
KATALOG PRODUKTOWY



Fundacja Santnera
Od 2003 roku właścicielem 

fi rmy Anton Paar jest Fundacja 
Santnera, organizacja non-

profi t wyłącznie i bezpośrednio 
zajmująca się działalnością 

charytatywną. Fundacja 
wspiera niekomercyjne badania 

naukowe w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych, 

służące pożytkowi publicznemu, 
związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom oraz 
wspomaganiem rehabilitacji 

osób uzależnionych od 
narkotyków.

Firma Anton Paar opracowuje, produkuje, 
prowadzi dystrybucję i zapewnia pomoc 
w zakresie przyrządów analitycznych 
wykorzystywanych na całym świecie do 
badań, rozwoju i kontroli jakości.

Od czasu gdy Anton Paar założył w 1922 
roku swój jednoosobowy warsztat, austriacka 
spółka nieustannie poszukuje nowych 
sposobów, aby łączyć bardzo precyzyjne 
rozwiązania inżynierskie z naukową 
dociekliwością. Obecnie zatrudnia ponad 
3 400 pracowników i prowadzi działalność 
w ponad 110 krajach na całym świecie.

Firma Anton Paar jest światowym liderem 
w dziedzinie pomiarów gęstości, oznaczania 
stężenia rozpuszczonego CO2 oraz reometrii. 
Do klientów firmy Anton Paar należą najwięksi 
międzynarodowi producenci napojów 
bezalkoholowych, browary, przedsiębiorstwa 
z branży paliwowej, spożywczej, chemicznej, 
farmaceutycznej i wielu innych.

W firmie Anton Paar nawiązujemy 
długoterminowe relacje z naszymi klientami i 
pracownikami, jak również jesteśmy świadomi 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
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TRADYCJA I 
INNOWACYJNOŚĆ

Nowatorskie rozwiązania 
opierają się na badaniach 
i rozwoju, ale wykraczają 
poza technologię i angażują 
wszystkich pracowników Anton 
Paar. Nowatorstwo jest sztuką 
znajdowania odpowiedzi na 
pytania, które dopiero pojawią 
się w przyszłości.
Klienci potrzebują niezawodnych 
rozwiązań, które są precyzyjne, 
ekonomiczne i łatwe w obsłudze. 
Poniżej wymieniamy kilka 
powodów, dla których nasi 
klienci mogą oczekiwać więcej:

 - Około 16 %obrotu fi rma 
Anton Paar inwestuje w dział 
badań i rozwoju

 - Współpracujemy z czołowymi 
uniwersytetami i instytutami 
badawczymi

 - Produkcja naszych aparatów 
w całości odbywa się na miejscu, 
przy ścisłym przestrzeganiu 
wytycznych dotyczących jakości

 - Tradycyjnie nawiązujemy bliskie 
kontakty z międzynarodową 
społecznością naukową

 - Od wielu lat produkujemy 
urządzenia o bardzo dużej 
precyzji

Anton Paar oferuje gamę 
aparatów, które zapewniają 
pełną zgodność z przepisami i 
możliwość śledzenia procesów 
w celu spełnienia surowych 
norm referencyjnych, jak również 
krajowych i międzynarodowych 
wymagań.

INSTALACJA NA 
MIEJSCU U KLIENTA

Wybrane przez klienta 
rozwiązanie pomiarowe jest 
instalowane na miejscu przez 
certyfikowanych sprzedawców 
lub inżynierów serwisowych 
Anton Paar, zgodnie z 
indywidualnymi wymaganiami.

SIEĆ SPRZEDAŻY I 
SERWISU

Oprócz dostarczania szerokiego 
asortymentu produktów, firma 
Anton Paar spełnia potrzeby 
w zakresie światowej sieci 
sprzedaży i serwisu. Do 
usług klientów są specjaliści 
wyszkoleni i certyfikowani przez 
firmę Anton Paar. Sieć sprzedaży 
firmy Anton Paar obejmuje:

 - 9 lokalizacje produkcyjne

 - 32 fi lii do spraw sprzedaży

 - 50 partnerów dystrybucyjnych

POMOC W ZAKRESIE 
WYBORU ZASTOSOWAŃ

Skorzystaj z wiedzy firmy 
Anton Paar w dziedzinie 
rozwiązań pomiarowych 
dopasowanych do konkretnych 
zastosowań. Firma Anton Paar 
oferuje szeroki zakres rozwiązań 
opartych na wieloletnim 
doświadczeniu technicznym.

AUTORYZOWANY 
SERWIS

Dzięki kompleksowej ofercie 
programów – od zalecanej 
konserwacji prewencyjnej po 
naprawy gwarancyjne i serwis 
awaryjny – Anton Paar zapewnia 
certyfikowane programy 
serwisowe w trakcie całego 
okresu eksploatacji danego
aparatu.

PROGRAMY 
SZKOLENIOWE

Firma Anton Paar zapewnia 
szkolenie klientów oraz zakres 
kwalifikacji dopasowanych 
do każdego poziomu wiedzy. 
Klienci mogą korzystać z porad 
dotyczących przyszłości ich 
rozwiązań oraz z doradztwa w 
zakresie potrzeb związanych 
z pomiarami. Mogą także 
wymieniać informacje z 
inżynierami Anton Paar, którzy 
mają duże doświadczenie w 
swojej dziedzinie zastosowań.

ZGODNOŚĆ Z 
WYMAGANIAMI 
FARMAKOPEI I 
INTEGRALNOŚĆ 
DANYCH

Anton Paar oferuje pakiety 
kwalifikacji farmakologicznej 
dla określonych aparatów w 
celu zapewnienia zgodności z 
wymaganiami zawartymi w tomie 
21 CFR, część 11 oraz GAMP 5 
i USP. Instrumenty są zgodne 
z odpowiednimi metodami 
farmakopei i obejmują niezbędne 
funkcje oprogramowania 
dotyczące zabezpieczeń i 
zgodności.

Solidniejszy 
od innych
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DOKŁADNOŚĆ:

Zawartość alkoholu w piwie/winie: 

0,2 %obj.

alkoholu w napojach alkoholowych 

(ekstrakt <100 g/l): 0,2 %obj.

alkoholu w likierach 

(ekstrakt >100 g/l): 0,4 %obj.

Gęstość: 0,001 g/cm3

ZAKRES POMIAROWY DLA 
ALKOHOLU:

Piwo: od 0,5 %obj. do 15 %obj.

Wino: od 8 %obj. do 20 %obj.

Cydr: 2 %obj. do 10 %obj.

Napoje alkoholowe/likiery: 

od 10 %obj. do 41 %obj.

Sake: od 5 %obj. do 20 %obj.

ZAKRES POMIAROWY, GĘSTOŚĆ:

od 0,95 g/cm3 do 1,2 g/cm3

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

Alkohol: 0,01 %obj.

Ekstrakt brzeczki podstawowej: 

0,03 °Plato

Ekstrakt rzeczywisty: 0.01 %wag.

Ekstrakt pozorny: 0,01 %wag.

TYPOWY CZAS POMIARU:

4 minuty włącznie z napełnianiem

OPCJE:

barwa, pH, mętność, lepkość

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

Alkohol: 0,01 %obj.

CO2: 0,01 g/l (0,005 jedn. obj.)

Ekstrakt brzeczki podstawowej: 

0,03 stopnia Plato

PARAMETRY WYJŚCIOWE:

Alkohol, ekstrakt rzeczywisty, 

ekstrakt brzeczki podstawowej, 

ekstrakt pozorny, CO2, stopień 

fermentacji, wartość energetyczna

PARAMETRY OPCJONALNE:

Barwa, pH, mętność, O2

Miernik alkoholu i ekstraktu: 
Alex 500

Alex 500 to kompaktowy miernik 
alkoholu i ekstraktu, który nadaje 
się do przeprowadzania analiz piw, 
win, napojów alkoholowych i likierów. 
Oprócz ustalenia zawartości alkoholu 
i ekstraktu, urządzenie w dowolnym 
momencie wyznaczyć może także 
takie powiązane parametry jak 
kaloryczność. Alex 500 dokładnie 
mierzy wszystkie rodzaje próbek 
we wszystkich krokach procesu 
technologicznego. Dotyczy to 
zarówno moszczu, brzeczki, zacieru, 
jak i procesu fermentacji i mieszania 
oraz nalewania do butelek.

System do badania piwa 
Alcolyzer

System Alcolyzer Beer ME w 
połączeniu z gęstościomierzem 
DMA M umożliwia określenie 
zawartości alkoholu, ekstraktu 
rzeczywistego, pozornego i brzeczki 
podstawowej oraz innych ważnych 
parametrów jakościowych dla 
wszystkich rodzajów piwa, włącznie 
z piwem niskoalkoholowym i 
bezalkoholowym, mieszankami 
piwnymi, cydrem i trunkami 
słodowymi. Opatentowana metoda 
pomiaru w zakresie bliskiej 
podczerwieni (NIR) eliminuje wpływ 
innych składników próbki na pomiar 
zawartości alkoholu i zapewnia tym 
samym wysoce dokładne wyniki.

Analizator piwa w opakowaniu 
PBA-B M

PBA-B M określa wszystkie istotne 
parametry jakościowe, takie jak 
stężenie alkoholu, ekstrakt brzeczki 
podstawowej, stężenie CO2, O2, 
pH oraz zmętnienie we wszystkich 
rodzajach piwa, włącznie z piwem 
niskoalkoholowym i bezalkoholowym.
Po automatycznym napełnianiu 
bezpośrednio z opakowania i bez 
konieczności przygotowywania 
próbek, wszystkie parametry są 
ustalane jednocześnie i wyświetlane 
już po 4 minutach.

B
ad

an
ie

 n
ap

oj
ów

 a
lk

oh
ol

ow
yc

h

D
A

N
E

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 

ZAKRES POMIARU:

od 0 %obj. do 20 %obj. alkoholu

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

0,01 %obj. alkoholu

TYPOWY CZAS POMIARU:

mniej niż 3 minuty włącznie z 

napełnianiem

MODUŁY OPCJONALNE:

pH ME, HazeQC ME, DMA M, 

Xsample 320 / Xsample 520

ZAKRES POMIARU:

Zawartość alkoholu: od 0 %obj. 

do 20 %obj.

CO2: 0 g/l do 12 g/l 

(od 0 jedn. obj. do 6 jedn. obj.)

O2 (opcja): od 0 ppm do 4 ppm

pH (opcja): od 0 do 14 pH

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

Zawartość alkoholu: 0,01 %obj.

CO2: 0,01 g/l (0,005 jedn. obj.)

O2 (opcja): ±2 ppb

pH (opcja): do 0,02 [pH]

PARAMETRY WINA:

Etanol, fruktoza, glukoza, 

kwasowość miareczkowa, kwasy 

lotne, kwas jabłkowy, kwas 

winowy, kwas mlekowy, pH, 

gęstość, ekstrakt, glicerol

DODATKOWE PARAMETRY 
MOSZCZU I MOSZCZU 
SFERMENTOWANEGO:

Ciężar moszczu, azot przyswajalny 

przez drożdże

TYPOWY CZAS POMIARU:

mniej niż 1 minuta

Alcolyzer Wine M

Alcolyzer Wine M mierzy zawartość 
alkoholu w winie, winie musującym, 
cydrze i sake, opatentowaną metodą 
pomiaru NIR. Inne składniki wina nie 
wpływają na wyniki analizy zawartości 
alkoholu.
W połączeniu z gęstościomierzem, 
system może być używany do 
oznaczania ekstraktu całkowitego 
próbki. W typowym czasie 
pomiarowym wynoszącym tylko 3 
minuty, urządzenie podaje powyższe 
parametry.

Analizator wina i wina 
musującego w opakowaniu: 
PBA-W

Modułowy PBA-W M system ustala 
wszystkie wymagane parametry win 
i win musujących takie jak stężenie 
alkoholu, ekstrakt, stężenie CO2, O2, 
pH oraz mętność po pobraniu próbki 
bezpośrednio z opakowania bez 
konieczności jej przygotowywania.
Po automatycznym napełnieniu, 
wszystkie parametry wyświetlane są 
w ciągu 4 minut.

Analizator do win FTIR: 
Lyza 5000 Wine

Lyza 5000 Wine to rozwiązanie do 
analizy wina, moszczu i moszczu 
sfermentowanego z wstępnie 
zainstalowanymi wzorami ponad 13 
parametrów, w tym etanolu, cukrów 
i profilu kwasowego. Analizator 
FTIR może być wykorzystywany 
jako urządzenie samodzielne, 
zautomatyzowane do celów dużej 
przepustowości, lub podłączone 
do urządzeń bazowych – 
gęstościomierzy i mierników stężenia 
alkoholu Anton Paar – w celu 
uzyskania najwszechstronniejszych 
wyników analizy wina.
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DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
ALKOHOLU:

0,2 %obj. (Snap 41)

0,1 %obj. (Snap 51)

POWTARZALNOŚĆ (ODCH. 
STAND.), ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU:

0,1 %obj. (Snap 41)

0,05 %obj. (Snap 51)

ZAKRES POMIAROWY DLA 
ALKOHOLU:

od 0 %obj. do 100 %obj.

ZAKRES POMIAROWY 
TEMPERATURY:

od 5 °C do 30 °C (Snap 41)

od 0 °C do 40 °C (Snap 51)

Snap 51: Dostępne PQP-S

ZAKRES POMIARU:

Zawartość alkoholu w napojach 

alkoholowych: 

od 35 %obj. do 65 %obj.

Zawartość alkoholu w likierach: 

od 15 %obj. do 40 %obj.

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,01 %obj.

TYPOWY CZAS POMIARU:

od 3 do 4 minut

PARAMETRY OPCJONALNE:

pH, barwa, zmętnienie

ZAKRES POMIARU:

Piwa: 

0 %obj. do 12% obj.

Wino: 

0 %obj. do 20 %obj.

Napoje alkoholowe: 

35 %obj. do 65 %obj.

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

0,01 %obj.

PARAMETRY OPCJONALNE:

pH, barwa, zmętnienie

Przenośne mierniki stężenia 
alkoholu w destylatach: 
Snap 41, Snap 51

Przenośny miernik stężenia alkoholu 
Snap 41/51 pozwala określić 
stężenie alkoholu w bezcukrowym, 
wysokoprocentowym destylacie 
o różnej mocy, dzięki czemu 
możliwe stało się wyeliminowanie 
hydrometrów w gorzelniach. To 
urządzenie pozwala na przejście 
małych gorzelni w erę cyfrowych 
pomiarów. Jest to przenośny 
przyrząd dzięki któremu można 
wykonywać pomiary próbek 
bezpośrednio w zbiorniku, w zaledwie 
kilka sekund. Wyniki są wyświetlane 
w jednostkach % obj. lub °Proof.

Systemy do analizy napojów 
alkoholowych i likierów

System analityczny Alcolyzer 
przeznaczony do napojów 
alkoholowych służy do określania 
najważniejszych parametrów 
produkcyjnych tych napojów: 
zawartości alkoholu i ekstraktu 
całkowitego. Dodatkowe moduły do 
pomiaru zmętnienia, pH i koloru mogą 
być zastosowane w celu uzyskania, 
przystosowanego do potrzeb klienta 
systemu. Rozszerzenie układu o 
polarymetr  MCP 100 umożliwia  
pomiar stężenia alkoholu w zakresie 
od 15 do 40% obj. w napojach 
zawierających sacharozę lub cukier 
inwertowany.

Uniwersalny moduł do 
pomiarów alkoholu: 
Alcolyzer ME

Model Alcolyzer Analyzing System 
to uniwersalne urządzenie do analizy 
napojów alkoholowych. Urządzenie 
mierzy zawartość alkoholu w różnych 
napojach alkoholowych, takich jak 
alkohole wysokoprocentowe, wina 
oraz piwa. Opcjonalne moduły 
pomiaru pH, barwy i zmętnienia 
są dostępne w celu umożliwienia 
przeprowadzania wydajnej analizy 
wymaganych parametrów kontroli 
jakości za pośrednictwem jednego 
systemu pomiarowego.
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STANDARDOWE METODY:

ASTM D6371, EN 116, EN 16329, 

JIS K 2288, IP 309

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

-60 °C do 45 °C

PROFILE CHŁODZENIA:

Programowalne: 

krokowy lub liniowy 

(od 6 °C/godz. do 100 °C/godz.)

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI:

1000 wyników

90 programów użytkownika

STANDARDOWE METODY:

ASTM D5, ASTM D217, 

ASTM D937, ASTM D1321, 

ASTM D1403, ASTM D7342, 

ISO 2137, ISO 6873, EN 1426, 

EN 13179-2, JIS K 2207, 

JIS K 2235, DIN 51579, 

IP 50, IP 179, IP 310, IP 376, 

Farmakopea Europejska 2.9.9.

ZAKRES POMIARU:

Do 80 mm

GROMADZENIE DANYCH:

200 pomiarów

STANDARDOWE METODY:

ASTM D36, EN 1427, JIS K 2207, 

AASHTO T53, IP 58

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

do 160 °C

NAGRZEWANIE:

promieniowaniem podczerwonym, 

za pomocą płyty grzejnej 

ROBAX®, z zabezpieczeniem 

przed przelaniem

MIESZANIE:

od 100 do 150 obr/min

STANOWISKA TESTOWE:

2

Tester temperatury 
zablokowania zimnego filtra: 
Callisto 100

W pełni zautomatyzowany, 
kompaktowy tester wartości CFPP 
Callisto 100 jest wyposażony w 
najnowszy moduł Peltiera, który 
umożliwia podłączenie układu 
chłodzenia niezawierającego 
metanolu. Zapewnia on wyjątkową 
jednorodność płaszcza chłodzącego, 
co jest najbardziej krytycznym i 
decydującym parametrem określania 
wartości CFPP.
Aparat Callisto 100 określa możliwość 
działania w niskich temperaturach 
olejów napędowych, biopaliw i 
mieszanek.

Penetrometr: 
PNR 12

Modułowy penetrometr PNR 12 
mierzy automatycznie odporność 
materiału względem przebicia za 
pomocą specjalnie ukształtowanego 
penetratora (igły, stożka, pręta 
lub tarczy). Dużą elastyczność 
zastosowań aparatu zapewniają 
zestawy testowe dla różnych 
norm i zastosowań (bitumin, smar, 
wosk, żywność, kosmetyki lub 
farmaceutyki). Aparat PNR 12 
służy do badania konsystencji i 
plastyczności próbek mających 
postać pasty lub kremu, a także 
półstałych i o dużej lepkości.

Aparat do oznaczania 
temperatury mięknienia: 
RKA 5

Aparat do oznaczania temperatury 
mięknienia wykorzystujący metodę 
pierścienia i kuli automatycznie 
oznacza temperaturę, w jakiej 
substancja osiąga określony stopień 
miękkości. Używa się go do badania 
próbek, które stają się coraz 
bardziej miękkie i mniej lepkie wraz 
ze wzrostem temperatury. W celu 
przeprowadzenia kontroli zgodności 
i łatwego przeprowadzenia testu, 
można skorzystać z wykresu stopnia 
nagrzewania.
Aparat RKA 5 jest wyposażony w 
różne przyrządy do centrowania 
i podawania kuli, które ułatwiają 
badanie bituminu.
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STANDARDOWE METODY:

ASTM D381, ISO 6246, 

DIN 51784, IP 131, IP 540, 

JIS K 2261, FTM 791-3302

TEMPERATURA PRACY:

Z zasilaniem pneumatycznym i 

parowym: do 260 °C

Z zasilaniem pneumatycznym: 

do 246 °C

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

50 ml na stanowisko pomiarowe

STANDARDOWE METODY:

ASTM D1401, ISO 6614

TEMPERATURA PRACY:

od temperatury otoczenia do 

85 °C

OBROTY MIESZADŁA:

od 500 do 1600 obr/min

STANOWISKA TESTOWE:

8 (2 dodatkowe stanowiska 

podgrzewania wstępnego)

STANDARDOWE METODY:

EN 12593, JIS K 2207, IP 80

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

-45 °C do 60 °C

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

 - Studzenie komory testowej za 
pomocą modułu Peltiera

 - Panel dotykowy z dużym 
wyświetlaczem LCD

 - Oprogramowanie BPACon 
(opcjonalne) do zaawansowanych 
analiz

 - Aparat BPM 5 (opcjonalny) 
do roztapiania próbki na 
stalowej płytce

Aparat do oznaczania 
zawartości żywic: GUM

GUM do oznaczania zawartości 
żywic pomaga zapobiec problemom 
z systemem indukcyjnym, dzięki 
pomiarowi nieodparowanych 
pozostałości po paliwie, które mogą 
zalegać i sklejać wloty zaworów. Jest 
on odpowiedni do paliw lotniczych, 
benzyny do silników i innych lotnych 
destylatów. Wielofunkcyjna głowica 
do jednoczesnego pozycjonowania 
wszystkich 5 stanowisk 
pomiarowych zwiększa dokładność, 
bezpieczeństwo i wydajność.
Opcje:
 - GUM dla testów z zasilaniem 
powietrznym lub parowym
 - GUM dla testów tylko z zasilaniem 
powietrznym

Emulsyfikator Herschela: 
DH 5

Emulsyfikator Herschela DH 5 
służy do pomiaru zdolności olejów 
ropopochodnych lub płynów 
syntetycznych do oddzielania 
się od wody. Aparat DH 5 
jest odpowiedni zarówno do 
nowych olejów, jak i będących 
w eksploatacji i zanieczyszczonych 
wodą. Gwarantowana jest stała 
prędkość mieszania, nawet wtedy, 
gdy lepkość próbki zmienia się w 
trakcie testu.

Aparat Fraassa do oznaczania 
temperatury łamliwości: BPA 5

Automatyczny aparat do oznaczania 
temperatury łamliwości służy do 
badania kruchości bituminu w 
niskich temperaturach. Temperatura 
łamliwości Fraassa to temperatura, 
w jakiej w powłoce naniesionej 
na cienką, płaską płytkę stalową 
w trakcie obniżania temparatury i 
zginania powstaje pierwsze pęknięcie.
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ZAKRES SKANOWANIA X-Y:

100 µm x 100 µm

ZAKRES SKANOWANIA Z:

15 µm

TRYBY STANDARDOWE:

Tryb kontaktowy, Dynamiczny tryb 

przerywanego kontaktu (wraz z 

obrazem fazowym), mikroskopia 

sił bocznych, krzywa siły i 

przemieszczenia w nanoidentacji

MAKS. PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA:

10 linii na sekundę

ZAKRES SKANOWANIA X-Y:

50 µm x 50 µm*

ZAKRES SKANOWANIA Z:

10 µm**

TRYBY STANDARDOWE:

Tryb kontaktowy, Dynamiczny tryb 

przerywanego kontaktu (wraz z 

obrazem fazowym), mikroskopia 

sił bocznych, krzywa siły i 

przemieszczenia w nanoidentacji.

 * opcjonalna rozbudowa X-Y do 
 90 µm x 90 µm dostępna

** opcjonalna rozbudowa Z 
 do 12 µm lub 15 µm dostępna

WYMIARY

130 mm x 50 mm x 53 mm

MASA:

450 g

OBSŁUGIWANE SONDY:

3,4 mm x 1,6 mm x 0,3 mm

Mikroskop sił atomowych: 
Tosca 400

Tosca 400 to wysokiej klasy 
mikroskop AFM do dużych 
próbek. Łączy zaawansowaną 
technologię z wydajną i przyjazną 
dla użytkownika obsługą. 
Tosca 400 korzysta z nowej 
filozofii automatyzacji na każdym 
poziomie obsługi, zapewniając w 
pełni automatyczne ustawianie 
lasera, widok kamery z boku 
umożliwiający możliwie największe 
uproszczenie procedury obsługi 
próbki, dostosowane do sekwencji 
badawczej. AFM Tosca to nowa era 
mikroskopii AFM.

Mikroskop sił atomowych: 
Tosca 200

Tosca 200 to przystępny cenowo 
mikroskop AFM do średniej 
wielkości próbek. Wysoki stopień 
automatyzacji i oprogramowanie 
zorientowane na łatwe sterowanie i 
szybką analizę to elementy dostępne 
na każdym poziomie operacji 
urządzenia. Pozwala to znacząco 
skrócić czas otrzymania wyniku i 
uprościć procedurę przeprowadzania 
pomiarów AFM.

Adapter do instalacji sondy 
AFM w Tosca: Probemaster

Opatentowane narzędzie 
Probemaster idealnie nadaje się do 
szybkiej i bezpiecznej wymiany sondy 
AFM. To nowa jakość w świecie 
mikroskopii sił atomowych. Wystarczy 
umieścić dźwignię Probemaster w 
dowolnym miejscu oznaczonego 
obszaru i po prostu wsunąć ją w 
korpus siłownika. Dzięki innowacyjnej 
konstrukcji, narzędzie umożliwia 
szybki i bezpieczny montaż dźwigni 
także przez niedoświadczonych, 
początkujących użytkowników.
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WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI 
URZĄDZENIAMI JAK:

 - Lepkościomierze

 - Gęstościomierze i mierniki 
stężenia

 - Refraktometry Abbemat

 - Polarymetry MCP

 - Cząstkowy analizator 
zużycia PQ

 - Mierniki pH

 - Spektrometry FTIR 

 - Pomiar koloru

 - Analizatory wielkości cząstek

OPROGRAMOWANIE:

 - Oprogramowanie sterujące

 - HTX Interfejs LIMS/SAP

ZASTOSOWANIA:

 - żywność

 - polimery

 - farby i powłoki

 - kosmetyki

 - środki higieny osobistej

 - chemia gospodarcza

Platforma automatyzacji HTX

Dzięki stanowiskowej platformie 
do automatyzacji HTX, można 
zintegrować do dziesięciu różnych 
instrumentów analitycznych, takich 
jak lepkościomierze, gęstościomierze 
lub refraktometry do równoczesnej 
analizy wieloparametrowej.
Jej modułowa koncepcja umożliwia 
w pełni dostosowany do potrzeb 
klienta sposób pracy w zakresie 
kondycjonowania, przygotowania i 
pomiaru próbek. Oprogramowanie 
wykorzystuje standardowe protokoły 
komunikacji, takie jak PROFINET, 
Ethernet, CANOpen i Profibus oraz 
umożliwia integrację LIMS (transfer 
plików, bazy danych, Ethernet).

Automatyczny reometr 
wysokiej wydajności: HTR

Seria urządzeń do automatyzacji 
HTR oferuje zoptymalizowany 
sposób pracy analitycznej dla 
badań reologicznych, w oparciu 
o reometr MCR 702 firmy Anton 
Paar. Rozbudowany zestaw 
funkcji i wbudowana elastyczność 
sprawiają, że jest to idealny wybór do 
zaawansowanych i wysokowydajnych 
prac badawczo-rozwojowych lub do 
celów kontroli jakości.
Dostępnych jest maksymalnie 96 
stanowisk o określonej geometrii 
(np. do stopów polimerów) oraz trzy 
różne geometrie reologiczne (CC, CP, 
PP). Próbki można przechowywać 
w warunkach kontrolowanej 
temperatury do 4 °C.

Automatyczny reometr 
wysokiej wydajności: 
HTR compact

Seria HTR compact oferuje 
zautomatyzowaną obsługę 
próbek i ich kondycjonowanie do 
pomiarów reologicznych za pomocą 
reometrów MCR 102 lub MCR 302 
firmy Anton Paar, w kompaktowej 
i lekkiej konstrukcji. To idealny 
wybór do automatyzacji reologii na 
podstawowym poziomie.
Można skonfigurować 36 próbek 
na dwóch tacach po 18 tygli 
każda. Szuflada na próbki ułatwia 
dodawanie próbek w trakcie pracy. 
Po przeprowadzeniu pomiaru każdej 
próbki uruchamia się automatyczne 
czyszczenie wrzeciona pomiarowego.
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PRZYGOTOWYWANIE PRÓBEK:

Roztwory, mieszaniny, próbki 

pośrednie, homogenizacja

WŁASNOŚCI:

Precyzyjne, wielokanałowe 

dozowanie, zamykanie/

otwieranie, ważenie, połączenie 

z urządzeniami pomiarowymi, 

kontrola temperatury

OPROGRAMOWANIE:

Całkowicie automatyczne 

sterowanie procesem oraz transfer 

danych na bazie sprawdzonych 

standardów przemysłowych

CECHY:

 - Zamykanie i otwieranie pojemników 
na próbki i fiolek z próbkami

 - Próbkowanie pośrednie i 
transferowanie płynów

 - Dozowanie grawimetryczne lub 
objętościowe

 - Identyfikacja naczyń za pomocą 
kodu kreskowego

 - Wytrząsanie próbek przed analizą

 - Dodawanie odczynników lub 
stabilizatorów

 - Monitorowanie i rejestrowanie 
wszystkich etapów za pomocą 
kamer

 - Obserwowanie serii próbek

 - Wykrywanie wycieków

USTALENIE GŁÓWNYCH 
PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH 
NAPOJU W JEDNYM KROKU 
POMIAROWYM.

Alab 5000 określa stężenie CO2, 

O2, gęstość, ekstrakt, °Brix, 

zawartość alkoholu i cukier 

inwertowany z jednej próbki 

określonego produktu końcowego. 

Dodatkowo, określone są także 

główne parametry, takie jak 

skuteczność zamknięcia oraz 

zawartość netto.

PRZESYŁ DANYCH:

system Davis 5 firmy Anton Paar

Automatyczna obsługa 
cieczy i proszków: 
Modular Sample Processor

Modular Sample Processor wykonuje 
automatyczne dozowanie, mieszanie, 
przygotowanie prób pośrednich 
i transferowanie płynów przed 
analizą. Jest on dostępny jako 
samodzielna jednostka stanowiskowa 
lub opcjonalnie może być 
zintegrowany z kompletnymi układami 
zautomatyzowanymi.
Dzięki indywidualnemu 
programowaniu Modular Sample 
Processor doskonale radzi sobie z 
zadanymi czynnościami transportu 
cieczy.

Automatyczne 
przygotowywanie próbek 
do badania obecności 
leków w moczu: 
Procesor do obsługi próbek

Procesor do obsługi próbek zapewnia 
pełną automatykę wszystkich etapów 
między gromadzeniem próbek a 
analizą. Po umieszczeniu próbki w 
uchwycie próbki żadna interakcja 
człowieka nie jest wymagana. 
Procesor do obsługi próbek spełnia 
wymogi laboratoriów badających leki 
w zakresie zapobiegania starzeniu, 
rozwadnianiu lub innym czynnościom 
hartowania próbek do testów. 
Procesor do obsługi próbek pozwala 
zachować i udokumentować łańcuch 
dowodowy od etapu gromadzenia 
próbek po etap wymaganej 
procedury analitycznej.

Automatyczna kontrola 
jakości napojów bezpośrednio 
na linii: Alab 5000

Alab 5000 to w pełni 
zautomatyzowane laboratorium 
kontroli jakości, które w sposób 
ciągły dokonuje pomiarów 
wszystkich kluczowych parametrów 
piwa, napojów bezalkoholowych i 
wody mineralnej bezpośrednio po 
napełnieniu. Składa się z czterech 
modułów: modułu do przekłuwania 
i wytrząsania, modułu do analizy 
napoju, modułu do ważenia w celu 
ustalenia zawartości netto, a także 
modułu pomiaru siły potrzebnej 
do otwarcia opakowania. Jego 
modułowa konstrukcja i niewielkie 
wymiary sprawiają, że doskonale 
nadaje się do nowych instalacji oraz 
istniejących linii produkcyjnych.
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DOKŁADNOŚĆ:

Ekstrakt: 0,3 %wag.

Cukier: 0,3 °Brix

Alkohol: 0,5 %obj.

Minimalna objętość próbki: 2 ml

KOMPATYBILNE SMARTFONY:

System operacyjny urządzeń 

mobilnych: Android 4.3 / iOS w 

wersji 7.0 lub wyższej

Interfejs: Bluetooth Low Energy

DOKŁADNOŚĆ:

0,001 g/cm3

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,0005 g/cm3

ZAKRES POMIARU:

od 0 g/cm3 do 3 g/cm3

MINIMALNA OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

2 ml

DOKŁADNOŚĆ POMIARU GĘSTOŚCI:

0,001 g/cm3

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE) POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,0005 g/cm3

ZAKRES POMIAROWY, GĘSTOŚĆ:

0 g/cm3 do 3 g/cm3

BEZPIECZEŃSTWO SAMOISTNE 
(EX I EX PETROL):

 II 2 G Ex iB IIC T4

MINIMALNA OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

2 ml

DOSTĘPNE PQP-S

Miernik gęstości i 
stężenia: EasyDens

EasyDens wyznacza stężenie 
ekstraktu w brzeczce piwnej, 
zawartość cukru w sokach lub 
alkoholu w bezcukrowych napojach 
alkoholowych. Dodatkowo może być 
stosowany do kontroli fermentacji 
produkowanych w domowych 
warunkach piw i win. Po pobraniu 
darmowej aplikacji do aparatu 
EasyDens wszystkie wyniki można 
wyświetlić na smartfonie w ciągu 
kilku sekund lub wyeksportować do 
komputera PC. W przeciwieństwie 
do szklanych hydrometrów aparatem 
tym można mierzyć wartości z 
całego zakresu odpowiedniego dla 
konkretnego zastosowania.

Przenośny gęstościomierz: 
DMA 35 Basic 

DMA 35 Basic to podstawowy, 
przenośny gęstościomierz umożliwia-
jący pobieranie próbki bezpośrednio 
ze zbiornika dzięki wyposażeniu w 
zintegrowaną pompkę pozwalającą 
na dokonania pomiaru w warunk-
ach terenowych i przemysłowych. 
Wyniki podawane są w jednostkach 
gęstości i stężenia takich jak stopień 
Brix, % obj. alkoholu lub % wag-
owy H2SO4. Dzięki niskiej masie i 
płaskiej konstrukcji, możliwy jest 
wygodny pomiar próbek znajdujących 
się w miejscach trudno dostępnych, 
takich jak np. akumulatory samocho-
dowe przechowywane na wąskich 
stojakach czy beczki z winem.

Przenośne gęstościomierze: 
DMA 35 Standard, Ex oraz 
Ex Petrol, Ampere

DMA 35 to przenośny gęstościomierz 
umożliwiający identyfikację punktów 
próbkowania za pośrednictwem 
technologii RFID, trwający kilka 
sekund pomiar próbek w warunkach 
terenowych oraz bezprzewodowy 
eksport zapisanych wyników za 
pośrednictwem złącza Bluetooth. 
Urządzenie jest odporne na uderzenia 
i wycieki w przypadku zastosowań 
terenowych. Wersje iskrobezpieczne 
mogą być użytkowane w 
strefie zagrożonej wybuchem 
w zastosowaniach w przemyśle 
chemicznym i petrochemicznym.
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DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,001 g/cm3

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE) POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,0002 g/cm3

ZAKRES POMIAROWY 
TEMPERATURY:

15 °C do 40 °C (59 °F do 104 °F)

21 CFR Part 11, 

Farmakopea (US,  UE, JP)

DOSTĘPNE PQP /PQP-S

DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,0001 g/cm3

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE) POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,00005 g/cm3

ZAKRES POMIAROWY 
TEMPERATURY:

15 °C do 60 °C (59 °F do 140 °F)

NORMY:

ASTM D4052, ASTM D5002, 

ISO 12185, 21 CFR Part 11, 

Farmakopea (US, UE, JP)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,0001 g/cm³

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE) POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,00001 g/cm³

ZAKRES TEMPERATURY:

0 °C do 100 °C (32 °F do 212 °F)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

Gęstościomierz: 
DMA 501

DMA 501 to kompaktowy, 
wolnostojący, 3-cyfrowy 
gęstościomierz. Urządzenie 
z łatwością zmieści się w 
ciasnych miejscach w zakładach 
produkcyjnych i magazynach, 
umożliwiając tym samym szybkie 
kontrole jakości w każdym miejscu. 
Wytrzymała konstrukcja oraz 
inteligentny system monitorowania 
warunków klimatycznych umożliwia 
eksploatację poza tradycyjnym 
środowiskiem laboratorium. Nawet 
w przypadku trudnej charakterystyki 
próbki (np. kremy, pasty, żywice), 
urządzenie dostarcza stabilne wyniki 
pomiarów.

Gęstościomierz: 
DMA 1001

Model DMA 1001 posiada wszystko 
co jest wymagane przez przemysłowe 
standardy pomiaru gęstości: 
dokładność pomiaru gęstości do 
czterech miejsc dziesiętnych w 
połączeniu z zapisem zdarzeń oraz 
wsparciem użytkownika. Proces 
napełniania próbek jest monitorowany 
za pośrednictwem kamery 
dostarczającej bardzo ostry obraz 
w czasie rzeczywistym. Urządzenie 
automatycznie wykrywa błędy 
napełniania i dokumentuje wszelkie 
zdarzenia. Dodatkowe zalety: nowa, 
unikalna funkcja jednopunktowej 
adiustacji na wodzie to najszybsza 
metoda uzyskania wysokiej precyzji 
wyników pomiaru.

Gęstościomierz: 
DMA 4100 M

DMA 4100 M zapewnia 
możliwość natychmiastowej 
i łatwej kontroli jakości dzięki 
zastosowaniu rewolucyjnej 
technologii pomiaru gęstości. 
Ten gęstościomierz umożliwia 
uzyskanie 4-cyfrowej dokładności 
i nie jest zależny od warunków 
pracy. Opatentowane rozwiązanie, 
Pulsed Excitation Method, 
zapewnia uzyskiwanie najbardziej 
stabilnych wyników pomiaru 
gęstości, bazujące na głębokim 
zrozumieniu charakterystyki oscylacji. 
Zintegrowana kamera pozwala 
na kontrolowanie w dowolnym 
momencie procedur poprawności  
napełniania.
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DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,0002 g/cm3

ZAKRES TEMPERATURY:

-10 °C do 200 °C

ZAKRES CIŚNIENIA:

0 bar do 500 bar

NORMY:

ASTM D4052, ASTM D5002,

ASTM D8188, ISO 12185

DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,00005 g/cm³

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE) POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,000005 g/cm³

ZAKRES TEMPERATURY:

0 °C do 100 °C (32 °F do 212 °F)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

DOKŁADNOŚĆ POMIARU GĘSTOŚCI:

0,000007 g/cm³

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE) POMIARU 
GĘSTOŚCI:

0,000001 g/cm³

ZAKRES TEMPERATURY:

0 °C do 100 °C (32 °F do 212 °F)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

Gęstościomierz: DMA 4200 M

Gęstościomierz DMA 4200 M służy 
do pomiarów gęstości i gęstości 
względnej próbek o wysokiej 
lepkości. Pomiary takie stosowane są 
w branży petrochemicznej do kontroli 
parametrów ropy naftowej, asfaltu, 
bituminu i gazu płynnego LPG. Nowa 
funkcja Temperfect™ gęstościomierza 
DMA 4200 M umożliwia 
natychmiastowe pomiary gęstości w 
dowolnej temperaturze między 0 °C a 
150°C w ciśnieniu otoczenia. Funkcja 
FillingCheck™ zapewnia zgodność 
wyników z normami ASTM D4052 
oraz ASTM D5002. U-rurka jest 
wykonana ze stopu Hastelloy C276, 
który posiada wysoką odporność 
chemiczną na kwaśne gazy, kwas 
solny i kwas fluorowodorowy.

Gęstościomierz: DMA 4500 M

Tysiące użytkowników na 
całym świecie korzystają z zalet 
gęstościomierzy DMA™ 4500 M 
zapewniających uzyskiwanie 
precyzyjnych wyników pomiarowych 
z dokładnością do 5 miejsc 
dziesiętnych. Uzyskanie takiej 
dokładności możliwe było dzięki 
zastosowaniu opatentowanej funkcji 
Pulsed Excitation Method. Zapewnia 
ona uzyskiwanie najbardziej 
stabilnych wyników pomiaru 
gęstości, której podstawą jest 
głębokie zrozumienie charakterystyki 
oscylacji. Automatyczne wykrywanie 
pęcherzyków gazu to dodatkowa 
weryfikacja procesu napełniania.

Gęstościomierz: DMA 5000 M

Sześciocyfrowa dokładność 
modelu DMA 5000 M czyni 
go najbardziej precyzyjnym, 
cyfrowym gęstościomierzem 
spośród dostępnych urządzeń. 
Opatentowane rozwiązanie, 
Pulsed Excitation Method, zapewnia 
uzyskiwanie najbardziej stabilnych 
wyników pomiaru gęstości, 
których podstawą jest głębokie 
zrozumienie charakterystyki oscylacji. 
Kompensacja wpływu lepkości 
jest dwukrotnie skuteczniejsza 
niż dotychczas. Urządzenie 
jest idealnie przystosowane do 
wymagających aplikacji badawczych 
i sprawdzi się także w jednostkach 
urzędowych oraz organizacjach 
standaryzacyjnych.
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DOKŁADNOŚĆ:

Gęstość: 0.000007 g/cm³

Stężenie: 0,01 % do 0,1 % 

(typowo)

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

Gęstość: 0,000001 g/cm³

Prędkość dźwięku: 0,1 m/s

ZAKRES TEMPERATURY:

0 °C do 100 °C (32 °F do 212 °F)

ZAKRES TEMPERATURY:

-10 °C do 200 °C

ZAKRES CIŚNIENIA:

0 bar do 1400 bar

DOKŁADNOŚĆ POMIARU 
GĘSTOŚCI:

Do 0,0001 g/cm3

WYBÓR PARAMETRÓW:

Gęstość, współczynnik załamania 

światła, skręcalność

optyczna, mętność, lepkość, pH,

prędkość dźwięku, alkohol

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

Miernik gęstości i prędkości 
dźwięku: DSA 5000 M

Model DSA 5000 M to jedyne 
urządzenie łączące sprzęt do pomiaru 
gęstości i prędkości dźwięku. Aparat 
mierzy stężenie roztworów dwu 
i trzyskładnikowych za pomocą 
najdokładniejszej metody dostępnej 
na rynku, czyli Pulsed Excitation 
Method. Działy kontroli jakości i 
działy badawczo rozwojowe w 
wielu różnych branżach korzystają 
z unikalnej możliwości pomiaru obu 
tych parametrów jednocześnie.

Zewnętrzna cela pomiarowa: 
DMA HPM

Zewnętrzna cela pomiarowa 
DMA HPM służy do pomiaru gęstości 
przy wysokim ciśnieniu i/lub wysokiej 
temperaturze. DMA HPM jest 
zazwyczaj stosowany w badaniach 
złóż i jest albo zintegrowany w 
system PVT lub w wąskorurowy 
aparat umożliwiający  badania metod 
intensyfikacji wydobycia ropy (EOR). 
Możliwe jest także wykorzystanie 
urządzenia do badań gęstości dla 
równań stanu.

Wieloparametrowe systemy 
pomiarowe: Modulyzer

System Modulyzer umożliwia 
ustalenie nawet ośmiu parametrów 
jednej próbki w ramach jednego 
cyklu pomiarowego. W połączeniu 
z podajnikiem próbek, system 
pozwala na w pełni automatyczną 
analizę 71 próbek w jednej 
sekwencji. W zależności od 
wymaganej dokładności, skorzystaj 
z możliwości stworzenia systemu 
o 1 z 4 gęstościomierzy + 1 z 5 
polarymetrów + 1 z 6 refraktometrów 
+ 1 z 7 podajników próbek. W razie 
potrzeby możliwe jest także dodanie 
modułu pomiaru zmętnienia, pH 
lub lepkości. Obsługa urządzenia 
Modulyzer odbywa się za pomocą 
jednego ekranu.
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ZAKRES POMIARU CO2:

0 g/L do 12 g/L (0 do 6 obj.) przy 

30 °C

0 g/L do 20 g/L (0 do 10 obj.) 

<15 °C

ZAKRES POMIARU O2:

od 0 ppm do 4 ppm

POWTARZALNOŚĆ (ODCH. STAND.) 
POMIARÓW ZAWARTOŚCI CO2:

Lab: 0,01 g/l (0,005 obj.)

Linia produkcyjna: 0,04 g/l 

(0,02 obj.)

POWTARZALNOŚĆ (ODCH. 
STAND.) POMIARÓW O2:

±2 ppb

ZAKRES POMIARU CO2:

0 g/L do 12 g/L (0 do 6 obj.) przy 

30 °C

0 g/L do 20 g/L (0 do 10 obj.) 

<15 °C

POWTARZALNOŚĆ (ODCH. 
STAND.) POMIARÓW ZAWARTOŚCI 
CO CO2:

Lab: 0,01 g/l (0,005 obj.)

Linia produkcyjna: 0,04 g/L 

(0,02 obj.)

ODTWARZALNOŚĆ (ODCH. STAND.) 
POMIARÓW ZAWARTOŚCI CO2:

Lab: 0,05 g/l (0,025 obj.)

Linia produkcyjna: 0,1 g/L 

(0,05 obj.)

ZAKRES POMIAROWY ZAWARTOŚCI 
O2:

od 0 ppm do 4 ppm lub

od 0,015 ppm do 45 ppm

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

±2 ppb lub ±20 ppb

ODTWARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

±4 ppb lub ±50 ppb

CZAS REAKCJI O2 T98%:

Poniżej 20 sekund w temp. 25 °C

dla przejścia z powietrza na azot

Laboratoryjny i przemysłowy 
zintegrowany miernik stężenia 
CO2 oraz O2: CboxQC/CboxQC 
At-line

Model CboxQC łączy szybkie 
pomiary stężenia CO2 oraz O2 
w jednym cyklu pomiarowym. 
Urządzenie jest przystosowane 
do mobilnego zastosowania 
na linii produkcyjnej oraz jako 
urządzenie samodzielne w warunkach 
laboratoryjnych. Pomiary trwają 
zwykle 90 sekund.

Laboratoryjny i przemysłowy 
miernik zawartości CO2 : 
CarboQC/CarboQC At-line 
oraz CarboQC ME

Zarówno bezpośrednio na linii 
produkcyjnej, jak i w laboratorium, 
model CarboQC mierzy rzeczywistą 
zawartość rozpuszczonego 
dwutlenku węgla w napojach 
bezalkoholowych, piwie, winie i 
wodzie gazowanej.
Moduł pomiarowy CarboQC ME 
może zostać łatwo zintegrowany 
w system analizy napojów firmy 
Anton Paar taki jak PBA-S/SI/SD/SID, 
PBA-B oraz PBA-W.

Laboratoryjny i przemysłowy 
miernik zawartości O 2 w : 
OxyQC/OxyQC Wide Range

Wyjątkowo dokładny pomiar 
zawartości rozpuszczonego tlenu 
opiera się na bardzo szybkim czasie 
odpowiedzi czujnika fotochemicznego 
i ich idealnych właściwościach 
termicznych. Zapewnia to stabilne i 
dokładne wyniki w czasie krótszym 
niż 50 sekund. Wysoka wytrzymałość 
oraz minimalny nakład czynności 
konserwacyjnych to bardzo cenna 
zaleta czujników optycznych.
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STANDARDOWE METODY:

ISO 1516, ISO 1523, ISO 13736, 

EN 924, DIN 51755-1, IP 170, 

IP 491, IP 492

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

Wewnętrzne chłodzenie 

powietrzem: 

od 10 °C do 110 °C

 Zewnętrzne chłodzenie płynem: 

od -30 °C do 110 °C

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

Oprogramowanie FPPNet dla 

komputerów PC

STANDARDOWE METODY:

ASTM D56, ASTM D3934, 

ASTM D3941, ISO 1516, ISO 1523, 

EN 924, FTM 791-1101, IP 491, 

IP 492

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

Wewnętrzne chłodzenie 

powietrzem: 

od 10°C do 110°C

Zewnętrzne chłodzenie płynem: 

-30 °C do 110 °C

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

Oprogramowanie FPPNet dla 

komputerów PC

STANDARDOWE METODY:

ASTM D93-A, ASTM D93-B, 

ASTM D93-C, ISO 2719-A, 

ISO 2719-B, ISO 2719-C, 

ISO 15267, JIS K 2265-3, 

IP 34-A, IP 34-B

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

do 405 °C

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

Oprogramowanie FPPNet dla 

komputerów PC

Aparat Abla do oznaczania 
temperatury zapłonu: ABA 4

Aparat ABA 4 do automatycznego 
oznaczania temperatury zapłonu 
w tyglu zamkniętym, z rozszerzonym 
zakresem pomiarowym, modułem 
chłodzącym Peltiera i mieszadłem, 
mierzy temperaturę zapłonu 
oraz zdolność do wydzielania 
palnych oparów w ustabilizowanej 
temperaturze.
Aparat ABA 4 jest odpowiedni do 
paliw do silników odrzutowych, 
rozpuszczalników czy chemikaliów.

Aparat do oznaczania 
temperatury zapłonu: TAG 4

Aparat TAG 4 do automatycznego 
oznaczania temperatury zapłonu 
w tyglu zamkniętym, z rozszerzonym 
zakresem pomiarowym, modułem 
Peltiera i mieszadłem, mierzy 
temperaturę zapłonu oraz zdolność 
do wydzielania palnych oparów w 
ustabilizowanej temperaturze.
Aparat TAG 4 jest odpowiedni do 
paliw do silników odrzutowych, 
rozpuszczalników czy chemikaliów.

Aparat Pensky-Martens do 
oznaczania temperatury 
zapłonu: PMA 5

Automatyczny aparat PMA 5 do 
oznaczania temperatury zapłonu 
w tyglu zamkniętym mierzy najniższą 
temperaturę, w jakiej przyłożenie 
źródła zapłonu skutkuje zapalaniem 
się oparów próbki.
Aparat PMA 5 jest odpowiedni dla 
biopaliw i ich mieszanek, a także dla 
paliw destylowanych, takich jak olej 
opałowy, nafta i wiele innych.
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STANDARDOWE METODY:

ASTM D92, ISO 2592, 

JIS K 2265-4, AASHTO T48, 

FTM 791-1103, IP 36, 

GOST 4333

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

do 400 °C

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

Oprogramowanie FPPNet dla 

komputerów PC

Akcesoria do analizy bituminu

STANDARDOWE METODY:

Pensky-Martens:

ASTM D93-A+B+C, ISO 2719-A+B, 

JIS K 2265

Cleveland:

ASTM D92, ISO 2529, JIS K 2265

Abel:

ISO 1516, ISO 1523, ISO 13736

Tag:

ASTM D56, ASTM D3934, 

ASTM D3941

Programy definiowane przez 

użytkownika:

mogą się różnić od 

standardowych metod testowych

STANDARDOWE METODY:

ASTM D86, ASTM D850, 

ASTM D1078, ISO 918, ISO 3405, 

DIN 51751, IP 123, IP 195, GOST 2177

ZAKRES TEMPERATURY OPARÓW:

do 450 °C

KORZYŚCI:

 - Mobilny czujnik temperatury 
zapewnia wygodną obsługę

 - Inteligentny system monitorowania 
stanu gwarantujący uniknięcie 
nieprawidłowych ustawień

 - Szybkie kontrolowanie temperatury 
pozwala zaoszczędzić czas

 - Tryb wspomagania umożliwia 
szkolenie operatorów

Aparat Clevelanda do 
oznaczania temperatury 
zapłonu i temperatury 
palenia: CLA 5

Automatyczny aparat CLA 5 do 
oznaczania temperatury zapłonu i 
temperatury palenia w tyglu otwartym 
mierzy temperaturę zapłonu, która 
opisuje tendencję do tworzenia 
palnej mieszaniny z powietrzem, a 
temperatura palenia odzwierciedla 
tendencję do podtrzymywanego 
spalania.
Aparatu CLA 5 można używać 
do badania środków smarnych, 
paliw odpadowych i materiałów 
bitumicznych.

Oprogramowanie do 
automatycznych aparatów 
do oznaczania temperatury 
zapłonu: FPPNet

Oprogramowanie FPPNet to 
doskonałe rozwiązanie do odczytu 
i oceny danych, jak również do 
sterowania automatycznymi 
aparatami do oznaczania temperatury 
zapłonu PMA 5, CLA 5, ABA 4, 
TAG 4 i wcześniejszych modeli 
(PMA 4 SC, PMA 4, CLA 4)
Zrozumiałe menu sprawia, że FPPNet 
jest narzędziem intuicyjnym i łatwym 
w obsłudze. Wystarczy podłączyć 
aparat do oznaczania temperatury 
zapłonu do złącza RS-232 komputera 
za pomocą kabla szeregowego lub 
portu USB.

Automatyczny aparat do 
destylacji atmosferycznej: 
Diana 700

Diana 700 to najlepszy system 
do automatycznego określania 
zakresu destylacji produktów 
petrochemicznych, węglowodorów 
aromatycznych i innych lotnych 
substancji organicznych przy 
ciśnieniu atmosferycznym.
Zakres zastosowań obejmuje 
automatyczne wykrywanie lotności, 
punktu temperatury końca destylacji 
dla rozpuszczalników, obliczanie 
liczby cetanowej i wskaźnika 
właściwości jezdnych oraz 
oznaczanie pozostałości, zgodnie z 
normą EN ISO 10370.
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OBCIĄŻENIE:

Rozdzielczość: 3 nN

Maks. obciążenie: 100 mN

GŁĘBOKOŚĆ:

Rozdzielczość: 0,003 nm

Maks. głębokość: 100 µm

Sztywność ramy nośnej: 

>>108 N/m

OPCJE:

Temperatura do 800 °C

Próżnia do 10-7 mbar

UNHT3 Bio do materiałów 

miękkich

System modułowy

OBCIĄŻENIE:

Rozdzielczość: 20 nN

Maks. siła: 500 mN

GŁĘBOKOŚĆ:

Rozdzielczość: 0,01 nm

Maks. głębokość: 200 µm

Sztywność ramy: 107 N/m

OPCJE:

Badania w cieczach

Badania dynamiczne DMA

NORMY MIĘDZYNARODOWE:

ISO 14577, ASTM E2546, itp.

OBCIĄŻENIE:

Rozdzielczość: 10 μN

Maks. obciążenie: 30 N

SIŁA TARCIA:

Rozdzielczość: 0,1 mN

Maks. siła tarcia: 30 N

GŁĘBOKOŚĆ:

Rozdzielczość: 0,05 nm

Maks. głębokość: 1000 µm

PRĘDKOŚĆ:

Od 0,1 mm/min do 600 mm/min

ISO 20502, ASTM C1624, 

ISO 14577, ASTM E2546

Ultrananotwardościomierz: 
UNHT3

UNHT3 to nanotwardościomierz o 
ultra-wysokiej rozdzielczości, jest 
stosowany do badania właściwości 
mechanicznych materiałów, takich 
jak: twardość i moduł sprężystości, 
praca plastyczna, sprężysta, pełzanie 
i wielu innych, w skali nano.
UNHT3 eliminuje wpływ dryftu 
termicznego dzięki, aktywnemu 
systemowi referencji. Doskonale 
nadaje się do pomiarów wszystkich 
rodzajów materiałów: metali, ceramiki, 
polimerów, nanokompozytów, 
materiałów miękkich i pochodzenia 
biologicznego i cienkich warstw.

Nanotwardościomierz: 
NHT3

Nanotwardościomierz NHT3 
pozwala na badania właściwości 
mechanicznych w skali nano i mikro. 
Pierścień referencyjny chroni wgłębnik 
i eliminuje wpływ dryftu termicznego 
na wyniki pomiarowe. Wyposażony 
jest w dodatkowe mody dynamiczne 
DMA.
Można go użyć do charakteryzowania 
wszystkich grup materiałów. 
Modyfikowalne tryby i użyteczny 
software NHT3 gwarantują szybkie 
pomiary. Pomiar zaczyna się 
natychmiast, bez oczekiwania na 
stabilizację termiczną.

Micro Combi Tester: MCT³: 
Mikrotwardościomierz MHT³: 
Micro Scratch Tester MST³

MCT3 to wielofunkcyjne urządzenie 
do pomiarów właściwości 
mechanicznych oraz badania adhezji 
i odporności na zarysowania w skali 
mikro i makro. Unikatowy, szeroki 
zakres obciążeń pozwala na pomiary 
wszystkich grup materiałów, w tym 
także materiałów porowatych. MCT3 
pozwala na kompleksową analizę 
powłok i materiałów litych.
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ZASTOSOWANIA:

Napoje alkoholowe, napoje 

bezalkoholowe, syropy, roztwory 

polimerowe

MAKSYMALNA LEPKOŚĆ 
NAPEŁNIANEJ SUBSTANCJI:

3 000 mPa·s

LICZBA PRÓBEK:

1 próbka

ZASTOSOWANIA:

Próbki chemiczne, napoje 

alkoholowe, produkty 

petrochemiczne, tusze

MAKSYMALNA LEPKOŚĆ 
NAPEŁNIANEJ SUBSTANCJI:

3 000 mPa·s

LICZBA PRÓBEK:

1 próbka

ZASTOSOWANIA:

Produkty petrochemiczne, próbki 

chemiczne, próbki farmaceutyczne, 

żywność, substancje smakowe i 

zapachowe, leki

MAKSYMALNA LEPKOŚĆ 
NAPEŁNIANEJ SUBSTANCJI:

36 000 mPa·s

LICZBA PRÓBEK:

1 próbka

Pojedyncze próbki: 
Xsample 320

Urządzenie służy do napełniania 
próbek, niezależnie od użytkownika. 
Zasada działania urządzenia pozwala 
na zmniejszenie ilości błędów 
popełnianych w trakcie przygotowania 
próbek. Operator może dzięki temu 
skoncentrować się na ważniejszych 
czynnościach. Napełnianie i pomiar 
jest wykonywany automatycznie. 
Prosta i wytrzymała konstrukcja 
bazuje na pompie perystaltycznej, 
dzięki czemu model Xsample 320 jest 
praktycznie bezobsługowy. Dowolne 
prędkości napełniania pozwalają na 
szybki pomiar, a zoptymalizowana 
obróbka próbek gwarantuje idealne 
wyniki pomiarów.

Pojedyncze próbki: 
Xsample 330

Maksymalne wykorzystanie 
zalet napełniania niezależnego 
od użytkownika oznacza także 
automatyczne czyszczenie. Dzięki 
temu model Xsample 330 jest idealnie 
przystosowany do sekwencyjnych 
pomiarów próbek o niskiej lepkości 
i skrajnie różnych właściwościach. 
Po wykonaniu pomiaru, próbka jest 
usuwana i system jest automatycznie 
czyszczony za pomocą maksymalnie 
dwóch środków płuczących. W celu 
idealnego przygotowania komory 
pomiarowej do kolejnej próbki, 
wykonywana jest także operacja 
suszenia.

Pojedyncze próbki: 
Xsample 340

Xsample 340 jest podajnikiem 
do próbek o  bardzo wysokiej 
lpekości. Perfekcyjne napełnianie i 
wyjątkowa precyzja są możliwe dzięki 
regulowanej sile działania siłownika 
dozującego próbkę. Wytrzymały i 
intuicyjny projekt gwarantuje wiele lat 
bezproblemowego działania. Aparat 
Xsample 340 jest przygotowywany 
do pracy z maksymalnie dwoma 
środkami czyszczącymi, zapewniając 
doskonałe warunki pomiaru 
niezależnie od operatora i próbki.
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ZASTOSOWANIA:

Napoje alkoholowe, napoje 

bezalkoholowe, syropy, roztwory 

polimerowe

MAKSYMALNA LEPKOŚĆ 
NAPEŁNIANEJ SUBSTANCJI:

3 000 mPa·s

LICZBA PRÓBEK:

do 48 próbek

ZASTOSOWANIA:

Próbki petrochemiczne, 

substancje smakowe i zapachowe, 

próbki chemiczne, próbki 

farmaceutyczne, żywność

MAKSYMALNA LEPKOŚĆ 
NAPEŁNIANEJ SUBSTANCJI:

36 000 mPa·s

LICZBA PRÓBEK:

nawet 71 pozycji (z kodem 

kreskowym)

ZASTOSOWANIA:

Próbki petrochemiczne, woski, 

żywność, substancje smakowe

MAKSYMALNA TEMPERATURA 
NAPEŁNIANIA:

do 95 °C

LICZBA PRÓBEK:

do 56 próbek

Wiele próbek: 
Xsample 520

Automayczne napełnianie niezależne 
od Użytkownika za pomocą 
Xsample 520 jest możliwe nawet w 
trakcie nocnej zmiany i weekendów. 
Model Xsample 520 jest wyposażony 
w pompę perystaltyczną i dostarcza 
próbki do celi pomiarowej bez 
przepłukiwania i suszenia. Oznacza 
to oszczędność cennego czasu w 
przypadku aplikacji, w których ilość 
materiału próbek nie jest ograniczona 
oraz nie ma potrzeby odzysku 
badanego materiału.

Wiele próbek: 
Xsample 530

Podajnik próbek Xsample 530 
obsługuje szeroki zakres próbek 
o zróżnicowanej lepkości. W 
pełni automatyczne napełnianie, 
płukanie i procedura suszenia 
gwarantuje uzyskanie idealnych 
wyników bez niebezpieczeństwa 
zanieczyszczenia próbki. Dzięki 
możliwości zastosowania trzech 
płynów czyszczących podajnik 
próbek Xsample 530 pozwala na 
dokonywanie pomiarów wielu różnych 
próbek w ramach pojedynczego 
cyklu. Wytrzymałe komponenty 
mechaniczne i najwyższa odporność 
na substancje chemiczne zwiększają 
czas pracy bez przestojów systemu i 
zmniejszają koszty konserwacji.

Ogrzewane próbki: 
Xsample 610 / Xsample 630

Ulepszona efektywność grzewcza 
Xsample 610 i Xsample 630 
zapewnia krótszy czas ogrzewania 
i oszczędność czasu. System 
umożliwia podgrzanie próbek i 
uzyskanie temperatur do 95°C. Nawet 
wymagające próbki mogą zostać 
zmierzone zgodnie ze standardami 
ASTM. Podajnik próbek Xsample 630 
jest wyposażony w wyjmowany 
zasobnik ze specjalnymi gniazdami 
bez ogrzewania umożliwiające 
dodatkową oszczędność czasu 
poprzez ułatwienie obsługi próbek. 
Dzięki temu urządzenie to spełnia rolę 
dwóch maszyn.
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LICZBA NACZYŃ:

do 24

PARAMETRY PRACY:

Do 300 °C i 199 bar

KONTROLA REAKCJI:

Kontrola temperatury i ciśnienia 

we wszystkich naczyniach

SYSTEM CHŁODZENIA:

Zintegrowane chłodzenie wodne

DOSTĘPNE PQP

LICZBA NACZYŃ:

do 64

PARAMETRY PRACY:

do 300°C w 80 barach

KONTROLA REAKCJI:

Kontrola temperatury i ciśnienia 

we wszystkich pozycjach 

(w zależności od użytego rotora)

DOSTĘPNE PQP

LICZBA NACZYŃ:

od 1 do 12

WIELKOŚĆ PRÓBKI:

do 3 g/naczynie

KONTROLA REAKCJI:

Kontrola temperatury we wszystkich 

pozycjach

Mechaniczna kontrola ciśnienia

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA:

GS, ETL

DOSTĘPNE PQP

Mikrofalowy system 
roztwarzania: Multiwave 7000

Multiwave 7000 z ciśnieniową komorą 
roztwarzania (PDC) pozwala na 
roztwarzanie próbek w kwasach w 
temperaturach sięgających 300 °C. 
Temperatura ta gwarantuje całkowite 
roztworzenie dowolnego typu próbek 
(np. żywności, środowiskowych, 
polimerów, kosmetyków, 
farmaceutyków, materiałów 
geologicznych, chemicznych, stopów 
metali oraz próbek petrochemicznych) 
nawet w tym samym procesie. 
Ekonomiczne fiolki na próbki - 
szklane (jednorazowe), kwarcowe 
lub z PTFE-TFM  zamykane są łatwo 
wielorazowego użytku przykrywkami.

Mikrofalowa platforma 
reakcyjna: Multiwave 5000

Multiwave 5000 to mikrofalowy 
system reakcyjny do roztwarzania 
próbek (o różnym stopniu trudności 
i różnej wielkości), odparowywania, 
ługowania kwasami i ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej. Dzięki koncepcji 
elastycznej platformy możesz 
skonfigurować Multiwave 5000 w 
sposób najlepiej dostosowany do 
swoich aplikacji. Przy opracowywaniu 
tego rozwiązania wykorzystano 
ponad 40 lat doświadczenia w 
przygotowywaniu próbek, aby 
sprostać aktualnym potrzebom 
laboratoriów chemicznych.

Mikrofalowy system 
roztwarzania: 
Multiwave GO Plus

Multiwave GO Plus z rewolucyjnym 
systemem DMC, doskonale łączy 
to, co najlepsze w obu sposobach 
dystrybucji mikrofal: jedno- i 
wielokierunkowej. Wysoce wydajne 
ogrzewanie zapewnia ekonomiczne 
roztwarzanie wielu próbek w jednym 
procesie.
"TURBO-chłodzenie" zapewnia 
wyjątkowo krótkie czasy chłodzenia, 
nawet poniżej 8 minut, przy w pełni 
załadowanym 12-pozycyjnym rotorze 
(np. metody EPA). Dzięki technologii 
SmartVent Multiwave GO Plus jest 
najwygodniejszym w obsłudze 
mikrofalowym systemem roztwarzania 
dostępnym na rynku.
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LICZBA NACZYŃ:

do 48

POJEMNOŚĆ NACZYŃ:

50 ml

TEMPERATURA PRACY:

do 180 °C

MOC:

800 W

JEDNOSTKA STERUJĄCA:

Zewnętrzny ekran dotykowy 5.4"

LICZBA NACZYŃ:

do 21

TEMPERATURA PRACY:

320 °C przez nieograniczony czas

CIŚNIENIE ROBOCZE:

130 bar

CZAS:

od 5 sek. do 99 min.

CZĘSTOTLIWOŚĆ:

od 3 do 30 Hz

WIELKOŚĆ WEJŚCIOWA PRÓBKI:

max.  8 mm

MAKS. POJEMNOŚĆ NACZYŃ 
MIELĄCYCH:

2 x 50 ml

WIELKOŚĆ KULEK:

Do 25 mm

Blok grzejny Multicube 48

Multicube 48 to wytrzymały 
laboratoryjny blok grzejny do 
roztwarzania próbek w kwasach 
w układzie otwartym, do 
odparowywania i zatężania próbek 
i innych zastosowań wymagających 
podwyższonych temperatur. 
Powlekany PFA grafitowy blok w 
odpornej na korozję obudowie z 
powłoką FEP zaprojektowano do 
niezawodnego i bezproblemowego 
przygotowywania dużych partii 
różnorodnych próbek. Precyzyjna 
kontrola temperatury (±1 °C) 
gwarantuje tę samą wysoką jakość 
roztwarzania w każdym naczyniu.

Roztwarzanie 
wysokociśnieniowe: HPA-S

Urządzenie HPA-S służy do 
roztwarzania próbek w kwasach i 
zapewnia najwyższej jakości rozkład 
dla potrzeb analizy metodami AAS, 
ICP-OEC, ICP-MS oraz woltametrii.
Metoda roztwarzania w kwasach 
w HPA-S to procedura wzorcowa 
uznana w wielu krajach. HPA-S to 
wysokowydajne urządzenie pracujące 
w wielu laboratoriach, gdzie 
wymagane są wysokie temperatury i 
długi czas roztwarzania.

Laboratoryjny młyn kulowy: 
BM500

BM500 to uniwersalny i łatwy w 
obsłudze młyn kulowy, umożliwiający 
szybkie mielenie na sucho, na mokro 
lub nawet mielenie kriogeniczne.
Bogata oferta akcesoriów 
pokrywających szeroki zakres 
zastosowań i zapewniających 
uniknięcie zanieczyszczenia, 
umożliwia mielenie niemalże 
dowolnego materiału do uzyskania 
odpowiedniego rozdrobnienia.
Zakres zastosowań rozciąga się od 
metali i skał, przez żywność aż po 
próbki środowiskowe, przy czym 
kształt próbki nie jest istotny.
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OBJĘTOŚĆ REAKCJI:

2 ml do 6 ml

MAKS. TEMPERATURA PRACY:

250 °C

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE:

20 bar

OBJĘTOŚĆ REAKCJI:

0,5 ml do 20 ml

MAKS. TEMPERATURA PRACY:

300 °C

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE:

30 bar

MOC MIKROFAL:

850 W

OBJĘTOŚĆ REAKCJI:

250 ml do 750 ml

MAKS. TEMPERATURA PRACY:

250 °C

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE:

30 bar

MOC MIKROFAL:

1700 W

Reaktor do syntezy: 
Monowave 50

Uproszczenie procesów syntezy! 
Monowave 50 to niedrogi i 
łatwy w użyciu, konwencjonalny 
reaktor do syntezy. Monowave 50 
współpracujący ze szklanymi fiolkami 
o poj. 10 ml z silikonowym korkiem, 
został zaprojektowany do celów 
edukacyjnych i podstawowych prac 
badawczych. Dzięki wykorzystaniu 
zamkniętych naczyń czasy reakcji 
ulegają skróceniu, a wydajność 
wzrasta.

Synteza mikrofalowa: 
Monowave 400/450

Monowave 400 to właściwy wybór 
do syntezy mikrofalowej w badaniach 
naukowych i przemyśle. Reaktor 
ten został wyposażony w użyteczne 
akcesoria, takie jak zintegrowana 
kamera, termometr rubinowy 
i naczynia z węgliku krzemu. 
Monowave 450, wyposażony jest w 
24-pozycyjny podajnik próbek, fiolki 
30 ml z szeroką szyjką i zintegrowaną 
kamerę. Reaktor Monovawe 450 
jest idealnym rozwiązaniem 
zarówno do procesów ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej jak i syntezy w 
skali kilku gramów.

Synteza mikrofalowa w dużej 
skali : Masterwave BTR

Urządzenie Masterwave BTR pozwala 
przenieść syntezę mikrofalową ze 
skali laboratoryjnej do produkcyjnej 
i umożliwia przetwarzanie około 
kilograma substancji dziennie.
Z niezależnym dostosowaniem 
prędkości mieszania i wewnętrznym 
pomiarem temperatury, 
Masterwave BTR oferuje dużą 
dokładność pomiaru temperatury 
reakcji wymaganą do bezpośredniego 
transferu metody z dowolnego 
mniejszego reaktora mikrofalowego.
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BTS 150/500:

T: -10 °C do 150 °C (BTS 150)

T: 25 °C do 500 °C (BTS 500)

TTK 600:

T: -190 °C do 600 °C

DCS 500:

T: -180 °C do 500 °C

CHC PLUS+:

T: -180 °C do 400 °C

Wilgotność wzgl.: 5 % do 95 %

TS 600:

Obciążenia mechaniczne: 

do 600 N

HPC 900:

T: 25 °C do 900 °C, pmax: 100 bar

XRK 900:

T: 25 °C do 900 °C, pmax: 10 bar

HTK 1200N:

T: 25 °C do 1200 °C

HTK 16N/HTK 2000N:

T: 25 °C do 1600 °C (HTK 16N)

T: 25 °C do 2300 °C (HTK 2000N)

Wyposażenie do 
badań promieniowania 
rentgenowskiego w niskich i 
średnich temperaturach

Dyfrakcja rentgenowska w 
regulowanej atmosferze (XRD) stała 
się techniką niezbędną do 
zrozumienia różnych wpływów (np. 
temperatury) na różnego rodzaju 
materiały. BTS 150/500 (przystawka 
grzewcza do urządzeń stacjonarnych) 
TTK 600 (wszechstronny stolik 
na próbki o różnych geometriach 
pomiarowych) i DCS 500 
(wyposażenie do chłodzenia 
dla goniometrów 4-kołowych) 
należą do wyposażenia do badań 
promieniowania rentgenowskiego w 
niskich i średnich temperaturach.

Wyposażenie do 
badań promieniowania 
rentgenowskiego pod kątem 
wilgotności i obciążenia 
mechanicznego

Wilgotność względna jest ważnym 
parametrem służącym na przykład 
do określania optymalnych warunków 
przechowywania substancji 
farmaceutycznych lub składników 
żywności. CHC plus+ umożliwia 
zbadanie wpływu tego parametru 
oprócz wpływu zmian temperatury. 
Stolik do rozciągania TS 600 
został zaprojektowany w celu 
przeprowadzania badań dotyczących 
obciążenia mechanicznego włókien 
lub cienkich folii.

Wyposażenie do 
badań promieniowania 
rentgenowskiego pod kątem 
wysokiej temperatury i 
wysokiego ciśnienia

Urządzenia te pozwalają na 
rozszerzenie zakresu temperatur do 
temperatur do 2300°C , dzięki czemu 
stwarzają nowe, ogromne możliwości. 
Ponadto HPC 900 i XRK 900 
pozwala na badanie wpływu ciśnienia 
(do 100 barów) na właściwości 
próbki. Ma to kluczowe znaczenie na 
przykład podczas badania materiałów 
przeznaczonych do magazynowania 
gazów lub katalizatorów.
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STANDARDOWE METODY:

ASTM D8206

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

Do 180 °C

CIŚNIENIE NAPEŁNIANIA:

Do 800 kPa (typowo 700 kPa)

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

Typowo 5 ml/4 g

KOMORA TESTOWA:

Stal nierdzewna

STANDARDOWE METODY:

ASTM D7525, ASTM D7545, 

EN 16091, IP 595

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

do 180 °C

CIŚNIENIE NAPEŁNIANIA:

Do 800 kPa (typowo 700 kPa)

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

Typowo 5 ml

KOMORA TESTOWA:

powlekana złotem

STANDARDOWE METODY:

ASTM D525, ISO 7536, JIS K 2287, 

FTM 791-3352, IP 40,

ASTM D873, JIS K 2276, 

FTM 791-3354, IP 138

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

do 200 °C

ZAKRES CIŚNIENIA:

Do 1400 kPa or 203 psi

STANOWISKA TESTOWE:

od 1 do 4

Aparat do oznaczania 
stabilności oksydacyjnej: 
RapidOxy 100

RapidOxy to automatyczny 
szybki tester utleniania próbek, 
umożliwiający analizę utleniania 
w warunkach przyspieszonego 
starzenia. Jest to metoda przydatna 
do analizy materiałów stałych, 
półpłynnych oraz ciekłych. RapidOxy 
jest przystosowany do np. ustalenia 
stabilności utleniania olejów jadalnych 
oraz tłuszczów zwierzęcych, 
żywności (produkty zawierające olej i 
tłuszcz) i kosmetyków oraz substancji 
smakowych i zapachowych. 
Stabilność oksydacyjna smarów 
może zostać ustalona w oparciu o 
normę ASTM 8206.

Aparat do oznaczania 
stabilności oksydacyjnej: 
RapidOxy 100 Fuel

Aparat RapidOxy 100 Fuel, 
opatentowany tester stabilności 
oksydacyjnej, inicjuje szybki, sztuczny 
proces starzenia oraz automatycznie 
i szybko generuje kompletną 
analizę stabilności oksydacyjnej 
paliw. Zapewnia dużą dokładność i 
doskonałą odtwarzalność.
RapidOxy 100 Fuel pozwala 
badać stabilność paliw ciekłych: 
benzyny, olejów napędowych, paliw 
biodieslowskich, estrów metylowych 
kwasów tłuszczowych (FAME) oraz 
ich mieszanek.

Aparat do oznaczania 
stabilności oksydacyjnej: 
OBA 1

Aparat OBA 1  jest wykorzystywany 
do wyznaczania takich własności 
paliw jak: stabilność (okres 
indukcyjności) w warunkach 
przyspieszonego utleniania. 
Istnieje możliwość opracowania 
półautomatycznych testów z 
wykorzystaniem programowalnych 
manometrów PA 5-OBA.
OBA 1 sprawdza się w badaniu 
benzyny i paliwa lotniczego.
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ZAKRES POMIARU:

PSA 990:

od 0,2 µm do 500 µm (ciecz)

od 0,3 µm do 500 µm (ciało stałe)

PSA 1090:

od 0,04 µm do 500 µm (ciecz)

od 0,1 µm do 500 µm (ciało stałe)

PSA 1190:

od 0,04 µm do 2500 µm (ciecz)

od 0,1 µm do 2500 µm (ciało stałe)

CECHY:

 - Tryb pomiaru na sucho i na 
mokro

 - Automatyzacja pomiaru nawet 
do 30 próbek

 - Idealny do kontroli jakości 
poprzez wysoką wydajność

 - Oszczędność czasu

 - Wyeliminowanie błędu operatora

 - Zintegrowane cykle płukiwania

 - Obsługa przyjazna dla 
użytkownika dzięki integracji 
z oprogramowaniem PSA 
(brak konieczności stosowania 
dodatkowego oprogramowania)

CECHY:

 - Zintegrowane mieszadło 
mechaniczne, 
pompa perystaltyczna oraz 
sonda ultradźwiękowa

 - Objętość od 40 ml do 45 ml

 - Ilość próbki od 50 mg

Analizatory wielkości cząstek: 
PSA 990, PSA 1090, PSA 1190

Urządzenia PSA, oparte na 
technologii dyfrakcji laserowej, 
dostarczają informacji o rozkładzie 
wielkości cząstek w suchych 
proszkach oraz dyspersjach 
cieczowych. Seria PSA jest znana z 
szerokiego zakresu pomiarowego i 
możliwości pomiaru zarówno próbek 
ciekłych, jak i suchych proszków 
za pomocą jednego urządzenia. 
Przełączanie pomiędzy trybami 
następuje w oprogramowaniu i 
wymaga jedynie kliknięcia, bez 
manualnego dodawania specjalnej 
przystawki. Niezwykle wytrzymała 
konstrukcja gwarantuje brak 
konieczności ciągłej regulacji nawet w 
trudnych warunkach eksploatacji.

Akcesoria PSA: Automatyczny 
podajnik

Automatyczny podajnik dla serii PSA 
to jedyny podajnik dostępny na rynku 
przystosowany zarówno do dyspersji 
mokrej, jak i suchej. Urządzenie 
jest także przystosowane do 
automatyzacji procesu pomiarowego. 
Podajnik jest kompatybilny 
do wszystkich trzech modeli. 
Autosampler automatycznie pobiera 
próbki i przekazuje je do analizatora 
wielkości cząstek, umożliwiając 
skupienie uwagi operatora na 
innych czynnościach. Automatyczny 
podajnik jest idealnie przystosowany 
do użytkowania zarówno w skali 
przemysłowej, jak i laboratoryjnej.

Akcesoria PSA: 
Moduł do małych objętości

Moduł do małych objętości (SVU) 
został zaprojektowany specjalnie 
dla użytkowników poszukujących 
możliwości zmniejszenia objętości 
próbki. Do precyzyjnego pomiaru 
rozkładu wielkości cząstek, często 
kosztownych próbek, potrzebne 
jest zaledwie 40 ml. SVU jest 
także przystosowany do pracy w 
agresywnych roztworach, takich jak 
aceton czy benzen.
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ZAKRES WIELKOŚCI ZIAREN:

Próba proszkowa od 3 cm3 do 

120 cm3

MATERIAŁ NARZĘDZIA 
WIBRACYJNEGO:

Aluminium (standard)

Nikiel (opcjonalne)

LICZBA STACJI ROZDZIAŁU:

Osiem stacji, każda zawiera 

probówki o pojemności 4 cm3 lub 

15 cm3

STANDARDOWE METODY 
TESTOWANIA:

ASTM B215, ASTM D2013

STACJE PRÓBEK:

1 lub 2

WIELKOŚCI ZASTOSOWANYCH 
OZNACZONYCH CYLINDRÓW:

Od 5 cm3 do 500 cm3 

(standardowo)

1000 cm3 (opcjonalnie)

AMPLITUDA WIBRACJI:

3 mm

CZĘSTOŚĆ WIBRACJI:

260 na minutę

STANDARDOWE METODY 
TESTOWANIA:

ASTM B527, ASTM C110, 

ASTM D4164, ASTM D4781, 

USP 616, JIS K 5-12-2

STACJE PRÓBEK:

1 lub 5

ROZMIARY CELI POMIAROWEJ:

Od 0,25 cm3 do 135 cm3

REGULACJA TEMPERATURY:

Opcjonalnie w celu uzyskania 

optymalnej wydajności

STANDARDOWE METODY 
TESTOWANIA:

ASTM B923, ASTM C604, 

ASTM D2638, ASTM D4892, 

ASTM D5550, ASTM D5965, 

ASTM D6093, ASTM D6226, 

ISO 12154, USP 699, MPIF 63

Automatyczny rozdzielacz 
próbek: Rozdzielacz 
kapilarno-rotacyjny

Podział dużej ilości materiału syp-
kiego na małe próbki w celu poddania 
ich analizie wymaga przygotowania 
zapewniającego reprezentatywność 
próbek dla materiału wejściowego. 
To warunek uzyskania powtarzalnych 
i prawidłowych wyników analizy. 
Rozdzielacz kapilarno-rotacyjny umoż-
liwia podział partii materiału o objętości 
do 120 cm³ na osiem, reprezentaty-
wnych porcji o podobnej wielkości w 
celu przeprowadzenia pomiaru wielkości 
cząstek, adsorpcji gazu lub poddania 
analizie wnikania rtęci w pory. Dzięki 
zastosowaniu dwóch, oddzielnych 
układów sterowania, przeznaczonych 
do kontrolowania podawania i prędkości 
obrotowej można precyzyjnie rozdzielić 
każdy rodzaj proszku, niezależnie od 
jego wielkości cząstek lub gęstości.

Analizatory gęstości 
nasypowej: Autotap oraz 
Dual Autotap

Analizatory gęstości nasypowej 
Autotap oraz Dual Autotap do 
materiałów sypkich wyróżniają się 
łatwością obsługi. Te automatyczne 
urządzenia są zgodne z dużą liczbą 
uznanych na świecie, standardowych 
metod pomiaru Gwarantują one 
wysoki poziom kontroli nad metodą 
testową dzięki możliwości zadania 
przez użytkownika określonej liczby 
wibracji. Współczynnik oraz amplitu-
da wibracji są stałe w celu zapewnie-
nia stabilności wyników dla różnych 
próbek. Zastosowanie różnych cylin-
drów umożliwia pomiar szerokiego 
zakresu wielkości próbek. Dostępne 
są modele jedno- i dwustanowis-
kowe.

Analizatory gęstości ciał 
stałych: UltraPyc oraz 
PentaPyc

Piknometry gazowe dokonują 
pomiarów realnej gęstości próbek 
ciał stałych z zastosowaniem gazu 
obojętnego. Pomiar objętości nas-
tępuje poprzez zastosowanie prawa 
wyporu Archimedesa. Są łatwe w 
obsłudze i nie naruszają struktury 
chemicznej i fizycznej próbki w trak-
cie pomiaru. UltraPyc 1200e oraz 
PentaPyc 5200e są przystosowane 
do pomiarów próbek o objętości od 
0,1 cm³ do 135 cm³ z zachowaniem 
najwyższej precyzji, uzyskanej dzięki 
zintegrowaniu wielu komór ekspansy-
jnych. Micro UltraPyc 1200e uzyskuje 
te same parametry dla próbek od 
0,025 cm³ do 4,5 cm³.
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ZAKRES BET:

od 0,1 m2/g do >3000 m2/g

PRĘDKOŚĆ ANALIZY:

BET jednopunktowy w <5 minut
BET wielopunktowy w <15 minut

LICZBA STACJI ANALITYCZNYCH:

jedna, dwie lub trzy

LICZBA STACJI ODGAZOWANIA:

Trzy

STANDARDOWE METODY:

ASTM B900, ASTM C1069, 
ASTM C1274, ASTM D4567, 
ASTM D1993, ISO 9277, 
USP<846> Metoda I

ZAKRES WIELKOŚCI 
POWIERZCHNI:

0,01 m2/g bez górnej granicy

ZAKRES WIELKOŚCI PORÓW:

od 2 nm do 500 nm z azotem lub 
argonem
od 0,35 nm do 2 nm z CO2 na 
materiałach węglowych

STANDARDOWE METODY:

ASTM B922, ASTM C1274, 
ASTM D1993, ASTM D6556, 
ASTM D4365, ISO 18757

LICZBA STACJI ANALITYCZNYCH:

Dwie lub cztery

LICZBA STACJI ODGAZOWANIA:

Cztery

ZAKRES WIELKOŚCI 
POWIERZCHNI:

od 0,0005 m²/g bez górnej granicy 
(model MP/Kr)
od 0,01 m²/g bez górnej granicy 
(wszystkie modele)

ZAKRES WIELKOŚCI PORÓW:

od 0,35 nm do 500 nm 
(model MP/Kr)
od 2 nm do 500 nm 
(wszystkie modele)

LICZBA STACJI ANALITYCZNYCH:

Cztery, w pełni niezależne

STANDARDOWE METODY 
TESTOWANIA:

ASTM B922, ASTM C1274, 
ASTM D1993, ASTM D3663, 
ASTM D6556, ASTM D4365, 
ASTM D4780, ISO 18757

Analizator wielkości 
powierzchni BET: 
AutoFlow BET+

W pełni zautomatyzowany 
najnowocześniejszy system 
dynamicznej przepływowej analizy 
powierzchni AutoFlow BET+ 
umożliwia niezwykle szybką ocenę 
wielkości powierzchni włąsciwej 
porów w próbkach stałych. Szybko 
przeprowadza jednopunktowe i 
wielopunktowe analizy powierzchni 
BET. Pompa próżniowa nie jest 
wymagana, co ogranicza koszty 
konfiguracji i konserwacji aparatu, 
a jednocześnie eliminuje hałas 
generowany przez urządzenie i 
potencjalny efekty występowania 
mgiełki olejowej (zanieczyszczenie).

Analizatory wielkości 
powierzchni i rozmiaru 
mezoporów Seria NOVAtouch

Urządzenie NOVAtouch działa w 
setkach laboratoriów na całym 
świecie. Te wysokiej wydajności, 
szybkie, podciśnieniowe i 
przepływowe analizatory sorpcji 
gazu umożliwiają przeprowadzanie 
analizy obszaru powierzchni i 
porowatości w laboratoriach 
badawczych i naukowych, dostępne 
w przystępnej cenie. Dwie lub cztery 
stacje analizy ze zintegrowanymi 
stacjami odgazowania z 
zastosowaniem podciśnienia lub 
przepływu w jednym urządzeniu, 
redukują ilość koniecznego miejsca 
przy jednoczesnym zachowaniu 
najwyższych parametrów 
użytkowych.

Analizatory wielkości 
powierzchni i rozmiaru 
mikro- i mezoporów: 
QUADRASORB evo

QUADRASORB evo to wysokiej 
wydajności analizator wielkości 
powierzchni oraz wielkości porów, 
wyposażony w cztery w 100% 
niezależne stacje analityczne. 
Urządzenie zostało skonstruowane 
w celu zapewnienia wydajności 
wymaganej w dowolnych pomiarach 
badawczych i rozwojowych oraz 
kontroli produkcji. Jest ono idealnie 
przystosowane do eksploatacji 
w laboratoriach zajmujących się 
dokładną i precyzyjną analizą 
wielkości powierzchni BET oraz 
szczegółową analizą wielkości 
porów. QUADRASORB evo łączy 
w sobie cztery niezależne jednostki 
pomiarowe.
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STACJE SORPCJI FIZYCZNEJ:

Jedna, dwie lub trzy

SYSTEM PODCIŚNIENIA:

Pompa Turbomolekularna i pompa 
do wytwarzania próżni wstępnej

STACJE ODGAZOWANIA:

Cztery z pompą turbo i pułapką 
mrożeniową

ZAKRES CIŚNIENIA 
WZGLĘDNEGO:

1 x 10-8 do 0,9999 P/P0

OPCJE:

Automtyczny system dozowania 
pary, akcesorium CryoSync, 
CryoCooler (20K - 320K)

STANDARDOWE METODY:

ASTM D4365, ASTM D4780

Te same możliwości co 
autosorb iQ, plus:

ZDOLNOŚĆ DO BADANIA SORPCJI 
CHEMICZNEJ:

Jedna stacja

PIEC ADSORPCJI CHEMICZNEJ:

Maksymalna temperatura: 1100 °C
Szybkie chłodzenie wymuszone za 
pomocą wentylatora

OPCJE:

TCD z wtryskiem w auto pętli
Dwanaście przyłączy dla gazów
Kontroler przepływu masowego
Wbudowany spektrometr masowy
Wysoka kompatybilność 
chemiczna

STANDARDOWE METODY:

ASTM D3908, ASTM D4824

MAKSYMALNA TEMPERATURA PIECA:

1100 °C

WSPÓŁCZYNNIK WZROSTU 
TEMPERATURY

od 1 °C do 50 °C na minutę

CHŁODZENIE PIECA:

Automatyczny wbudowany wentylator

PĘTLA WTRYSKU/MIARECZKOWANIA:

Zautomatyzowana

GŁÓWNY DETEKTOR:

2-włóknowy TCD z wolframu i renu

LICZBA STACJI:

1 analityczna i 1 odgazowania

PORTY WEJŚCIOWE:

1 inert, 3 analit., 1 miareczkowania

Analizatory sorpcji fizycznej 
o wysokiej rozdzielczości: 
autosorb iQ

Wysokiej czułości analizatory 
adsorpcji gazu wykorzystujące naszą 
własną technologię mikrostrefy 
zimna do dokładnego ustalenia 
rozkładu wielkości mikroporów 
dla jednocześnie trzech próbek. 
Analizator Autosorb iQ umożliwia 
wykonanie najbardziej wymagających 
pomiarów zeolitów, węgla 
aktywownego, materiałów MOF. 
Dotyczy to badań nowatorskich 
materiałów w aplikacjach 
środowiskowych oraz przemysłowych 
takich, jak np. przechowywanie gazu 
oraz superkondensatory. Wewnętrzne 
pompy próżniowe oraz specjalne 
stacje przygotowywania próbek 
minimalizują ilość potrzebnego 
miejsca.

Analizatory sorpcji fizycznej 
i chemicznej o wysokiej 
rozdzielczości: autosorb iQ-C

Analizator autosorb iQ-C 
mierzy aktywną powierzchnię 
centrów aktywnych, dyspersję, 
a także przeprowadza analizy 
programowanej temperatury 
desorpcji m redukcji i utleniania 
oraz analizy wielkości powierzchni 
i rozmiarów porów na potrzeby 
szczegółowej charakteryzacji 
katalizatorów. Jako jedyny posiada 
opcję wbudowanego spektrometru 
masowego z dedykowanym portem. 
Ten instrument jest analizatorem 
jednocześnie sorpcji chemicznej i 
fizycznej z wbudowanymi stacjami 
odgazowania i 3 stacjami analizy 
mikroporów przeznaczonymi do 
sorpcji fizycznej.

Analizator sorpcji chemicznej: 
ChemBET Pulsar

ChemBET Pulsar łączy w sobie 
przystępną cenę i automatyzację. 
To kompaktowe, stanowiskowe 
urządzenie do badań katalizatorów. 
Połączenie programowania 
sekwencji analizy z automatycznym 
wtryskiem pętlowym, przełączaniem 
gazu, nastawą temperatury pieca, 
umożliwiają łatwe miareczkowanie 
impulsowe oraz analizę przy 
programowanej temperaturze oraz 
minimalnym udziale użytkownika. 
Instrument wykorzystuje włókna 
odporne na utlenianie i obecność 
amoniaku W/Re. Wyposażony 
w zaawansowane procedury do 
redukcji danych jest porównywalny 
z najwyższej klasy jednostkami 
pomiarowymi.
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STACJE ANALIZY:

1 lub 2

DANE DLA CIŚNIENIA 
MAKSYMALNEGO:

100 barów lub 200 barów 

ciśnienia bezwzględnego

TERMOSTATOWANIE 
KOLEKTORÓW GAZOWYCH

30 °C do 50 °C

ODGAZOWYWANIE:

Automatyczne w stacji do 500 °C

OPCJE:

Booster ciśnienia, recylkulator, 

chłodzenie kriogeniczne, 

pompa turbomolekularna, duża 

rozszerzalność objętościowa

ZAKRES CIŚNIENIA:

od 0,2 psi do 60 000 psi

ZAKRES WIELKOŚCI PORÓW:

Od 0,032 do 1000 mikrometrów

LICZBA STACJI ANALITYCZNYCH:

2 stacje niskiego ciśnienia i 

napełniania

1 lub 2 stacje wysokiego ciśnienia

STANDARDOWE METODY 
TESTOWANIA:

ASTM D4404, ASTM D4284, 

USP 267

ZDOLNOŚCI POMIAROWE:

Rozkład wielkości porów 

(maksymalna, pośrednia i 

minimalna średnica porów)

Przepuszczalność gazu i cieczy

ZAKRES CIŚNIENIA:

0,001 bar do 35 bar

ZAKRES WIELKOŚCI PORÓW:

Od 0,013 do 500 mikrometrów

WSKAŹNIK NATĘŻENIA 
PRZEPŁYWU:

Od 0,01 l/min do 200 l/min

STANDARDOWE METODY 
TESTOWANIA:

ASTM E128, ASTM F316, 

ISO 14003

Sorpcja gazów w wysokich 
ciśnieniach iSorb HP

Zaawansowana konstrukcja 
obejmuje wysokiej dokładności 
przetworniki, precyzyjną kontrolę 
temperatury kolektora i wbudowa-
ną bibliotekę zaawansowanych 
równań stanu. Model iSorb HP 
zawiera także wysokiej jakości dane 
dotyczące adsorpcji gazu i dane 
kinetyczne dla ciśnienia bezwzględ-
nego 100 barów lub 200 barów. 
Opcjonalne akcesoria do kontroli 
temperatury umożliwiają pomiar 
w zakresie temperatur od 75 K do 
773 K. Dostępne jako urządzenia 
jedno- lub dwustanowiskowe instru-
menty z serii iSorb HP doskonale 
nadają się do oceny materiałów w 
warunkach składowania lub separacji 
gazu. Są także przeznaczone do 
aplikacji kontroli emisji.

Porozymetr rtęciowy: 
Seria PoreMaster

Seria porozymetrów rtęciowych 
PoreMaster umożliwia określenie 
rozkładu wielkości i objętości porów 
w materiałach o bardzo szerokim 
zakresie porów. Cztery różne tryby 
pracy umożliwiają dostosowanie 
do spodziewanej wielkości porów. 
Wysoka wydajność umożliwia 
zastosowanie urządzenia w wielu 
branżach, takich jak przemysł 
naftowo-gazowy, farmacja, ceramika 
i materiały budowlane. PoreMaster 
znacznie zmniejsza ekspozycję 
na ciekłą, jak i gazową fazę rtęci, 
gwarantując najwyższy poziom 
bezpieczeństwa operatorów.

Porometr kapilarno-
przepływowy: 
Porometr serii 3G

Porometry kapilarno-
przepływowe serii 3G umożliwiają 
uzyskiwanie dokładnych i 
powtarzalnych wyników rozkładu 
porów. Pomiar dowolnej próbki 
trwa zazwyczaj tylko 30 minut.  
Jako że aparat nie wymaga stałej 
kalibracji gradientu ciśnienia w 
torze przepływu, znacznie ułatwia 
to połączenie wielu instrumentów 
badawczych. Wydajność 
przetwarzania próbek została 
znacznie zwiększona poprzez 
ułatwienie obsługi i zwiększenie 
prędkości pomiaru. Dostępne są 3 
modele aparatu dla dostosowania 
się do wymagań pomiarów szerokiej 
gamy membran i materiałów 
filtracyjnych.
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ZAKRES WIELKOŚCI:

od 0,3 nm do 10 µm (średnica)

MINIMALNA OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

12 µl

MAKSYMALNE STĘŻENIE PRÓBKI:

50% wag. (w zależności od próbki)

KĄTY POMIAROWE:

15°, 90°, 175°

CZUŁOŚĆ:

0,1 mg/ml (lizozym)

ZAKRES POTENCJAŁU ZETA:

>±1000 mV

MINIMALNA OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

50 μl 

(w zależności od lepkości próbki)

MAKSYMALNE STĘŻENIE PRÓBKI:

70 %wag. 

(w zależności od próbki)

MAKSYMALNA PRZEWODNOŚĆ 
PRÓBKI:

200 mS/cm

CZUŁOŚĆ:

0,1 mg/ml (lizozym)

ZAKRES WIELKOŚCI:

0,3 nm do 10 μm (średnica)

MINIMALNA OBJĘTOŚĆ PRÓBKI:

12 µl

MAKSYMALNE STĘŻENIE PRÓBKI:

50 %wag. 

(w zależności od próbki)

KĄT POMIAROWY:

175°

CZUŁOŚĆ:

0,1 mg/ml (lizozym)

Dynamiczne rozpraszanie 
światła: Litesizer 500

Litesizer 500 określa rozmiar cząstek, 
potencjał Zeta i średnią masę 
cząsteczkową za pomocą technologii 
rozpraszania światła. Dodatkowo, 
urządzenie dokonuje także pomiaru 
transmitancji i współczynnika 
załamania światła w próbce. Posiada 
intuicyjne oprogramowanie w języku 
polskim.
Litesizer 500 oferuje możliwość 
zmiany kąta rozpraszania i uzyskanie 
optymalnych warunków pomiaru 
zarówno dla stężonych, jak i 
rozcieńczonych próbek.

Litesizer Akcesoria: Kuweta 
Univette i system dozowania

Univette to wysokiej jakości, wielokrot-
nego użytku kuweta przeznaczona 
do pomiaru potencjału Zeta i wielkoś-
ci cząstek za pomocą urządzenia 
Litesizer 500. Umożliwia ona pomiary 
cząstek zawieszonych w rozpuszczal-
nikach organicznych i wodnych 
zarówno dla małej, jak i standardowej 
objętości próbki. Uniwersalna cela 
pomiarowa Univette jest także bardzo 
wytrzymała i umożliwia pomiar cząstek 
zawieszonych w rozpuszczalnikach 
organicznych i warunkach wysok-
iej temperatury. System dozowania 
pozwala na automatyczne pomiary 
wielkości cząstek i potencjału zeta w 
zależności od odczynu pH. Sterowanie 
tym systemem odbywa się za pomocą 
standardowego oprogramowania do 
urządzenia Litesizer.

Dynamiczne rozpraszanie 
światła: Litesizer 100

Litesizer 100 służy do określania 
wielkości cząstek oraz transmitancji 
dla szerokiego spektrum próbek. 
Umożliwia uzyskanie precyzyjnych 
informacji na temat układów 
cząstek oraz posiada narzędzia 
do ich optymalizacji poprzez 
zmianę parametrów w czasie, pH, 
temperaturę czy stężenie.
Litesizer 100 zawiera również 
zaawansowane algorytmy, 
pozwalające rozwiązać problem kilku 
różnych rozmiarów cząstek w jednej 
zawiesinie.
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ZAKRES POMIARU:

±89 °OR

ROZDZIELCZOŚĆ:

0,001°OR

DOKŁADNOŚĆ:

0,01 °OR (MCP 100)

0,005 °OR (MCP 150)

REGULACJA TEMPERATURY:

20 °C/25 °C (MCP 100)

od 15 °C do 35 °C (MCP 150)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

ZAKRES POMIARU:

±89 °OR

ROZDZIELCZOŚĆ:

0,001 °OR do 0,0001 °OR

DOKŁADNOŚĆ:

±0.0024 °OR (MCP 5100)

±0.0020 °OR (MCP 5300)

<0.0020 °OR (MCP 5500)

REGULACJA TEMPERATURY:

10 °C do 45 °C (system Peltiera)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

ZWIĘKSZONA INTEGRALNOŚĆ 
DANYCH W POLARYMETRACH 
MCP:

 - Brak gromadzenia danych w 
instrumencie oznacza brak 
ryzyka utraty danych

 - Dane w specjalnym formacie 
pliku uniemożliwiają 
wprowadzenie zmian

 - Regeneracja danych 
nieprzetworzonych do celów 
weryfikacji

 - Dane dostępne przez długi 
okres czasu.

Modułowe polarymetry 
kołowe: MCP 100/150

Polarymetry MCP 100/150 
to kompaktowe polarymetry 
wykorzystujące sprawdzoną 
technologię Anton Paar. Urządzenia 
te zmieszczą się w każdym 
laboratorium, wyróżniają się łatwą 
obsługą i zgodnością z wszystkimi, 
odpowiednimi standardami krajowymi 
i międzynarodowymi. MCP 150 jest 
wyposażony we wszystkie, konieczne 
funkcje przewidziane w standardzie 
21 CFR część 11. To idealne 
urządzenia do analiz stosowanych 
w przemyśle farmaceutycznym, 
kosmetycznym, spożywczym i 
chemicznym, jak również zastosowań 
w dziedzinie badań i rozwoju oraz w 
medycynie.

Seria modułowych 
polarymetrów kołowych: 
MCP 5X00

Nowa seria MCP 5X00 łączy 
najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne oraz nowoczesny 
design. Źródło światła LED dla 
wszystkich długości fal sprawia, że 
polarymetry MCP są w zasadzie 
bezobsługowe. Wbudowane 
funkcje wymagane przez standard 
21 CFR Part 11 czynią model 
MCP 5X00 idealnym urządzeniem 
do pomiaru stężenia substancji 
aktywnych optycznie w przemyśle 
farmaceutycznym, kosmetycznym, 
chemicznym i medycznym.

Rozwiązania MPC z zakresu 
integralności danych: Opro-
gramowanie zewnętrzne 
i przeglądarka danych 
nieprzetworzonych

Rozwiązania z zakresu opro-
gramowania na potrzeby zarządza-
nia danymi z polarymetrów MCP 
gwarantują wysoki poziom inte-
gralności i wykorzystania danych. 
Oprogramowanie zewnętrzne MCP 
jest uniwersalnym rozwiązaniem 
do przetwarzania danych, adminis-
trowania nimi i kontroli instrumen-
tu. Oprogramowanie przeglądarki 
danych nieprzetworzonych regeneruje 
wszystkie dane surowe, które zostały 
eksportowane z polarymetru. Pliki są 
przesyłane do sieci lub do komputera 
w celu automatycznej archiwizacji, 
przechowywania oraz na potrze-
by administracji z zapewnieniem 
większej pamięci instrumentu.
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BRANŻE:

produkcja napojów, chemia, 

farmacja, petrochemia, produkcja 

etanolu

DOKŁADNOŚĆ:

L-Dens 7400: 1 x 10-4 g/cm3

L-Dens 7500: 5 x 10-5 g/cm3

TEMPERATURA PROCESU:

-40 °C do 125 °C

CIŚNIENIE PROCESU:

maks. 50 barów

(wersja HP maks. 180 barów)

CIP/SIP:

145 °C przez maks. 30 min.

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU: ≤80 L/h

DOKŁADNOŚĆ: 1 x 10-3 g/cm3

TEMPERATURA PROCESU:

od -10 °C do 60 °C (GLS)

od 10 °C do 80 °C (SST)

CIŚNIENIE PROCESU:

maks. 6 bar (GLS); 

maks. 16 bar(SST)

CZĘŚCI WCHODZĄCE W KONTAKT 
Z PRÓBKAMI:

szkło borokrzemowe (GLS);

stal nierdzewna (SST)

WYMIARY (DŁ X SZER X WYS)

166 mm x 155 mm x 91 mm

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU: ≤80 L/h

DOKŁADNOŚĆ: 1 x 10-3 g/cm3

TEMPERATURA TECHNOLOGICZNA:

od -10 °C do 60 °C (GLS, SST E)

od 10 °C do 80 °C (SST)

CIŚNIENIE TECHNOLOGICZNE:

maks. 6 bar (GLS); maks. 16 bar(SST

WYMIARY (DŁ X SZER X WYS)

88 mm x 38 mm x 48 mm (GLS)

99 mm x 34 mm x 38 mm (SST)

134 mm x 64 mm x 64 mm (SST E)

Czujniki gęstości: 
Seria L-Dens 7000

Sondy z serii  L-Dens 7000 łączą 
w sobie najwyższą dokładność, 
kompaktową konstrukcję oraz 
możliwość łatwej instalacji co sprawia 
że stanowią one najlepsze w swojej 
klasie narzędzie do precyzyjnych 
pomiarów gęstości i stężenia. 
Najwyższa dokładność pomiarów 
temperatury i opcjonalnych pomiarów 
ciśnienia stanowi podstawę do 
wyrównania niestabilnych warunków 
procesu.
Dostępne są dwa modele:
4-cyfrowa dokładność L-Dens 7400 i
5-cyfrowa dokładność L-Dens 7500.

Sonda do pomiaru gęstości: 
L-Dens 3300 

Sonda do pomiarów gęstości 
L-Dens 3300 to potężne, elastyczne 
i ekonomiczne urządzenie do 
pomiarów gęstości i określania 
stężenia w linii z dokładnością 
do 3 cyfr po przecinku. Sondę 
zaprojektowano jako autonomiczne 
urządzenie, dlatego nie potrzeba 
ponosić żadnych dodatkowych 
kosztów w celu wbudowania jej w 
system. Sonda najlepiej nadaje się 
np. do reaktorów laboratoryjnych, 
zakładów pilotażowych lub 
produkcyjnych.

Sonda do pomiaru gęstości: 
L-Dens 2300 

Sondy do pomiaru gęstości 
L-Dens 2300 to moduły OEM, które 
łatwo integruje się w przyrządach i 
systemach. Monitorują i kontrolują 
gęstość i stężenie cieczy. Moduły 
OEM są z powodzeniem stosowane 
w kontroli produkcji w przemysłowych 
drukarkach atramentowych, 
maszynach lutowniczych, systemach 
dozujących paliwo, przy pomiarze 
zawartości kwasu siarkowego i 
w wielu innych zastosowaniach. 
Po instalacji sondy L-Dens 2300 
w systemie, nie wymaga ona 
konserwacji ani materiałów 
eksploatacyjnych. Dzięki temu  koszty 
inwestycyjne będą utrzymywane na 
niskim poziomie.
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ZASADA POMIARU:

Absorpcja

Zakres pomiaru: od 0 AU do 3 AU

DŁUGOŚCI FALI:

1 do 3 kanałów – wszystkie za 

pomocą LED 430 nm i opcjonalnie 

280 nm oraz/lub 700 nm 

(inne długości fali na zamówienie)

Rozdzielczość: 0,001 AU

ODTWARZALNOŚĆ:

Przesyłanie ±1 %

LINIOWOŚĆ:

Przesyłanie lepiej niż ±0,5 %

ZAKRES:

1,3100 do 1,5400 

(L-Rix 5000/5100)

1,3100 do 1,4600 

(L-Rix 5200)

DOKŁADNOŚĆ:

0,0002 nD 

(L-Rix 5000/5100)

0,0001 nD 

(L-Rix 5200)

KORZYŚCI:

Bezobsługowość

Nie wymaga regulacji

Różne możliwości komunikacji

ZAKRES POMIARU:

0 g/L do 12 g/L (0 obj. do 6 obj.)

Dokładność: ±0,05 g/L

ODTWARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,01 g/L (0,005 obj.)

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,01 g/L (0,005 obj.)

CIP: 95 °C, 4 godz.

Interwał pomiaru: 4 sekundy

Czujnik barwy napojów: 
L-Col 6100

Barwa napoju to kluczowy 
parametr,  który ma za zadanie 
zagwarantowanie jakości napojów 
wszelkiego rodzaju. L-Col 6100 
oferuje procesowe pomiary barwy 
zgodne z MEBAK® z opcjonalną 
kompensacją zmętnienia.
Sonda L-Col 6100 może być 
zintegrowana z wszystkimi 
analizatorami napojów firmy 
Anton Paar, bazujących na mPDS 5, 
zarówno nowymi jak i istniejącymi 
systemami.

Refraktometr do 
pracy bezpośrednio 
w linii produkcyjnej: 
L-Rix 5000/5100/5200

L-Rix 5000/5100/5200 to trwałe i 
bezobsługowe refraktometry do pracy 
bezpośrednio w linii produkcyjnej 
do pomiarów stężenia w czasie 
rzeczywistym oraz kontroli produkcji 
surowców, produktów pośrednich i 
produktów końcowych.
Urządzenia w sposób ciągły 
wyświetlają współczynnik załamania 
światła lub stężenie cukru wraz z 
temperaturą procesu, co pozwala na 
kontrolę 24 godziny na dobę. Czujnik 
nie jest wrażliwy na naturalne światło 
i może być używanych w liniach z 
okienkiem inspekcyjnym.

Sonda pomiaru stężenia CO2: 
Carbo 520 Optical

Nasycenie dwutlenkiem węgla 
to kluczowy element smaku i 
odczuwania stopnia świeżości 
napoju. Carbo 520 Optical daje 
gwarancję ściśle określonych stężeń 
CO2 we wszystkich wytwarzanych 
napojach.
Ten optyczny system pomiarowy 
zapewnia stabilne pomiary z 
niezrównaną dokładnością. Podstawą 
technologii jest najnowocześniejsza 
metoda pomiaru optycznego 
zwana ATR* (osłabione całkowite 
wewnętrzne odbicie).

* z wykorzystaniem opatentowanej technologii firmy 
Anton Paar (AT512291B1, AT512375B1)



40 41

P
ro

ce
so

w
e 

ur
zą

dz
en

ia
 k

on
tro

ln
o-

po
m

ia
ro

w
e

D
A

N
E

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

napoje, chemia, OCR, 

petrochemia, farmaceutyki, 

wytrawianie

POWTARZALNOŚĆ:

0,005 m/s (L-Sonic 5100)

0,01 m/s (L-Sonic 6100)

TEMPERATURA PROCESU:

-25 °C do 125 °C

CIP/SIP: 

145 °C - maks. 30 min.

PRZYŁĄCZA PROCESOWE:

L-Sonic 5100: VARIVENT® N lub G, 

DIN 11851, EN 1092-1, AN B16.5;

L-Sonic 6100: śr. zewn. 12 mm

DOKŁADNOŚĆ:

0,01 kg/m³ (1 x 10-5 g/cm³)

(gęstość)

0.01 m/s (prędkość dźwięku)

CIŚNIENIE TECHNOLOGICZNE:

Maks. 50 barów

TEMPERATURA:

od -25 °C do 125 °C

CIP/SIP: 

145 °C - maks. 30 min.

WYMIARY (DŁ X SZER X WYS):

260 mm x 145 mm x 200 mm

PARAMETRY POMIAROWE:

gęstość, prędkość dźwięku, 

stężenie

ZAKRES POMIARU:

0 ppb do 2000 ppb (zakres śladowy)

0 ppm do 24 ppm (szeroki zakres)

DOKŁADNOŚĆ:

≤±1 ppb lub ±3 %

≤±0.048 ppm lub ±3 %

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

≤0,5 ppb lub 1 %

≤0,024 ppm lub 1 %

CZĘSTOŚĆ:

w zakresie od 1 do 60 sekund

Sondy do pomiaru prędkości 
dźwięku: L-Sonic 5100/6100

Nowe sondy do pomiaru prędkości 
dźwięku L-Sonic charakteryzują 
się łatwą instalacją i pomagają 
zoptymalizować zużycie surowców 
i energii, a także zmaksymalizować 
produkcję. Nowe sondy obejmują 
dwa rodzaje elementów 
pomiarowych: sonda widłowa 
L-Sonic 5100 i sonda rurkowa 
L-Sonic 6100. Nadają się one do 
różnych zastosowań, takich jak 
pomiary stężenia w linii produkcyjnej, 
wykrywanie faz lub identyfikacja 
produktów. Sondy stale monitorują 
jakość cieczy podczas produkcji.

Sonda do pomiaru 
gęstości i prędkości 
dźwięku L-Com 5500

L-Com 5500 to czujnik gęstości 
i prędkości dźwięku w jednym, 
służący do pomiarów mieszanin 
3-składnikowych. Sonda wyróżnia się 
największą dokładnością spotykaną 
na rynku i idealnie nadaje się do 
monitorowania stężeń substancji 
chemicznych jak np. mieszaniny 
formaldehydu, metanolu i wody 
lub kontroli procesu produkcji piwa 
(alkoholu, ekstraktu i wody).
L-Com 5000 Version Ex jest 
urządzeniem wykonanym w 
standardzie EX i zostało stworzone  
do pomiarów cieczy palnych w 
środowiskach niebezpiecznych.

Procesowy czujnik tlenu: 
Oxy 510

Oxy 510 do pomiaru rozpuszczonego 
tlenu (DO) w zakresie śladowym i 
szerokim. Przełączanie pomiędzy 
zakresami pomiarowymi  wymaga 
jedynie wymiany nakładki sondy. 
Wbudowana funkcja Toolmaster™ 
automatycznie identyfikuje obecność 
nakładki i dobiera parametry 
regulacyjne. Oxy 510 posiada 
certyfikat higieniczny (EHEDG 
typ EL klasa I). Urządzenie może 
być zastosowane indywidualnie 
z terminalem sterowania lub z 
jednostką przetwarzającą mPDS 5. 
Obie opcje są przystosowane do 
komunikacji za pośrednictwem 
technologii analogowej, PROFIBUS 
DP i innych.
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ZAKRES POMIARU:

0 g/L do 20 g/L (0 obj. do 10 obj.)

DOKŁADNOŚĆ: ±0,05 g/L

ODTWARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,05 g/L (0,025 obj.)

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,025 g/L (0,01 obj.)

CIP: 121 °C, 30 minut

CZĘSTOŚĆ: 15 sekund

ZAKRES POMIARU:

0 g/l do 20 g/l (0 obj. do 10 obj.)

DOKŁADNOŚĆ:

±0,05 g/L

ODTWARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,05 g/l  (0,025 obj.)

POWTARZALNOŚĆ 
(ODCHYLENIE STANDARDOWE):

0,025 g/l  (0,01 obj.)

ZAKRES POMIARU:

od 1 mPa.s do 50 000 mPa.s

DOKŁADNOŚĆ W NORMALNYCH 
WARUNKACH:

1%

POWTARZALNOŚĆ 
W NORMALNYCH WARUNKACH:

0,5%

WARUNKI:

Zakres temperatury próbki:

od -5 °C do + 200 °C

Zakres ciśnienia próbki:

od 0 barów do 25 barów

Procesowa sonda do pomiaru 
stężenia CO2: Carbo 510

Carbo 510 to idealny balans 
pomiędzy wysoką dokładnością, 
prędkością i ceną. Cykl pomiarowy 
trwający tylko 15 sekund 
sprawiają, że model Carbo 510 
jest wystarczająco szybki do 
zastosowania w zamkniętej pętli 
sterowania karbonizatorem. 
Carbo 510 może być stosowany 
jako urządzenie indywidualne z 
panelem sterowania (OT), zdalnym 
panelem OT (ROT) lub z jednostką 
pomiarową mPDS 5. Wszystkie 
te opcje są przystosowane do 
komunikacji za pośrednictwem 
technologii analogowej, PROFIBUS 
DP, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus 
TCP oraz DeviceNet.

Pomiar online stężenia CO2 w 
próbkach zawierających inne 
gazy: Carbo 2100 MVE

To idealny wybór dla azotowanych 
piw lub innych napojów nasycanych 
dwutlenkiem węgla z dodatkiem 
azotu.
Sonda procesowa Carbo 2100 MVE 
wykorzystuje metodę ‘wielokrotnego 
zwiększania objętości’ (MVE) 
umożliwiającą pomiar równowagi 
temperatury i ciśnienia w dwóch 
różnych stanach zwiększania 
objętości. Metoda ta umożliwia 
obliczenie rzeczywistej ilości CO2 i N2 
na podstawie tych wartości.

Lepkościomierz pracujący 
bezpośrednio w linii: 
L-Vis 510/520 Ex

Po bezpośrednim zanurzeniu w 
płynie produkcyjnym, lepkościomierz 
liniowy L-Vis 510/520 w sposób ciągły 
wyświetla lepkość w temperaturze 
roboczej i odniesienia, umożliwiając 
całodobowe monitorowanie cieczy 
technologicznych.
Lepkościomierze firmy Anton Paar 
posiadają zintegrowany wyświetlacz 
i moduł przetwarzający ze 
standardowymi interfejsami 
przemysłowymi. Spełniają zalecenia 
NAMUR NE 107 (samokontrola i 
autodiagnozowanie).
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TRZY TECHNOLOGIE POMIAROWE 
DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ 
UŻYTKOWNIKA

 - L-Dens 7500: najwyższa 
dokładność; przystosowanie do 
pomiarów fiskalnych

 - L-Sonic 5100: najlepszy czujnik 
do zastosowań wymagających 
średniej dokładności

 - L-Rix 5100/5200: do próbek z 
pulpą i o wysokiej lepkości

MONITOR PIWA 5500/5600

Alkohol:

0,02 %wag. / 0,01 %wag.

Ekstrakt rzeczywisty/ekstrakt 

brzeczki podstawowej:

0,02 °Plato / 0,04 °Plato

CO2:

0,05 g/l / 0,01 g/l

0,025 obj. / 0,005 obj.

MONITOR WINA 5500/5600

Alkohol:

0,04 %wag. / 0,02 %wag.

Ekstrakt:

0,4 g/l / 0,2 g/l

CO2:

0,05 g/l / 0,01 g/l

0,025 obj. / 0,005 obj.

TRZY TECHNOLOGIE POMIAROWE 
DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ 
UŻYTKOWNIKA

L-DENS 7400/7500

Najwyższa dokładność

Przystosowanie do pomiarów 

fiskalnych

Cyfrowa obróbka sygnału

L-SONIC 5100

Idealne urządzenie do zastosowań 

wymagających średniej dokładności

certyfikat EHEDG

L-RIX 5100/5200

Do próbek gęstych i o wysokiej 

lepkości

Certyfikat EHEDG

Miernik zawartości alkoholu

Monitor alkoholu określa zawartość 
alkoholu w mieszaninach 
dwuskładnikowych dla różnych 
napojów przy użyciu gęstości, 
prędkości dźwięku i współczynnika 
załamania światła. Wybór optymalnej 
konfiguracji następuje w zależności 
od możliwości integracji i wymogów 
prawnych. Wszystkie wersje 
miernika zawartości alkoholu 
są bezobsługowe i można je 
zainstalować bezpośrednio w linii 
głównej. Uzyskuje się dzięki temu 
oszczędność czasu i minimalizuje 
koszty operacyjne.

Monitor piwa 5500/5600 i 
Monitor wina 5500/5600

Monitor piwa 5500/5600 monitoruje 
w sposób ciągły zawartość alkoholu, 
ekstraktu pozornego i rzeczywistego, 
brzeczki podstawowej, stopień 
fermentacji, gęstość, zawartość 
CO2 i temperaturę. System jest 
przystosowany do szerokiej 
gamy typów piwa oraz napojów 
bezalkoholowych, FMB/FAB, cydrów 
oraz piwnych napojów mieszanych.
Monitor wina 5500/5600 określa 
stężenie alkoholu, ekstraktu i CO2 
dla wina.

Miernik stężenia cukru 
w skali Brixa

Monitor stężenia cukru w skali Brixa 
służy do przeprowadzania wysoce 
dokładnych pomiarów stężenia 
cukru w linii produkcyjnej. W sposób 
ciągły oznacza stężenie cukru w skali 
Brixa w napojach bezalkoholowych, 
syropach i sokach owocowych 
przy użyciu parametrów takich 
jak gęstość, prędkość dźwięku i 
współczynnik załamania światła. 
Niewymagająca konserwacji obsługa 
i instalacja bezpośrednio w linii 
produkcyjnej ze zintegrowanym HMI 
przekładają się na zoptymalizowane 
koszty monitorowania i kontroli.
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DOKŁADNOŚĆ:

<0,02 °Brix

(zakres: 0 °Brix to 50 °Brix)

<1 %Diet

(zakres: od 0 %Diet do 150 %Diet)

0,025 obj. (0,05 g/l) CO2

(zakres: 0 obj. CO2 do 6 obj. CO2)

0,04 %wag. alkohol

(zakres: 0 %wag. do 16 %wag. 

alkoholu)

CECHY:

 - Obsługa przyjazna dla 

użytkownika

 - Funkcja adiustacji

 - Zdalne sterowanie i 

diagnozowanie

 - Technologia baz danych SQL

KORZYŚCI:

 - Wyjątkowa uniwersalność dzięki 
zastosowaniu intuicyjnego 
interfejsu oraz wielu opcji 
dostępnych na głównym, 
dotykowym, kolorowym ekranie 
o przekątnej 8,4"

 - Funkcja alarmu przekroczenia 
wartości dopuszczalnej 
parametru produkcyjnego 
(na kolorowym wyświetlaczu 
oraz za pośrednictwem 
cyfrowych wyjść). 

 - Duża liczba wstępnie 
zainstalowanych programów.

 - Elastyczna komunikacja za 
pomocą złącza USB, sieć 
Ethernet (LAN), opcja analogowa 
i różne wyjścia magistrali 
danych.

Analizatory do napojów 
pracujące bezpośrednio 
na linii produkcyjnej 
Cobrix 5500/5600

Aparaty Cobrix 5600 i 
Cobrix 5600 używany są do 
przeprowadzania analizy napojów 
niskoalkoholowych, piwa, wina, 
cydru, alkopopów (FAB), soków, 
napojów dietetycznych, herbaty i 
innych napojów. Zastosuj ciągłe, 
dokładne i bezpieczne pomiary 
istotnych parametrów jakościowych 
takich jak stężenie cukru w skali 
Brixa,  procentowe stężenie 
substancji dietetycznych, zawartość 
CO2, alkoholu, cukru inwertowanego 
czy ekstraktu i innych przez cały czas 
trwania procesu produkcyjnego.

Oprogramowanie dla PC: 
Davis 5

Davis 5 jest kompleksowym 
oprogramowaniem do gromadzenia 
danych i wizualizacji. Po połączeniu 
za pośrednictwem sieci Ethernet 
z dowolnym komputerem PC w 
organizacji użytkownika może 
być wykorzystywane do analizy 
wskaźników efektywności produkcji 
w czasie rzeczywistym. Z uwagi na 
to, że Davis 5 łączy systemy analiz 
laboratoryjnych z analizatorami do 
napojów pracującymi bezpośrednio 
w linii firmy Anton Paar, kalibracja 
i adiustacja przeprowadzana jest 
automatycznie. Obliczenia: wartości 
średnich, odchyleń standardowych, 
czasów produkcji i przerw, 
współczynników Cp i Cpk.

Jednostka przetwarzająca: 
mPDS 5

Jednostka ewaluacji mPDS 5 
z graficznym, kolorowym 
wyświetlaczem w czasie 
rzeczywistym przelicza wartości 
dostarczane przez czujniki na wyniki 
dotyczące stężenia. System jest 
wyposażony w wiele, fabrycznie 
zaprogramowanych funkcji. Tworzenie 
nowych wielomianów stężeń oraz 
programów jest niezwykle łatwe. 
System obsługuje wiele złącz 
sieci komunikacyjnych, takich 
jak PROFIBUS DP, PROFINET 
IO, EtherNet/IP, Modbus TCP i 
DeviceNet.
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DOKŁADNOŚĆ:

 - 0,025 °Plato (na podstawie 

gęstości)

 - 0,06 °Plato (na podstawie 

prędkości dźwięku)

 - 0,05 °Plato (na podstawie 

współczynnika załamania 

światła)

PARAMETRY:

Ekstrakt brzeczki podstawowej 

[stopnie°Plato]

Gęstość ekstraktu pozornego 

[stopnie°Plato]

Alkohol [% wag.]

Alkohol 20 °C [% obj.]

Ekstrakt rzeczywisty [stopnie°Plato]

Rzeczywisty stopień fermentacji 

[%]

Prędkość fermentacji [alkohol 

20 °C wzrost w % obj./h]

Wartości są zgodne z wartościami 

referencyjnymi z dokładnością 

lepszą niż <0,1 °Plato i 

<0,2% obj. alkoholu

DOKŁADNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ:

Alkohol:

0,04 %wag. / 0,02 %wag.

Ekstrakt:

0,4 g/l / 0,2 g/l

CO2:

0,05 g/l / 0,01 g/l

0,025 obj. / 0,005 obj.

Miernik zawartości 
ekstraktu/ekstraktu brzeczki 
podstawowej/monitor Plato

Skorzystaj z możliwości 
monitorowania gorącej i zimnej 
brzeczki (wersje monitorowania mogą 
bazować na gęstości, prędkości 
dźwięku lub współczynniku załamania 
światła) oraz określ ekstrakt brzeczki 
podstawowej (wersje monitorowania 
na podstawie prędkości dźwięku).

Miernik fermentacji 
Fermentation Monitor 5100

Monitor fermentacji alkoholowej 
jest ciągle stosowany w procesie 
produkcji piwa, wina lub wódki w 
drodze pomiaru współczynnika 
załamania światła.

Miernik do wina

Oba urządzenia, Wine Monitor 5500 
i Wine Monitor 5600 to wysoce 
dokładne przyrządy do ciągłego 
monitorowania zawartości alkoholu, 
ekstraktu, gęstości i stężenia CO2 
we wszystkich rodzajach win – od 
czerwonego, przez białe i różowe, aż 
po mieszanki win.
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KORZYŚCI:

 - Modułowe systemy referencyjne 
są podstawą tworzenia łatwych 
w eksploatacji i efektywnych 
finansowo rozwiązań 
dostosowanych do potrzeb 
klientów

 - Pełna integracja za 
pośrednictwem adaptera, 
bypassu lub pompy

 - Specyfikacja klienta określa 
stosowane materiały, 
komponenty oraz konstrukcję 
systemu próbkowania i systemu 
pomiarowego

ALKOHOL:

0 %wag. do 12 %wag.,

0 %wag. do 15 %wag.

RZECZYWISTY EKSTRAKT 
(BRZECZKI PODSTAWOWEJ):

0 °Plato do 12 °Plato

(0 °Plato do 35 °Plato)

STĘŻENIE ROZPUSZCZONEGO 
CO2:

0 obj. do 6 obj.,

0 g/l do 12 g/l

STĘŻENIE ROZPUSZCZONEGO O2:

0 ppb do 2000 ppb

KORZYŚCI:

 - Gotowe rozwiązania pomiarowe

 - Minimalny nakład pracy na 
implementację

 - Elastyczność i otwartość dla 
wszystkich środowisk

 - Systemy i usługi – wszystko w 
jednym miejscu

Systemy próbkowania do 
urządzeń serii L-Dens 7000

Systemy próbkowania do 
gęstościomierzy serii L-Dens 7000 
to więcej niż po prostu zestaw 
do pomiaru gęstości i stężenia. 
Właściwości mierzonej substancji są 
decydujące w wyborze stosowanych 
materiałów i komponentów. Układ 
instalacji oraz tryby robocze określają 
warunki konstrukcji systemu 
próbkowania i systemu pomiarowego.

Analiza piwa za 
pośrednictwem 
zintegrowanego modułu: 
Animo 5100

Animo 5100 to modułowy system 
pomiarowy zapewniający informacje 
na temat wszystkich parametrów 
krytycznych kontroli jakości piwa 
z linii rozlewniczej. Łączy on w 
sobie wysokiej jakości czujniki 
w linii, analizatory i komponenty 
mechaniczne zapewniające 
precyzyjne i bezpieczne działanie.

Kompetencja w dziedzinie 
inżynierii procesowej i 
produkcyjnej

Nasza oferta powstała w 
wyniku połączenia najbardziej 
zaawansowanych technologii 
pomiarowych oraz specjalistycznej 
wiedzy produkcyjnej i technologicznej, 
stosowanej w usługach inżynierskich. 
Pełen zestaw usług projektowych 
gwarantuje pełną integrację 
systemów/rozwiązań w środowisku 
i infrastrukturze posiadanej przez 
klienta.
Korzyści? Najlepsze w swojej 
klasie rozwiązania pomiarowe i 
technologiczne oraz wysoce wydajne 
projekty wdrożeniowe.
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DŁUGOŚĆ FALI:

785 nm

ZAKRES SPEKTRALNY:

400 cm-1 do 2300 cm-1

ROZDZIELCZOŚĆ:

10 cm-1

URZĄDZENIA Z JEDNĄ DŁ. FALI:

532 nm

785 nm

1064 nm

URZĄDZENIA Z DWOMA DŁ. FALI:

532 nm + 785 nm

532 nm + 1064 nm

785 nm + 1064 nm

DŁUGOŚCI FALI:

532 nm

785 nm

1064 nm

ZAKRES SPEKTRALNY:

100 cm-1 do 3200 cm-1

ROZDZIELCZOŚĆ:

Do 4 cm-1

Ręczny spektrometr Ramana: 
Cora 100

Ręczny analizator Ramana Cora 100 
to wytrzymałe, proste urządzenie do 
identyfikacji nieznanych substancji 
w przeciągu sekund. Cora 100 
umożliwia wykrywanie potencjalnie 
niebezpiecznych substancji przez 
odpowiednie służby oraz umożliwia 
natychmiastową identyfikację 
narkotyków, substancji zakazanych, 
materiałów wybuchowych lub 
substancji chemicznych. Dodatkowo, 
urządzenie jest idealne do weryfikacji 
surowców w zastosowaniach 
przemysłowych.

Stacjonarne spektrometry 
Ramana: Cora 5X00

Seria Cora5X00 to połączenie małych 
rozmiarów urządzenia z parametrami 
i wysoką powtarzalnością, typowymi 
dla urządzeń stacjonarnych. 
Przystosowane do transportu 
spektrometry Ramana o jednej lub 
dwóch długościach fali zapewniają 
maksymalny sygnał Ramana oraz 
minimalne tło fluorescencyjne.

Stacjonarne spektrometry 
Ramana z chłodzeniem TE 
Cora 7X00

Seria wysokiej klasy spektrometrów 
Ramana Cora7X00 została stworzona 
z myślą o prowadzeniu badań 
naukowych i zastosowaniach 
przemysłowych. W celu uzyskania 
wysokiego stosunku sygnału 
do szumu dla próbek słabo 
rozpraszających lub o niskich 
stężeniach urządzenia są 
wyposażone w chłodzone (lub 
głęboko chłodzone) detektory. 
Spektrometry Ramana Cora7X00 z 
sondą światłowodową można łatwo 
włączyć w stanowisko pomiarowe.
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WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA 
ŚWIATŁA:

Zakres: od 1,3 nD do 1,66 nD

(Abbemat 3000 i Abbemat 3100)

Zakres: od 1,3 nD do 1,72 nD

(Abbemat 3200)

Dokładność: ±0,0001 nD

Rozdzielczość: ±0,0001 nD

°BRIX:

Zakres: od 0 % do 100 %

Dokładność: ±0,05 %

Rozdzielczość: ±0,01 %

DOSTĘPNE PQP-S

WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA 
ŚWIATŁA:

ABBEMAT 300:

Zakres: 1,26 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,0001 nD

Rozdzielczość: ±0,00001 nD

ABBEMAT 500:

Zakres: 1,26 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,00002 nD

Rozdzielczość: ±0,000001 nD

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA 
ŚWIATŁA:

ABBEMAT 350:

Zakres: od 1,26 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,0001 nD

Rozdzielczość: ±0,00001 nD

ABBEMAT 550:

Zakres: od 1,26 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,00002 nD

Rozdzielczość: ±0,000001 nD

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

Kompaktowe refraktometry: 
Abbemat 3X00

Niezawodność, precyzja i wygoda: 
Refraktometry Abbemat 3X00 
to urządzenia do pomiarów 
współczynnika załamania światła 
i stężenia, w wyjątkowy sposób 
łączące najwyższe parametry 
techniczne i łatwość obsługi. 
Najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne oraz kompaktowe 
wymiary Abbemat 3X00 to bardzo 
skuteczne narzędzie do kontroli 
jakości, eliminujące potrzebę 
wykonywania długotrwałych 
pomiarów.

Refraktometry z 
serii Performance: 
Abbemat 300/500

Wytrzymałe i łatwe w obsłudze 
refraktometry Abbemat 300/500 
doskonale sprawdzają się w 
rutynowej analizie i kontroli jakości. 
Wyświetlacz ułatwia obserwację 
wyniku typu „pozytywny/negatywny” 
w przypadku analizy dużej liczby 
próbek w krótkim
czasie. Można je z powodzeniem 
łączyć z gęstościomierzami serii 
DMA M, polarymetrami MCP i z 
lepkościomierzami SVM 300X.

Refraktometry z serii 
Performance Plus: 
Abbemat 350/550

Uniwersalne, wysokiej klasy 
refraktometry Abbemat 350/550 to 
idealne rozwiązania do zastosowań 
badawczo-rozwojowych oraz 
skomplikowanych analiz kontroli 
jakości. Duży i intuicyjny ekran 
dotykowy znacznie ułatwia nawigację. 
Można je łatwo rozszerzyć o 
liczne akcesoria oraz połączyć 
w zestawie z gęstościomierzami 
serii DMA M, polarymetrami MCP i z 
lepkościomierzami SVM 300X.
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ABBEMAT JUICE STATION 300:

Zakres: od 0 °Brix do 100 °Brix

Dokładność: 0,05 °Brix

Rozdzielczość: 0,01 °Brixa

ABBEMAT JUICE STATION 550:

Zakres: od 0 °Brix do 100 °Brix

Dokładność: 0,015 °Brix

Rozdzielczość: 0,001 °Brixa

WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA 
ŚWIATŁA:

ABBEMAT 450:

Zakres: 1,26 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,0001 nD

Rozdzielczość: ±0,00001 nD

ABBEMAT 650:

Zakres: 1,26 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,00002 nD

Rozdzielczość: ±0,000001 nD

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA 
ŚWIATŁA:

Zakres: 1,30 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,00004 nD

Rozdzielczość: ±0,000001 nD

Do 8 opcjonalnych długości fal w 

zakresie od 436 nm do 656 nm

Abbemat Juice Station: 
Urządzenie bazuje na 
modelach Abbemat 300/550

Refraktometry Abbemat Juice Station 
są stosowane do szybkich i łatwych 
pomiarów parametrów Brix. Są to 
idealne urządzenia do pomiarów 
parametrów soków owocowych. 
Pionowe ustawienie zapobiega 
sedymentacji cząstek na pryzmacie 
pomiarowym oraz gwarantuje 
uzyskiwanie precyzyjnych i stabilnych 
wyników pomiaru.

Refraktometry z serii Heavy 
Duty: Abbemat 450/650

Refraktometry Abbemat 450 oraz 
Abbemat 650 Heavy Duty łączą 
wytrzymałość oraz wysoką precyzję 
pomiarów. Dzięki funkcji zdalnego 
sterowania urządzenia mogą być 
zastosowane w linii produkcyjnej, 
dygestorium lub komorach. 
Wytrzymała jednostka pomiarowa jest 
wodoszczelna (IP68) oraz odporna 
na spryskiwanie wodą instalacji 
produkcyjnej. Pionowe ustawienie 
gwarantuje uzyskiwanie stabilnych 
wyników w przypadku próbek 
zawierających cząstki lub osady. Te 
refraktometry oferują zakres regulacji 
temperatury od 4° C do 125° C.

Refraktometr o wielu 
długościach fali: Abbemat MW

Cyfrowy refraktometr Abbemat MW 
umożliwia szybkie i w pełni 
zautomatyzowane pomiary 
współczynnika załamania 
przy różnych długościach fal, 
np. przypadku oznaczania 
współczynnika dyspersji i liczby 
Abbego. W celu dokonywania takich 
pomiarów Abbemat MW można 
odpowiednio wyposażyć nawet w 
8 różnych długości fali. Czyni to 
refraktometr cyfrowy Abbemat MW 
wszechstronnym przyrządem 
do badania cieczy, wiązań polimerów 
i szkła.
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ZAKRES SZYBKOŚCI:

0,01 1/min do 1200 1/min

ZAKRES MOMENTÓW 
OBROTOWYCH:

0,20 mNm do 75 mNm

ZAKRES LEPKOŚCI:

1 mPa.s do 109 mPa.s

ZAKRES TEMPERATURY:

-20 °C do 180 °C

DOSTĘPNE PQP

ZAKRES SZYBKOŚCI:

10-3 obr/min.  do 1500 obr/min.

ZAKRES PRĘDKOŚCI KĄTOWYCH:

od 10-4rad/s do 157 rad/s

ZAKRES MOMENTÓW 
OBROTOWYCH:

1 µNm do 125 mNm

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 
KĄTOWYCH:

od 10-4 rad/s do 628 rad/s

ZAKRES TEMPERATURY:

-5 °C do 200 °C

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

ZAKRES PRĘDKOŚCI KĄTOWYCH:

10-9 rad/s do 314 rad/s

ZAKRES MOMENTÓW 
OBROTOWYCH:

0,5 nNm do 300 mNm

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 
KĄTOWYCH:

10-7 rad/s do 628 rad/s

ZAKRES SIŁY NORMALNEJ:

0,005 N do 70 N

ZAKRES TEMPERATURY:

-160 °C do 1000 °C

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

Reometr rotacyjny: 
RheolabQC

RheolabQC to reometr rotacyjny z 
wyjątkowo dynamicznym silnikiem 
komutowanym elektronicznie do 
szybkiego i dokładnego pomiaru 
lepkości i rutynowych analiz 
reologicznych. Jest stosowany do 
analizy własności farb i powłok, 
żywności, kosmetyków, leków, klejów, 
olejów, asfaltu i innych substancji. 
RheolabQC może działać jako 
samodzielny aparat lub może być 
sterowany przez komputer. Posiada 
wiele geometrii pomiarowych i 
akcesoriów, w tym układ regulacji 
temperatury Peltiera.

Kompaktowe reometry 
modułowe: MCR 72 i MCR 92

To najlepszy wybór jeżeli potrzebujesz 
szybkich, dokładnych i prostych 
pomiarów reologicznych. Reometr 
zoptymalizowany jest pod kątem 
codziennych, rutynowych prac w 
laboratorium. Specjalne funkcje, takie 
jak  oprogramowanie edytowane pod 
klienta, TruRay (wbudowane źródło 
światła), QuickConnect (prosty i 
szybki montaż układu pomiarowego 
na zasadzie szbko złączki), 
Toolmaster™ (automatyczne 
rozpoznawanie i konfigurowanie 
układów pomiarowych oraz 
termostatujących), a także szereg 
opatentowanych modułów Peltiera 
chłodzonych powietrzem (H-PTD, 
C-PTD lub P-PTD) gwarantują 
niezrównaną łatwość obsługi.

Kompaktowe reometry 
modułowe: MCR 102, 
MCR 302, MCR 502

Reometry z serii MCR nadają się 
do wszelkich testów reologicznych 
(rotacyjnych i oscylacyjnych) z 
wykorzystaniem synchronicznego 
silnika komutowanego z łożyskiem 
powietrznym. Modułowa budowa 
systemu umożliwia rozbudowywanie 
go o różnorodne układy regulacji 
temperatury i akcesoria przeznaczone 
do nietypowych zastosowań. 
Dzięki temu urządzenie może być 
zastosowane do wszelkiego typu 
zadań pomiarowych.



50 51

R
eo

m
et

ria

D
A

N
E

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

E
 

ZAKRES MOMENTÓW 
OBROTOWYCH:

0,5 nNm do 230 mNm (CMT)

ZAKRES PRĘDKOŚCI KĄTOWYCH:

10-9 rad/s do 2 x 314 rad/s

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 
KĄTOWYCH:

10-7 rad/s do 628 rad/s

ZAKRES SIŁY NORMALNEJ:

0,001 N do 50 N

ZAKRES TEMPERATURY:

-160 °C do 1000 °C

ZAKRES TEMPERATURY:

300 °C do 1800 °C (1600°C)

ZAKRES MOMENTÓW 
OBROTOWYCH:

10 nNm do 230 mNm

ZAKRES SIŁY NORMALNEJ:

0,005 N do 50 N

MAKSYMALNE OBROTY:

300 obr./min

TRYBY TESTOWE:

Rotacja i oscylacja

STANDARDOWE METODY:

AASHTO T315, AASHTO T350, 

AASHTO TP101-UL, 

ASTM D7175, ASTM D7405, 

DIN EN 14770, AASHTO T316, 

ASTM D4402, DIN EN 13302, 

FGSV AL 720, 721, 722, 723

ZAKRES TEMPERATURY:

-30 °C do 120 °C

ZAKRES MOMENTÓW OBROTOWYCH:

5,0 nNm do 200 mNm

CZĘSTOTLIWOŚĆ KĄTOWA:

10-7 rad/s do 628 rad/s

Kompaktowy reometr 
modułowy: MCR 702 
MultiDrive

Reometry MCR 702 TwinDrive 
przeprowadzają pomiary reologiczne 
z zastosowaniem dwóch czujników 
momentu obrotowego oraz 
dwóch silników komutowanych 
elektronicznie. Dzięki modułowej 
budowie MCR 702 MultiDrive może 
pracować w trybie połączonego  
silnika (CMT) z jednym silnikiem 
EC oraz w trybie kontr-rotacyjnym i 
kontr-oscylacyjnym przy połaczonych 
dwóch silnikach EC. Dodatkowo 
pracuje także w trybie  tylko z 
silnikiem (SMT) poruszającym 
się w osi siły normalnej. Oznacza 
to możliwość zastosowania we 
wszystkich aplikacjach reologicznych.

Piec reometryczny: 
FRS 1800 (1600)

Pomiary lepkości w najwyższych 
temperaturach: Piec reometryczny 
FRS 1800 (1600) to połączenie 
głowicy reometru DSR 502 i pieca 
laboratoryjnego. Urządzenie jest 
przeznaczone do pomiaru lepkości 
w zakresie od 1 mPa.s do 107 Pa.s 
w temperaturze do 1800 °C 
(1600 °C). Systemy takie umożliwiają 
sporządzenie charakterystyki 
reologicznej dowolnych substancji 
przy rotacji i oscylacji, nawet szkła 
i stopów metali. Wysokiej jakości 
wyniki będą  przydatne dla dalszych 
działań badawczo-rozwojowych, 
kontroli jakości oraz rozwoju 
technologicznego.

Reometr Dynamicznego 
ścinania: SmartPave

SmartPave bazuje na najnowszej 
technologii sprawdzonych silników 
EC, stosowanych w reometrach 
MCR. Urządzenie korzysta z 
takich innowacyjnych funkcji jak 
Toolmaster™, moduł temperaturowy 
Peltiera oraz oświetlenie powierzchni 
pomiarowej. Dostępne są także 
szczegółowe procedury pomiarowe 
uwzględniające reologię utwardzaczy 
bitumicznych oraz lepiszczy 
asfaltowych. Dzięki temu uzyskano 
wysoki poziom precyzji pomiaru oraz 
komfortu i łatwości eksploatacji.
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DODATKOWE PARAMETRY:

Magnetoreologia, elektroreologia, 

spektroskopia dielektryczna, 

ciśnienie, wilgotność

OPTYKA I ANALIZA STRUKTURY:

Rheo-SALS/SAXS/SANS, prędkość 

dźwięku na drodze obrazowania, 

UV, badanie mikroskopowe, 

obrazowanie polaryzacyjne, 

spektroskopia Ramana

CHARAKTERYZOWANIE 
MATERIAŁÓW:

Cela do materiałów budowlanych, 

cela do skrobi, DMA, reologiczne 

badania rozciągliwości, cela 

proszkowa, trybologia

ZASTOSOWANIA:

Dowolny proszek w dowolnym 

stanie - od dużych obciążeń do 

małych obciążeń, nawet proszki 

napowietrzone lub fluidyzowane

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ:

dokładna kontrola temperatury i 

wilgotności przez połączenie celi 

do ścinania proszków z piecem 

konwekcyjnym i opcją pomiaru 

wilgotności

OPATENTOWANA OCHRONA PRZED 
PYŁEM:

unikatowy system ochrony 

pozwala utrzymać czystość i 

bezpieczeństwo środowiska pracy, 

nawet w przypadku proszków 

fluidyzowanych w celi przepływowej

ROZWIĄZANIA TYPOWE:

 - Mikroskopia stałoogniskowa 
(CLSM/CSDM)

 - Spektroskopia

 - Rozpraszanie promieniowania X 
(SAXS, WAXS)

 - Rozpraszanie neutronowe 
(SANS)

 - Akcesoria specjalne

Kompaktowe reometry 
modułowe: Akcesoria

Do szczególnych zastosowań 
dostępny jest szeroki zakres 
akcesoriów, które łatwo podłączyć 
do reometrów MCR. Umożliwiają 
one pomiary dodatkowych 
parametrów, analizę struktury 
optycznej i dielektrycznej próbek 
w połączeniu z reologią, a także 
zastosowanie reologii do materiałów 
"oddziaływujących" z polem 
elektrycznym i magnetycznym.

Kompaktowe reometry 
modułowe: Własności 
reologiczne proszków i 
materiałów sypkich

Reometr MCR w połączeniu z 
celą do badani ścinania proszków 
oraz przepływu proszków oferuje 
wszystkie opcje potrzebne do 
szczegółowej charakterystyki 
proszku. To unikatowy system 
gwarantujący określanie zachowania 
proszku z najwyższą dokładnością. 
Ze względu na swoją uniwersalność, 
cele do proszków mogą być używane 
do dokładnej charakterystyki proszku 
lub jako łatwe w użyciu narzędzie do 
kontroli jakości:

Rozwiązania specjalne: 
MCR 502 WESP

Firma Anton Paar zajmuje się 
także tworzeniem specjalnych 
systemów pomiarowych o niezwykłej 
dokładności dostosowanych pod 
potrzeby wymagających klientów.
MCR WESP to idealne urządzenie w 
kombinacji z instrumentami analizy 
optycznej. To uniwersalne urządzenie 
zapewnia dużą przestrzeń oraz 
widoczność próbki, dodatkowo 
posiada miejsce na podłączenie 
innych urządzeń badawczych oraz 
kombinacji pomiarów reologicznych z 
innymi technikami pomiarowymi.
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PRÓBKI:

Ciecze, ciała stałe, proszki, pasty, 
folie, polimery

WIELKOŚĆ CZĄSTEK, ZAKRES Q:

Do 100 nm (odstęp d: 200 nm)
zakres q:0.03 nm-1 do 40,7 nm-1

ZAKRES TEMPERATURY:

-150 °C do 600 °C

FUNKCJA SMARTSAXS:

Kolimacja punktowa i/lub liniowa 
dla wszystkich aplikacji

PRÓBKI:

ciała stałe, płyny, powierzchnie o 
nanostrukturze, proszki, polimery, 
folie, włókna, pasty

ZAKRES-Q:

q = 0,012 nm-1 do 46.4 nm-1

(2D Eiger2 R)

ZAKRES TEMPERATURY:

-150 °C do 600 °C

UCHWYTY PRÓBEK DLA STOLIKÓW 
TCSTAGE:

PasteCell, μ-Cell, RotorCell, FlowCell, 
TubeCell, PressureCell, uchwyty 
kapilarne

AUTOMATYCZNE PODAJNIKI:

Wysoce wydajne badanie wielu 
próbek stałych i płynnych

GISAXS ETAP 2.0:

Precyzyjny stolik do analiz GISAXS 
powierzchni nanostrukturalnych

STOLIK DO ROZCIĄGANIA I CELA 
WILGOTNOŚCIOWA:

SWAXS do analiz w warunkach 
kontrolowanej wilgotności lub 
regulowanym naprężeniu

MODUŁ RHEOSAXS:

Połączenie z reometrem 
dynamicznego ścinania DSR 502

Wydajna analiza 
nanostrukturalna: SAXSpace

SAXSpace to modułowy system 
mało- i szeroko-kątowego 
rozpraszania promieniowania 
rentgenowskiego (SWAXS) 
przeznaczony do charakteryzacji 
materiałów i próbek 
nanostrukturalnych. Oferuje on cały 
szereg precyzyjnych stolików do 
próbek oraz zapewnia łatwą obsługę.
SAXSpace jest szczególnie dobrze 
przystosowany do intensywnych 
analiz próbek koloidalnych, 
izotropowych i biologicznych 
(Bio-SAXS).

System laboratoryjny SAXS/
WAXS/GISAXS/RheoSAXS: 
SAXSpoint 2.0

Nowy system SAXSpoint 2.0 
oferuje nowatorskie rozwiązanie 
analiz SAXS, WAXS, GISAXS 
oraz RheoSAXS w domowym 
laboratorium. SAXSpoint 2.0 
wykorzystuje bezstratną kolimację, 
ruchomy detektor  wyposażony w 
najnowocześniejszą technologię oraz  
źródło promieniowania zapewniające 
bardzo wysokie natężenie wiązki. 
Przykładem może być Primux 100 - 
źródło promieniowania X dostarczane 
przez firmę Anton Paar o najwyższych 
parametrach promieniowania X przy 
niskiej mocy.

Uniwersalne stoliki na 
próbki: Pełna elastyczność 
eksperymentowania

Uniwersalne stoliki do próbek oraz 
uchwyty SAXSpoint 2.0 i SAXSpace 
dają szeroki wachlarz możliwości. 
Stoliki TCStages zapewniają stabilną 
kontrolę temperatury w zakresie od 
-150°C do 600 °C. Automatyczne 
podajniki próbek umożliwiają pomiary 
nawet 192 próbek ciekłych.
Możliwe jest wykonywanie 
analizy GISAXS powierzchni 
nanostrukturalnych oraz analizy 
SWAXS przy kontrolowanym 
naprężeniu rozciągającym w 
kontrolowanej atmosferze (np. 
wilgotność, powietrze, gaz obojętny) 
oraz badań RheoSAXS korelujących 
zmiany strukturalne z właściwościami 
makroskopowymi.
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OBCIĄŻENIE:

Rozdzielczość: 0,01 µN

Maks. obciążenie: 1000 mN

SIŁA TARCIA:

Rozdzielczość: 1 µN

Maks. siła tarcia: 1000 mN

GŁĘBOKOŚĆ:

Rozdzielczość: 0,1 nm

Maks. głębokość: 600 µm

PRĘDKOŚĆ:

od 0,1 do 600 mm/min

OBCIĄŻENIE:

Rozdzielczość: 100 µN

Maks. obciążenie: 200 N

SIŁA TARCIA:

Rozdzielczość: 100 µN

Maks. siła tarcia: 200 N

GŁĘBOKOŚĆ:

Rozdzielczość: 0,05 nm

Maks. głębokość: 1000 µm

PRĘDKOŚĆ:

od 0,4 do 600 mm/min

PRĘDKOŚĆ:

od 10 do 3000 obr/min

CZAS WYTARCIA:

od 1 do 10000 s 

STANDARDOWE ŚREDNICE KUL:

10 mm, 15 mm, 20 mm, 

25,4 mm, 30 mm

NORMY MIĘDZYNARODOWE:

ISO 26423, ISO EN 1071-2, 

VDI 3198

Nano Scratch Tester: 
NST3

Nano Scratch Tester NST3 jest 
specjalnie zaprojektowany do 
badania adhezji i odporności na 
zarysowanie cienkich (lub miękkich) 
warstw i powłok o typowej 
grubości poniżej 1000 nm. Głowicę 
NST3 charakteryzuje niezwykła 
dokładność pomiarów dzięki 
wstępnemu profilowaniu próbki. 
Urządzenie pozwala także na ocenę 
odkształcenia sprężystego powłoki 
po teście zarysowania.

Revetest® Scratch Tester: 
RST3

Tester zarysowania Revetest® 
wyposażony w mikroskop optyczny 
jest stosowany na całym Świecie do 
badań odporności na zarysowania 
i adhezji powłok o grubościach 
powyżej 1 μm. Revetest® zapewnia 
użytkownikom powtarzalne, dokładne 
wyniki i automatyczne pomiary w 
trybie mapowania.
Firma Anton Paar jest światowym 
liderem w dziedzinie testowania 
zarysowań powłok o różnej grubości, 
ze sprzedażą ponad 1500 urządzeń 
Revetest na całym świecie.

Calotest: 
CAT2

CAT2 to znakomity aparat do 
szybkiego i precyzyjnego określania 
grubości powłok i warstw. Pomiary 
są przeprowadzane w bardzo krótkim 
czasie (1 do 10 minut).
Calotest CAT2 jest szeroko stosowany 
do badania powłok o grubościach 
między 0,1 µm a 50 µm. Typowe 
przykłady obejmują materiały CVD, 
PVD, powłoki napylane plazmowo, 
powłoki wielowarstwowe, powłoki 
anodowane, osady chemiczne i 
galwaniczne, powłoki polimerowe, 
farby i lakiery.
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ZAKRES POMIARU:

od 0 °Brix do 80 °Brix

od 0% do 100% stopnia inwersji

POWTARZALNOŚĆ:

Rzeczywiste stężenie cukru: 

0,01 °Brix

Świeży/po inwersji: 0,02 °Brix

Stopień inwersji: 1%

CZAS BADANIA POJEDYNCZEJ 
PRÓBKI:

5 minut włącznie z napełnianiem

POWTARZALNOŚĆ:

Rzeczywiste stężenie cukru: 

0,01 °Brix

Świeży/po inwersji: 0,02 °Brix

Stopień inwersji: 1%

Stężenie CO2: 0,005 obj. (0,01 g/L)

CZAS BADANIA POJEDYNCZEJ 
PRÓBKI:

od 3 do 5 minut z podawaniem

PARAMETRY:

%Diet, fosforany lub kwasowość 

całkowita

ZAKRES POMIARU:

0 % do 200 % lub

0 ml NaOH do 100 ml NaOH lub

0 g/L TA do 100 g/L TA

POWTARZALNOŚĆ:

Barwione: 0,2%

Bezbarwne lub trójskł.: 0,4%

System Soft Drink Analyzer M

Urządzenie Soft Drink Analyzer M 
określa stężenie cukru przed 
inwersją, bieżące stężenie, stężenie 
cukru całkowicie inwertowanego 
oraz stopień inwersji w napojach 
bezalkoholowych i syropach. 
Wymuszona inwersja przestaje być 
potrzebna. Wyposaż urządzenie 
Soft Drink Analyzer M w podajnik 
próbek Xsample™ 520 i dodatkowe 
moduły, takie jak DietQC ME lub 
pH ME i stwórz kompleksowy system 
do analizy napojów bezalkoholowych 
Soft Drink Analyzing System.

Analizator napojów w 
opakowaniu PBA-S/SI

Systemy PBA- S  umożliwiają 
skrócenie czasu analizy napojów 
bezalkoholowych do 3 - 5 minut 
dzięki zastosowaniu równoległej 
analizy próbki z jednego opakowania. 
Parametry kontroli jakości takie jak 
°Brix rzeczywisty, °Brix przed inwersją 
i po inwersji cukru w napojach 
bezalkoholowych oraz stężenie 
CO2 są automatycznie ustalane 
bez konieczności przygotowywania 
próbek. Istnieje także możliwość 
integracji modułów pomiaru pH 
lub O2. Odpowiednie wyposażenie 
dodatkowe modelu DietQC ME, 
umożliwia pomiar stężenia %Diet.

Analiza napojów 
bezalkoholowych za pomocą 
urządzenia DietQC ME z opcją 
do napojów niebarwionych.

Modele DietQC ME i DietQC ME z 
opcją do niebarwionych napojów 
umożliwiają precyzyjne pomiary 
stężenia napojów bezalkoholowych. 
Urządzenie wykorzystuje precyzyjny 
kolorymetr ze stabilizacją 
odchyłki oraz termostatem 
Peltiera. Wysokowydajna metoda 
kolorymetryczna (430 nm 
oraz 280 nm) jest niezależna 
od wahań składu wody 
technologicznej. Moduł ten może 
zostać zintegrowany w systemie 
Soft Drink Analyzing System M lub 
PBA-S/SI.
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ZAKRES POMIARU:

±259 °Z

ROZDZIELCZOŚĆ:

0,001°Z

DOKŁADNOŚĆ:

±0,01 °Z (MCP 5300 Sucromat)

±0,006 °Z (MCP 5500 Sucromat)

REGULACJA TEMPERATURY:

20 °C oraz 25 °C (system Peltiera)

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

DO POMIARU POLARYZACJI (°Z):

MCP 5300/5500 Sucromat

DO POMIARU SUCHEJ MASY 
(°BRIX):

Abbemat 300/500

Abbemat 350/550

ANALIZOWANE PARAMETRY 
BURAKA CUKROWEGO:

 - Zawartość cukru 
(polaryzacja, °Z)

 - zawartość potasu (K)

 - zawartość sodu (Na)

 - zawartość azotu alfa-
aminowego (α-N)

OBLICZANIE POWIĄZANYCH 
DANYCH:

 - Uzysk cukru

 - Zawartość cukru w melasie

 - Dla próbek sklarowanych 
za pomocą ołowiu lub w 
inny sposób badania można 
wykonywać z szybkością 120 
próbek/godz

Sacharymetry: 
MCP 5300/5500 Sucromat

Seria sacharymetrów MCP Sucromat 
pozwala na precyzyjne ustalenie 
zawartości cukru (Pol, °Z) stosując 
pomiar przy długości fali 589 nm 
(identycznie, jak w przypadku linii 
D sodu) zgodnie z przepisami 
ICUMSA. Opcjonalna długość fali 
880 nm NIR jest idealna w przypadku 
analizy roztworów sklarowanych bez 
obecności ołowiu.
Wszystkie długości fali są 
generowane przez diody LED.

Czystość pozorna, polaryzacja 
i sucha masa: Seria 
MCP Sucromat i Abbemat

Jednoczesne stosowanie 
polarymetrów MCP Sucromat 
i refraktometrów Abbemat 
pozwala skutecznie zwiększać 
zdolność produkcyjną cukrowni. 
Surowce, półprodukty i produkty 
końcowe w procesie produkcji 
cukru są poddawane szybkiej, 
zautomatyzowanej analizie 
określającej zawartość cukru (°Z), 
suchą masę (°Brix) i czystość 
pozorną.

Badanie jakości buraków 
cukrowych: Betalyser

System laboratoryjny Betalyser 
analizuje jakość buraków cukrowych 
zgodnie z oficjalnie zatwierdzonymi 
metodami ICUMSA. Dzięki temu 
rozwiązaniu system płatności za 
buraki cukrowe można oprzeć na 
ich jakości, a nie na wadze czy 
polaryzacji.
Optymalne nawożenie i uprawa 
zapewnia uzyskanie buraków lepszej 
jakości w krótszym czasie. Można 
otrzymać lepsze odmiany buraka 
cukrowego o większej zawartości 
sacharozy i genetycznie zwiększonym 
uzyskiem cukru białego.
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ZASTOSOWANIA:

 - Membrany i filtry

 - Biomateriały

 - Półprzewodniki

 - Produkty tekstylne

 - Kosmetyki i detergenty

 - Minerały i skały

PRÓBKI:

 - Membrany, folie i płytki

 - Włókna, tkaniny i włókniny

 - Granulaty

 - Kapilary i rurki

ZALEŻNOŚCI DOTYCZĄCE 
POTENCJAŁU ZETA:

 - pH

 - Czas

 - Siła jonowa

 - Stężenie środka powierzchniowo 

czynnego

 - Stężenie białka

Elektrokinetyczny analizator 
do badania powierzchni ciał 
stałych: SurPASS 3

Elektrokinetyczny analizator 
SurPASS 3 znajduje zastosowanie 
w analizie powierzchni 
mającej na celu badanie 
potencjału elektrokinetycznego 
makroskopowych ciał stałych na 
podstawie wyników pomiarów 
potencjału przepływu i natężenia 
strumieniowego. Potencjał 
elektrokinetyczny dostarcza informacji 
o zmianie zachowania powierzchni 
mającej kontakt z cieczą.
Oprócz tego wysokiej klasy modelu, 
urządzenie SurPASS™ 3 Eco 
umożliwia rutynowe analizy 
powierzchni ciał stałych.

Dla ciał stałych o różnych 
kształtach

SurPASS 3 generuje informacje o 
ładunku powierzchniowym i innych 
właściwościach oraz wykrywa 
najmniejsze zmiany w zewnętrznej 
części powierzchni materiału.
Dostępnych jest wiele cel 
pomiarowych odpowiednich dla 
naturalnych i sztucznych włókien, 
ceramiki porowatej, dużych cząstek 
i próbek o płaskich powierzchniach. 
Ponadto można przeprowadzić 
analizę ładunków powierzchniowych 
na soczewkach kontaktowych, 
membranach z włókien drążonych 
oraz rurach elastycznych.

Prosta analiza dzięki 
oprogramowaniu SurPASS 3

Dzięki SurPASS 3 nie ma potrzeby 
przeprowadzania skomplikowanych 
procedur przygotowywania próbek 
i pomiarów. Oprogramowanie 
SurPASS 3 posiada intuicyjny 
interfejs wyposażony w takie funkcje 
jak automatyczna analiza punktu 
izoelektrycznego. Umożliwia także 
zapis kinetyki adsorpcji i desorpcji 
dodatków na powierzchniach.
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WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA 
ŚWIATŁA:

Zakres: 1,3 nD do 1,72 nD

Dokładność: ±0,00002 nD

Rozdzielczość: ±0,000001 nD

TEMPERATURA:

Zakres: 4 °C do 125 °C

Dokładność: ±0,003 °C

Rozdzielczość: ±0,001 °C

ZAKRES SIŁY:

0,0005 N do 40 N

ZAKRES PRZEMIESZCZENIA:

0,01 µm do 9400 µm

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI:

0,001 Hz do 100 Hz

ZAKRES TEMPERATURY:

-160 °C do 600 °C

UKŁADY POMIAROWE:

Gięcie trzypunktowe, podwójna 

dźwignia, pojedyncza dźwignia, 

uchwyt prostokątny do próbek 

stałych, system ściskania

INNE OPCJE:

System niskotemperaturowy 

bazujący na ciekłym azocie, opcja 

wilgotności, moduł chłodzenia 

gazu

Termooptyczna oscylacyjna 
analiza załamania TORC 5000

TORC 5000 to wydajne i nowatorskie 
rozwiązanie do analizy termicznej, 
np. do monitorowania utwardzania 
oraz reakcji polimerowych oraz 
zachowania próbek w zależności od 
temperatury i czasu.
Unikalna technika termooptycznej 
oscylującej analizy załamania (TORC) 
umożliwia określenie rozszerzalności 
temperaturowej i monitorowanie 
przejść fazowych oraz zeszklenia.

Dynamiczna analiza 
mechaniczna: 
MCR 702 MultiDrive

Unikalna koncepcja instrumentu poz-
wala na wykonywanie dynamicznych 
analiz mechanicznych w zakresie 
gięcia, rozciągania, ściskania i skrę-
cania a także analizy termomechan-
icznej (TMA) oraz standardowych i 
wysoce zaawansowanych pomiarów 
reologicznych za pomocą jednego 
urządzenia. Modułowa budowa sys-
temu umożliwia rozbudowywanie go 
o różnorodne układy regulacji tem-
peratury oraz stosowanie akcesoriów 
przeznaczonych do niestandar-
dowych zastosowań oraz systemów 
pomiarowych, co umożliwia wyko-
rzystanie ich w badaniach trudnych i 
niecodziennych próbek.

MCR 702 MultiDrive Akcesoria

Specjalne systemy pomiarowe 
pokrywają zapotrzebowanie 
DMA w odniesieniu do gięcia, 
rozciągania, skręcania i ściskania 
oraz gwarantują precyzyjne wyniki i 
łatwą obsługę. Wszystkie akcesoria 
wykorzystują funkcję QuickConnect, 
umożliwiającą jednokierunkowe 
połączenie oraz funkcję Toolmaster™, 
czyli całkowicie bezstykowy, 
automatyczny system rozpoznawania 
i konfiguracji narzędzia. Dołączone 
czujniki temperatury zapewniają 
najwyższą powtarzalność w całym 
zakresie temperatur bez ręcznego 
pozycjonowania czujnika.
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ZAKRES POMIARU:

Temperatura: 0 °C do 100 °C

NIEPEWNOŚĆ POMIARU, 
TEMPERATURA:

10 mK (Pt 100)

CZUJNIK POMIAROWY:

Pt 100 (DIN EN 60751)

ZAKRES POMIARU:

Temperatura: -260 °C do 962 °C

NIEPEWNOŚĆ POMIARU, 
TEMPERATURA:

<1 mK (Pt 100)

CZUJNIK POMIAROWY:

Pt 100 lub Pt 25.5 (DIN IEC 60751 

lub ITS-90 lub ASTM 1137)

KALIBRACJA GĘSTOŚCI I 
TEMPERATURY GĘSTOŚCIOMIERZY

Zakres: 650 kg/m³ do 1550 kg/m³

15 °C do 50 °C

Najniższa, osiągalna niepewność 

pomiaru:

0,02 kg/m³ | 15 mK

KALIBRACJA TEMPERATURY 
TERMOMETRÓW REZYSTANCYJNYCH

Zakres: od0 °C do 200 °C

Najmniejsza osiągalna niepewność 

pomiaru: 10 mK

Termometr precyzyjny: 
MKT 10

MKT 10 to mały, bardzo lekki i łatwy 
w obsłudze przenośny termometr. 
Wyposażony jest w jeden czujnik, 
posiada również etui zabezpieczające 
instrument podczas transportu. Jego 
dokładność pomiaru wynosząca 
0,01°C sprawia, że termometr idealnie 
nadaje się do przeprowadzania 
pomiarów w linii produkcyjnej oraz 
koniecznych w wielu branżach 
szybkich pomiarów na miejscu.

Termometr precyzyjny: 
MKT 50

Termometr precyzyjny MKT 50 
jest przeznaczony do dokładnych 
pomiarów temperatury oraz do 
kalibracji porównawczej i wzorcowej. 
W połączeniu ze standardowymi 
i przemysłowymi platynowymi 
termometrami oporowymi MKT 50 
ma niepewność pomiaru rzędu 1 mK.

Kalibracja gęstościomierzy 
zgodnie z normą ISO 17025

Anton Paar oferuje kalibrację 
gęstościomierzy i termometrów 
zgodnie z normą ISO 17025 i z 
pełnym śledzeniem danych.
Śledzenie danych odpowiada 
wymaganiom międzynarodowego 
systemu miar i jednostek SI oraz 
międzynarodowej skali temperatury z 
roku 1990. Skalibrowany instrument 
zapewnia wysoką precyzję oraz 
możliwość porównywania wyników 
uzyskanych w różnych krajach.
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ZAKRES SIŁY NORMALNEJ:

Maks.: 1000 mN

Min.: 5 µN

KONFIGURACJA OBROTOWA:

Prędkość: od 1 do 200 obr/min.

Zakres kątowy: od ±10° do ±150°

MODUŁ LINIOWY:

Częstotliwość: 

od 0,01 Hz do 10 Hz

Długość skoku: 

do 5 mm

ZAKRES SIŁY NORMALNEJ:

Do 60 N

KONFIGURACJA OBROTOWA:

Prędkość obrotowa: 0.2 obr/min. 

do 2000 obr/min.

Promień: do 40 mm

MODUŁ LINIOWY:

Częstotliwość: od 0,01 Hz do 10 Hz

Prędkość liniowa: do 370 mm/sek.

OPCJE:

Temperatura do 1000 °C

Podciśnienie do 10-7 mbar

Widok z góry do obserwacji 

zużycia

PRĘDKOŚĆ PRZESUWU:

10-8 m/s do 3,3 m/s

SIŁA NORMALNA:

0,1 N do 70 N

ZAKRES TEMPERATURY:

-160 °C do 600 °C

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA:

5 % do 95 %

Nanotribometr:
NTR3

NTR3 jest przeznaczony do badania 
interakcji między powierzchniami 
trącymi, współczynnika tarcia czy 
zużycia przy małym nacisku w 
miejscu styku.
Ten aparat jest szczególnie przydatny 
w przypadku miękkich warstw i 
smarów. NTR3 łączy rozdzielczość 
mikroskopu sił atomowych (AFM) 
ze stabilnością, wytrzymałością i 
łatwością użytkowania trybometru w 
wersji „pin-on-disk”.

Trybometr „sworzeń-tarcza”: 
TRB³

Trybometr TRB3 to standard 
przemysłowy do pomiaru tarcia 
i zużycia powierzchni przy styku 
poślizgowym. Szeroki zakres 
parametrów testowych, geometrii 
styku i warunków środowiskowych 
sprawia, że użytkownik może 
symulować niemal każde rzeczywiste 
warunki. Trybometry
Anton Paar udowodniły swoją 
niezawodność w ponad 1000 
laboratoriach na całym świecie, 
podczas badania wszystkich 
rodzajów materiałów.

Trybometry
MCR

Trybometr MCR to  modułowa 
platforma, która pozwala dostosować 
reomtr do badań trybologicznych. 
W standardowej ofercie posiadamy  
różne geometrie, takie jak piny na 
dysku, kula na trzech płytkch, kula 
na trzech kulach oraz test łożyska 
tocznego. Układy pomiarowe 
można łączyć z precyzyjną kontrolą 
temperatur i wilgotności. Możemy 
dostosować kształt pinów oraz 
materiał układów trybologicznych pod 
indywidualne potrzeby.
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ZAKRES POMIARU:

od 0,3 mPa.s do 10 000 mPa.s

Temperatura: -20 °C do 100 °C

DOKŁADNOŚĆ:

0,5 %*

POWTARZALNOŚĆ (ODCHYLENIE 
STANDARDOWE):

0,1 %*

USP 913; PHARM.EUR.2.2.49

PQP/PQP-S SĄ TAKŻE DOSTĘPNE

*patrz broszura

ZAKRES POMIARU:

0,2 mm²/s do 30,000 mm²/s

ZAKRES GĘSTOŚCI:

0,6 g/cm3 do 3 g/cm3

ZAKRES TEMPERATURY:

od +15 °C do +100 °C (SVM 2001)

-60 °C do +135 °C (SVM 3001)

+15 °C do +100 °C (SVM 4001)

OPCJONALNIE ŁĄCZENIE Z 
NASTĘPUJĄCYMI APARATAMI:

Xsample 340, Xsample 520,

Xsample 530, Xsample 630

DOSTĘPNE PQP/PQP-S

ZAKRES SZYBKOŚCI:

od 0,1 1/min do 200 1/min 

(ViscoQC 100); od0,01 1/min do 

250 1/min (ViscoQC 300)

MAKS. MOMENT SPRĘŻYNOWANIA 
DLA MODELU:

L: 0,0673 mNm R: 0.7187 mNm;

H: 5,7496 mNm

ZAKRES LEPKOŚCI DLA 
MODELU(M = MILION):

L: 1 mPa.s do 6M mPa.s

R: 10 mPa.s do 40M mPa.s

H: 60 mPa.s do 320M mPa.s

DOKŁADNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ:

±1.0 %/±0.2 % pełny zakres

pomiarowy

Mikrolepkościomierz: 
Lovis 2000 M/ME

Lepkościomierz kulkowy 
Lovis 2000 M/ME służy do 
dokładnych pomiarów lepkości 
cieczy: dynamicznej, kinematycznej, 
względnej i granicznej. Umożliwia 
testowanie małych próbek od 
100 μl. Szkło borokrzemowe 
i nietłukące się rurki kapilarne 
z PCTFE zapewniają wysoką 
odporność chemiczną. Napełnianie 
przepływowe zapewnia dużą 
wydajność oraz możliwość łączenia 
aparatu z innymi urządzeniami 
pomiarowymi firmy Anton Paar, takimi 
jak gęstościomierze, automatyczne 
podajniki Xsample  oraz refraktometry 
Abbemat.

Lepkościomierz kinematyczny: 
Seria SVM

Instrumenty z serii SVM zapewniają 
wyznaczenie większej liczby 
parametrów niż jakiekolwiek inne 
dostępne na rynku lepkościomierze 
kinematyczne: lepkość, gęstość, 
lepkość dynamiczną – a wszystko 
to przy jednym zadozowaniu 
próbki. Wysoce precyzyjne 
Lepkościomierze SVM wykorzystują 
zasadę pomiarową Couette’a i 
wyposażone są w cele pomiarowe 
gęstości. Dla każdego zastosowania 
istnieje odpowiedni instrument z serii 
SVM: od olejów smarnych, olejów 
przepracowanych, ropy naftowej, 
paliw ciężkich, paliw do silników 
odrzutowych i oleju napędowego aż 
po tłuszcze i oleje roślinne.

Wiskozymetr rotacyjny 
ViscoQC 100, ViscoQC 300

ViscoQC 100 to podstawowy 
lepkościomierz rotacyjny firmy 
Anton Paar do pomiaru lepkości 
dynamicznej w jednym punkcie. 
ViscoQC 300 wyposażono w możliwość 
rozbudowy z zachowaniem zgodności 
(21 CFR część 11) i/lub za pomocą 
dodatkowego oprogramowania 
analitycznego. Niezrównana łatwość 
obsługi czyni z lepkościomierza ViscoQC 
nowy standard w pomiarach lepkości 
za pomocą urządzenia Peltiera do 
najdokładniejszej kontroli temperatury. 
Wyjątkowe wyposażenie urządzenia 
obejmują takie funkcje jak automatyczne 
wykrywanie wrzeciona, magnetyczne 
złącze umożliwiające wymianę wrzeciona 
jedną ręką, specjalny tryb TruMode i 
wiele wiele innych.
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GERMANY
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Road HuaiKhwang Sub-District, 
HuaiKhwang District 
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Ashland, VA 23005 
UNITED STATES OF AMERICA
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ASTM

ASTM D6371 11,8

ASTM D1321 11,8

ASTM D1403 11,8

ASTM D217 11,8

ASTM D5 11,8

ASTM D7342 11,8

ASTM D937 11,8

ASTM D36 11,8

ASTM D381 12,9

ASTM D1401 12,9

ASTM D4052 17,14,18,15

ASTM D5002 17,14,18,15

ASTM D8188 18,15

ASTM D3934 21,18,22,19

ASTM D3941 21,18,22,19

ASTM D56 21,18,22,19

ASTM D93-A 21,18,22,19

ASTM D93-B 21,18

ASTM D93-C 21,18

ASTM D92 22,19

ASTM D1078 19

ASTM D850 19

ASTM D86 19

ASTM E2546 23,20

ASTM C1624 23,20

ASTM 8206 30,27

ASTM D8206 30,27

ASTM D7525 30,27

ASTM D7545 30,27

ASTM D525 30,27

ASTM D873 30,27

ASTM D4402 50,47

ASTM D7175 50,47

ASTM D7405 50,47

EN

EN 116 11,8

EN 16329 11,8

EN 13179-2 11,8

EN 1426 11,8

EN 1427 11,8

EN 12593 12,9

EN 924 21,18

EN ISO 10370 22,19

EN 16091 30,27

EN 1092-1 40,37

IP

IP 309 11,8

IP 179 11,8

IP 310 11,8

IP 376 11,8

IP 50 11,8

IP 58 11,8

IP 131 12,9

IP 540 9

IP 80 12,9

IP 170 21,18

IP 491 21,18

IP 492 21,18

IP 34-A 21,18

IP 34-B 21,18

IP 36 22,19

IP 123 19

IP 195 19

IP 595 30,27

IP 138 30,27

IP 40 30,27

JIS

JIS K 2288 11,8

JIS K 2207 11,8,12,9

JIS K 2235 11,8

JIS K 2261 12,9

JIS K 2265-3 21,18

JIS K 2265-4 22,19

JIS K 2276 30,27

JIS K 2287 30,27

DIN

DIN 51579 11,8

DIN 51784 12,9

DIN 51755-1 21,18

DIN 51751 19

DIN 11851 40,37

DIN EN 13302 50,47

DIN EN 14770 50,47

DIN EN 60751 58,55

ISO

ISO 2137 11,8

ISO 6873 11,8

ISO 6246 12,9

ISO 6614 12,9

ISO 12185 17,14,18,15

ISO 13736 21,18,22,19

ISO 1523 21,18,22,19

ISO 1516 21,18,22,19

ISO 15267 21,18

ISO 2719-A 21,18,22,19

ISO 2719-B 21,18

ISO 2719-C 21,18

ISO 2592 22,19

ISO 3405 19

ISO 918 19

ISO 14577 23,20

ISO 20502 23,20

ISO 7536 30,27

ISO 26423 53,50

ISO EN 1071-2 53,50

ISO 17025 58,55

OTHER STANDARDS

AASHTO T53 11,8

AASHTO T48 22,19

GOST 4333 22,19

GOST 2177 19

AN B16.5 40,37

AASHTO T315 50,47

AASHTO T316 50,47

AASHTO T350 50,47

AASHTO TP101 50,47

AASHTO TP101-UL 50,47

FGSV AL 720 50,47

VDI 3198 53,50

USP 913 60,57

FTM

FTM 791-3302 12,9

FTM 791-1101 21,18

FTM 791-1103 22,19

FTM 791-3352 30,27

FTM 791-3354 30,27
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