
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INSTALAB® 700 NIR analizátor 
 

Az Instalab®700 analizátor könnyű kezelhetőség és megfizethető ár mellett nyújt 

megbízhatóságot és pontosságot a rögzített szűrőtesztekhez. 

A minőségi kialakítás és szerkezet a lehető legmegbízhatóbb NIR eredményeket biztosítja. 

Az Instalab®700 szabadalmaztatott forgatható mintatartóval rendelkezik, amely  

Gyakorlatilag megszünteti a nem homogén minták okozta problémákat. A mintatartó  

forgását számítógép vezérli. A műszer 120 mérést hajt végre 3°-onként, majd ezeket a  

mért értékeket az egyes hullámhosszokra átlagolja. 

A műszer teljes mértékben személyre szabható, és lehetővé teszi a szűrők cseréjét a 

termékösszetevőkhöz tartozó sávszélesség beállításához, többek között fehérjéhez, 

cellulózhoz, cukorhoz, hamuhoz, keményítőhöz, olajhoz és zsírhoz, alkoholhoz, pamuthoz és 

poliészterhez. Az Instalab®700 a korábbi Instalab®600 sorozat analitikai frissítése, amely 

azt jelenti, hogy az Instalab®600 meglévő kalibrációi az új Instalab®700 egységre is 

áthelyezhetők. 

Az Instalab®700 egységet bármilyen környezetben való akadálymentes üzemelésre tervezték 

és építették – legyen az akár a laboratórium vagy a gyártósor. 

 
Előnyök és jellemzők : 

 
• Könnyen használható 

• Egyszerűen kezelhető színes érintőképernyő, melynek kezelése nem  

igényel betanítást 

• Tungsten halogén fényforrás 

• Memóriatár számos kalibrációhoz 

• A stabil áramkör megszünteti az áramingadozást, és biztosítja a  

kalibrációs állandók hosszú távú eltárolását illetve általa kiküszöbölhető a  

segéd-áramforrás létesítésének szükségessége. 

• A hőelektromos úton hűtött fénydetektor révén megszüntethetők  

a hőmérsékletingadozások 

• Felcserélhető mintatartó 

• Adatátviteli jellemzők- 

Támogatja az USB és RS232 csatlakoztatású szabványnyomtatókat.  

Ebbe több átviteli sebesség is beleértendő egyedi fejléccel és lábléccel. 

• Fájlkezelés- 

3000 bejegyzés tárolása 

Analízisadatok exportálása 

Termékkalibráció betöltése USB memóriakártyával 

• USB, Ethernet csatlakozások- 

Több csatlakozó szoftverfrissítésekhez, USB csatlakozású készülékekhez, nyomtatókhoz és 

egyéb perifériális eszközökhöz, például egérhez és lapolvasóhoz 

• Továbbfejlesztett fiókkialakítás- 

Tisztításhoz könnyen kivehető 

• Nagyobb opcionális nyitott mintatartó 

 
 

Felhasználási terület: 
• Gabona feldolgozás 

• Malomipar 

• Etanol termelés 

• Takarmány feldolgozás 

• Hús feldolgozás  

• Tej feldolgozás 

 

Összetevők: 
• Fehérje 

• Olaj/Zsír 

• Nedvesség/Víz 

• Rost 

• Hamu és más 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Technikai adatok : 
 

Tömeg:   14.06 kg 

Méretek:   35.4cm x 39.42cm x 36.19cm  

Tápellátás:   220 VAC, 50 to 60 Hz, <100 Watts   

Optikai szűrők száma : 4 - 10 

Soros interface:  RS-232-C és USB 

Nyomtató:    Opcionális 

Minta integrációs technika: Forgó kupak 

Szűrő áteresztő tartomány: 10nm megközelitőleg 

Fényforrás :  Halogén Tungsten 

Páratartalom:  5% RH - 95% RH  27.7° C-ig 

Tengerszint feletti magasság: 2000 m-ig 

Működési hőmérséklet: 10 - 40°C  

Tárolási hőmérséklet: - 20°C és + 60°C között 

Tipikus elemzési idő: 10 másodperc 

Detektor:    Termoelektrikusan hűtött ólom-szulfid (Pbs) 

Referencia mérés:  Kerámia diszkhez képest 

 

 

Megfelelőségi nyilatkozat 
 
Az Instalab 700 a következő irányelveknek és szabályoknak felel meg: 

 

• EN2006/95/EC Low Voltage Directive 

• EN2004/108/EC EMC Directive 

• EN61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use operating at a maximum altitude of 6562 feet (2000 meters) 

• CAN/CSA - C22.2 NO. 61010-1 2nd Edition including Amendment 1 

• ETL Mark UL61010-1 

 

 

 

 

 

 

 

Standard mintatartó küvetta 

Kis nyitott mintatartó 

Folyékony minta küvetta 

Nagy nyitott mintatartó 

www.metrongroup.eu 


