
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAB® 700 NIR Analizour 

 
Analizorul  Instalab®700 oferă siguranţă şi precizie prin testare cu filtre fixe 

optice, procedeul este simplu de efectuat şi dă un randament bun. Calitatea 

designului şi construcţia asigură cele mai sigure rezultate NIR posibile.  

Analizorul Instalab®700 are în construcţia lui o cuvetă brevetată rotativă care în 

mod teoretic elimină toate problemele asociate cu neomogenitatea probelor. 

Rotaţia cuvetei este controlată de computer, mecanismul face 120 de citiri în 

intervalul mediu de 3° pentru fiecare lungime de undă.  

Aparatul fiind complet adaptabil cerinţelor cumpărătorilor, se pot schimba 

filtrele şi adapta lungimile de undă conform constituenţilor din produse şi în 

funcţie de solicitări, scara de analizat include proteine, celuloză, polizaharide, 

cenuşă, amidon, ulei şi grăsime, alcool, bumbac şi polyesteri.  

Aparatul Instalab®700 constituie un grad analitic superior faţă de seria 

Instalab®600  care permite instalarea calibrărilor existente pentru Instalab®600 

group pe unităţile Instalab®700 . 

Aparatul Instalab®700 poartă o construcţie şi un design adaptat condiţiei de 

lipsă de intervenţie de întreţinere în toate dezvoltările de protecţie – de la 

laborator la liniile de productie. 

 

Avantaje şi dezvoltări : 

 
• Exploatare uşoară 

• Afişaj de atingere color intuitiv care elimină instructajul operatorului 

• Sursă de lumină halogen Tungsten 

• Stocarea în memorie a multiplelor rezultate 

• Circuitele electrice stabile elimină riscul electric şi asigură stocare     

   permanentă, nevolatilă a constantelor de calibrare , eliminând astfel prezenţa  

   unei surse suplimentare de energie  

• Are un fotodetector răcit prin metoda termoelectrică eliminând instabilitatea  

   termică 

• Se pot interschimba cuvetele de analiză 

• Posedă capacităţi bune de comunicare – suporturi atât cu USB cât şi cu RS232  

   pentru imprimante standard. Acestea includ mod de afişare cu antetul şi  

   menţiunile inferioare uzuale ale cumpărătorilor.   

• In File Management - se pot stoca 3000 de înregistrări. Permite tranferul  

   datelor de analiză. Calibrările pentru produse se pot încărca prin priză USB de  

    la un dispozitiv portabil de memorie.(Stick)  

•  Este dotat cu USB, Ethernet Ports - Multiple pentru ridicarea gradului de soft,   

    are intrări tip USB, se poate conecta imprimantă şi piese accesorii, ca de  

    exemplu şoricel (mouse) sau aparat de scanat 

• Design realizat corect – uşor de demontat pentru curăţat 

• Sertar mai mare opţional pentru introducerea cuvetei  

• Descărcare şi ajustare Bias simple 

 

 

Aplicaţii de produse : 
• Procesarea cerealelor  

• In morărit pentru producerea  

    făinurilor 

• In producerea etanolului 

• In procesarea furajelor 

• In procesarea cărnurilor 

• In procesarea produselor lactate 

 

Constituenţi : 
• Proteine 

• Grăsimi şi uleiuri 

• Umiditate  

• Fibre  

• Cenuşă şi altele 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaţia  aparatului : 

 

Masa proprie: 14.06 kg 

Dimensiuni: (Inălţime): 35.4cm, (Lăţime): 39.42 cm, (Adâncime): 36.19 cm   

Necesar de energie : 220 VAC, 50 to 60 Hz, <100 Watts   

Filtre Optice de la 4 la 10 

Computer Interface: RS-232-C  şi port  USB 

Printer: Optional 

Tehnica integrării probei: prin cuveta rotativă 

Pasul lungimii de undă: cca. 10nm 

Sursa de lumină: lampă Tungsten Halogen  

ETL Mark: UL61010-1 

Umiditatea este determinată: de la 5% la 95% la 27.7° C noncondenzare, 

scădere lineară până la 60% RH la 35° C linearitatea până la  50% la 40° C 

Inălţimea zonei unde se poate folosi: până la 2000 metrii 

Temperatura operaţională: 10 - 40°C (acurateţea maximă înre 10°C - 35°C) 

Temperatura de depozitare: de la - 20°C până la + 60°C 

Stocarea calibrărilor: prin Flash memory 

Timp tipic de analiză: 10 secunde 

Detector: Sulfid de plumb răcit termoelectric  (Pbs) 

Măsurare de referinţă: Prin sistem optic intern, prin disc ceramic  

Setare uşoară: pentru referinţe în mod automatic, controlul filelor de calibrare 

sau a probelor 

Diagnostizare: afişări interne de eliminarea defecţiunilor  

 

 

Declaration of Conformity 
 

The Instalab 700 is in conformity with the provisions of the following directives 

and regulations. 

• 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 

 

 

 

 

 

 

Cuvetă standard de probe 

Cuvetă de probe semideschis 

Cuvetă de probe lichide 

Cuvetă de probe cu deschidere mare 

www.metrongroup.eu 


