nukleinowych (DNA/RNA), białek, enzymów, bakterii 
i drożdży,

n  ekstrakcja pozostałości pestycydów w metodzie QuEChERS,

n  ekstrakcja oleju z ryb i owoców morza.

Homogenizator Geno/Grinder®

URZĄDZENIA LABORATORYJNE
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Pipety CappMicrobiology

n  Do pipetowania cieczy o dużej lepkości

n  Pipeta z wymiennymi głowicami (100, 900 i 1000 µl)

n  Sterylizacja w autoklawach

Pipety elektroniczne Capp

n  Jednokanałowa – CappMaestro lub  
wielokanałowa CappTronic

n  Wielokrotne dozowanie, rozcieńczanie i mieszanie

n  Funkcje kalibracji i ustawiania haseł użytkowników

n  Kolorowy, wyjątkowo czytelny wyświetlacz OLED

Pipety wielokanałowe  
CappAero384 i CappAero96

n  Wersje 8-, 12-kanałowe – CappAero96
n  16-, 48- i 64-kanałowe – CappAero384
n  Szczególnie polecane do PCR, micro array i MALDI

Pipetor CappTempo

n  Regulowana prędkość pobierania i dozowania próbek

n  Wyświetlacz LED

n  System EBS zwiększający prezycję

Wytrząsarka CappRondo
n  Ruch orbitalny i liniowy

n  Regulacja prędkości  
i czasu wytrząsania

n  Dostępne różne rodzaje platform

Pipety i wirówki firmy CAPP

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Pipety CappBravo
n  Ergonomiczny uchwyt

n  Łatwe mocowanie i usuwanie końcówek

n  Duży wskaźnik ustawianej objętości

n  Metalowy tłok z podwójnymi oringami

n  Wyjątkowo lekka konstrukcja

n  9 pipet o regulowanej objętości (0,1 µl – 10 ml)

n  12 pipet o stałej objętości (1 µl – 10 ml)

n  Sterylizacja w autoklawach

Mikrowirówka CappRondo

n  8-pozycyjny rotor

n  6000 rpm / 2000 g

n  Naczynia 1,5 i 2 ml oraz adaptery do mniejszych naczyń

Miniwirówka CappRondo

n  12-pozycyjny rotor

n  Szybkość regulowana 500 – 15 000 rpm

n  Duży, podświetlany wyświetlacz LCD
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Pipety CappMicrobiology

n  Do pipetowania cieczy o dużej lepkości

n  Pipeta z wymiennymi głowicami (100, 900 i 1000 µl)

n  Sterylizacja w autoklawach

Pipety elektroniczne Capp

n  Jednokanałowa – CappMaestro lub  
wielokanałowa CappTronic

n  Wielokrotne dozowanie, rozcieńczanie i mieszanie

n  Funkcje kalibracji i ustawiania haseł użytkowników

n  Kolorowy, wyjątkowo czytelny wyświetlacz OLED

Pipety wielokanałowe  
CappAero384 i CappAero96

n  Wersje 8-, 12-kanałowe – CappAero96
n  16-, 48- i 64-kanałowe – CappAero384
n  Szczególnie polecane do PCR, micro array i MALDI

Pipetor CappTempo

n  Regulowana prędkość pobierania i dozowania próbek

n  Wyświetlacz LED

n  System EBS zwiększający prezycję

Wytrząsarka CappRondo
n  Ruch orbitalny i liniowy

n  Regulacja prędkości  
i czasu wytrząsania

n  Dostępne różne rodzaje platform

Automatyczny system pomiarowy CloudMetric

URZĄDZENIA DO MONITORINGU  
WARUNKÓW OTOCZENIA

Cloud Metric to zaawansowane rozwiązania monitoringu warunków otoczenia. System jest rozwiązaniem 
tworzonym na potrzeby konkretnego zastosowania. Analiza danych pomiarowych odbywa się przy pomocy aplikacji 
webowej, dzięki czemu użytkownik ma ciągłą kontrolę z bez zbędnych aplikacji oraz licencji. 

Cechy charakterystyczne: 
n  Szeroki zakres mierzonych parametrów

n  Sygnalizacja przekroczonych wartości granicznych

n  Pomiar ciągły z dostępem on-line

n  Gwarancja bezpieczeństwa danych

n  Indywidualna konfiguracja systemu

n  Możliwość wzorcowania w akredytowanym laboratorium badawczym

n  Wdrożenie systemu w pełni dopasowane do Klienta

Możliwości pomiaru: 
n  Temperatura w zakresie od -55 °C do 125 °C  

(lub sondy indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta)

n  Wilgotność w zakresie  10-80 % RH

n  Ciśnienie atmosferyczne w zakresie 300 -1100 hPa

n  Pyły w powietrzu (PM2.5) 0- 500 µg/m3

n  Możliwość monitorowania: pH, CO2, obecności gazów LPG,  
nasłonecznienia i wiele innych!

n  Czujniki bezprzewodowe  
(czujnik potrzebuje tylko zasilania i sieci WiFi)

n  Pomiar do 16 punktów w jednym zestawie

n  Interfejsy komunikacyjne Ethernet/ USB/ GSM

n  Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej  
oraz na zewnętrznych nośnikach

n  sygnalizacja przez e-mail/SMS przekroczeń  
ustalonych wartości granicznych (min./max.)

n  odczyt danych z czujników nawet co 2 sekundy

Przykładowe aplikacje: 
n  Wielopunktowy pomiar warunków środowiskowych  

w pomieszczeniach i urządzeniach laboratoryjnych

n  Monitoring parametrów środowiskowych w serwerowniach  
i pomieszczeniach chłodniczych

n  Monitoring środowisk wymagających ścisłych parametrów  
egzystencji np. ogrody botaniczne
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Automatyczny analizator przepuszczalności  
promieniowania UV - Model SPF-290A

ANALIZATORY SPF

SPF-290AS to automatyczny, uniwersalny analizator przepuszczalności promieniowania UV. Umożliwia szybką, wydajną 
i dokładną analizę stopnia ochrony przed promieniowaniem UV dla filtrów, płynów, kosmetyków, kremów, żeli, proszków, 
emulsji, tekstyliów i wielu innych materiałów.

Analizator SPF-290AS jest zintegrowanym spektrofotometrem 
UV zaprojektowanym i zoptymalizowanym pod kątem 
określania wartości SPF dla różnych produktów do ochrony 
przeciwsłonecznej i kosmetycznej, a także do testowania 
materiałów. Urządzenie eliminuje testy in vivo. Obejmując 
zakres spektralny UVB i UVA, system automatycznie skanuje 
i zapamiętuje wykres widmowy w zakresie długości fal od 290 
nm do 400 nm (z krokiem 1, 2 lub 5 nm). Monochromatyczny 
współczynnik ochrony (MPF Monochromatic Protection Factor) 
jest określany dla każdej z wybranych długości fal i służy 
do obliczania wartości SPF przy uwzględnieniu ustalonych 
(zaprogramowanych w urządzeniu, bądź samodzielnie 
zmodyfikowanych) wartości np. natężenia promieniowania 
słonecznego.

Typowe aplikacje/analizy:
n  ciecze 

n  balsamy 

n  kremy 

n  aerozole 

n  żele 

n  proszki 

n  emulsje 

n  tekstylia 

Zgodność z metodami pomiarowymi:
n  COLIPA/ISO in-vitro method for UVA-PF/SPF ratio  

(for EU labeling),

n  Critical Wavelength (for EU Labeling) Boots Star Rating  
(for EU Labeling),

n  FDA Critical Wavelength (for US Labeling) Monograph FDA 21 
CFRAATCC-183 Fabric Test Method,

n  AS NZS 4399 Sun Protective Clothing Standard, SPF Values 
Australian TNUV Standards,

n  UVA/UVBUVA Protective Factor Calculations Erythemal 
Protection Factor calculations, ISO: 24443 Untreated substrate 
measurement and data storage.

Dane techniczne:
Zakres spektralny 290 nm – 400 nm 

Zakres fotometryczny  0 – 3,2 A  
(Dual Doped PMMA Method) 

Zakres pomiarowy SPF 1 – 50+ 

Czas wykonania pomiaru 24 s 

Pozycjonowanie próbki  Automatyczny przesuw 
w płaszczyźnie X–Y
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n  Spełnia wymagania norm: ASTM D4294, D5059, D6481, 
ISO 20847, ISO 8754, IP 496, IP 336, JIS K 2541-1

n  Lampa rentgenowska 50 kV

n  Ochrona przed wylaniem próbki

n  Oznaczenie zawartości siarki od 5 ppm (tlen), 3 ppm (hel)

n  8-calowy ekran dotykowy

n  Chłodzenie termoelektryczne Peltiera (brak czynnika 
chłodzącego)

n  Łącze USB i Ethernet

n  Wymiary [cm] (szer./gł./wys.): (33,1 × 43,2 × 37,6)

n Ciężar: 16 [kg]

n  Spełnia wymagania norm: ASTM D1250, D4052, D5002, 
D5931, ISO 12185, DIN 51757

n  U-rurka ze szkła borokrzemianowego

n  Zakres pomiaru: 0 - 3 g/cm3 

n  Temperatura pomiaru: 0 - 95 °C

n  Dokładność pomiaru: 0,00005 g/cm3 (K86200);  
0,0001 g/cm3 (K86201)

n  Podgląd celi pomiarowej z możliwością powiększenia do ok. 10 razy

n  10,4-calowy dotykowy ekran uszczelniony przed zalaniem

n  Pamięć wewnętrzna 2 GB

n  Wbudowane porty USB 

n  Możliwość podłączenia klawiatury, myszki, czytnika kodów 
kreskowych oraz podłączenia do sieci

n  Wymiary [cm] (szer./gł./wys.): (91,4 × 48,3 × 45,7)

n Ciężar: 18,1 [kg]

URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU  
PETROCHEMICZNEGO

Automatyczny aparat do składu frakcyjnego 
produktów naftowych w warunkach ciśnienia 
atmosferycznego

Analizator pierwiastków EDX1000 EDXRF

Automatyczny gęstościomierz

n  Spełnia wymagania norm: ASTM D86, D285, D850, D1078, 
D4737, D189 Section 10, DIN 51751, ISO 3405, IP 123, 
IP 195, JIS K2254l, NF M 07-002

n  Zakres temperatury destylacji: 0 do 450 °C (dokładność 0,1 °C)

n  Zakres temperatury skraplacza: -5 do 60 °C (dokładność 0,1 °C)

n  Zakres temperatury cylindra: 0 do 60 °C (dokładność 0,1 °C)

n  Automatyczny system gaśniczy

n  Automatyczne wykrywanie punktów destylacji (IPB, FBP, 
pozostałość itp.)

n  Pakiet oprogramowania oparty na systemie Windows® do 
sterowania komputerami z możliwością eksportu LIMS

n  Precyzyjny system śledzenia poziomu z optycznym 
wykrywaczem menisku

n  Gotowy do destylacji produktów z grup 1-4

n  Automatyczne wyliczanie Indeksu Cetanowego

n  Bardzo szybki system chłodzenia umożliwiający szybkie 
rozpoczęcie kolejnej analizy

n  Wymiary [cm] (szer./gł./wys.): (53,3 × 54,6 × 70,5)

n  Ciężar: 91 [kg]

Urządzenia pomiarowe firmy Koehler  
Przykładowe urządzenia z szerokiej oferty producenta
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Poziom zanieczyszczeń  
w roztworze wzorca
(nie w odczynnikach, z których 
przygotowano wzorzec)

Poziomy zanieczyszczeń dla 
wszystkich oznaczanych 
pierwiastków 
(nie tylko tych, których 
stężenia są powyżej granicy 
wykrywalności)

Poziomy zanieczyszczeń dla 
68 pierwiastków (Claritas 
PPT) lub 30 pierwiastków 
(Assurance)
(nie tylko dla wybranych 
metali lub np. tych, dla 
których stężenia są wyższe 
niż 10 ppm)

Data certyfikatu

Stabilność i dokładność roztworu 
wzorca
(nie odczynników, z których 
przygotowano wzorzec)

Podpis dyrektora ds produkcji

Metoda analizy klasycznej (mokrej), którą 
oznaczono zawartość składnika głównego 
(nie wynik obliczeń na bazie stechiometrii 
odczynnika z którego przygotowano 
wzorzec)

Zawartość składnika głównego na podstawie 
wyników analizy klasycznej oraz analizy 
techniką ICP 
(nie wynik obliczeń na bazie stechiometrii lub 
analizy odczynnika, z którego przygotowano 
wzorzec)

Analiza techniką ICP odniesiona do analizy 
wzorca NIST

Poziom zanieczyszczeń  
w roztworze wzorca
(nie w odczynnikach, z których 
przygotowano wzorzec)

Poziomy zanieczyszczeń dla 
wszystkich oznaczanych 
pierwiastków 
(nie tylko tych, których 
stężenia są powyżej granicy 
wykrywalności)

Poziomy zanieczyszczeń dla 
68 pierwiastków (Claritas 
PPT) lub 30 pierwiastków 
(Assurance)
(nie tylko dla wybranych 
metali lub np. tych, dla 
których stężenia są wyższe 
niż 10 ppm)

Data certyfikatu

Stabilność i dokładność roztworu 
wzorca
(nie odczynników, z których 
przygotowano wzorzec)

Podpis dyrektora ds produkcji

Metoda analizy klasycznej (mokrej), którą 
oznaczono zawartość składnika głównego 
(nie wynik obliczeń na bazie stechiometrii 
odczynnika z którego przygotowano 
wzorzec)

Zawartość składnika głównego na podstawie 
wyników analizy klasycznej oraz analizy 
techniką ICP 
(nie wynik obliczeń na bazie stechiometrii lub 
analizy odczynnika, z którego przygotowano 
wzorzec)

Analiza techniką ICP odniesiona do analizy 
wzorca NIST

Oferujemy szeroką gamę atestowanych/certyfikowanych roztworów wzorcowych (kalibracyjnych), wodnych 
oraz organicznych, de dy ko wa nych zarówno do standardowych, jak i bardzo zaawansowanych aplikacji analitycznych 
w technikach AAS, ICP oraz ICP-MS.

Wzorce i Certyfikowane Materiały Referencyjne  
do wszystkich technik analitycznych 

Wzorce do AAS, ICP, ICP-MS, XRF, GC, HPLC

WZORCE

Roztwory wzorcowe:
n  roztwory wzorcowe ponad 70 pierwiastków w H2O, HCl 

i HNO3,

n  certyfikat w odniesieniu do Materiału Referencyjnego 
wyższego rzędu – NIST serii 3100,

n  posiadające certyfikaty dla pierwiastków śladowych 
oznaczonych na poziomie ppb oraz kartę MSDS,

n  z gwarancją trwałości i dokładności na poziomie +/- 0,3%.

Certyfikowane Materiały Referencyjne (CRM) do:
n  analiz wody,

n  analiz żywności,

n  analiz gleb i osadów,

n  analiz materiałów ogniotrwałych,

n  metalurgii,

n  geologii,

n  petrochemii.
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Komplet filtrów umożliwiający szybką i prostą weryfikację podstawowych parametrów spektrofotometru. Pomiary 
filtrów można włączyć do zestawu własnych procedur pomiarowych. Standardowy zestaw obejmuje pięć filtrów 
szarych do sprawdzania dokładności i liniowości pomiarów absorbancji (transmitancji) oraz filtry holmowy 
i neodymowy do sprawdzania dokładności długości fali. Filtry można zamawiać zarówno w komplecie jak 
i pojedynczo. Można zamówić zestawy z certyfikatem NIST, lub z certyfikatem Głównego Urzędu Miar (GUM).

Oferujemy:
n  Wszystkie filtry mają wymiary odpowiadające standardowym  

kuwetom 10 mm.

n  Zestawy są certyfikowane i są odpowiednie do walidacji  
wg różnych regionalnych i międzynarodowych norm, jak 
GLP, ISO, itp�

n  Zestawy są oferowane w specjalnym etui wykonanym  
z drewna.

Filtry szare o absorbancjach:
n   0,07,

n  0,2,

n  0,6,

n  1,2,

n  1,7,

wykonane są ze specjalnego szkła o płaskiej 
charakterystyce spektralnej w okolicach 540 nm. Filtry 
znajdują się w oksydowanych na czarno aluminiowych 
uchwytach. Wartość certyfikowana jest wygrawerowana. 
Dokładność filtrów wynosi ±2,5 %.

Dokładność długości fali wskazywanej przez 
spektrofotometr można ustalić przy pomocy filtru 
holmowego. W zakresie 250 nm – 550 nm  
daje on serię ostrych pików o określonych długościach fal.

W obszarze widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) 
można zastosować filtr dydymowy, który daje serię pików 
w zakresie 300 nm – 3000 nm.

Dostępny jest również filtr będący kombinacją filtru 
holmowego i dydymowego w jednym uchwycie.

Kuwety i filtry walidacyjne

KUWETY I FILTRY WALIDACYJNE
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Kuwety do spektrofotometrów UV-VIS

KUWETY I FILTRY  
DO SPEKTROFOTOMETRÓW UV-VIS

Oznakowanie gatunków szkła i kwarcu (kuwety)

 OG  Szkło optyczne 360–2500 nm

 OS  Szkło optyczne spec. 320–2500 nm

 UV  Szkło UV 260–2500 nm

 QS  Kwarc SUPRASIL® 200–2500 nm

 QX  Kwarc SUPRASIL® 300 200–3200 nm

Kuwety pomiarowe

Kuwety standardowe 
Droga optyczna 1 – 10 mm 
Objętość 0,35 ml – 3,5 ml

Pełna oferta kuwet znajduje się  
na stronie internetowej MS Spektrum.

Droga optyczna 20 – 100 mm 
Objętość 7 ml – 35 ml

Kuwety mini objętościowe
Droga optyczna 5 – 50 mm 
Objętość 0,7 ml – 7 ml

Kuwety mikro objętościowe
Droga optyczna 10 mm
Objętość 5 – 700 μl

Kuwety cylindryczne 
Droga optyczna 0,1 – 100 mm 
Objętość 0,16 ml – 28 ml

Hellma Analytics jest liderem w produkcji szerokiej gamy kuwet stosowanych w spektroskopii i cytometrii o długości 
drogi optycznej z zakresu 0,01 mm do 100 mm. Pomiary wykonywane przy pomocy kuwet Hellma Analytics cha-
rakteryzują się stabilnością i maksymalną precyzją. W ofercie dostępne są kuwety wykonane z różnych materiałów 
o różnych zakresach pomiarowych. 

Kuwety przepływowe
Droga optyczna 0,1 – 50 mm 
Objętość 6,2 μl – 3200 μl

Kuwety do pomiarów 
fluorescencyjnych   
Droga optyczna 1,5x1,5 – 10x20 mm
Objętość 12 μl – 7 ml

Kuwety do pomiarów światła odbitego
Objętość 12 ml – 110 ml

Kuwety wielkoobjętościowe
Objętość 6 ml – 600 ml

Koncentrat do  
czyszczenia kuwet  
(Hellmanex® III)

Kuwety ultra mikro  
objętościowe (TrayCell)  
Droga optyczna 0,1 – 2 mm
Objętość 0,7 – 10 μl
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Filtry walidacyjne do spektrofotometrów UV-VIS

KUWETY I FILTRY  
DO SPEKTROFOTOMETRÓW UV-VIS

Filtry walidacyjne
Przepisy dotyczące zapewnienia jakości i kontroli jakości w laborato-
rium, takie jak ISO 9001, GLP, GMP i farmakopea, nakładają na użyt-
kowników spektrofotometrów obowiązek weryfikacji poprawności 
działania urządzeń. W  tym celu konieczne są regularne pomiary 
dwóch najważniejszych parametrów: dokładności długości fali oraz 
dokładności fotometrycznej.
Laboratorium Hellma Analytics posiada akredytację DAkkS  - DIN EN 
ISO 17025 i produkuje filtry zgodnie z wytycznymi NIST (National 
Institute of Standards and Technology), ASTM (American Society for 
Testing and Materials) oraz farmakopei (Ph. Eur., USP).

Filtry szklane
Filtry szklane wykonane są ze szkła przeznaczonego do wykonywania 
kalibracji. Wszystkie filtry posiadają certyfikat Hellma Analytics 
z odniesieniem do wzorców NIST. 
Zastosowanie:

n  Dokładność długości fali

n  Dokładność fotometryczna (absorbancja)

Filtry ciekłe
Filtry ciekłe są to certyfikowane materiały referencyjne produkowane 
zgodnie z wymogami Farmakopei i/ lub wzorcami NIST. Zaletą filtrów 
ciekłych są warunki pomiarów porównywalne do pomiaru próbki 
rzeczywistej�
Zastosowanie:

n  Dokładność długości fali

n  Dokładność fotometryczna(absorbancja)

n  Poziom światła rozproszonego

n  Rozdzielczość spektralna

Pełna oferta filtrów znajduje się  
 na stronie internetowej MS Spektrum.

Materiał Parametr Zakres Ph. Eur. 8.0 USP<857> ASTM
Filtry szklane

Holmowy Dokładność 
długości fali UV/Vis X X

Dydymowy Dokładność 
długości fali UV/Vis X X

Neutralny Dokładność 
fotometryczna Vis X X

Filtry ciekłe
Holmowy (roztwór) Dokładność 

długości fali UV/Vis X X X

Dydymowy 
(roztwór)

Dokładność 
długości fali UV/Vis X

Dichromian potasu 
(roztwór)

Dokładność 
długości fali UV/Vis X X X

Toluen w heksanie 
(roztwór)

Rozdzielczość 
spektralna UV X X

Chlorek potasu 
(roztwór)

Światło  
rozproszone UV X X X

Jodek sodu 
(roztwór)

Światło  
rozproszone UV X X

Azotan sodu 
(roztwór)

Światło  
rozproszone UV X X

Aceton Światło  
rozproszone UV X X
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Oferujemy oryginalne akcesoria do wszystkich przyrządów/wszystkich producentów spektrometrów ICP i ICP-MS 
m.in.: Agilent/ Varian/Hewlett-Packard, Perkin-Elmer, Thermo/TJA/Finnigan/VG, Jobin Yvon/Horiba, Leeman, Shimadzu.

Systemy wprowadzania próbek i akcesoria do ICP i ICP-MS 
rozpylacze (nebulizery), palniki, komory mgłowe

AKCESORIA ICP I ICP-MS

Palniki ICP

Spektrometry Varian seria 700, Vista, Liberty

Palniki ICP w pełni rozbieralne

Spektrometry Shimadzu

Spektrometry Varian seria 700 

Spektrometry Shimadzu seria 1000, 5000, 
7000, 8000, 9000

Spektrometry Thermo seria iCAP

Spektrometry Spectro

Spektrometry Perkin Elmer seria Optima

Spektrometry ICP-OES i MP-AES Agilent
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Rozpylacze (nebulizery) typu Conical 

Komory mgłowe szklane / kwarcowe

Komory mgłowe odporne na działanie kwasu HF

Stożki

Systemy wprowadzania próbek i akcesoria do ICP i ICP-MS 
rozpylacze (nebulizery), palniki, komory mgłowe

AKCESORIA ICP I ICP-MS

Rozpylacz Sea Spray Rozpylacz - AeroSalt

VarianThermo seria iCAP



Lampy katodowe, lampy katodowe HCL,  
Ultra Lampy oraz Super Lampy

Oferujemy również oryginalne lampy 
katodowe do urządzeń firmy Agilent/
Varian

1H
Wodór
1�01

2He
Hel
4

3Li
Lit

6�94
 
 

4Be
Beryl
9�01

 
 

5B
Bor

10�81
 
 

6C
Węgiel
12�01

 
 

7N
Azot
14�01

 
 

8O
Tlen
16
 
 

9F
Fluor
19

 
 

10Ne
Neon
20�12

 
 

11Na
Sód

22�99
 
 

12Mg
Magnez
24�31

 
 

13Al
Glin

26�98
 
 

14Si
Krzem
28�09

 
 

15P
Fosfor
30�97

 
 

16S
Siarka
32�06

 
 

17Cl
Chlor
35�45

 
 

18Ar
Argon
39�95

 
 

19K
Potas
39�1

 
 

20Ca
Wapń
40�08

 
 

21Sc
Skand
44�96

 
 

22Ti
Tytan
47�88

 
 

23V
Wanad
50�94

 
 

24Cr
Chrom

52
 
 

25Mn
Mangan
54�94

 
 

26Fe 
Żelazo
55�85

 
 

27Co
Kobalt
58�93

 
 

28Ni
Nikiel
58�69

 
 

29Cu
Miedź
63�55

 
 

30Zn
Cynk
65�38

 
 

31Ga
Gal

69�72
 

 

32Ge
German
72�59

 
 

33As
Arsen
74�92

 
 

34Se
Selen
78�96

 
 

35Br
Brom
79�9

 
 

36Kr
Krypton

83�8
 
 

37Rb
Rubid
85�47

 
 

38Sr
Stront
87�62

 
 

39Y
Itr

88�91
 

 

40Zr 
Cyrkon 
91�22

 
 

41Nb
Niob
92�91

 
 

42Mo
Molibden

95�94
 
 

43Tc 
Technet 

98
 
 

44Ru
Ruten

101�07
 
 

45Rh
Rod

102�91
 
 

46Pd
Pallad

106�42
 
 

47Ag
Srebro
107�87

 
 

48Cd
Kadm
112�4

 
 

49In
Ind

114�82
 
 

50Sn
Cyna

118�69
 
 

51Sb
Antymon
121�75

 
 

52Te 
Tellur
127�6

 
 

53I
Jod

126�91
 
 

54Xe
Ksenon
131�29

 
 

55Cs
Cez

132�91
 

 

56Ba
Bar

137�33
 

 

57La
Lantan
138�91

 
 

72Hf
Hafn

178�49
 

 

73Ta
Tantal

180�95
 

 

74W
Wolfram
183�85

 
 

75Re
Ren

186�21
 

 

76Os
Osm

190�2
 

 

77Ir
Iryd

192�22
 
 

78Pt
Platyna
195�08

 
 

79Au
Złoto

196�97
 
 

80Hg
Rtęć

200�59
 
 

81Tl
Tal

204�38
 
 

82Pb
Ołów
207�2

 
 

83Bi
Bizmut
208�98

 
 

84Po
Polon
209

 
 

85At
Astat
210

 
 

86Rn
Radon
222

 
 

87Fr
Frans
223

88Ra
Rad

226�03

89Ac
Aktyn

227�03

58Ce
Cer

140�12
 
 

59Pr
Prazeodym

140�91
 
 

60Nd
Neodym
144�24

 
 

61Pm
Promet

145
 
 

62Sm
Samar
150�36

 
 

63Eu
Europ
151�96

 
 

64Gd
Gadolin
157�25

 
 

65Tb
Terb

158�93
 
 

66Dy
Dysproz
162�5

 
 

67Ho
Holm

164�93
 
 

68Er
Erb

167�26
 
 

69Tm
Tul

168�93
 
 

70Yb
Iterb

173�04
 
 

71Lu
Lutet

174�97
 
 

90Th
Tor

232�04

91Pa
Protaktyn
231�04

92U
Uran

238�03

93Np
Neptun
237�05

94Pu
Pluton
244

95Am
Ameryk

243

96Cm
Kiur
247

97Bk
Bekerel

247

98Cf
Kaliforn

251

99Es
Einstein

254

100Fm
Ferm
257

101Md
Mendelew

257

102No
Nobel
255

103Lr
Lorens
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Oznaczenia:
Lampy standardowe

Lampy wielopierwiastkowe

Super Lampy

Oferujemy do sprzedaży lampy katodowe (HCL) firmy PHOTRON do wszystkich modeli spektrometrów AAS firm: 
Agilent/Varian, GBC, Thermo/Unicam, Perkin-Elmer, Analytic Jena/Zeiss, Hitachi, Shimadzu, Thermo Jarrel Ash, itp.

AKCESORIA AAS
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Lampy katodowe, lampy katodowe HCL,  
Ultra Lampy oraz Super Lampy

Lampy z katodą wnękową do wszystkich spektrometrów AAS firm: Agilent/Varian, GBC, Analytic Jena/Zeiss, Shimadzu, 
Hitachi, Thermo Jarrel Ash, Thermo/Unicam.

Standardowe lampy 1,5” (37 mm)
Pierwiastek Nr katalog.

Podstawowa 
dług. fali 

[nm]
Alternatywne 
dług. fal [nm] Okno

Ag P851 328.1 338.3 B
Al P801 396.2 308.2-309.3 Q
As P803 193.7 189.0-197.2 Q
Au P821 242.8 267.6 Q
B P807 249.8 208.9 Q
Ba P804 553.5 455.4-493.4 B
Be P805 234.9 – Q
Bi P806 223.1 222.8-227.7 Q
Ca P809 422.7 239.9 Q
Cd P808 228.8 326.1 Q
Ce P811 520.0 569.7 B
Co P813 240.7 304.4 Q
Cr P812 357.9 425.4-427.5 B
Cs P810 852.1 455.6 B
Cu P814 324.8 217.9-218.2 Q
Dy P815 421.2 404.6 B
Er P816 400.8 389.3 B
Eu P817 459.4 462.7 B
Fe P826 248.3 248.8-372.0 Q
Ga P819 294.4 403.3-417.2 Q
Gd P818 368.4 405.8-407.9 B
Ge P820 265.2 271.0 Q
H2 P869 170-380 – Q
Hf P822 307.8 268.2 Q
Hg P833 253.7 – Q
Ho P823 410.4 425.4-405.4 B
In P824 303.9 325.6-410.2 Q
Ir P825 208.9 264.0-266.5 Q
K P841 766.5 404.4-769.9 B
La P827 550.1 403.7 B
Li P829 670.8 323.3 B
Lu P830 335.9 356.7-337.6 B
Mg P831 285.2 202.5 Q
Mn P832 279.5 279.8-280.1 Q
Mo P834 313.3 320.9 Q
Na P852 589.0 330.2-589.6 B
Nb P837 334.9 405.9-408.0 B
Nd P835 492.5 463.4 B
Ni P836 232.0 231.1-341.5 Q
Os P838 290.9 305.9-426.0 Q
P P874 213.6 – Q
Pb P828 217.0 283.3-261.4 Q
Pd P839 247.6 244.8-340.5 Q
Pr P842 495.1 513.3 B
Pt P840 265.9 264.7–299.8 Q
Rb P845 780.0 794.8 B
Re P843 346.0 346.5 B
Rh P844 343.5 328.1-369.2 B
Ru P846 349.9 392.6 B
Sb P802 217.6 206.8-217.9 Q
Sc P848 391.2 390.8 B
Se P849 196.0 204.0 Q
Si P850 251.6 250.7-251.4 Q

Sm P847 429.7 476.0 B
Sn P860 235.5 224.6-266.1 Q
Sr P853 460.7 407.8 B
Ta P854 271.5 275.8 Q
Tb P856 432.7 431.9-433.8 B
Te P855 214.3 225.9 Q
Th P858 371.9 – B
Ti P861 364.3 365.4-399.0 B
Tl P857 276.7 258.0 Q

Tm P859 371.8 436.0-410.6 B
U P863 358.5 356.6-351.4 B
V P864 318.5 306.6-318.4 Q
W P862 255.1 294.7-400.9 Q
Y P866 410.2 414.2 B
Yb P865 398.8 346.4 B
Zn P867 213.9 307.6 Q
Zr P868 360.1 468.7-354.8 B

Q = Pure fused silica (Spectrosil B), B = Borosilicate, UV = UV Borosilicate

Lampy wielopierwiastkowe 1,5” (37 mm)
Skład katody Nr katalog. Skład katody Nr 

katalog. Skład katody Nr 
katalog.

Al/Mn P501 Cu/Cr/As P520 Pb/As P539
Al/Sb P502 Cu/Fe P521 Rh/Ag P540
Al/Si P503 Cu/Fe/Mn/Ni P522 Cu/Co P541
B/Ag P504 Cu/Fe/Cr/Zn P523 Se/Sn P542

Al/Si/Fe P505 Cu/Fe/Mn/Zn P524 Si/Ag P543
Ca/Mg P870 Cu/Mn P525 Si/Mo P544

Ca/Mg/Al P506 Cu/Mn/Zn P526 Sn/Ag P545
Ca/Mg/Cu/Zn P507 Cu/Ni P527 Te/Pb P546

Ca/Mg/Fe P508 Cu/Ni/Ag P528 Tl/Ag P547
Cd/Ag P509 Cu/Zn/Fe P529 Zn/Ag P548

Cd/Mn/Cr/Co P510 Fe/Mn P530 Cd/Pb/Ag P549
Co/Mn P512 Fe/Ni P531 Cu/Fe/Ag P550

Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni P873 Fe/Ni/Mn P532 Cr/Ni P551
Cr/Co/Fe/Mn/Mo P513 Hg/Ag P533 Cr/Fe/Mn/Mo P553

Cr/Fe P514 In/P/Ag P534 W/Ag P554
Cr/Fe/Mn P515 K/Na P871 Ti/Ag P555
Cr/Fe/Ni P516 K/Ni P535 Cd/Zn/Cu P556
Cr/Ni/Mo P517 Mn/Ni P536 Cr/Ni/Al P557

Cu/Zn P872 Na/K/Ni P537 Pd/Au P559
Cu/Cd P519 Ni/Mn/Cr/Cu P538 Cu/Fe/Ni P560

Lampy firmy PHOTRON gwarantują:
n bardzo wysoką intensywność linii rezonansowych,

n minimalną szerokość linii,

n zminimalizowane interferencje spektralne,

n krótki czas wygrzewania,

n  bardzo niski poziom szumów.

Wszystkie lampy oferowane są również w wersjach 
lamp kodowanych do spektrometrów Agilent, Varian, 
GBC (seria P8xxC) oraz Thermo Unicam (seria P8xxUC).

Wszystkie lampy HCL produkowane przez PHOTRON mogą 
być stosowane w spektrometrach z korekcją Smith-Hieftje.

AKCESORIA AAS

Super Lampy / Ultra lampy 1,5” (37 mm)
Skład katody Nr katalog. Dług. fali 

[nm]
Polepsz. granicy 

wykryw.
Sb P802S 217.6 × 10
As P803S 193.7 ×  6
Fe P826S 248.3 × 10
Pb P828S 217.0 ×  6
Mn P832S 279.5 ×  5
Ni P836S 232.0 ×  6
P P874S 213.7 ×  5
Se P849S 196.0 ×  8
Te P855S 214.3 ×  8
Tl P857S 276.8 × 10

Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni P973S ×  5
Cd P808S 228.8 × 10
Zn P867S 213.9 × 10
Ir P825S 208.9 ×  6

Super lampy / Ultra lampy
lampy o podwyższonej intensywności świecenia
n zapewniają lepszą czułość,

n gwarantują lepszą liniowość krzywych kalibracyjnych,

n poprawiają granicę wykrywalności.
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Lampa kodowana/niekodowana  
do modeli: 1100, 1100(B), 2100, 4100, 
5100, 3100, 3110, 3300�

Lampy firmy PHOTRON gwarantują:
n bardzo wysoką intensywność linii rezonansowych,

n minimalną szerokość linii,

n zminimalizowane interferencje spektralne,

n krótki czas wygrzewania,

n bardzo niski poziom szumów.

Lampy nie wymagają adapterów i są oferowane w wersjach 
4-pinowej, 9-pinowej oraz 12-pinowej�

Dostępne są również lampy kodowane do spektrometrów 
modele AANALYST.

Standardowe lampy 2” (51 mm)
Pierwiastek Nr katalog. Podstawowa 

dług. fali [nm]
Alternatywne 
dług. fal [nm] Okno

Ag P951 328.1 338.3 UV
Al P901 396.2 308.2-309.3 UV
As P903 193.7 189.0-197.2 Q
Au P921 242.8 267.6 Q
B P907 249.8 208.9 UV
Ba P904 553.5 455.4-493.4 B
Be P905 234.9 – Q
Bi P906 223.1 222.8-227.7 Q
Ca P909 422.7 239.9 UV
Cd P908 228.8 326.1 Q
Ce P911 520.0 569.7 B
Co P913 240.7 304.4 Q
Cr P912 357.9 425.4-427.5 B
Cs P910 852.1 455.6 B
Cu P914 324.8 217.9-218.2 UV
Dy P915 421.2 404.6 B
Er P916 400.8 389.3 B
Eu P917 459.4 462.7 B
Fe P926 248.3 248.8-372.0 UV
Ga P919 294.4 403.3-417.2 UV
Gd P918 368.4 405.8-407.9 B
Ge P920 265.2 271.0 UV
Hf P922 307.8 268.2 UV
Hg P933 253.7 – UV
Ho P923 410.4 425.4-405.4 B
In P924 303.9 325.6-410.2 UV
Ir P925 208.9 264.0-266.5 Q
K P941 766.5 404.4-769.9 B
La P927 550.1 403.7 B
Li P929 670.8 323.3 B
Lu P930 335.9 356.7-337.6 B
Mg P931 285.2 202.5 UV
Mn P932 279.5 279.8-280.1 UV
Mo P934 313.3 320.9 UV
Na P952 589.0 330.2-589.6 UV
Nb P937 334.9 405.9-408.0 UV
Nd P935 492.5 463.4 B
Ni P936 232.0 231.1-341.5 Q
Os P938 290.9 305.9-426.0 UV
P P974 213.6 – Q
Pb P928 283.3 217.0-261.4 Q
Pd P939 247.6 244.8-340.5 Q
Pr P942 495.1 513.3 B
Pt P940 265.9 264.7–299.8 UV
Rb P945 780.0 794.8 B
Re P943 346.0 346.5 B
Rh P944 343.5 328.1-369.2 UV
Ru P946 349.9 392.6 B
Sb P902 217.6 206.8-217.9 Q
Sc P948 391.2 390.8 B
Se P949 196.0 204.0 Q
Si P950 251.6 250.7-251.4 Q

Sm P947 429.7 476.0 B
Sn P960 235.5 224.6-266.1 Q
Sr P953 460.7 407.8 B
Ta P954 271.5 275.8 UV
Tb P956 432.7 431.9-433.8 B
Te P955 214.3 225.9 Q
Th P958 371.9 – B
Ti P961 364.3 365.4-399.0 B
Tl P957 276.7 258.0 UV

Tm P959 371.8 436.0-410.6 B
U P963 358.5 356.6-351.4 B
V P964 318.5 306.6-318.4 Q
W P962 255.1 294.7-400.9 UV
Y P966 410.2 414.2 B
Yb P965 398.8 346.4 B
Zn P967 213.9 307.6 Q
Zr P968 360.1 468.7-354.8 B

Q = Pure fused silica (Spectrosil B), B = Borosilicate, UV = UV Borosilicate

Lampy wielopierwiastkowe 2” (51 mm)
Skład  
katody

Nr 
katalog. Okno

Ca/Mg P970 Q
Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni P973 Q

Cu/Zn P972 Q
K/Na P971 UV

Q = Pure fused silica (Spectrosil B), UV = UV Borosilicate

Super Lampy 2” (51 mm)
Skład 
katody Nr katalog. Dług. fali [nm]

Polepsz. 
granicy 
wykryw.

Sb P902S 217.6 × 10
As P903S 193.7 × 6
Fe P926S 248.3 × 10
Pb P928S 217.0 × 6
Mn P932S 279.5 × 5
Ni P936S 232.0 × 6
P P974S 213.7 × 5
Se P949S 196.0 × 8
Te P955S 214.3 × 8
Tl P957S 276.8 × 10

Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni P973S × 5
Cd P908S 228.8 × 10
Zn P967S 213.9 × 10
Ir P925S 208.9 × 6

Lampy z katodą wnękową do wszystkich spektrometrów AAS firmy Perkin Elmer.

Lampy katodowe, wielopierwiastkowe oraz Super Lampy

AKCESORIA AAS
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P900LP204 P211 P210 P208 P900 P900C

Lampa kodowana 
do spektrometrów  
– modele AANALYST.

Opcjonalne adaptery umożliwiające wykorzystanie lamp  
do różnych modeli
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Lampy deuterowe firmy PHOTRON 
charakteryzują się:
n  stabilnym żarzeniem – zastosowanie poziomego żarnika 

zamocowanego pomiędzy dwoma sztywnymi elektrodami 
zmniejsza występowanie mechanicznych drgań,

n  ekranowaną katodą – specjalna osłona ekranująca zmniejsza 
efekt osadzania się materiału katody na okienku lampy eliminując 
utratę intensywności w czasie eksploatacji,

n  zastosowaniem szkła typu borosilicate, przepuszczalnego 
dla zakresu UV (zamiast kwarcu) – zmniejsza koszty i obniża 
degradację okna wyjściowego (efekt solaryzacji); nie występuje 
dyfuzja deuteru,

n  wyjątkowo długim czasem pracy – każda lampa deuterowa 
powinna zapewnić 50% początkowej wartości emisji po 1000 
godzinach pracy przy prądzie 300 mA DC (a przy zasilaniu 
impulsowym prądem o wartości szczytowej nie przekraczającej 
600 mA)�

n  wszystkie lampy mogą być wyposażone w miernik czasu pracy 
(mAh).

Lampy deuterowe, wyładowcze lampy deuterowe do 
spektrometrów AAS, detektorów HPLC 

i spektrofotometrów UV-VIS

AKCESORIA AAS

Oferujemy również oryginalne lampy deuterowe innych  
producentów do wszystkich urządzeń dostępnych na rynku  
– prosimy o kontakt.

Zestawienie lamp deuterowych
Firma Przyrząd

Hewlett Packard / AGILENT 1040, 1040 DAD, 1040A
Hewlett Packard / AGILENT 1050 DAD (1050 MWD), 1050 MW (79854A), 1050 VW (79853C)
Hewlett Packard / AGILENT 1080, 1081, 1081B, 1084B, 1090
Hewlett Packard / AGILENT 1100VWD, 1100DAD, 1100MWD, 1100CE, 1200VWD, 1200DAD, 1200MWD
Hewlett Packard / AGILENT 79853A VWD, 79853C VWD, 8452A, 8453

Analytik Jena / ZEISS Specol UV/Vis, Spekol 1100, 1200, 1300
Analytik Jena / ZEISS Specord S5, Specord S10, Specord 40, 50, 200, 205
Analytik Jena / ZEISS CLD300, CLD500, CX75, ELKO II, M 500
Analytik Jena / ZEISS DM 4, DMR 10, DMR 21, DMC 25, PM 6, PM 7, PM 2(DLC), PMQ II, PMQIII

GBC Wszystkie spektrometry ASA (AvantAA, SavantAA, SensAA, 932, itp.)
GBC Cintra 101, 202, 303, 404, Cintra 10, 20, 40
GBC UV VIS 911, 914, 916, 918, 920
GBC LC1200LC1205, LC1206, LC1210

Hitachi L7000 LaChrom, L7450A, L7400 UV, L7400 UV /Vis, LaChrom DAD series
Hitachi L2500 L3000 L4000 L4200 L4500 L4020 L4720 L4225 L4250 L6000
Hitachi L2400, L2420, L2450, L2455, L2500 L7000 L7400 L7420 L7450 L7455
Hitachi F1000, F1050, F2000, F3000, L3000, L4000, L4200,
Hitachi U1000, U2000, U2001, U4001, U4010, U1100, UL1100
Hitachi U2001 U3010 U3310 U4000 U4100 U3010 U3200 U3210 U3410 U3501
Hitachi 150-20,100-40,100-10, 100-30, 100-60,124, 181, 655A22
Hitachi 101, 102, 111, 200, 220, 300, 330 & 340, 2000, 3000, 3200, 4000, 6000, 7000

Shimadzu LC 3A, LC 4A, LC 6A, LC-2010, UV-3000, UV-3100
Shimadzu UV-1200 Series, UV-1600 Series, UV-1700 Series, UV-2100, UV-2401PC, UV2501PC
Shimadzu UV120, 240, 250, 260, 365, 625, UV-140, UV-150, UV-160/160A, UV Mini-1240
Shimadzu 6500AA, AA660, AA667, CS 930, RF-530, RF-535, RF-551, RF-10A
Shimadzu SP4, SPD-2A, SPD-6A, SPD-6AV, SPD-10A, SPD-10Avp, SPD-10AV, SPD-10Avvp
Shimadzu SPD-M10A, SPD-M10AV, SPS-M10Avp, SPD-20A, SPD-20AV, SPD-M20A

Perkin Elmer AAS 1100, 1100(B), AAS 2100, 4100, AAS 3100, 3110, 3300
Perkin Elmer AAnalyst 600, 700, 800, AAnalyst 100, 200, 300, 400
Perkin Elmer Lambda 1, 2 & 2S, Lambda 3 & 3B, Lambda 5, 6, 7 & 9, Lambda 650, 800, 900, 950
Perkin Elmer Lambda 10, 11, 12 Lambda 14, 14P, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 40, 40P, 45
Perkin Elmer Lambda BIO, Lambda Array 3840, LC-480 Photo Diode Array
Perkin Elmer Series 200 UV/Vis, Series 200 DAD, Series 200 Fluoresc
Perkin Elmer 272, 280, 460, 360, 370, 372, 373 & 380, 400, 410, 420, 430
Perkin Elmer 2280, 2380, 3030, 4000, 5000, 5100, Integral 2000, Integral 4000
Perkin Elmer LC55, LC65T, LC75, LC85, LC85B, LC90, LC95, LC135, LC235 LC 290, LC 295, LC 480
Perkin Elmer M46, M57, M55, M550, M551, M550S, M551S, M552, M554, M555, M559 M559A

Waters 450, 470, 474, 480, 480LC, 481LC, 481, 481 AZ, 484, 486, 486LC, 2996, 990, 991, 
994, 996,

Waters Lambda max, Alliance 2487, 2488, LC-Module 1
Unicam Solaar 929, 939, Solaar 959, 969, Solaar M5, Solaar M6
Unicam Helios Alpha, Hellios II, Helios Beta, Helios Delta, Helios Gamma, Epsilon
Unicam UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV300, UV400 UV500, UV550
Unicam PU8200, PU8400, PU8600, PU8620, PU8625, PU8650, PU8675, SP8675
Unicam SP8, SP6, SP192, SP600, SP700, SP800, SP8100, SP8150, SP8200
Unicam SP8400, PS8500, SP8600, SP8620, SP8625,SP8650, SP1960, SP6400, SP6450, SP30UV
Unicam serii SP1700, SP1750, SP1800, SP8000, SP8100, SP8800, SP500
Unicam LC3, LC/UV
Thermo CE 100, CE500, CE1000, CE 2000, LC304
Thermo FL 2000, FL 3000, Focus (2000), Surveyor
Thermo Linear 200, Linear 201, Linear 203, Linear 204, Linear 205, Linear 206
Thermo UV-100, UV-150, UV-200, UV-1000, UV-2000, UV-3000, UV-6000 LP
Thermo SP 100, SP 200, SP 770, SP 970
Thermo SP8200, SP8400, SP8440, SP8450, SP8480, SP8490, SP8773 (XR)

Varian SpectrAA10, SpectrAA20, SpectrAA30, SpectrAA40, SpectrAA250, Spectra 220FS, 240FS, 
280FS

Varian AA275 AA400 AA475 AA775 AA875 AA975 AA1275 AA 3000 AA1475
Varian Cary 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 17D & 18 Cary 50, 100, 210, 219
Varian Cary 300, 400, 500, Cary 2200 Cary 2300 Cary 2400
Varian Vista 5000, 5500
Varian ProStar 310, 320, 325, 330 PDA, 335, 340, 345, 363
Varian UV10, UV50, UV100, UV200, UV 634, UV 635, UV Super Scan

Shimadzu

P702

Hitachi

P703

Varian

P706

GBC

P701

Perkin Elmer

P712

Waters

P716
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Oferujemy roztwory modyfikatorów matrycy do bezpłomieniowej AAS oraz roztwory buforowe do techniki 
płomieniowej.

Modyfikatory matrycy

Modyfikator
Stężenie 

modyfikatora Stężenie 
kwasu

Objętość 
opakowania 

[cm3]
Nr katalogowy

[ppm] [%]

Mg(NO3)2 20 000 2 5% HNO3 100 M-003-03-1

Pd(NO3)2 2 000 0,2 5% HNO3 100 M-003-06-1

Pd(NO3)2 20 000 2 5% HNO3 100 M-003-09-1

Ca(NO3)2 20 000 2 5% HNO3 100 M-003-12-1

NH4H2PO4 400 000 40 2% HNO3 100 M-003-15-1

NH4NO3 50 000 5 2% HNO3 100 M-003-18-1

Pd 
Mg(NO3)2

3 000 
5 000

0,3 
0,5 1% HNO3 100 M-003-19-1

Ni(NO3)2 50 000 5 5% HNO3 100 M-003-21-1

Pd 10 000 1 10% HNO3 100 M-95-010-1

Mg(NO3)2 10 000 1 1% HNO3 100 M-95-012-1

Ni(NO3)2 10 000 1 4% HNO3 100 M-95-014-1

NH4H2PO4 10 000 1 1% HNO3 100 M-95-016-1

Pd
&

750 0,075
10% HNO3 100 M-95-020-1

Mg(NO3)2 500 0,05

Mg(NO3)2 2 500 0,25 2% HNO3 100 M-95-021-1

Mg(NO3)2 300 0,03 1% HNO3 100 M-95-025-1

Ni(NO3)2 1 000 0,1 5% HNO3 100 M-95-026-1

NH4H2PO4 &
10 000 1

1% HNO3 100 M-95-028-1
Mg(NO3)2 500 0,05

Pd
&

1 500 0,15
10% HNO3 100 M-95-029-1

Mg(NO3)2 1 000 0,1

Pd
&

1 000 0,1
5% HNO3 100 M-95-030-1

Mg(NO3)2 600 0,06

Mg(NO3)2 3 000 0,3 2% HNO3 100 M-95-031-1

NH4H2PO4 &
10 000 1

2% HNO3 100 M-95-032-1
Mg(NO3)2 600 0,06

Ni(NO3)2 50 000 5 1% HNO3 100 M-95-034-1

NH4NO3 20 000 2 2% HNO3 100 M-95-037-1

Pd
&

3 000 0,3
10% HNO3 100 M-95-038-1

Mg(NO3)2 2 000 0,2

Pd
&

3 000 0,3
10% HNO3 100 M-95-040-1

Mg(NO3)2 4 000 0,4

Wszystkie modyfikatory matrycy dostępne są również w opakowaniach o pojemności 250 mL i 500 mL.

Bufory jonizacyjne

Bufor
Stężenie 
bufora Stężenie 

kwasu
Objętość 

opak. 
[cm3]

Nr katalogowy
[ppm] [%]

CsCl 10 000 1 2% HCl 500 140-003-245

CsNO3 10 000 1 2% HNO3 500 140-003-275

LiCl 20 000 2 2% HCl 500 140-003-305

LiNO3 20 000 1 2% HNO3 500 140-003-335

KCl 10 000 1 2% HCl 500 140-003-365

KNO3 10 000 1 2% HNO3 500 140-003-395

Wszystkie bufory jonizacyjne dostępne są również w opakowaniach o pojemności 100 mL i 250 mL.

Releasing Agents

Bufor
Stężenie 
bufora Stężenie 

kwasu
Objętość 

opak. 
[cm3]

Nr katalog.
[ppm] [%]

La 50 000 1 5% HCl 500 140-003-425

La 50 000 1 5% HNO3 500 140-003-455

Wszystkie bufory dostępne są również w opakowaniach o pojemności 100 mL i 250 mL.

Modyfikatory matrycy i roztwory buforowe

AKCESORIA AAS
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PERKIN ELMER
B0105197(5 szt.)
B0135653(10 szt.)
B3000342(20 szt.)
B0091504(50 szt.)

B0137113(5 szt.)
B3001253(20 szt.)
B070699(50 szt.)

B0137112(5 szt.)
B0121092(10 szt.)
B3001254(20 szt.)
B0109322(50 szt.)

B0112660(10 szt.)
B3000343(20 szt.)

B0137112(5 szt.)
B0121091(10 szt.)
B3001256(20 szt.)
B0109324(50 szt.)

B0505057(20 szt.)

Platforma dla
B0505057

B0121093(10 szt.)
B3001255(50 szt.)

B0128490 (Set)
B0180363 (set of 5)

B0128495 (Set)
B3130086 (Set of 5)

B0116823(Set)
B0180361(Set of 5)

THERMO JARREL ASH 

THERMO/UNICAM

AGILENT/VARIAN

SHIMADZU

GBC HITACHI 

63-100011-00

63-100012-00

63-100014-00

63-100015-00

63-100023-90
63-100123-90

99-0059-00

Second Grade

Longlife

99-0066-00

Tube preinserted
platform

45-0006-00

45-0004-00

45-0012-00

180-7444

180-7400

190-6003

190-6007
(ANO 6007)

190-6008
(ANO 6008)

190-0028
(ANO 0028)

180-7404

108-7401

9423-393-90031

9423-393-90091

9423-390-95031

9423-393-90081

9423-393-90191

9423-393-95031

9423-393-95091

9423-393-95071

9423-393-95041

9423-393-95081

9423-393-95191

9423-393-95161

9423-393-95011

124544-03

124544-02

Forked platformtube, coated
(without Platform)

130941-00

Forked platform,
pyrolytic graphite
18, 5x4, 5x1 mm

124778-00

124818-00

200-54525RI

200-54520RI

200-54525RI
(old)

200-54520RI
(old)

206-82541RI

206-50588

206-50

P316

P316U

P317

P318

P319

P320

P320P

P321

P322

P323

P328

P305

P306

P307

P308

P315-01

P301

P301-SG

P301L

P301P

P302

P303

P304

P300

P343

P344

P345

P346

P347

P348

P349

P350

P351

P352

P353

P354

P355

P356

P357

P330-14

P330-15

P330-16

P330-17

P330-18

P330-19

P330-20

P330-01

P330-02

P330-03

P330-04

P330-05

P330-06

P330-07

P330-08

P330-09

P330-10

P330-11

P330-12

P330-13

63-100016-00

63-100018-00

63-100017-00

63-100019-00

P312

P313

P314

P315

LEGENDA

Nr katalogowy
np. P301

Nr katologowy producenta AAS
np. 63-100023-90

63-100123-90

P301

Kuwety grafitowe

AKCESORIA AAS
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eVol® XR to unikalne urządzenie – połączenie elektronicznego modułu sterującego i strzykawki – umożliwiające 
niezwykle precyzyjne i dokładne pobranie i zadozowanie małych objętości cieczy.

Automatyczna strzykawka 
do chromatografii gazowej i cieczowej – eVol® XR

AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 

Zalety 
n  Programowany elektroniczny napęd zapewnia powtarzalność 

i precyzję nieosiągalną podczas tradycyjnego, ręcznego pobierania 
i nastrzykiwania próbki.

n  Łatwo wymienialne strzykawki typu XCHANGE® (o objętościach 
5 µL, 50 µL,100 µL, 500 µL i 1 mL) umożliwiają dozowanie objętości 
w zakresie od 200 nL do 1 mL.

n  eVol® XR może być stosowany do precyzyjnego odmierzania 
zarówno roztworów wodnych, jak i rozpuszczalników organicznych 
(w przeciwieństwie do typowych urządzeń pipetujących/dozujących 
wykorzystujących ciśnienie powietrza).

n  Panel sterujący w połączeniu z kolorowym wyświetlaczem 
i przejrzystym menu umożliwia zaprogramowanie strzykawki w prosty 
i intuicyjny sposób.

n  eVol® XR umożliwia łatwe wykonanie kalibracji urządzenia/strzykawki 
zgodnie z wymogami standardów laboratoryjnych (np. GLP, GMP, 
FDA); procedurę grawimetrycznej kalibracji można wykonywać 
w określonych przedziałach czasu, a jej wyniki dla 20 strzykawek 
przechowuje pamięć urządzenia.

Typowe aplikacje:
n  przygotowywanie wzorców kalibracyjnych,

n  dodatki wzorca wewnętrznego,

n  precyzyjne dozowanie roztworów niewodnych,

n  rozcieńczanie próbek.

W zestawie startowym znajduje się urządzenie dozujące, ładowarka, 
statyw oraz 3  strzykawki XCHANGE® o  objętościach 5 µL, 100 µL, 1 mL.

Objętość 
strzykawki

Zakres 
objętości

Kod 
(kolor)

5 µL 0,2 µL – 5 µL

50 µL 2 µL – 50 µL

100 µL 4 µL – 100 µL

500 µL 20 µL – 500 µL

1 mL 40 µL – 1 mL
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Strzykawki do chromatografii gazowej i cieczowej

AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 

W swojej ofercie posiadamy:
n  Strzykawki do autosamplerów GC (ze stałą lub wymienną igłą):

n  Agilent Technologies,

n  Perkin Elmer,

n  Shimadzu,

n  Thermo Scientific,

n  Varian/Bruker,

n  CTC.

n  Strzykawki do autosamplerów LC (ze stałą lub wymienną igłą):

n  CTC,

n  Hitachi,

n  Perkin Elmer,

n  Shimadzu,

n  Thermo Scientific,

n  Waters WISP.

n  Strzykawki do nastrzyków ręcznych LC (ze stałą lub wymienną igłą).

n  Strzykawki mikroobjętościowe:  
0,5 µL - 500 µL (ze stałą lub wymienną igłą).

n  Strzykawki gazoszczelne z teflonowym tłokiem: 
10 µL – 100 mL (ze stałą lub wymienną igłą oraz wymiennym tłokiem).

Diamentowa Seria Strzykawek SGE
Nowa seria strzykawek SGE (Diamond Syringe Range) zapewnia:

n  Rewelacyjną trwałość: 
n  większa odporność na rozpuszczalniki,

n  większy zakres temperatur, w których można używać strzykawki,

n  wzrost płynności ruchu tłoka.

Wszystkie te czynniki wpływają w znaczący sposób na wydłużenie czasu 
użytkowania strzykawek w porównaniu do strzykawek klasycznych.

n  Świetną przejrzystość:
n  strzykawki do autosamplerów różnią się między sobą kolorami, 

co ułatwia użytkownikom szybką identyfikację potrzebnej strzykawki,

n  strzykawki manualne posiadają bardzo wyraźną skalę w kolorze 
czarnym oraz białe tło, dzięki czemu pobranie żądanej objętości staje 
się bezproblemowe.

n  Niespotykaną dokładność:
nowe rozwiązania w budowie strzykawek, redukujące problem 
zanieczyszczenia próbki przez pozostałości zalegające w strzykawce:

n  lepsze dopasowanie pomiędzy końcem tłoka a punktem „zero” 
strzykawki,

n  lepsze dopasowanie pomiędzy uszczelką PTFE a szklaną częścią 
strzykawki,

n  stabilniejsze mocowanie igły w strzykawce.
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Firma SGE Analytical Science oferuje wkładki  
do chromatografów gazowych firm:
n Agilent Technologies,

n PerkinElmer,

n Shimadzu,

n Thermo Scientific,

n Varian/Bruker,

n ATAS optic,

n DANI.

Dobór odpowiedniego linera oraz odpowiednie parametry nastrzyków 
znacząco wpływają na wyniki analizy, zwiększając pole powierzchni pików 
oraz obniżając granice wykrywalności nawet o 300%. Aby ułatwić wybór 
dla użytkownika, wkładki zostały oznaczone kolorami odpowiadającymi 
ich geometrii i rodzajowi nastrzyku. Dodatkowo dostarczane są w 
komplecie z o-ringami. Każda partia wkładek jest testowana pod kątem 
aktywności przy użyciu metody EPA 8081B. Każde opakowanie zawiera 
certyfikat potwierdzający najwyższą jakość produktu.

�

Kolumny kapilarne i linery (wkładki)  
do chromatografii gazowej

AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 

Typy kolumn kapilarnych:
n  BP1 (100% polisiloksan dimetylu) – niepolarna, do wszystkich analiz 

rutynowych w przemyśle,

n  BP1 PONA (100% polisiloksan dimetylu) – niepolarna, do analiz PONA,

n  SolGel-1ms (100% polisiloksan dimetylu) – niepolarna, odporna na 
wysokie temperatury, wykorzystywana w MS,

n  BPX1 (100% polisiloksanu dimetylu) – niepolarna, stosowana 
w przemyśle petrochemicznym,

n  BP5 (5% fenyl, 95% metylopolisiloksanu) – kolumna o doskonałych 
parametrach temperaturowych,

n  BP5MS (5% fenyl polisilfenylenosiloksan)  
– wysokotemperaturowa (max. 350 °C), idealna dla ok. 80% 
rutynowych analiz i oznaczeń śladów związków,

n  BPX5 (5% fenyl, 95% polisilfenylenosiloksan) – MS -premium  
(max. 370 °C), do analiz pestycydów, leków, węglowod. i fenoli,

n  CYDEX -B (chiralna)- do rozdzielania izomerów optycznych,

n  HT5 (5% fenyl, 95% polikarboranosiloksan) – wysokotemperaturowa 
(max. 480 °C), do aplikacji petrochemicznych,

n  HT8 (8% fenyl, 92% polikarboranosiloksan) – do analiz 
polichlorowanych bifenyli (PCB),

n  BPX35 (35% fenyl, 65% polisilfenylenosiloksan) – MS -premium  
(max. 370 °C), do analiz herbicydów i związków aromatycznych,

n  BPX608 (35% fenyl, 65% polisilfenylenosiloksan) – do analiz 
chlorowanych pestycydów i herbicydów,

n  BPX -VOLATILES (cyjanopropylfenyl polisiloksan) – polarna, do analiz 
lotnych zw. organicznych (EPA 624) i alkoholi,

n  BP624 (cyjanopropylfenyl polisiloksan)- polarna, do analiz lotnych  
zw. organicznych (EPA 624), alkoholi oraz do USP G43,

n  BP10 (1701) (14% cyjanopropylfenyl, 86% polisiloksan) 
– do rozdziału chlorowanych pestycydów (EPA 608 i 8081),

n  BPX50 (50% fenyl, 50% polisilfenylenosiloksan) – średnio -polarna,  
MS -premium (max. 370 °C), do aplikacji farmaceutycznych,

n  SolGel -WAX (glikol polietylenowy PEG) – unikalna technologia 
wysokotemperaturowej (do 300 °C), kolumny polarnej,

n  BP20(Wax) (glikol polietylenowy PEG) – silnie polarna, do analiz 
alkoholi, ketonów i aldehydów oraz izomerów aromatycznych,

n  BP21 (FFAP) (oczyszczony glikol polietylenowy) – silnie polarna, 
do analiz wolnych kwasów tłuszczowych,

n  BPX70 (70% cyjanopropyl, 30% 
polisilfenylenosiloksan) – MS -premium (max� 260 
°C) do analiz FAME,

n  BPX90 (90% cyjanopropyl, 10% 
polisilfenylenosiloksan) – silnie polarna, 
MS -premium (max. 280 °C), związki 
aromromatyczne, zapachowe, przemysł 
petrochemiczny.
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GC-MS
Agilent Technologies (HP)

5971, 5972, GCD Quadrupole 14516
5973/5975  

(bez 5975C) (+ podstawka) Quadrupole 14617

5973/5975  
(bez 5975C) (sam powielacz) Quadrupole 14616

JEOL
K-9 (+ podstawka) Quadrupole 14632

Shimadzu
QP 5000 Quadrupole 14533

Varian
Saturn 2000, 2100, 2200 Ion Trap 14147

LC-MS
Sciex

API 2000 Quadrupole 14610

ICP-MS
Perkin Elmer

ELAN 6000, 6100, 6100 DRC Quadrupole 14210
ELAN 9000, DRC Quadrupole 14217

Thermo Scientific
PQ-3, Excel (Sequent�) Quadrupole 14562A
PQ-3, Excel (Simultan�) Quadrupole 14214

TOF
Comstock

MiniTOF TOF 14824
GBC

OptiMass TOF 14834H

Isotope Ratio
Nu Instruments

Nu Plasma Magnetic Sector 14143
Nu Plasma with filter Magnetic Sector 14144

Thermo Scientific
MAT 262 Magnetic Sector 14150HM9

Generic
Generic

Magnetic Sector 14150H

SIMS
CAMECA

3F, 4F Line of Sight 14133
5F, 6F SIMS Line of Sight 14133H

Inficon
SEV 217 Magnetic Sector 14140

Firma Adaptas Solutions Pty Ltd jest światowym liderem w konstrukcji i produkcji detektorów dla potrzeb 
spektrometrii mas. Niezwykle szeroka i zróżnicowana oferta modeli dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów 
spektrometrów masowych ICP-MS, GC-MS, LC-MS/MS i MALDI i większości modeli analizatorów, (kwadrupol, 
pułapka jonowa, sektor magnetyczny oraz analizator czasu przelotu). Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu 
w produkcji, powielacze elektronowe są najbardziej zaawansowane spośród dostępnych dziś detektorów 
i charakteryzują się wysoką wydajnością pracy. Wysokiej jakości, chronione prawem patentowym dynody, są 
podstawowym elementem konstrukcyjnym powielaczy elektronowych. Elektrony uderzając w każdą kolejną dynodę 
powodują wybijanie coraz większej liczby elektronów z kolejnych dynod (wtórna emisja elektronów). Dzięki 
kaskadowemu wzmocnieniu sygnału powielacze elektronowe są bardzo czułymi detektorami. Materiał, z którego 
wykonane są powielacze elektronowe, jest bardzo trwały w kontakcie z powietrzem, dzięki czemu mogą być one 
przechowywane poza urządzeniem przez wiele lat.

Powielacze elektronowe

AKCESORIA 

Zalety:
n  czułość detektora jest zoptymalizowana dla konkretnego typu 

spektrometru masowego,

n długi czas eksploatacji,

n  2-letnia gwarancja producenta (okres przechowywania),

n duża dynamika zakresu pomiarowego.
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Oferujemy szeroką gamę zaawansowanych produktów dla każdej aplikacji. Naczynia laboratoryjne wykonane 
z PFA lub FEP zapewniają doskonałą odporność chemiczną, uproszczone mycie, szeroki zakres temperatur pracy, 
obojętność chemiczna i długoterminową stabilność.

Akcesoria teflonowe

AKCESORIA

Oprzyrządowanie i wiedza techniczna firmy Savillex pozwala na formowanie niestandardowych i specjali-
stycznych produktów mających sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom dotyczącym działania. Na 
specjalne życzenie oferujemy praktyczne rozwiązanie dla konkretnego zastosowania.

Niestandardowe wykonania

Naczynia laboratoryjne:
n butelki,

n vialki,

n kolby,

n słoiki,

n naczynka mineralizacyjne,

n wężyki,

n płuczki,

n mikrokolumny,

n armatura,

n rurki.

Charakterystyka PFA:
n  odporność chemiczna 

odpowiadająca PTFE,

n  maks. temp. pracy 260 °C,

n  zachowuje właściwości 
antyadhezyjne PTFE,

n najwyższa czystość.

Charakterystyka FEP:
n  odporność chemiczna dobra, 

ale nieco mniejsza niż PFA / PTFE,

n temp. pracy. 200 °C,

n nieco mniej czysty niż PFA.

Oferujemy systemy wprowadzania próbek do aplikacji ICP / ICP-MS wykonane z PFA. Wszystkie elementy są 
precyzyjnie uformowane z PFA i są chemicznie odporne na wszystkich typowych matrycach. Są one idealne 
do ochrony środowiska, aplikacji geologicznych, biologicznych i półprzewodnikowych, a także są kompaty-
bilne z większością urządzeń ICP. Linia systemów wprowadzania próbki zapewnia funkcje i zalety elementów 
PFA bez wygórowanych kosztów.

Systemy wprowadzania próbek

Oferujemy:
n nebulizery C-Flow,

n nebulizery X-Flow,

n komory mgłowe,

n zestawy odporne na HF.

Aplikacje:
n półprzewodniki,

n urządzenia medyczne,

n farmaceutyczne,

n przemysłowe,

n lotnicze.
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Naczynka do autosamplerów

Wykonanie Objętość Wykonanie
-kształt-

Zastosowania
-roztwory- Opakowania Nr katalogowy Wygląd

PS (polistyren) 0,25 / 0,5 mL układ stożkowy kwaśne i zasadowe 1000 szt.

PS (polistyren) 1,5 mL układ stożkowy kwaśne i zasadowe 1000 szt. i 3000 szt. PerkinElmer 
B0119079

PS (polistyren) 2,0 mL płaski spód kwaśne i zasadowe 1000 szt. i 3000 szt.

PE (polietylen) 2,0 mL układ stożkowy większość roztworów 
oraz próbki organiczne 1000 szt. i 3000 szt.

Varian 9910028200 
PerkinElmer 
B0087056

PE (polietylen) 2,0 mL układ stożkowy większość roztworów 
oraz próbki organiczne 1000 szt. i 3000 szt.

PE (polietylen) pokrywki 500 szt. do naczynek 
5637901/02/03

PFA (teflon) 1,5 mL układ stożkowy kwaśne i zasadowe 
w tym HF 20 szt. PerkinElmer 

B0087600

50 mL układ stożkowy kwaśne i zasadowe 100 szt. i 500 szt.

15 mL układ stożkowy kwaśne i zasadowe 100 szt.

PS (polistyren) 20 mL układ stożkowy kwaśne i zasadowe 200 szt.

Naczynka do autosamplerów

AKCESORIA 
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140 mm

430 mm

Nr  
katalogowy

Kolor stoperów/zacisków Średnica 
wewn. 
[mm]

Varian/
Agilent

Thermo/
TJA

PerkinElmer Leeman Spectro

PVC – 2 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.030.002 orange red 0,19 N0695476
GBC-020.030.003 orange blue 0,25 N0773117
GBC-020.030.004 orange green 0,38 N0777110 47201037
GBC-020.030.005 orange yellow 0,51 N0777476
GBC-020.030.006 orange white 0,64 3710046900 47101001
GBC-020.030.007 black black 0,76 3710027200 9908587 309-3552
GBC-020.030.008 orange orange 0,89 309-3551 47101003
GBC-020.030.009 white white 1,02 3710034400
GBC-020.030.010 red red 1,14 9908585 309-3538
GBC-020.030.011 gray gray 1,30 3710034500 47501010
GBC-020.030.012 yellow yellow 1,42 N0777521
GBC-020.030.019 yellow blue 1,52 9923536 47101006
GBC-020.030.013 blue blue 1,65 3710034600 47101014
GBC-020.030.022 blue green 1,75 47101005
GBC-020.030.014 green green 1,85 N0777518
GBC-020.030.015 purple purple 2,06 N0777561
GBC-020.030.016 purple black 2,29
GBC-020.030.021 black white 3,18 N8122012 47101004

PVC – 3 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.033.002 orange red orange 0,19
GBC-020.033.004 orange green orange  0,38 130177-06
GBC-020.033.007 black black black 0,76 B0506058
GBC-020.033.008 orange orange orange  0,89 130177-00
GBC-020.033.009 white white white 1,02
GBC-020.033.010 red red red 1,14 130177-01 B0193160
GBC-020.033.015 purple purple purple 2,06 B0199034
GBC-020.033.019 blue yellow blue 1,52 B0193161
GBC-020.033.021 black white black 3,18 B0508310

Solvent Flex – 2 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.030.104 orange green  0,38 N0777874 47501016
GBC-020.030.107 black black 0,76 3710034800 00473550
GBC-020.030.108 orange orange 0,89 47501018
GBC-020.030.109 white white 1,02 3710035000
GBC-020.030.110 red red 1,14 09923037
GBC-020.030.111 gray gray 1,30 3710035200
GBC-020.030.116 purple black 2,29 3710047000
GBC-020.030.121 purple white 2,79 2508080

Solvent Flex – 3 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.033.108 orange orange orange 0,89
GBC-020.033.109 white white white 1,02 B0507692
GBC-020.033.110 red red red 1,14
GBC-020.033.112 yellow yellow yellow  1,42
GBC-020.033.113 blue blue blue 1,65
GBC-020.033.119 blue yellow blue  1,52
GBC-020.034.108** orange orange orange 0,89 1311731-02
GBC-020.034.110** red red red 1,14 78532
GBC-020.034.112** yellow yellow yellow 1,42 78530
GBC-020.034.113** blue blue blue 1,65 131731-00
GBC-020.034.115** purple purple purple 2,06 131731-01

Silicone – 2 stopery/zaciski (opakowanie 6 sztuk)
GBC-020.030.207 black black 0,76 3710044100* 00473552
GBC-020.030.208 orange orange 0,89
GBC-020.030.209 white white 1,02 3710044200* N0777441
GBC-020.030.210 red red 1,14 N0691595
GBC-020.030.211 gray gray 1,30 3710044300* N0777443
GBC-020.030.213 blue blue 1,65 3710044400*
GBC-020.030.221 purple white 2,79 09923448

Silicone – 3 stopery/zaciski (opakowanie 6 sztuk)
GBC-020.033.208 orange orange orange 0,89 130177-02
GBC-020.033.210 red red red 1,14 130177-03

Viton 2 STOP (PK 12)
GBC-020.030.305 orange yellow 0,51 3710043500 N0777446
GBC-020.030.307 black black 0,76 3710043600 N0773118
GBC-020.030.308 orange orange 0,89
GBC-020.030.309 white white 1,02 3710043700 N0777442
GBC-020.030.310 red red 1,14 N0773115
GBC-020.030.311 gray gray 1,3 3710043800 N0777445
GBC-020.030.313 blue blue 1,65 3710043900 N0777447
GBC-020.030.315 purple purple 2,06
GBC-020.030.319 yellow blue 1,52

Viton – 3 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.033.308 orange orange orange 0,89
GBC-020.033.310 red red red 1,14
GBC-020.033.312 yellow yellow yellow 1,42
GBC-020.033.328** orange orange orange 0,89 130177-04
GBC-020.033.322** red red red 1,14 130177-05
GBC-020.033.320** yellow yellow yellow 1,42

Santoprene – 2 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.030.406 orange orange 0,19
GBC-020.030.409 white white 0,38
GBC-020.030.410 red red 1,14 N0773119
GBC-020.030.411 gray gray 1,30 N0777444
GBC-020.030.413 blue blue 1,65
GBC-020.030.414 green green 1,89 N0773116
GBC-020.030.424 black black 1,02

Santoprene – 3 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.033.410 red red red 1,14
GBC-020.033.411 gray gray gray 1,30
GBC-020.033.413 blue blue blue 1,65
GBC-020.033.418 purple purple purple 2,79
* – dostępne również z materiału MARPRENE     ** – 72 mm pomiędzy stoperami

Nr  
katalogowy

Kolor stoperów/zacisków Średnica 
wewn. 
[mm]

Perkin 
Elmer

Thermo

PVC FLARED END 2 – stopery/zaciski (opakowanie 12 stuk)
GBC-020.130.002 orange red 0,19 N0773111
GBC-020.130.003 orange blue 0,25 N0773112
GBC-020.130.004 orange green 0,38 N0777042
GBC-020.130.005 orange yellow 0,51
GBC-020.130.006 orange white 0,64 N0777711 842312051511
GBC-020.130.007 black black 0,76 N0777043
GBC-020.130.008 orange orange 0,89
GBC-020.130.009 white white 1,02 842312051521
GBC-020.130.010 red red 1,14
GBC-020.130.011 gray gray 1,30
GBC-020.130.013 blue blue 1,65
GBC-020.130.015 green yellow 0,44 N0773113
GBC-020.130.021 black white 3,18

PVC FLARED END – 3 stopery/zaciski (opakowanie 12 stuk)
GBC-020.133.004 orange gray orange 0,38
GBC-020.133.008 orange orange orange  0,89
GBC-020.133.009 white white white 1,02
GBC-020.133.010 red red red 1,14
GBC-020.133.019 yellow black yellow 1,52

Viton FLARED END – 2 stopery/ zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.130.006F orange white 0,64 842312051531
GBC-020.130.009F white white 1,02 842312051541

Solvent Flex FLARED END – 2 stopery/zaciski (opakowanie 12 sztuk)
GBC-020.130.106F orange white 0,64 842312051621
GBC-020.130.109F white white 1,02 842312051631

Wężyki

AKCESORIA 

Wężyki do pomp perystaltycznych  
do wszystkich spektrometrów ICP/ICP-MS.

NOWOŚĆ!

Wężyki typu FLARED. Wężyki posiadają zakończenia o nieco większej średnicy 
- ułatwia to wsunięcie kapilary próbki.

FLARED



Analizator elektrochemiczny EcaFlow 150 GLP

Analizator EcaFlow 150 GLP to automatyczny, sterowany za 
pomocą komputera analizator laboratoryjny, przeznaczony 
do ilościowych oznaczeń zarówno śladowych jak i wysokich 
zawartości metali, półmetali oraz wielu niemetali. 
Zastosowanie podajnika próbek AS-150, mieszczącego 
do 42 próbek, umożliwia pełną automatyzację pomiarów. 
System obsługuje technikę bezwzorcową, krzywej 
kalibracyjnej oraz dodatku wzorca. Dostępnych jest ponad 
70 not aplikacyjnych dla wielu próbek takich jak woda, 
żywność, ścieki, ciecze przemysłowe itp.

Serce urządzenia 
stanowi opatentowana 
elektrochemiczna cela 
pomiarowa z przepływową 
elektrodą roboczą 
wykonaną z inertnego 
materiału. Elektroda 
pomocnicza i elektroda 
porównawcza oddzielone 

są hydrodynamicznie od przepływającego roztworu, dlatego 
produkty reakcji powstałe na elektrodzie pomocniczej nie 
interferują z elektrodą pracującą. Elektroda pracująca może 
być łatwo wymieniona.

Przebieg analizy, włącznie z etapem przygotowania roztworu 
i wykonania krzywej kalibracyjnej, jest w pełni automatyczny 
i bardzo szybki. Metoda jest liniowa w szerokim zakresie 
stężeń – od kilkuset ppt do dziesiątek ppm. Zmiana 
konfiguracji elektrod umożliwia wykonanie praktycznie 
wszystkich rodzajów pomiarów elektrochemicznych. 
Walidacja pomiarów przy pomocy materiałów odniesienia, 
archiwizacja danych oraz wydruk raportów z wykonanych 
analiz są zgodne z wymogami GLP.

Przykładowe aplikacje:
n  Równoczesne oznaczanie Zn, Cd, Pb i Cu w mętnych 

próbkach (poniżej),

n  Oznaczanie As (III) i As całkowitego w wodach,

n  Oznaczanie Cr (VI) w czystych i mętnych wodach,

n  Siarczyny w winach,

n  Chlorki (Cl-) w żywności,

Przenośny analizator kulometryczny PCA2
Przenośny analizator kulometryczny PCA przeznaczony jest 
do analiz laboratoryjnych oraz terenowych metali ciężkich, 
półmetali oraz wielu niemetali w wodnych roztworach 
próbek w szerokim zakresie stężeń od sub-µg/l do kilku g/l.

Dzięki możliwości pracy z akumulatorem urządzenie 
przystosowane jest do pomiarów wykonywanych w terenie. 
Analizy są w pełni automatyczne, a roztwór próbki 
transportowany jest do elektrochemicznej celi pomiarowej 
za pomocą małej, wydajnej pompy perystaltycznej. Po 
zakończeniu analizy wynik jest wyświetlany na ekranie oraz 
zapisywany w pamięci urządzenia. Urządzenie obsługiwane 
jest za pomocą ekranu dotykowego.

n  Automatyczna analiza metali, półmetali i niemetali,

n  Solidna przenośna konstrukcja,

n  12-godzinne działanie w terenie przy zasilaniu 
z akumulatora,

n  Gotowe do użycia aplikacje,

n  Szeroki zakres oznaczanych stężeń, od sub-µg/l do kilku g/l,

n  Możliwość pomiaru próbek zabarwionych i mętnych,

n  Wymiary (szer./gł./wys.): 27 × 24.6 × 12.4 cm,

n  Ciężar: 2,9 kg,

n  Zasilanie: 100-240V/ 50-60Hz / akumulator: Ni-MH, 
14,4V/4,5 Ah. 

Analizator on-line EcaMon SaFIA.
EcaMon SaFIA jest kompaktowym urządzeniem składającym 
się z jednostki analitycznej – analizatora elektrochemicznego 
i jednostki sterującej umieszczonych w przemysłowym 
standardzie obudowy rack 19”. Urządzenie działa w pełni 
automatycznie. Przepływ roztworów (próbka, elektrolit 
nośny, odczynnik) zapewnia pompa perystaltyczna.

Typowe aplikacje obejmują oznaczanie: Ag, NH3, As, BrO3
–, 

Br-, Cd, Cl-, ClO2
-, Co, Cr(VI), Cu, EDTA, Fe, Hg, I-, Mn, Ni, 

NO3-, Pb, Sb, Se, Sn, S2-, Tl, Zn w zakresie 0,1 µg/L - 10 g/L.

Analizatory laboratoryjne, przenośne i przemysłowe

ANALIZATORY ELEKTROCHEMICZNE 
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