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Spektrometry mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną 
ICP-MS PlasmaQuant MS Elite, PlasmaQuant MS
 › najniższe zużycie argonu na rynku
 › komora kolizyjna zintegrowana ze stożkiem
 › opatentowane lustro jonowe
 › wysokiej rozdzielczości kwadrupol
 › w pełni cyfrowy detektor
 › najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją

Spektrometry emisyjne z plazmą indukcyjnie  
sprzężoną ICP-OES PlasmaQuant PQ 9000 Elite,  
PlasmaQuant PQ 9000
 › najwyższa rozdzielczość na rynku: 2 pm przy 200 nm
 › palnik w układzie pionowym
 › bardzo prosty i szybki montaż oraz demontaż palnika
 › unikalna możliwość obserwacji plazmy: aksjalnie, aksjalnie plus, radialnie, 

radialnie plus
 › generator wysokiej częstotliwości
 › najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją

 ICP-MS PlasmaQuant MS Eliite / PlasmaQuant MS

 ICP-OES PlasmaQuant PQ 9000 Elite / PlasmaQuant PQ 9000

Analytik Jena to jeden ze świato-
wych liderów w dziedzinie spek-
trometrii i analizy elementarnej.

10 lat gwarancji 



 HR-CS AAS contrAA 800

 AAS z serii ZEEnit oraz novAAA

 Analizator rtęci Mercur

 Mineralizator mikrofalowy TOPwave

Jedyny na świecie wysokorozdzielczy spektrometr 
absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promienio-
wania HR-CS AAS contrAA 800
 › nowa, druga generacja spektrometrów absorpcji atomowej HR-CS AAS  

z serii contrAA
 › praca w technice płomieniowej, bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową), 

generowania wodorków i zimnych par rtęci
 › wyjątkowa rozdzielczość 2 pm przy 200 nm 
 › możliwość prawdziwie sekwencyjnej analizy wielopierwiastkowej bez 

potrzeby zmiany źródła  promieniowania 
 › korekcja tła prowadzona zawsze w całym zakresie spektralnym w tym 

samym czasie co pomiar próbki
 › możliwość bezpośredniej analizy prób stałych
 › najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją

Klasyczne spektrometry absorpcji atomowej z serii 
novAA oraz ZEEnit
 › praca w technice płomieniowej, bezpłomieniowej (z kuwetą grafitową), 

generowania wodorków i zimnych par rtęci
 › 8-mio pozycyjny, karuzelowy zmieniacz kodowanych i niekodowanych 

lamp HKL
 › możliwość użycia lamp o podwyższonej intensywności, tzw „superlamp”
 › korekcja tła lampą deuterową i/lub efektem Zeemana z możliwością 

zmiany natężenia pola magnetycznego
 › poprzecznie grzana kuweta grafitowa
 › możliwość bezpośredniej analizy prób stałych
 › najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją

Analizator rtęci Mercur
 › analiza prób ciekłych z wykorzystaniem fluorescencji atomowej lub 

absorpcji atomowej
 › możliwość wzbogacenia na kolektorze Au-Pt
 › krótki czas analizy
 › bardzo niskie granice detekcji (ppt)
 › możliwość doposażenia w automatyczny podajnik z funkcją 

automatycznego i inteligentnego rozcieńczania
 › najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją

Mineralizator mikrofalowy TOPwave
 › różne naczynia i rotory dla różnych aplikacji
 › temperatura maksymalna do 250 °C (krótkotrwała do 300°C), ciśnienie  

do 100 bar
 › „bezdotykowy” odczyt temperatury i ciśnienia w każdym naczyniu 
 › bardzo niskie koszty eksploatacyjne
 › wbudowane metody pomiarowe



Analizatory TOC z serii multi NC
 › wysokotemperaturowe spalanie próbki w obecności katalizatora lub 

roztwarzanie poprzez promieniowanie UV
 › bezobługowy detektor z 10-cio letnią gwarancją 
 › opatentowana metoda VITA monitorująca przepływ gazu
 › możliwość kalibracji jednym standardem poprzez zmianę objętości próbki
 › możliwość jednoczesnej analizy próby i wydmuchiwania węgla 

nieorganicznego z próby kolejnej
 › możliwość analizy prób stałych
 › możliwość analizy azotu całkowitego

Analizator AOX multi X 2500
 › analiza AOX, EOX, POX, TX, TOC
 › manualne lub w pełni automatyczne moduły do przygotowania próby dla 

metody kolumnowej i wytrząsowej dla analizy AOX
 › do wyboru pionowa i pozioma budowa pieca (w jednym urządzeniu)
 › czujnik płomienia decydujący o prędkości spalania próby w piecu w celu 

całkowitego jej spalenia oraz zapobiegający powstawaniu sadzy
 › możliwość rozbudowy o analizę TOC

Analizator elementarny multi EA 5000
 › analiza C/S/N/Cl w próbach ciekłych, stałych i gazowych
 › modułowa budowa
 › do wyboru pionowa i pozioma budowa pieca (w jednym urządzeniu)
 › czujnik płomienia decydujący o prędkości spalania próby w piecu w celu 

całkowitego jej spalenia oraz zapobiegający powstawaniu sadzy
 › ten sam automatyczny podajnik dla prób ciekłych i stałych dla pieca 

pionowego oraz poziomego

Analizator elementarny multi EA 4000
 › analiza C/S/Cl w próbach stałych
 › temperataura spalania do 1500°C (opcjonalnie do 1800°C)
 › wielkość naważki do 3g
 › możliwość podłączenia zewnętrznej wagi z opcją automatycznego 

przesyłania danych do analizatora
 › czujnik płomienia do analizy chloru decydujący o prędkości spalania próby  

w piecu w celu całkowitego jej spalenia oraz zapobiegający powstawaniu 
sadzy

 › możliwość w pełni automatycznej analizy TOC

 Analizatory TOC z serii multi NC

 Analizator AOX multi X 2500

 Analizator elementarny multi EA 5000

 Analizator elementarny multi EA 4000
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Spektrofotometry UV-VIS z serii Specord Plus:
 › prawdziwie dwuwiązkowe lub z dzieloną wiązką
 › zakres od 190 do 1100 nm
 › stała lub zmienna szerokość szczeliny
 › pojedynczy lub podwójny monochromator
 › automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
 › wbudowane, specjalne miejsce dla prób mętnych
 › najwyższej klasy optyka z 10-cio letnią gwarancją

Analizator antyoksydantów Photochem:
 › analiza antyoksydantów rozpuszczalnych zarówno w wodzie  

jak i w tłuszczach
 › możliwość pomiarów próbek o różnych matrycach
 › bardzo krótki czas analizy
 › potrzebna bardzo mała ilość próby (już od kilku mikrolitrów)
 › automatyczny proces analizy z automatycznym płukaniem po każdym 

pomiarze

 Spektrofotometry UV-VIS z serii Specord Plus

 Analizator antyoksydantów Photochem
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