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IDEALNE DO 

- POMIARU ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK
- DWA ZAKRESY POMIAROWE
0,5 - 1500 ΜM I 0,01 - 3800 ΜM

- PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI
- BADANIA I ROZWÓJ

   Laserowe analizatory wielkości cząstek

Autoryzowany dystrybutor



TWOJE KORZYŚCI
• Dokładnie taki zakres pomiarowy, jakiego potrzebujesz
• ANALYSETTE 22 NeXT Micro 0,5 - 1500 μm
• ANALYSETTE 22 NeXT Nano 0.01 - 3800 μm
• Krótkie czasy pomiarów, szczególnie wysoka dokładność pomiaru
• Wysoka powtarzalność, niezawodna porównywalność
• Solidna konstrukcja z niewielką ilością części ruchomych - minimum konserwacji
• Łatwa obsługa, szybkie czyszczenie
• Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja

1. PROCEDURA STARTOWA
Aby rozpocząć pomiar za pomocą ANALYSETTE 22 NeXT, wystarczy wybrać jedną 
z predefiniowanych Standardowych Procedur Operacyjnych.

2. DODAJ PRÓBKĘ
Oprogramowanie automatycznie ustawia niezbędne parametry urządzenia i podpowiada, kiedy 
dodać materiał próbki. Gdy tylko ilość jest wystarczająca, pomiar rozpoczyna się automatycznie.

3. W PEŁNI AUTOMATYCZNA PROCEDURA
• Automatyczna dyspersja
• Automatyczny pomiar
• Automatyczna analiza
• Automatyczne płukanie
• Automatyczne generowanie raportów

Precyzyjny pomiar wielkości cząsteczek za pomocą Analysette 22 NeXT staje się prostą sprawą, 
nawet dla pracowników z krótkim szkoleniem i bez doświadczenia, sprawdza się przy odbiorze 
towaru lub w działach spedycji, gdzie jego solidna mechanika jest dodatkowym atutem. Krótkie 
wprowadzenie do obsugi sprzętu jest wystarczające, a reszta działa automatycznie. 

A N A LYS E T T E  2 2  Ne X T
M icro i  Nano

ŁATWE ZASTOSOWANIE DLA KAŻDEGO 
Laserowy pomiar wielkości cząsteczek za naciśnięciem przycisku 

WIARYGODNE WYNIKI POMIARÓW
Potwierdzona powtarzalność
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Norma ISO 13320 (Analiza wielkości cząstek 
stałych - Metody dyfrakcji laserowej) określa 
minimalne wymagania dla laserowych 
analizatorów cząstek dotyczące powtarzalności, 
odtwarzalności i precyzji pomiaru oraz definiuje 
sposób weryfikacji wyników pomiarów. 
ANALYSETTE 22 NeXT FRITSCH wyraźnie 
przewyższa wymagania normy ISO 13320. 



Dla zapewnienia kontroli, zapisu i perfekcyjnej oceny wyników pomiarów twój ANALYSETTE 22 
NeXT jest dostarczany z oprogramowaniem sterującym FRITSCH MaS, w którym wszystkie wpi-
sy użytkownika, parametry i wyniki są zapisywane automatycznie w bazie danych SQL i nie ma 
możliwości ich zmiany. A poprzez integrację z lokalną siecią, wszystkie dane pomiarowe można 
wygodnie analizować również na innych komputerach.

FAKTY
• Prosta organizacja danych pomiarowych
• Łatwy w obsłudze dzięki zastosowaniu standardu Microsoft Office
• Intuicyjna obsługa poprzez centralny obszar nawigacyjny
• Wszystkie istotne informacje dostępne w przystepnej formie
• Jasne porównanie różnych pomiarów
• Analiza zgodnie z teorią Fraunhofera lub Mie
• Kontrola procesu pomiarowego za pomocą SOP
• Możliwy nieprzerwany zapis temperatury i dyspersji
• Indywidualne sprawozdania i układy raportów
• Dowolnie wybierane wartości użytkownika w formacie tabelarycznej
• Możliwe ręczne wprowadzanie danych porównawczych
• Uwzględnienie wyników przesiewania
• Eksport danych do Excel™ i w formacie XML
• Baza danych SQL
• 21 CFR part 11 (opcjonalnie)
• Wielojęzyczny interfejs użytkownika

• Tylko jedno źródło światła: proste, solidne, niezawodne
• Szybka i jednoczesna rejestracja wszystkich danych
• Wysoce precyzyjna rejestracja natężenia światła za pomocą najnowocześniejszej

technologii 16-bitowego przetwornika
• Rejestrowanie również bardzo szerokich kątów rozproszenia, dzięki inteligentnej konstrukcji

celi pomiarowej
• Dostępne są dwa modele o różnych zakresach pomiarowych
• Ciągłe rejestrowanie wyjścia lasera
• Szybka, automatyczna regulacja wiązki lasera

DOBRZE PRZEMYŚLANA TECHNIKA POMIAROWA
Dwa modele o różnych zakresach pomiarowych

Obecna generacja ANALYSETTE 22 NeXT działa jak każdy laserowy analizator cząstek FRITSCH 
razem z wynalezionym przez FRITSCH projektem Reverse Fourier, który został przyjęty jako 
ogólny standard. Twoja przewaga: nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy optyczne 
pomiędzy celą pomiarowa i detektorem. Konstrukcja jest kompaktowa, składa się 
z niewielkiej liczby elementów i nie posiada ruchomych części - gwarantuje niskie zużycie i 
jest praktycznie bezobsługowa.

ZALETY PODCZAS POMIARÓW:

DOSKONAŁA OCENA - MaS control
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D A N E  T E C H N I C Z N E

ANALYSETTE 22 NeXT 
Micro

ANALYSETTE 22 NeXT 
Nano

Zakres pomiarowy 0,5 – 1500 µm 0,01 – 3800 µm

Metoda analizy Statyczne rozpraszanie światła (dyfrakcja laserowa)

Typ analizy Pomiar wielkości cząstek ciał stałych, zawiesin i emulsji na mokro

Wartość pomiarowa Wielkość cząsteczek

Teoria Fraunhofer, Mie

Norma ISO 13320

Konstrukcja optyczna Odwrotna konstrukcja Fouriera

Laser Zielony (λ = 532 nm, ok. 1 mW)

Wyrównanie wiązki lasera Automatycznie

Klasa lasera wg IEC 60825-1 Klasa 1

Detektor Specjalnie zaprojektowany detektor półprzewodnikowy

Detektory o dużym kącie nachylenia Nie Tak

Kanały rozpraszania wstecznego Nie Tak

Typowy czas pomiaru 5 - 10 s (rejestracja wartości pomiaru pojedynczego pomiaru) 
1 min (cały cykl pomiarowy)

Ocena Rozkład wielkości cząstek w postaci krzywej kumulacyjnej, wykresu słupkowego lub w formie tabeli

Waga 24 kg 25 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 66.6 x 31.9 x 29.4 cm

Oprogramowanie
Oprogramowanie MaS do kontroli, rejestracji i oceny wyników pomiarów 
zainstalowane na dostarczonym komputerze, w tym na monitorze, 
klawiaturze i myszy. 

Wymagania systemowe Standardowy komputer PC z systemem Windows, 4 GB pamięci RAM, co 
najmniej Windows 10, port USB, monitor, klawiatura, mysz.




