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Nejnovější SPECTROGREEN ICP-OES analyzátor nyní přichází ve třech verzích pro maximální univerzálnost. Vyberte si
ideální výkon pro vaše specifické aplikace:

SPECTROGREEN TI: tento nejnovější model nabízí osvědčené twin-rozhraní, automaticky Kombinující obě - axiální a
radiální pohled do plazmy. To optimalizuje citlivost, linearitu a dynamický rozsah, zatímco se vyvaruje ovlivněním matrice
jako EIE.

SPECTROGREEN DSOI: unikátní radiální duální postranní rozhraní umožňuje dvojnásobnou citlivost oproti běžným 
radiálním pohledům. A citlivost je stejná, jako u novějších duálních systémů s vertikálním hořákem  — přičemž se vyvaruje 
jejich složitosti a typických problémů.

SPECTROGREEN SOP: poskytuje speciální radiální rozhraní s bočním pohledem pro stabilitu a přesný výkon, kde přidaná 
citlivost  DSOI není potřeba.

Pro uživatelé provádějící většinou rutijní analýzy, kteří požadují špičkovou funkčnost za dostupnou cenu, je 
SPECTROGREEN tou správnou volbou.

Toto kompaktní nové řešení 
ICPOES přináší inovaci, efektivitu a 
dostupnost pro rutinní laboratorní 
měření – pro environmentální 
analýzu a jiné.



              

Zdvojnásobte svojí citlivost bez obětování jednoduchosti!

 SPECTROGREEN

ŠIROKÉ MNOŽSTVÍ APLIKACÍ

S jeho třemi verzemi TI, DSOI a SOP, SPECTROGREEN 

přináší ultra spolehlivé analýzy všeho od stopových prvků v 

náročných matricích, jako jsou odpadní vody, půdy a kaly, až 

po organické vzorky s vysokým obsahem solí a kovů ve 

vyšších koncentracích. Vyberte si tu správnou verzi, která bude 

vyhovovat vaším aplikacím.

Výsledky jsou excelentní pro rutujní elementární analýzy napříč 

četnými skupinami uživatelů, jako například:

        

         Životní prostředí a agronomie

    Bezpečnost spotřebního zboží

     Farmaceutický průmysl 

        Chemický/petrochemický průmysl  

          Jídlo a potrava

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ

Nový analyzátor SPECTROGREEN nabízí konkuren ceschopný poměr cena /

výkon - a nejnižší provozní náklady ve své třídě. Navržena nízko 

proplachovaná optika šetří náklady na spotřební materiál - pouze 0,5 l/min 

argonu v porovnání s dalšími analyzátory, které spotřebovávají 3 - 6 l/ min. 

(Nebo s volbou inovativní možnosti UV-PLUS pro neproplachovanou optiku 

šetřící v průměru 3000 EUR za rok!) A nakonec, není zapotřebí žádné 

přídavné chlazení - to eliminuje potřebu drahých a poruchových externích

chladičů.

SPECTROGREEN - VÝHODY ANALÝZ 

3 modely pro maximální univerzálnost

Až 2x větší citlivost s DSOI

Jednoduché použití

Dlouhá živitnost a spolehlivost

Rychlé analýzy pro vysokou produktivitu

Vynikající cenová dostupnost

Kompktní půdorys

Minimalizovaná údržba



              

SPECTROGREEN SOP model s pohledem napříč plazmou ze strany se vyvaruje vlivu matrice a upřednostňuje vyšší 

přesnost a správnost přes nejvyšší citlivost. SPECTROGREEN TI model má obojí pohled do plazmy a z konce do konce přes 

jeho twin rozhraní. Může tak nabídnout vysokou citlivost pro analýzu stopových prvků, stejně jako nezávislost vlivu matrice

plus dobrou přesnost u složitých enviromentálních matric. Oba modely využívají osvědčené technologie.

SPECTROGREEN DSOI model využívá novější, opravdu unikátní přístup. Jeho dvě optické rozhraní zachycuje emitující 

světlo z obou stran vertikální plazmy s pouze jedním extra odrazem pro lepší citlivost. Tímto se vyvaruje před problémy 

vzniklých u některých předchozích modelů  s duálním pohledem do vertikálního hořáku, jako je podstatná ztráta světla, 

interference, kontaminace a teplotní namáhaní ovlivněných dílů.

Takže SPECTROGREEN DSOI umožňuje nejlepší výkon ve své třídě pro prvky v UV oblasti. Vlastně v průměru 

zdvojnásobně zlepší citlivost běžných pohledů s radiálním pohledem napříč celého rozsahu spektra od 165 do 770 nm. 

Dostanete celý spektrální rozsah, který potřebujete s jednou analýzou, což je hlavní přednost laboratoří s vysokou 

produktivitou.

Navíc optická technologie polychromátoru SPECTRO ORCA taky maximalizuje prostup světla, stabilitu a citlivost u všch 

modelů SPECTROGREEN.

Plus nový čtecí systém GigE a zpracování signálu umožňuje přenos celého spekra za méně než 100 milisekund a výrazně 

zvýší celkovou rychlost zpracování analýzy. To dovoluje kratší časy mezi jednotlivými vzorky a tudíž větší počet změřených 

vzorků za hodinu.

1) Nová DSOI technologie poskytoje 

výhody vertiálního duálního pohledu 

do plazmy — bez jejich 

problematických nevýhod.

2) Dual-view system umožňuje 

pozorování plazmy v axiálním i

radiálním uspořádaní.

3)  Systém s radiálním náhledem se 

dívá na plátek světla  přes šířku 

plazmy
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Nová revoluční pozorovací technologie

 SPECTROGREEN DSOI

VÝHODY NOVÉHO DSOI POHLEDU

Žádné typické interference pro axiální pohled

Žádna kontaminace optickým 

rozhraním

Žádné tepelné namáhaní komponentů

Jedna analýza pro všechny požadované vlnové délky

Rychlejší časy analýz

Minimální údržba

NOVÁ STABILITA, PŘESNOST A VÝKON

SPECTROGREEN také nabízí další vylepšení. Tepelná 

stabilizace optického systému eliminuje potřebu chlazení na 

teploty pod nulou. A nejmodernější nízkošumové lineární 

detektory CMOS zabraňují tzv. přetečení, což umožňuje přesné 

měření stopových koncentrací - dokonce i v blízkosti velmi 

silných emisních signálů. Takže se dají použít nejlepší emisní 

čáry, které nastavují nové hranice citlivosti a přesnosti s 

prakticky jakýmkoliv složením matrice nebo vzorku.

Kromě toho poslední LDMOC 1700W generátor pomáhá 

analyzovat složité matrice vzorků s nižším ředěním k nižším

limitům detekce. Extrémně agilní LDMOC systémy eliminují 

potřebu mechanických vysokofrekvenčních přizpůsobovacích 

systémů - přidáním výkonu a robustnosti - zatímco pro jejich 

vysokou účinnost je externí chlazení zbytečné. Takže systém 

SPECTROGREEN zůstává chladný a bez problémů, přitom 

nabízí rychlou stabilitu (často méně než 10 minut) pro vyšší 

produktivitu



              



              

Kontinuálně udržující se co nejjednodušší design přístroje umožňuje vidět a mít co největší přístup všech 
komponentů vnášecího systému a nabízí krátkou optimalizovanou cestu pro vzorky. Taky zabírá méně
místa na pracovním stole v porovnání s dalšími ICP analyzátory s prostorem vpředu pro autosampler.

Čistý a kompaktní design

Nový software ICP Analyzer Pro poskytuje SPECTROGREENu jednoduše intuitivní zážitek. Moderní 
pracovní postupy jsou založené na modulární plug-in architektuře pro přizpůsobení rozhraní pro 
požadavky každého uživatele. Dokonce i při velkém množství dat je zpracování velmi rychlé - až 1500x 
rychlejší než předchozí databázové systémy. Zahrnuty jsou specifické protokoly jako U.S. EPA 200.7,
CLP ILM 5.3, a CLP ISM 2.3. Verze a správa uživatelů spolu s vynikajícími funkcemi audit trail dělá 
proces analýzy plně transparentní a vysledovatelný.

SPECTROGREEN poskytuje přesvědčivé ovládání, solidní 
bezpečnost a zajištěnou sledovatelnost. Od nezkušených 
operátorů až po vysoce produktivní laboratoře s náročnými 
změnami působení - tento balík zvládne všechny s 
nepřekonatelnou jednoduchosti a rychlosti.

Nový, jednoduchý software

Nový SPECTROGREEN se připojuje k řadě vysoce výkonných analyzátorů ICP-OES společnosti 
SPECTRO.
SPECTROGENESIS se nabízí jako vstupní model “zapoj & analyzuj” s širokým dynamickým rozsahem,
vysokou propustností a překvapivou dostupností.
Stejně jako SPECTROGREEN, SPECTROBLUE TI je konstruován pro střední rozsah použití v 
průmyslových nebo environmentálních aplikacích, s tzv. pohledem twin-interface pro ještě vetší citlivost.
SPECTROARCOS nabízí ultimativní výkon pro nejnáročnější aplikace v průmyslu a výzkumu. Jeho 
unikátní možnost pozorování plazmy, tzv. MultiView poskytuje plnohodnotné radiální i axiální pozorování 
plazmy bez kompromisů.

Rozšířená rodina analyzátorů

SPECTRO pomáhá zajistit nepřetržitý výkon a maximální čas využití pomocí neporovnatelného AMECARE servisu.
Podpora Stroj - Stroj umožňuje proaktivní výstrahy, zabezpečené podporou přes PC připojením se vzdáleným 
SPECTRO servisním specialistou.



              

www.spectro.com
GERMANY
SPECTRO Analytical  
Instruments GmbH
Boschstrasse 10
D-47533 Kleve
Tel: +49.2821.892.0
Fax: +49.2821.892.2202
spectro.sales@ametek.com

ČESKÁ REPUBLIKA

SPECTRO CS, s.r.o.
Rudná 1361/51
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel: +420 596 762 840
Fax: +420 596 762 849
info@spectro.cz
www.spectro.cz

SLOVENSKO

SPECTRO APS, spol. s r.o.
Izabely Textorisovej 13
SK-036 01 Martin
Tel: +421 434 222 314
Fax: +421 434 224 381
spectroaps@spectroaps.sk

Subsidiaries: uFRANCE: Tel +33.1.3068.8970, Fax +33.1.3068.8999, spectro-france.sales@ametek.com, uGREAT BRITAIN: Tel +44.1162.462.950, Fax 
+44.1162.740.160, spectro-uk.sales@ametek.com, uINDIA: Tel +91.22.6196 8200, Fax +91.22.2836 3613, sales.spectroindia@ametek.com, uITALY: Tel 
+39.02.94693.1, Fax +39.02.94693.650, spectro-italy.sales@ametek.com, uJAPAN: Tel +81.3.6809.2405, Fax +81.3.6809.2410, 
spectro-japan.info@ametek.co.jp, uSOUTH AFRICA: Tel +27.11.979.4241, Fax +27.11.979.3564, spectro-za.sales@ametek.com, 
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