
si dovoluje pozvat Vás a Vaše kolegy 
na 

Konzultační dny 
v roce 2006

9:00 - 15:00 hod

s předvedením techniky a programového 
vybavení a doprovodným programem

přítomni budou pracovníci obchodu, servisu 
a externí specialisté

            Hosté:     firma SPECTRO CS s.r.o.
zastoupení firem 

Spectro Analytical Instruments, MBH, Fluxana

firma SIPOCH spol.r.o.
 zastoupení firem

GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit

23.1.  po Zlín  hotel Moskva, Nám. Práce 2512

24.1.  út   Bratislava   hotel Kyjev, Rajská 2

25.1.  st   Brno  Granhotel Brno, Benešova 18-20

26.1.  čt   Praha   hotel Diplomat, Evropská 15

   (konečná stanice metra A- Dejvická)

30.1.  po  Ostrava   hotel Harmony, ul. 28.října 170

31.1.  út Pardubice hotel Labe, Masarykovo nám. 2633

  1.2.  st Ústí nad Labem Hotel Vladimír, Masarykova 36

  2.2.  čt Plzeň  hotel Central, nám. Republiky 33

  3.2.  pá České Budějovice hotel Gomel, Pražská 14

DOPROVODNÝ PROGRAM

PŘEDNÁŠKY 

9.00	 Registrace
9.30  Jednoduchost vývoje metody a optimalizace 
 na AAS s kontinuálním zdrojem
 (Dr.R.Nowka, Analytik Jena /Ing.F.Šelle, ChromSpec) 
10.00	 Přestávka	na	kávu 
10.30 Analýza N, S, Cl v libovolném materiálu 
 metodou řízeného spalování s detekcí plamene
 (Dr.T. Stratesteffen, Analytik Jena /Ing. J.Vojtek, ChromSpec) 
11.15 ETHOS One - nový mikrovlnný systém 
 pro rozklady, extrakce a syntézu 
 (Ing.Z.Moravec, ChromSpec / C.Pirola, Milestone) 
12:00 Nový systém kalibrace ICP přístrojů a nové   
 směry vývoje rtg. spektrometrů 
 (L.van Glabbeek, Spectro AI /Ing.P.Kolečkář, Spectro CS)

12.30	 Přestávka	-	občerstvení

13.30  Používaní automatických pipet a norma   
 ISO8655 
 (Ing. L. Vajner, firma Sipoch)  
14.00 Možnosti speciace vybraných prvků  
 – význam speciační analýzy
 (Doc.Ing.M.Fišera, CSc., VUT Brno) 
14.30  Spektrofluorimetry ISS Inc. – řešení  
 pro pokročilá  měření fluorescence  
 (RNDr. J.Zima, CSc., ChromSpec) 

POSTEROVÁ SEKCE s doprovodnými prezentacemi 

10.30    NIR spektrofotometrie –  metodická řešení 
 a kalibrace pro potraviny a zemědělské aplikace
 (Dr.A.Schmidt, Unity Scientific/Ing.V.Palme, ChromSpec) 
11.15 Analýza C, S, Cl v anorganických matricích 
 metodou vysokoteplotního spalování
 (Dr.T. Stratesteffen, Analytik Jena /Ing. J.Vojtek, ChromSpec) 
12.00 BOC Edwards – Systémy pro vakuovou  
 depozici tenkých vrstev
 (I. Jungwirthová, Ph.D., ChromSpec)

12.30	 Přestávka -	občerstvení 
13.30  Předvedení stolního NMR MARAN Ultra   
 – přístroj, software, aplikace
 (Dr.I. Crone, Oxford Instruments, England)

 Pouze první týden.

 

PO CELOU DOBU  AKCE  OD 9.00 DO 15.00 HOD 
VÁM BUDOU K DISPOZICI 

NOVÉ PROGRAMY A VYSTAVENÁ 
TECHNIKA:

q     UV-Vis spektrofotometry Helios, Spekol 1300Bio,    
     Specord 40 se software WinAspect
q     Spektrofluorimetr Chronos firmy ISS
q     Termocycler pro rychlé PCR SpeedCycler 
q     ContrAA  – atomový absorpční spektrofotometr 
     s kontinuálním zdrojem Analytik Jena
q     Příprava ultračisté vody Elga Purelab Classic UV 
q     Mikrovlnná pec Milestone ETHOS One, rotor  
     PRO24 pro tlakový rozklad až 24 vzorků
q    TOC analyzátor Multi N/C Analytik Jena
q    Elementární analyzátor  
     Multi EA 3100 AnalytikJena 
q     Stolní NMR MARAN Ultra Oxford Instruments
q     SpectraStar 2400 – NIR spektrofotometr Unity   
     Scientific
q     Laboratorní mikroskop PriorLux,  
     stereomikrokop ZoomMaster
q    Turbomolekulární vývěvy EXT70 a EXT255 firmy   
     BOC Edwards
q     Průtokový kryostat CF Oxford Instruments  
     pro LHe, LN2

q     Thermo Orion pH meter 3Star a pH/Conductivity   
     meter 4Star 
q    Stolní rtg. spektrometr SPECTRO iQ

Těšíme se na Vaši návštěvu
www.chromspec.cz

CHROMSPEC s.r.o.
Mníšek p.Brdy, Lhotecká 594, PSČ 252 10 
      tel. 318 599 083, fax 318 591 529
Brno, Plachty 2,  tel. 547 246 683
Slovensko: 
Šaľa , Jánošíkova 1827/65, tel.: +421 31 770 79 94-5 
Košice, Klimkovičova 24, tel.: +421 55 789 87 08

 
E-mail: chromspec@telecom.cz

WEB: www.chromspec.cz 



KRYOSTATY A SUPRAVODIVÉ SYSTÉMY
 
q    Kryostaty a supravodivé systémy ….................................  
      ............................. Oxford Instruments Superconductivity
       ➭...  kryostaty (LHe, LN2) pro optická a spektroskopická 
       měření, 3He refrigerátory, rozpouštěcí refrigerátory,  
       supravodivé magnety, příslušenství pro kryogeniku a NMR

VÝVĚVY A VAKUOVÉ SYSTÉMY

q    Vývěvy a vakuové systémy pro vědecké a laboratorní   
      aplikace ....................................................... BOC Edwards
       ➭... rotační olejové vývěvy, bezolejové (suché) primární vývěvy,             
       turbomolekulární a difúzní vývěvy, měření vakua, široká nabídka    
       příslušenství
q    Komponenty pro vysoko a ultravysokovakuové   
      systémy .....……………......….........… Vacuum Generators
       ➭... vkládací zařízení, přenos pohybu do vakua, příruby, průchodky,  
       fitinky, ventily, manipulátory, hmotnostní spektrometry RGA  
q    Vývěvy a vakuové systémy pro průmyslové aplikace   
      .........................……………………………..... BOC Edwards
       ➭... rotační olejové vývěvy, bezolejové (suché) primární vývěvy,   
       Rootsovy vývěvy, difúzní vývěvy, ejektory, vývěvy a asanátory  
       pro polovodičový průmysl, měření a řízení vakua, ventily  
       a spojovací prvky, napařovací a naprašovací aparatury  
       pro vědecné a poloprovozní aplikace
       BOC Edwards-Hibon – kapalinokružní vývěvy, dmychadla  
       pro průtoky 20- 50000 m3/hod
       BOC Edwards Pharmaceutical Systems – lyofilizátory pro sterilní    
       aplikace - odpovídájí doporučení cGMP, volitelně    
       funkce CIP a SIP, řídicí systém splňuje standard GAMP4.
q    Hledače netěsností  .…......….........… VIC Leak Detection
       ➭... přenosné heliové detektory, přenosné hledače netěsností,     
       stacionární hledače netěsností s jedním, či dvěma testovacími   
       porty, průmyslové systémy hledání netěsností

HOSTÉ:  SPECTRO CS, spol. s r.o.
 Rudná 1361/51, 700 30 Ostrava, Zábřeh
 Tel.: +420 596 762 840, fax: +420 596 762 849
 E-mail: info@spectro.cz, WEB: www.spectro.cz
    zastoupení firem: 
    Spectro Analytical Instruments, MBH, Fluxana
 
 SIPOCH spol. s r.o. 
 Holečkova 177/105, 150 00 Praha 5
 Tel.: 257 325 340, fax: 257 318 481
 E-mail: sipoch@sipoch.cz  WEB: www.sipoch.cz
 zastoupení firem: 
 GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit

Pokud máte zájem o podrobnější informace ale nebudete nás moci 
navštívit, pošlete nám zprávu elektronickou poštou na: 
chromspec@telecom.cz nebo na FAX: 547 246 685 a my Vás 
budeme kontaktovat.

SKUPINOVÉ PARAMETRY A ELEMENTÁRNÍ          
     ANALÝZA
 
q    AOX  .......…....………….……………........… Analytik Jena
       ➭... AOX analyzátor Multi X2000 dosahuje vysokou citlivost  
       a stabilitu, umožnuje snadné rozšíření o automatické dávkování.   
       Volitelně příslušenství pro přípravu vzorků, moduly EOX, POX.
q    TOC/TN  ......…....………….………........…  Analytik Jena
       ➭... řada Multi N/C pracuje na principu termokatalytického 
       rozkladu, stanovuje TC, TOC, TIC, NPOC aTNb, patentované             
       vyhodnocování VIVA, moderní software pro vyhodnocení  
       a zpracováni naměřených dat, možnost měření pevných vzorků
q    Elementární analýza ....…....…...…..........  Analytik Jena
       ➭... řada Multi EA pro stanovení C, N, S a Cl v kapalných 
       a pevných vzorcích, pracuje na principu vysokoteplotní oxidace,       
       modulární konstrukce, detekce NDIR, chemiluminiscence, 
       mikrocoulometrie, volitelně elektrochemická detekce, autosampler    
       pro pevné i kapalné vzorky.

NOVINKY   
 
q    Biochemické aplikace…….…..….............  Analytik Jena
       ➭... SpeedCycler pro rychlé PCR, Photochem pro rychlé          
       fluorescenční měření antioxidační kapacity hydrofilních  
       i hydrofobních vzorků, řada FlashScan pro měření  
       absorbance, fluorescence i luminiscence v mikrotitračních   
       destičkách, SpeedScan pro rychlou detekci produktů PCR

       SpeedCycler®

q    UV-Vis …….…..….…………................... Spekol 1300 Bio   
       ➭...UV-Vis spektrofotometr se zabudovanými metodami analýzy  
       a stanovení nukleových kyselin a bílkovin
q    Spektrofluorimetrie …….…..…….….........………...... ISS 
       ➭…Ultracitlivé spektrofluorimetrické přístroje pro nejnáročnější       
       moderní aplikace měření “steady state”  
       a “frequency-domain time-resolved” fluorescence
q    Speciační analýza …..…………….….......... PSAnalytical
       ➭..spektrofotometry na principu atomové fluorescence firmy   
       PS Analytical. Nízké detekční limity. Snadno využitelné jako   
       detektor pro speciační analýzu Hg, As, Se, Sb, Te.
q    Stolní NMR ........................................................................
      .......................   Oxford Instruments Molecular Biotools
       ➭...řada aplikačně orientovaných analyzátorů (1-23MHz),  
       nevyžaduje předchozí zkušenosti s NMR, jednoduchá kalibrační  
       a optimalizační procedura, jednoduchá příprava vzorků, minimální      
       nutnost rekalibrace. Stolní NMR jsou určeny pro použití v řízení   
       kvality, v analytické laboratoři nebo pro výuku.  

SPEKTROSKOPIE 

q    UV/Vis     …............................………….….....…… Specord
       ➭...UV/VIS spektrofotometry tradiční značky spojující kvalitní   
       optiku a moderní elektroniku: pro rutinní měření Specord 40 
       a Specord 205, pro náročné aplikace Specord 50 a Specord 210,   
       pro nejnáročnější aplikace speciální spektrofotometry 
       Specord S500/600 s detekcí diodovým polem pro rychlá měření   
       komplexních spektrálních změn a spektrofotometry Specord 250   
       pro měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků
q    UV/Vis   ..........….....................……….....…………… Helios
       ➭...rutinní spektrofotometry  pro rozbory vod, řízení jakosti  
       v chemickém a potravinářském průmyslu, pro školy, vědu, výzkum 
       i zdravotnictví; modely Helios, AguaMate, BioMate
q    AAS   .........…......……………………........…. Analytik Jena
       ➭... ucelená řada nejmodernějších AAS. Kromě robustních   
       plamenných a kyvetových systémů firma nabízí řadu inovací. 
       Zeemanovské systémy s proměnným magnetickým polem  
       a technikou 3-field. Autosampler na přímé dávkovaní pevných   
       vzorků. Kontinuální zdroj záření nahrazují HCL. Optika Zeiss 
       s desetiletou zárukou.
q    AFS     …....………………….....…..….........…Analytik Jena
       ➭...spektrofotometr pro stanovení Hg na principu atomové   
       fluorescence. Detekční limity na úrovní ppt (EN12338)

KOLORIMETRIE A OPTICKÉ METODY

q    NIR spektrofotometrie  .…….……........… Unity Scientific
       ➭...nabízí stolní a procesní NIR analyzátory pro vzorky z oblastí:         
       potravinářství, nápoje, zemědělství, farmacie apod., software  
       TransStar pro převod NIR databází od jiných význačných výrobců   
       např. Bran+Luebbe, Foss, Perten
q    Mikroskopy   .........................................…. Prior Scientific
       ➭...pro výuku a rutinní aplikace, laboratorní mikroskopy Prior Lux,    
       stereomikroskopy ZoomMaster, polarizační mikroskop,  
       příslušenství pro automatizaci a obrazovou analýzu
q    Optické zdroje   .....………….........… Heraeus NobleLight
       ➭...D2 lampy, HCL lampy Cathodeon, Xe-lampy, VUV lampy,   
       kalibrační a speciální světelné zdroje 
q    Modulární spektrofotometry  .……..……......... StellarNet

PŘÍPRAVA VZORKŮ  A ČISTÁ VODA

q    Mikrovlnné rozklady   ....................................... Milestone
       ➭...vysokotlaké rozklady organických i anorganických matric,   
       odkuřování kyselin, síranové popely, extrakce organických látek, 
       organická syntéza, podvarová destilace kyselin, čištění  
       laboratorního nádobí pro ultrastopovou analýzu

q    Zařízení na přípravu čisté vody ............. ELGA Labwater
       ➭...automatické kompaktní systémy od náhrady destilačních   
       přístrojů až po ultračistou vodu, Purelab Classic pro stopovou   
       analýzu, Purelab Ultra pro nejnáročnější aplikace

analytikjena


