
Product nameMultiwave 5000

Mikrofalowa platforma 
reakcyjna



Najwyższa jakość analizy elementarnej możliwa jest dzięki zapewnieniu 
najwyższej jakości przygotowania próbek. Nawet przy zastosowaniu 
najwyższej jakości wyposażenia analitycznego, przygotowanie próbki jest 
kluczowym czynnikiem dla uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów.
Przy opracowywaniu Multiwave  5000 wykorzystano ponad 40 lat 
doświadczenia w przygotowywaniu próbek, aby sprostać aktualnym 
potrzebom laboratoriów chemicznych. Będąc najbardziej przyjaznym 
mikrofalowym systemem reakcyjnym, jaki kiedykolwiek stworzono, 
pozwala on zaoszczędzić czas i pieniądze.

Platforma mikrofalowego systemu reakcyjnego, która spełnia Twoje 
potrzebyDzięki koncepcji elastycznej platformy możesz skonfigurować 
Multiwave 5000 w sposób najlepiej dostosowany do swoich 
zastosowań. 

Multiwave 5000 zapewnia: roztwarzanie wszystkich rodzajów 
próbek (o różnym stopniu trudności i różnej wielkości) | 
ługowanie kwasami | mikrofalową ekstrakcję rozpuszczalnikami| 
odparowywanie| indukowane mikrofalowo spalanie 
w tlenie | roztwarzanie wspomagane UV | suszenie próbek | syntezę.
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Obsługa naczyń bez używania narzędzi

Otwieranie i zamykanie rotorów, naczyń oraz czujników 
Multiwave 5000 jest szybkie i łatwe – wystarczy użyć rąk. 
Unikalna obsługa bez użycia narzędzi upraszcza często 
powtarzające się etapy pracy i pozwala zaoszczędzić czas.

Najwyższe bezpieczeństwo we wszystkich 
sytuacjach

Podczas pracy przy wysokich temperaturach i wartościach 
ciśnienia bezpieczeństwo jest kluczową kwestią. Aby 
chronić użytkowników i sprzęt, Multiwave 5000jest 
wyposażony w aktywne i pasywne zabezpieczenia: procedury 
samosprawdzenia, blokady programowe i ponowne 
uszczelnianie drzwi bezpieczeństwa. Każde urządzenie jest 
testowane indywidualnie.

Centrum wiedzy: Uzyskaj wszystkie 
informacje na ekranie urządzenia

Wszystkie potrzebne dane znajdziesz w urządzeniu: wystarczy 
kilka kliknięć, aby mieć dostęp do podręczników obsługi, dużej 
biblioteki metod oraz przewodnika po aplikacjach . Jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości w trakcie pracy, możesz obejrzeć film 
instruktażowy bezpośrednio na 10-calowym ekranie urządzenia. 
Te ważne informacje są aktualizowane wraz z aktualizacjami 
oprogramowania, które są dostępne bezpłatnie i przekazywane 
za pomocą powiadomień typu „push”. 

Dla przemysłu farmaceutycznego

Multiwave 5000 spełnia krajowe i międzynarodowe normy, takie 
jak farmakopee, GMP, GLP; GAMP 5 i 21 CFR część 11. Dzięki 
specjalnemu pakietowi kwalifikacji dla firm farmaceutycznych, 
Multiwave 5000 w krótkim czasie może być zintegrowany z 
procesem pracy.

Oszczędność czasu: Łatwe otwieranie 
drzwi i optymalne chłodzenie

Dzięki wyjątkowemu bezdotykowemu otwieraniu drzwi 
wystarczy je lekko przycisnąć - nawet za pomocą łokcia – bez 
konieczności odstawiania naczyń ani rotora. Zintegrowany 
układ chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza z unikalną 
konstrukcją szczeliny powietrznej skraca czas chłodzenia naczyń 
po cyklach grzania. Zoptymalizowane chłodzenie zapewnia 
krótki czas trwania procesu i wydłużenie żywotności kluczowych 
komponentów. 

Zaawansowana technologia naczyń i 
czujników w celu uzyskania wiarygodnych 
rezultatów roztwarzania.

Kompleksowa kontrola reakcji dzięki kontroli temperatury w 
każdej pozycji a także dzięki zastosowaniu indywidualnych 
strategii kontroli podczas równoczesnego jednoczesnego 
roztwarzania różnych typów próbek. Technologia SmartVent 
identyfikuje wentylacje poprzez wykrywanie gazów NOx, 
zwiększając tym samym ochronę przed korozją.

SmartScreen: Prosty sposób na stworzenie 
własnej metody

Skonfiguruj ekran główny według indywidualnych potrzeb: 
zdefiniuj skróty do metod, odnośniki do menu lub filmów 
instruktażowych i stwórz swój własny Multiwave 5000. 

SmartLight: Wizualizacja statusu procesu 

W zależności od stanu urządzenia kolor i tryb SmartLight 
zmieniają się informując o tym, czy proces trwa, został 
zakończony lub jest zawieszony. Nie ma potrzeby odrywania się 
od biurka, aby sprawdzić, czy Multiwave 5000 zakończył pracę 
-wystarczy spojrzeć, przechodząc.

SmartLink: Bądź w kontakcie z 
Multiwave 5000 i efektywnie wykorzystuj 
swój czas

SmartLink łączy Multiwave 5000 z komputerem osobistym, 
notebookiem, tabletem lub telefonem komórkowym, aby 
umożliwić zdalne monitorowanie i zdalną obsługę procesów. 
Automatyczne powiadomienia informują Cię na bieżąco, 
niezależnie czy jesteś w laboratorium, czy w drodze.

Multiwave 5000: 
Najbardziej przyjazny mikrofalowy system reakcyjny



Naczynia HVT z technologią 
SmartVent 

Technologia SmartVent zapewnia niezawodne 
uwalnianie nadciśnienia gazów reakcyjnych. 

Ciśnienie powstałe podczas reakcji jest redukowane 
przez precyzyjny mechanizm uwalniania nadciśnienia. 
Dzięki uwalnianiu gazów reakcyjnych, maksymalna 
temperatura nie zależy od użytej wielkości próbki. 
Pozwala to na roztwarzanie dużych próbek oraz próbek 
o różnym charakterze w jednym cyklu.

 - Tylko trzy części, które można łatwo zmontować bez 
użycia narzędzi.

 - Proste czyszczenie, długa żywotność i niski koszt 
materiałów eksploatacyjnych.

 - Dostępne pojemności naczyń: 50 ml, 56 ml i 80 ml.

 - Idealne rozwiązanie do roztwarzania różnego rodzaju 
próbek, zarówno żywnościowych, jak i biologicznych 
czy też ścieków, mułu, gleb, osadów, próbek 
rolniczych, kosmetycznych i farmaceutycznych a 
także procedur EPA.

 - Rotory z maks. 41 pozycjami – idealne dla 
laboratoriów wykonujących dużą ilość analiz.

 - Zintegrowane żebra chłodzące umożliwiają 
najszybsze chłodzenie i najkrótszy czas procesu, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu naprężeń 
materiałowych i zwiększeniu żywotności naczynia.

Wewnętrzna kontrola temperatury
Temperatura wewnętrzna każdego naczynia, 
najważniejszy parametr reakcji, jest kontrolowana 
za pomocą bezkontaktowych czujników 
podczerwieni – standard w urządzeniu Multiwave 5000. 

Naczynia SVT z technologią 
SmartVent

Zaawansowana wersja naczyń HTV oferuje najwyższe 
parametry operacyjne i umożliwia roztwarzanie trudnych 
i skomplikowanych próbek przy zachowaniu łatwości 
obsługi naczyń HVT. 

Technologia SmartVent umożliwia roztwarzanie dużych 
próbek i próbek o różnym charakterze w jednym cyklu.

 - Wyższe temperatury zapewniają pełne roztworzenie 
w krótszym czasie 

 - Łatwy, niewymagający użycia narzędzi montaż 
tylko trzech części sprawia, że korzystanie z 
wysokowydajnych naczyń do roztwarzania jest 
wygodniejsze i prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

 - Do 20 próbek w jednym cyklu z rotorem 20SVT50 
dla uzyskania najwyższej możliwej wydajności. 

 - Kompaktowa konstrukcja rotora

 - Solidna konstrukcja naczyń i pomiar temperatury 
SmartTemp gwarantują bezpieczne działanie przy 
najwyższych wartościach temperatury i ciśnienia

Naczynia SVT to idealny wybór do roztwarzania 
różnych próbek, w tym do zastosowań w 
przemyśle spożywczym, próbek środowiskowych i 
farmaceutycznych oraz bardziej wymagających próbek, 
takich jak ceramika, stopy, polimery, kosmetyki, 
materiały geologiczne, produkty petrochemiczne, 
chemikalia i próbki z materiałów ogniotrwałych.

Kompaktowe rotory produkcji Anton Paar są wytrzymałe, lekkie i mogą pomieścić 
więcej próbek na mniejszej powierzchni. Naczynia ciśnieniowe HVT i SVT stanowią 
klucz do pomyślnego roztwarzania szerokiej gamy próbek. Wykonane z myślą 
o szybkiej, bezpiecznej obsłudze bez zastosowania narzędzi, zapewniają nowy 
poziom wydajności i wygody dla laboratorium przygotowującego próbki.

Kompaktowe rotory: Uproszczone roztwarzanie



Przepływ 
gazu

Detektor

dioda 
LED

SmartTemp: Bezkontaktowy pomiar temperatury 
wewnętrznej 

SmartTemp mierzy temperaturę wewnętrzną każdego naczynia w technologii 
SmartVent, bezpośrednio i w czasie rzeczywistym. Łącząc szybkość informacji 
zwrotnej z pomiaru temperatury wewnętrznej z wygodą czujnika działającego 
na podczerwień, kontrola reakcji staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza niż 
kiedykolwiek wcześniej, co jest niezbędne w przypadku trudnych do roztwarzania 
lub egzotermicznych próbek.

SmartVent: Wykrywanie wentylacji 

SmartVent pośrednio kontroluje ciśnienie i identyfikuje zdarzenia wentylacyjne 
w naczyniach poprzez wykrywanie gazów NOx. Funkcja ta jest częścią 
kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa Multiwave 5000 i zwiększa ochronę 
przed korozją.

Kompaktowe rotory: Uproszczone roztwarzanie

Wysokiej klasy rotor 8N 

Dla próbek bardzo reaktywnych lub wymagających 
ekstremalnych temperatur i ciśnień dla pełnego 
roztwarzania, firma Anton Paar oferuje unikalny 
Rotor 8N z naczyniami PTFE-TFM lub kwarcowymi. 
Konstrukcja rotora 8N pozwala na jednoczesny, 
bezprzewodowy pomiar ciśnienia i jego narostu oraz 
kontrolę temperatury każdego naczynia. Pozwala ona 
na pracę w temperaturze do 300 °C przy ciśnieniu 
nawet 80 barów przez dłuższy czas.
Jeśli wystąpią reakcje spontaniczne, moc 
promieniowania zostaje zredukowana i w razie potrzeby 
zintensyfikowane zostaje chłodzenie.

Rotor 64MG5 do mikropróbek 

Rotor 64-pozycyjny umożliwia roztwarzanie zaledwie 
do 20 mg próbki w ok. 1 ml kwasu. Jest to unikatowe 
rozwiązanie do roztwarzania dużych ilości mikropróbek 
np. materiału biologicznego.

Czujnik podczerwieni: Kontrola temperatury 
wewnętrznej w naczyniach HVT 

Dla precyzyjnej kontroli procesów roztwarzania w każdym naczyniu HVT, 
Multiwave 5000 zapewnia pomiar wewnętrznej temperatury poprzez czujnik 
podczerwieni od dna naczynia, dzięki czemu przebieg roztwarzania może 
być kontrolowany w oparciu o różne modele temperaturowe i strategie 
kontroli. Temperaturą odniesienia może być temperatura najzimniejszej próbki, 
najcieplejszej próbki lub średnia temperatura wszystkich próbek.

Kontrola temperatury w naczyniach zamkniętych 

Czujnik podczerwieni dokonuje pomiaru temperatury u podstaw każdego 
naczynia reakcyjnego, zapewniając bezpieczny i niezawodny proces 
roztwarzania. Jeśli wzrost temperatury jest zbyt wysoki, Multiwave 5000 
automatycznie redukuje moc promieniowania mikrofalowego, aby temperatura nie 
przekroczyła ustawionej granicy wybranej metody.

Czujniki wewnętrzne do pomiaru temperatury w naczyniu referencyjnym są 
dostępne dla rotorów 8- i 16-pozycyjnych.

Rotor 24HVT Rotor 41HVT56 Rotor 20SVT50 Rotor 8 NXF/NXQ Rotor 64MG5

Liczba naczyń 24 41 20 8 64

Pojemność 50 ml / 80 ml 56 ml 50 ml 80 ml / 100 ml 5 ml

Materiał PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM / Kwarc Szkło

Odporność na HF Tak Tak Tak
Tak (PTFE-TFM) / nie 
(Kwarc)

nie

Kontrola temperatury
T wewnętrzna we wszystkich pozycjach / 
SmartTemp

SmartTemp
T we wszystkich 
pozycjach

IR w 16 pozycjach

Kontrola ciśnienia Technologia SmartVent / wykrywanie SmartVent
p we wszystkich 
naczyniach

Uszczelnianie PTFE

Zastosowania

Rutynowe próbki: próbki biologiczne 
i środowiskowe, procedury EPA, 
próbki żywności, próbki kosmetyczne i 
farmaceutyczne

Próbki trudniejsze 
do roztworzenia 
takie jak polimery, 
ceramika, produkty 
ropopochodne i stopy

Najtrudniejsze próbki Mikropróbki do 
20 mg

Multiwave 5000 może także pracować z rotorami do roztwarzania (rotor 16MF100 i 16HF100) z Multiwave PRO.

Technologia Inteligentnych czujników



Tlen

Reflux spłukuje 
wewnętrzne 
powierzchnie

Próbka

Roztwór 
absorpcyjny

Uchwyt na 
4 fiolki

HCl

Próbka białka

Próbka ciekła

Lampa UV

XQ80

Filtr 
strzykawkowy

System 
wentylacyjny

Płyta 
ceramiczna

Indukowane mikrofalowo spalanie w tlenie (MIC) 

Ta unikalna, czysta i szybka metoda dla maksymalnie 8 próbek jest odpowiednia 
dla wszystkich palnych ciał stałych (drewno, papier, węgiel, żywność lub 
polimery). Halogenki lub metale adsorbowane są w rozcieńczonych roztworach a 
pomiar ich zawartości jest możliwy bez rozcieńczania.

Hydroliza białek wspomagana promieniowaniem 
mikrofalowym 

Multiwave 5000 umożliwia hydrolizę białek, w ilości od miligramów do gramów, 
w czasie krótszym niż jedna godzina z precyzyjną kontrolą temperatury podczas 
reakcji. Istnieje możliwość zastosowania gazu obojętnego.

Suszenie mikrofalowe 

Rotor 1DRY skutecznie osusza próbki czterokrotnie szybciej niż metody 
konwencjonalne, zapewniając brak karbonizacji i zanieczyszczeń. Wilgoć i 
niepożądane zapachy usuwane są za pośrednictwem systemu wentylacyjnego.

Roztwarzanie wspomagane UV 

Unikalne, zasilane mikrofalowo lampy UV, generują powstawanie rodników 
roztwarzających próbkę. Powstający w ten sposób roztwór o niskim stężeniu 
pozwala na wykonanie pomiaru bez konieczności rozcieńczania. Metoda ta jest 
odpowiednia do analizy śladowej z niewielkim poziomem zakresu ślepych prób 
np. wody morskiej, ścieków, płynów ustrojowych lub napojów.

Specjalne rozwiązania

Ekstrakcja wspomagana 
promieniowaniem mikrofalowym 

Ekstrakcja wspomagana promieniowaniem 
mikrofalowym jest doskonałą alternatywą dla 
konwencjonalnych metod, takich jak Soxhlet czy ASE, 
które są dość powolne i żmudne. Dzięki ekstrakcji 
wspomaganej mikrofalami czas reakcji zostaje skrócony 
– z kilku godzin do kilku minut. Ponieważ stosuje się 
mniej rozpuszczalnika, ekstrakcja mikrofalowa jest 
opłacalnym sposobem poprawy wydajności procedur 
analitycznych opartych na HPLC lub GC. 
Multiwave 5000 umożliwia ekstrakcję PCB, PAH 
oraz węglowodorów z próbek środowiskowych oraz 
żywności, reakcje derywatyzacji zgodnie z metodami 
US-EPA oraz ASTM.

Odparowywanie wspomagane 
promieniowaniem mikrofalowym

Nowy rotor 24EVAP jest uzupełnieniem 
rotorów 24HVT50, 24HVT80 i 41HVT56. Upraszcza 
on i przyspiesza odparowanie kwasów oraz 
zatężanie próbek dzięki zastosowaniu ogrzewania 
promieniowaniem mikrofalowym. To samo naczynie 
może być używane do roztwarzania, jak również 
do zatężania próbki i nie ma potrzeby przenoszenia 
roztworów, ryzykując ich zanieczyszczenie. 
W przypadku różnych próbek, automatyczne 
oznaczanie punktu końcowego sprawia, że redukcja 
objętości próbki jest wygodna i niezawodna. 
Zewnętrzna płuczka neutralizuje opary kwasu z 
wydajnością przekraczającą 95%. 

Naczynie z uszczelnieniem 
stożkowym

Naczynie HVT

Roztwór

Próbka

Mieszadełko 
magnetyczne

Do zewnętrznej 
płuczki

Niektóre próbki wymagają zastosowania specjalnej obróbki. System platformowy 
Multiwave 5000, poza roztwarzaniem w kwasach, oferuje wiele opcji dla innych 
metod przygotowywania próbek. Wszystkie korzystają z technologii podgrzewania 
mikrofalowego, aby zapewnić szybsze, bezpieczniejsze, czystsze i bardziej 
ekonomiczne alternatywy dla klasycznego, konwencjonalnego ogrzewania próbek.

Filtr strzykawkowy



www.anton-paar.com
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