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VYSTAVENÁ TECHNIKA

■■ UltraCLAVE
Vysoce v˘konn˘ mikrovlnn˘ reaktor 
Milestone pro rozklady a syntézu 

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

■■ Theta Lite 
Optické stanovení kontaktního úhlu 
KSV Nima

■■ PURELAB flex 
Nová kompaktní jednotka pro pfiípravu 
ultraãisté vody Elga

■■ XDS 35i
Nejmodernûj‰í suchá v˘vûva Edwards

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
WWW.CHROMSPEC.CZ

Pracovní boxy pro ‰iroké pouÏití pfii práci 
s citliv˘mi a nebezpeãn˘mi materiály nebo 
v prostfiedí ochranné atmosféry.
• S pfietlakem inertního plynu pro 

ochranu materiálu pfied vnûj‰í 
atmosférou, O2<1ppm a H2O<1ppm 

• S podtlakem pro ochranu osob ãi 
prostfiedí s filtrací vzduchu HEPA filtry

• MoÏnost vestavûní vah, mikroskopÛ atd.  
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SPEKTROSKOPIE
■■ UV/Vis ....................................................................Specord

...UV/VIS spektrofotometry tradiãní znaãky spojující kvalitní
optiku a moderní elektroniku: pro rutinní mûfiení Specord 40
a Specord 200 PLUS, pro nároãné aplikace Specord 210 PLUS
nebo speciální spektrofotometry Specord S300/600 s detekcí
diodov˘m polem pro rychlá mûfiení komplexních spektrálních
zmûn a spektrofotometry Specord 250 PLUS pro mûfiení optic-
ky hust˘ch suspenzí a zakalen˘ch vzorkÛ.

STUDIUM POVRCHOV¯CH VRSTEV
■■ Sledování tvorby vrstev a interakcí ..........Biolin Scientific

...Kfiemenné mikrováhy s anal˘zou disipace energie Q-Sense.
Navi 200, sledování vlastností vrstev metodou SPR. Rozli‰ení
velikosti aÏ 0,1 Å unikátním zafiízením Farfield AnaLight® 4D
pracujícím na principu interferometrie s dvojí polarizací (DPI).

■■ Charakterizace povrchov˘ch vrstev .................KSV Nima
...Povrchové a mezifázové napûtí, dynamick˘ kontaktní úhel,
kritická micelární koncentrace, smáãivost prá‰kov˘ch materiá-
lÛ. Langmuir-Blodgett monomolekulární filmy pro simulaci
biologick˘ch systémÛ a pro nanotechnologie.

P¤ÍPRAVA VZORKÒ A âISTÁ VODA
■■ Mikrovlnné rozklady ........................................Milestone

...Vysokotlaké rozklady organick˘ch i anorganick˘ch matric,
odkufiování kyselin, síranové popely, extrakce organick˘ch
látek, organická syntéza, podvarová destilace kyselin, ãi‰tûní
laboratorního nádobí pro ultrastopovou anal˘zu.

■■ Zafiízení na pfiípravu ãisté vody ..............ELGA Labwater
...Automatické kompaktní systémy od náhrady destilaãních
pfiístrojÛ aÏ po ultraãistou vodu, Purelab Classic pro stopovou
anal˘zu, Purelab Ultra pro nejnároãnûj‰í aplikace.

SKUPINOVÉ PARAMETRY A ELEMENTÁRNÍ ANAL¯ZA
■■ AOX...............................................................Analytik Jena

...Nov˘  AOX analyzátor Multi X2500 dosahuje vysokou citli-
vost a stabilitu, umoÏÀuje snadné roz‰ífiení o automatické dáv-
kování vertikální i horizontální uspofiádání. Volitelnû pfiíslu‰en-
ství pro pfiípravu vzorkÛ, moduly EOX, POX.

■■ TOC/TN ........................................................Analytik Jena
...¤ada Multi N/C pracuje na principu termokatalytického roz-
kladu, stanovuje TC, TOC, TIC, NPOC aTNb, patentované
vyhodnocování VITA, moÏnost mûfiení pevn˘ch vzorkÛ.

■■ Elementární anal˘za ...................................Analytik Jena
...¤ada Multi EA pro stanovení C, N, S a Cl v kapaln˘ch, pev-
n˘ch i plynn˘ch vzorcích, pracuje na principu vysokoteplotní
oxidace, autosampler pro pevné i kapalné vzorky.

NOVINKY
■■ Rukavicové boxy .................................................Jacomex

...Boxy pro práci s citliv˘mi materiály nebo v prostfiedí ochran-
né atmosféry. Konstrukce z nerez oceli, pfiední stûna 
z polykarbonátu nebo ze skla. Boãní vstup pfies evakuovatel-
nou komoru. V pfiípadû cirkulace ochranné atmosféry lze zaji-
stit obsah O2<1ppm a H2O<1ppm.

■■ Speciaãní anal˘za...........................................PSAnalytical
...Spektrofotometry na principu atomové fluorescence. Nízké
detekãní limity. Snadno vyuÏitelné jako detektor pro speciaãní
anal˘zu Hg, As, Se, Sb, Te.

■■ Stanovení vody ...........................................Analytik Jena
...Modulární coulometrick˘ titrátor AQUA 40.00 pro stanove-
ní vody podle Karl-Fischera v polárních i nepolárních kapali-
nách, plynech, pastách i pevn˘ch vzorcích.  

■■ Stolní NMR.........................................Oxford Instruments
...Nová fiada MQC aplikaãnû orientovan˘ch stolních NMR (1-
23 MHz), jednoduchá kalibraãní a optimalizaãní procedura.

KRYOSTATY A SUPRAVODIVÉ SYSTÉMY
■■ Kryostaty a supravodivé systémy ....................................

......................................Oxford Instruments Nanoscience
...Kryostaty (LHe, LN2) pro optická a spektroskopická mûfiení,
3He refrigerátory, rozpou‰tûcí refrigerátory, supravodivé mag-
nety, pfiíslu‰enství pro kryogeniku a NMR.

V¯VùVY A VAKUOVÉ SYSTÉMY
■■ V˘vûvy a vakuové systémy pro vûdecké a laboratorní

aplikace ................................................................Edwards
...Rotaãní olejové v˘vûvy, bezolejové (suché) primární v˘vûvy,
turbomolekulární a difúzní v˘vûvy, mûfiení vakua, ‰iroká
nabídka pfiíslu‰enství.

■■ V˘vûvy a vakuové systémy pro prÛmyslové aplikace
...............................................................................Edwards
...Rotaãní olejové v˘vûvy, bezolejové (suché) primární v˘vûvy,
Rootsovy v˘vûvy, difúzní v˘vûvy, ejektory, v˘vûvy a asanátory
pro polovodiãov˘ prÛmysl, mûfiení a fiízení vakua, ventily a
spojovací prvky, napafiovací a napra‰ovací aparatury pro
vûdecné aplikace.

■■ Lyofilizátory ............................................................5Pascal
...Cenovû dostupné lyofilizátory pro ‰irokou fiadu aplikací, i za
pfiíromnosti agresivních látek, rozpou‰tûdel, kyselin apod.

■■ Vakuové napafiovací a napra‰ovací aparatury pro 
v˘robu a v˘zkum ............................................. Polyteknik
...Variabilní aparatury pro  napra‰ování, E-beam a kombino-
vané procesy, zakázkové systémy pro prÛmyslové aplikace. 

■■ Hledaãe netûsností ............................ VIC Leak Detection
...Pfienosné heliové detektory, pfienosné hledaãe netûsností,
stacionární hledaãe netûsností s jedním, ãi dvûma testovacími
porty, prÛmyslové systémy hledání netûsností.

Pokud máte zájem o podrobnûj‰í informace, ale nebudete nás
moci nav‰tívit, po‰lete nám zprávu elektronickou po‰tou na:
info@chromspec.cz nebo na fax: 547 246 685 a my Vás bude-
me kontaktovat.

Jméno: .......................................................................................

Instituce: ....................................................................................

Ulice: .........................................................................................

Mûsto: .......................................................................................

PSâ: ............................................................................................

Tel.: .............................................................................................

E-mail: ........................................................................................

■■ UV/Vis ....................................................Spekol, Biochrom
...Rutinní spektrofotometry  pro rozbory vod, fiízení jakosti 
v chemickém a potravináfiském prÛmyslu, pro ‰koly, vûdu,
v˘zkum i zdravotnictví.

■■ Spektrofluorimetrie .......................................................ISS
…Spektrofluorimetrické pfiístroje pro nejnároãnûj‰í moderní
aplikace mûfiení „steady state“ a „time-resolved“ fluorescen-
ce.

■■ AAS ...............................................................Analytik Jena
...HR-CS AAS ContrAA jsou atomové absorpãní  spektrometry
s kontinuálním zdrojem záfiení a monochromátorem 
o vysokém rozli‰ení. VyuÏívají patentovanou Xe v˘bojku,
Echelle monochromátor a citliv˘ CCD detektor. 
Dodáváme také klasické AAS s lampami HCL se Zeemanov-
skou korekcí  s promûnnou intenzitou magnetického pole.
Unikátní je moÏnost pfiímého dávkování pevn˘ch vzorkÛ do
kyvety a optika Zeiss s desetiletou zárukou.

■■ AFS ...............................................................Analytik Jena
...Spektrofotometr pro stanovení Hg na principu atomové flu-
orescence. Detekãní limity na úrovní ppt (EN12338).

KOLORIMETRIE A OPTICKÉ METODY
■■ NIR spektrofotometrie .............................Unity Scientific

...NIR analyzátory pro vzorky z oblastí: potravináfiství, zemû-
dûlství, farmacie apod., snadn˘ pfievod NIR databází.

■■ Mikroskopy .................................................Prior Scientific
...Laboratorní mikroskopy PriorLux a ZoomMaster, pfiíslu‰en-
ství pro automatizaci a obrazovou anal˘zu.

■■ Optické zdroje ..................................Heraeus NobleLight
...D2 lampy, HCL lampy Cathodeon, Xe-lampy, VUV lampy,
kalibraãní a speciální svûtelné zdroje. 

■■ Modulární spektrofotometry..............................AstraNet
...Rozsah UV-Vis nebo Vis-NIR, ‰iroká nabídka pfiíslu‰enství
vãetnû mûfiení barevnosti a spektroradiometrie.

SPECORD® PLUS


