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Po celou dobu trvání veletrhu vám budou 
na našem stánku k dispozici

Nové programy a vystavená 
instrumentální technika:

■■ UV-Vis spektrofotometr Specord s programem

WinASPECT a spektrofotometr Helios

■■ Termocykler pro rychlou PCR SpeedCycler

■■ Mikrovlnná pec Milestone Ethos One, rotor PRO24 

pro tlakový rozklad až 24 vzorků

■■ Laboratorní jednotka pro přípravu čisté vody ELGA 

Purelab Classic

■■ Analytik Jena Multi EA 2000 –  elementární analyzátor 

s programem MultiWin

■■ Laboratorní mikroskop PriorLux

■■ BOC Edwards XDS 5 – suchá vývěva pro laboratorní 

a přístrojové aplikace

■■ Turbomolekulární vývěvy BOC Edwards EXT70 

a EXT255

Těšíme se na Vaši návštěvu

www.chromspec.cz



SPEKTROSKOPIE

■■ 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 měře-
ní komplexních spektrálních změn a spektrofotometry 
Specord 250 pro měření opticky hustých suspenzí a zakale-
ných vzorků

■■ 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

■■ 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.

■■ AFS ............................................................ Analytik Jena
=>...spektrofotometr pro stanovení Hg na principu atomové
fluorescence. Detekční limity na úrovní ppt (EN12338)

KOLORIMETRIE A OPTICKÉ METODY

■■ NIR spektrofotometrie .......................... Unity Scientific
=>...nabízí stolní a procesní NIR analyzátory pro vzorky 
z oblastí: potravinářství, nápojů, zemědělství, farmacie apod.,
software TransStar pro převod NIR databází od jiných význač-
ných výrobců např. Bran+Luebbe, Foss, Perten

■■ Mikroskopy ............................................. Prior Scientific
=>...pro výuku a rutinní aplikace, laboratorní mikroskopy 
PriorLux, stereomikroskopy ZoomMaster, polarizační mikro-
skop, příslušenství pro automatizaci a obrazovou analýzu

■■ Optické zdroje ............................... Heraeus NobleLight
=>...D2 lampy, HCL lampy Cathodeon, Xe-lampy, VUV
lampy, kalibrační a speciální světelné zdroje 

■■ Modulární spektrofotometry ......................... StellarNet

PŘÍPRAVA VZORKŮ  A ČISTÁ VODA

■■ 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

■■ 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

SKUPINOVÉ PARAMETRY A ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA

■■ AOX  .......................................................... Analytik Jena
=>... AOX analyzátor Multi X2000 dosahuje vysokou citlivost
a stabilitu, umožňuje snadné rozšíření o automatické 
dávkování. Volitelně příslušenství pro přípravu vzorků, 
moduly EOX, POX.

■■ TOC/TN  .................................................... Analytik Jena
=>... řada Multi N/C pracuje na principu termokatalytického
rozkladu, stanovuje TC, TOC, TIC, NPOC a TNb, patentované
vyhodnocování VIVA, moderní software pro vyhodnocení 
a zpracováni naměřených dat, možnost měření pevných vzorků

■■ Elementární analýza  ............................... Analytik Jena
=>... řada Multi EA pro stanovení C, N, S a Cl v kapalných 
a pevných vzorcích, pracuje na principu vysokoteplotní oxida-
ce, modulární konstrukce, detekce NDIR, chemiluminiscence,
mikrocoulometrie, volitelně elektrochemická detekce, auto-
sampler pro pevné i kapalné vzorky.

NOVINKY

■■ Biochemické aplikace  .............................. Analytik Jena
=>...Speedcycler pro rychlou PCR, Photochem pro rychlé 
fluorescenční měření antioxidační kapacity hydrofilních i hyd-
rofobních vzorků, řada FlashScan pro měření absorbance, 
fluorescence i luminiscence v mikrotitračních destičkách, 
SpeedScan pro rychlou detekci produktů PCR

■■ UV-Vis  .................................................. Spekol 1300 Bio
=>...UV-Vis spektrofotometr se zabudovanými metodami
analýzy a stanovení nukleových kyselin a bílkovin

■■ Spektrofluorimetrie  .................................................. ISS
=>…Ultracitlivé spektrofluorimetrické přístroje pro nejnároč-
nější moderní aplikace měření „steady state“ a „frequency-
domain time-resolved“ fluorescence

■■ 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.

■■ Stolní NMR  ... Oxford Instruments Molecular Biotools
=>...řada aplikačně orientovaných analyzátorů (1–23 MHz),
nevyžaduje předchozí zkušenosti s NMR, jednoduchá kalib-
rační a optimalizační procedura, jednoduchá příprava vzorků,
minimální nutnost rekalibrace. Stolní NMR jsou určeny pro
použití v řízení kvality, v analytické laboratoři nebo pro výuku.

KRYOSTATY A SUPRAVODIVÉ SYSTÉMY

■■ Kryostaty a supravodivé systémy ...................................
.......................... Oxford Instruments Superconductivity
=>...kryostaty (LHe, LN2) pro optická a spektroskopická měře-
ní, 3He refrigerátory, rozpouštěcí refrigerátory, supravodivé
magnety, příslušenství pro kryogeniku a NMR

VÝVĚVY A VAKUOVÉ SYSTÉMY

■■ Vývěvy a vakuové systémy pro vědecké a laboratorní
aplikace  .................................................... BOC Edwards
=>...rotační olejové vývěvy, bezolejové (suché) primární vývě-
vy, turbomolekulární a difúzní vývěvy, měření vakua, široká
nabídka příslušenství

■■ Komponenty pro vysoko a ultravysokovakuové systémy
............................................................................ VG Scienta
=>...vkládací zařízení, přenos pohybu do vakua, příruby, 
průchodky, fitinky, ventily, manipulátory, hmotnostní spektro-
metry RGA

■■ Vývěvy a vakuové systémy pro průmyslové aplikace
.................................................................... BOC Edwards
=>...rotační olejové vývěvy, bezolejové (suché) primární 
vývěvy, Rootsovy vývěvy, difúzní vývěvy, ejektory, vývěvy a asa-
nátory 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 20–50 000 m3/hod
BOC Edwards Pharmaceutical Systems – lyofilizátory pro ste-
rilní aplikace – odpovídají doporučení cGMP, volitelně funkce
CIP a SIP, řídicí systém splňuje standard GAMP4.

■■ Hledače netěsností  ........................ VIC Leak Detection
=>... přenosné heliové detektory, přenosné hledače netěsnos-
tí, stacionární hledače netěsností s jedním, či dvěma 
testovacími porty, průmyslové systémy hledání netěsností

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.
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