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Stánek ã. G34

UltraWAVE
Úãinn˘ mikrovlnn˘ rozkladn˘ systém 

s velkou prÛchodností vzorkÛ

Systém s jednou reakãní komorou (SRC), která je 
pfiedtlakována inertním plynem a ohfiívána mikrovln-
nou energií 
• Souãasn˘ rozklad rozdíln˘ch matric
• Vy‰‰í naváÏky a vy‰‰í prÛchodnost vzorkÛ
• SníÏení pracnosti
• SníÏení nákladÛ na spotfiební materiál
• MoÏnost pouÏít standardní zkumavky pro auto-

samplery

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VELETRHU 
VÁM BUDE NA NA·EM STÁNKU K DISPOZICI

VYSTAVENÁ TECHNIKA

■■ Nov˘ UV-Vis spektrofotometr Analytik Jena
Specord PLUS

■■ UV-Vis spektrofotometr Biochrom WPA
Lightwave

■■ Analytik Jena Photochem – stanovení 
antioxidaãní kapacity

■■ Modulární spektrofotometr AstraNet UV-Vis

■■ Nov˘ mikrovlnn˘ rozkladn˘ systém s velkou
prÛchodností vzorkÛ Milestone UltraWAVE

■■ Pfiíprava ultraãisté vody Elga PURELAB flex

■■ Biolin Theta – pfiístroj pro optické stanovení
kontaktního úhlu

■■ Vakuová aparatura s turbomolekulární 
v˘vûvou Edwards T-Station 75

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

www.chromspec.cz
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NOVINKA



Monochromátor s vysok˘m rozli‰ením
Optické prvky Zeiss

Rychlé mûfiení spekter
Rychlé kinetiky 3D

Mûfiení zakalen˘ch vzorkÛ
·iroká nabídka pfiíslu‰enství

Pfiedstavení Analytik Jena Specord PLUS®

se zabudovan˘m ovládáním

contrAA® 600
Nov˘ HR-CS AAS speciálnû navrÏen˘ pro práci

s elektrotermick˘m atomizérem 
pro kapalné i pevné vzorky

HR-CS AAS jsou atomové absorpãní spektrofotomet-
ry s kontinuálním zdrojem záfiení a s monochromá-
torem o vysokém rozli‰ení. VyuÏívají patentovanou
Xe v˘bojku místo tradiãních lamp HCL v celém spekt-
rálním rozsahu. To umoÏÀuje pouÏít pro stanovení
prvkÛ libovolnou atomovou absorpãní ãáru, ãi mole-
kulov˘ pás. HR-CS AAS se vyznaãuje vynikajícími
detekãní limity a nízk˘m ‰umem. 

Pracovní boxy pro ‰iroké pouÏití pro práci s citliv˘mi
materiály nebo v prostfiedí ochranné atmosféry. Filtrací
lze zajistit obsah O2 <1ppm a H2O <1ppm s moÏností
monitorování na vestavûn˘ch ãidlech. Na pfiání lze zabu-
dovat nejrÛznûj‰í zafiízení, jako váhy, mikroskopy a pod.
Boxy lze vybavit libovoln˘mi prÛchodkami a el. zásuvka-
mi. Provedení se dvûma ãi více rukavicemi.

Biolin QCM-D q-sense E4

Kfiemenné mikrováhy s anal˘zou disipace energie QCM-
D q-sense E4 vyuÏívají patentovaného zpÛsobu anal˘zy
rezonanãní frekvence kfiemenného krystalu, jejích harmo-
nick˘ch a ztráty energie ke sledování fyzikálních 
a fyzikálnû-chemick˘ch vlastností vrstev molekul na povr-
chu detekãního kfiemenného krystalu a prÛbûhu adsorpce
molekul i napfi. bunûk ãi reakcí probíhající na jeho povr-
chu. Pro toto modulární zafiízení je k dispozici 6 druhÛ
detekãních modulÛ (napfi. elektrochemick ,̆ elipsometric-
k ,̆ vysokoteplotní …) a detekãní krystaly se ‰irok˘m v˘bû-
rem povrchÛ.

Nové kompaktní vakuové ãerpací stojany 
Edwards T-Station 75

My SPECORD®!
Nastal ãas na nové poÏadavky!

Firma Edwards je nejvût‰ím svûtov˘m v˘robcem
turbomolekulárních v˘vûv. V roce 2011 pfiedsta-
vila nové ekonomické kompaktní ãerpací stojany
s turbomolekulární v˘vûvou T-Station 75 pro
laboratorní aplikace.

Rukavicové boxy JACOMEX

Pro náv‰tûvníky LABOREXPO 2011
poskytneme slevu 15 % z cen oprav laboratorních

v˘vûv Edwards pfii objednání do 31. 12. 2011.

P¤IPRAVUJEME
Úãast na v˘stavû Pragovac 

14.–15.11. 2011
Konzultaãní dny 2012

KOMPLETNÍ P¤EHLED NA·EHO SORTIMENTU
NAJDETE NA

WWW.CHROMSPEC.CZ

Jednoduchá obsluha Start/Stop
Integrovan˘ kontrolér s moÏností mûfiení 
vakua a fiízení zavzdu‰Àovacího ventilu
Konfigurace se suchou membránovou 

nebo rotaãní olejovou primární v˘vûvou 
Aplikace ve spektroskopii, anal˘ze povrchÛ, 

v˘zkum˘ch PVD a CVD aparaturách atp.


