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Conducător mondial în analiză de textură

T 
extura este o însuşire importantă ale produselor 
care influenţează forma exterioară, procesarea 
şi desfacerea lor şi care afectează utilizabilitatea 
şi preferinţele consumatorilor. 

Analiza de textură înseamnă testarea mecanică ale alimentelor, cosmeticelor, 

produselor farmaceutice, substanţe adezive, şi toate produsele de consum sub raportul 

determinărili însuşirilor fizice. Din cauza adaptabilităţii mari, aceste determinări de 

textură au devenit un obicei comun de analiză în multe domenii industriale, pentru 

determinarea mărimii sau specificităţii caracteristicilor sau a proprietăţilor, arătând 

căile de prezentare ale materialelor, enumerând frăgezimea, fluiditatea, duritatea, 

lipiciozitatea, încovoierea etc. Marile fabricanţi folosesc în mod uzual analiza de textură 

în vederea dezvoltărilor tehnice ale produselor noi paralel cu efectuarea controlului 

calitativ în toate fazele de producţie, rezultatele determinărilor fiind prezentate şi 

folosite în testarea materiilor prime şi ale aditivilor, produselor semi-fabricate, ale 

ambalajelor şi ale produselor finite. Aceasta este o metodă economicoasă pentru 

determinarea influenţei calitative ale materiilor prime sau ale aditivilor, în vederea 

ajustării producţiei sau a parametrilor procesuale pentru acceptarea definitivă la 

producere de scară mare. Aceste determinări vin în locul aşa-ziselor “ analize tacite “ 

ale proprietăţilor alimentare, însuşirile de scurgere vâscoasă ale cremelor şi pastelor, 

fragilitatea sau încovoierea produselor sau a lipiciozităţii adezivelor. 

Acolo unde prezentarea texturală denotă probleme în timpul depozitării sau a 
transportului, analiza de textură poate oferi soluţii utile. Aceste analize pot să fie o 
metodă efectivă de comparare cu celelalte produse competitive de acelaşi fel sau 
unde cerinţele cunoaşterii substanţelor este necesară pentru a aplica un tratament 
pro-activ în magazinele Dvs. Aparatele şi metoda pot oferi în mod cert o unealtă 
indispensabilă capabilă să cuantifice textura concretă sau asupra tuturor însuşirilor 
fizice care stau la baza “ produsului model “ pentru comparări ulterioare în decursul 
procesului de producţie - cheia consistenţei texturale principale ale calităţii. 

Stable Micro Systems oferă analizoare universale de textură accesibile în ziua 
de astăzi - tipurile : TA.XTplus şi TA.HDplus, care sunt instrumernte la nivelul 
standardelor mondiale – pentru satisfacerea deplină a cerinţelor crescânde pentru 
precizitate, repetabilitate şi informaţii texturale cuantificabile. Acestea constau în 
prezentarea însuşirilor prin determinarea datelor forţei, distanţei şi a timpului la viteze 
mari – care ulterior sunt prezentate în mod grafic prin softul de operare Exponent .

Tipurile noastre de analizoare de textură folosesc diferite sonde sau accesorii care 
sunt impuse de metodele de testare. Fiecare sondă sau piesă este destinată pentru 
un grup întreg cu aplicaţii specifice asemănătoare şi care pot fi uşor şi repede 
montate. Probele de analizat sunt ori plasate la baza instrumentului ori aşezate pe 
piese scunde sau atârnate între două piese fixe. La un test simplu, braţul analizorului 
de textură este utilat cu celula de încărcare care se mişcă în jos pentru a penetra sau 
a compresa produsul de analizat, după care îşi revine în poziţia sa iniţială iar în acest 
răstimp măsoară forţele în ambele direcţii.

Adezivitate Extensibilitate Forţa de rupere Tărie Decojibilitea Soliditatea Consistenţă

Stabilitate Punct de crăpare Rigiditate Spargere Fracturabilitate Elongare Cursibilitatea

Umflabilitate Dezintegrare Extindere Coezie Frictionare Elasticitate Forţă de revenire

Distructibilitate Relaxare Flexibilitate Maleabilitate Asociere Compresabilitate Forţa de găurire

Buna Dvs alegere este către instrumentul plus 

Aparatul tip “TA.XTplus” prezintă o soluţie mică portbilă de testare permiţând măsurarea forţelor 

până la o greutate de 50kg, şi în mod consecvent este o alegere comună şi uzuală pentru analize 

universale de textură. Ca o alternativă, tipul analizorului de textură “ TA.HDplus “ oferă o capacitate 

maximă de forţă de 750kg (7.5kN), şi familia celulelor de încărcare inteligente, calibrate din fabrică 

până la 0.5kg. El poate permite analiza precisă chiar şi din câteva grame fără a compromite 

precizia rezultatelor în timp ce oferă rigiditatea necesară pentru acomodarea determinării la forţele 

considerabile în aplicaţii care reclamă o activitate accentuată. Patul mare de testare şi valorile mari 

oferă posibilitatea de testare şi pentru probele de analizat cu dimensiuni mari cu ajutorul celor două 

coloane de lucru , ceea ce face ca acest analizor să devină alegerea preferată ale utilizatorilor pentru 

testarea unei game largi de produse sau acelora, care au un viitor incert pentru testarea în producţie. 

Instrumentele diferite de la “Stable Micro Systems” pot măsura şi analiza teste fundamentale, empirice sau imitative care se referă la relaţia analizei de 
textură cu proprietăţile materialelor ca de exemplu însuşirile reologice ale substanţelor solide, semi-solide, lichidelor vâscoase, prafurilor şau a materialelor 
granulate, afectând arii întinse ale diferitelor domenii industriale . Lista de mai joi este o selecţie reprezentativă ale însuşirilor fizice care pot să fie de interes : 
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Este platforma pe care greutăţile de referinţă se pot poziţiona pentru o simplă calibrare a celulei de 

încărcare instalate. Toate celulele de încărcare sunt calibrate din fabrică dar trebuie să se efectueze o 

recalibrare pro de câte ori se instalează o celulă de încărcare pe aparat, sau se mişcă aparatul din loc, în 

vederea asigurării acurateţea optimă la mărimea forţei care prezintă un interes specific pentru utilizator.

Este un dispozitiv de transmitere montat pe braţul aparatului de analiza texturii, care determină 

mărimea forţei în compresie sau în extindere. Informaţiile obţinute se referă la capaciatea celului, 

calibrarea aparatului şi numărul de serie care sunt inmagazinate în celula de încărcare, şi care în 

mod automatic sunt detectate în timpul instalării. Aceste date sunt transferate uşor, rapid şi fără 

erori în cazul schimbării celulei de încărcare. 

Aceste zone sunt în apropierea probei de analizat sau lângă accesoriile fixate ( vezi exemplele 

de mai jos ) pentru testarea însuşirilor la probele de analizat

extragere tăiere tensiune încovoiere  găurire compresie

Ataşamentul periferic

Este combinat cu oprirea mecanică în vederea 

creşerii siguranţei. 

Serveşte pentru mişcarea uşoară în sus şi în jos 

a braţului analizorului de textură pentru alinierea 

precisă a probelor şi a sondelor . 

Părţile electronice ( atât cele dure cât şi cele moi ) pentru 

controlul sofisticat al procedurilor de analiză sunt înglobate 

în baza instrumentului . Softurile noi sau îmbunătăţite se 

pot descărca ( “ instantaneu dezvolta “ ) rapid şi simplu prin 

interfaţă soft astfel dezvoltările ulterioare se pot adăuga uşor la 

capacităţile intrumentului. Astfel se poate accesa orice dezvoltare 

ulterioară sau îmbunătăţiri întotdeauna ce apare şi adăuga la 

calibrarea iniţială al aparatului.

Se conectează cablul computerului pentru controlul softului în 

analiză. Vezi paginile 5 – 8 pentru prezentarea softurilor şi opţiunilor. 

Sunt porturi Multi-canale pentru achiziţia datelor pentru conectarea multor 

altor accesorii de măsurare adiţionale, ca de exemplu module pentru 

umiditate şi temperatură care să fie folosite concomitent cu analizorul şi 

rezultatele lor să fie colecate paralel. Vezi pagina 9.

Este purtat uşor instrumentul de mici dimensiuni care se prinde de baza braţului şi se mânuieşte uşor

Zona suficient de largă asigură o flexibiliate superioară pentru buna poziţionare ale accesoriilor şi 

aşezarea suportului pentru proba de analizat

Este suficientă distanţă la baza aparatului în vederea alocării unor accesorii suplimentare, ca şi 

cabinetul termic sau altele 

Se poate realza o viteză mare de testare, până la 40mm/s. Acest fapt prezintă interes în cazul 

creării unor condiţii specifice sau care seamănă cu situaţii din viaţa reală. Viteza minimă de 0.01mm/s 

şi rezoluţia distanţelor foarte mici permit un control precis asupra suprafeţelor mici ale probelor , 

concomitent cu testarea pieselor înguste sau fragile. Viteza poate schimba uşor înălţimea instantanee a 

probei în vederea testării şi în condiţiile forţei crescânde de compresie sau de tensionare. 

Mişcările braţului sunt total programabile astfel fazele programate de testare pot să fie definite.

Platforma de calibrare

Celula de încărcare

Zona de testarea probelor

Butonul de oprire de urgenţă

Panoul de control 

Dezvoltarea softurilor de operare

Conectare USB PC 
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De prim rang mondial sunt atât accesoriile cât şi aplicaţiile practice

Aplicaţiile tipice 
din lumea 

reală sunt în 
competiţie prin 

ataşamentele 
speciale la 
analizorul 
de textură 
TAXTplus 

Aplicaţii tipice - posibilităţile nu au limită …

Multe dintre testele de analiză, cum sunt de exemplu forţa superficială la gelurile de gelatină au un 

standard internaţional , iar altele sunt recunoscute ca test standard în cadrul industriiilor, ca de exemplu 

analiza profilului texturii pentru multe produse alimentare. Pentru buna reuşită, toate aceste teste au nevoie de 

integritatea perfectă al instrumentului de analiză texturală precum şi de alegerea unei metode corecte, corespunzătoare, dar şi de 

precizia de fabricaţie ale sondelor şi tuturor accesoriilor folosite , concomitent cu acurateţea softwarului analitic în vederea elaborării unor 

rezultate precise, concrete , într-un format definitivat. 

Analizorul de textură tip TA.XTplus , prin metodele sănătoase de aplicare şi prin folosirea a peste 200 de feluri de sonde şi accesorii este 

rezultatul experienţelor de zeci de ani în proiectarea şi construirea acestor echipamente. 

Alegerea sondelor şi al accesoriilor necesare pe care dorim să le utilizăm depinde de forma, de modul de acţionare şi proprietăţile de analizat 

pe care vrem să efectuăm. Accesoriile asigură posibilităţile de efectuarea compresiilor, retracţiilor, tăierilor, extinderilor şi încovoierilor asupra 

probelor de analizat sau a fixării, ancorării sau a deformării în scopurile solicitate de cumpărător. 

Rezultatul principal al multor studii de textură este realizarea unora sau a mai multor teste mecanice pentru a înlocui evaluarea prin 

percepţia umană cu piese care arată textura. Măsurătorile care asigură caracteristicile fundamentale sau empirice ale produselor sunt bine 

cunoscute, pe când procedurile testelor imitative de scară largă devin tot mai importante. Relevanţa lor constă în imitarea situaţiilor reale din 

viaţă care permit o interpretare foarte simplă. 

Noi putem găsi soluţii noi de testare care nu au fost găsite de alţi….

Sondele şi ataşamentele sunt conectate la analizorul de textură pentru a bucura de acţiunile individuale sau testele 
prin acţiunea lor . 
Aceste sonde şi accesorii au zilnic aplicaţii pe plan mondial, prin testarea unei game largi de produse , materiale şi 
proprietăţi in toate laboratoare de cercetare sau de stabilirea calităţii, pentru integrarea lor în multe linii tehnologice. 
La fabricarea sondelor şi accesoriilor noastre sunt folosite în mod exclusiv materiale fine de o calitate ridicată, 
împreună cu o prelucrare tehnică înaltă . Se folosesc numai oţeluri non-carbon ( alezate şi şlefuite oglindă ) de o 
calitate folosită în industria alimentară, piese de aluminiu de o calitate pentru cerinţe spaţiale ( microfinisate şi 
galvanizate tare ) şi materiale plastice conform cerinţelor de inginerie ICI sau GE . 

Fiecare sondă sau accesor este verificat minuţios sub raportul dimensionării corecte şi al profilului în decursul 
procesului de producere , şi încă o dată cu ocazia şi în timpul montării lor pe aparat la verificarea finală înainte 
să ajungă la cumpărător. Unde se poate aplica, se foloseşte şi metoda optică de verificare. Peste toate aceste, 
noi ascultăm în permanenţă părerile utilizatorilor şi lucrăm în continuu pentru asigurarea soluţiilor pentru 
cerinţele utilizatorilor.
Noi suntem oricând entusiaşti când audem că utilizatorii vin cu sugestii cum am putea extinde lista accesorilor şi a 
sondelor. Inginerii noştri mecanici, electronici şi de dezvoltarea softurilor asigură noi abilităţi în proiectarea sondelor 
anume care vor soluţiona noile cerinţe ale testelor sau realizarea specificaţiilor utilizatorilor. 

Ca şi măsurarea profesională a texturii putem nota şi cât de frecvent ne imită şi copiază invenţiile şi inovaţiile 
concurenţa. Astfel, majoritatea imitaţiilor îşi pierd fineţea şi eleganţa designului original şi în toate cazurile lipsesc 
bazele de aplicare şi de dezvoltare care se solicită în mod fundamental în implementarea lor cu succes. Din această 
cauză din anul 2007 toate sondele originale şi accesoriile Stable Micro Systems au fost introduse în Registrul 
designurilor din Comunitatea Europeană.
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Conducător mondial la software
Oferim pentru Dvs posibilitatea alegerii softului de coordonare pentru testare

Noi, de la Stable Micro Systems recunoaştem că este nevoie de o expansiune lungă în posibilităţile largi de testare, forme de prezentare şi soluţii analitice 

în softul nostru Exponent In orice caz, recunoaştem şi faptul că un procent important al utilizatorilor solicită un test simplu şi o soluţie simplă de analiza 

rezultatelor deoarece utilizatorii poate testează în producţie de înaltă protecţie la nivele variabile de dexteritate sau acei utilizatori solicită o metodă rapidă, 

uşoară la o bază puţin frecventată. Pentru aceste probleme noi vă oferim două opţiuni de softuri : 

Oferirea flexibilităţii şi compoziţii sofisticate 

Acest pachet de software foarte bine construit este setat să fie în continuare softul 

alegerilor : pentru analiza profesională sau pentru analiza de textură avansată. 

Utilizatorii din prima categorie solicită o flexibilitate operaţională şi de analiză 

de lungă durată , iar cei din categoria a doua doresc sincronizarea adiţională a 

măsurării datelor pe lângă rezultatele în decursul analizelor tradiţionale de textură. 

Softul Exponent este şi va fi în continuare expansiunea autorulantă a procedurilor 

de testare , a formatului de prezentare , dezvoltarea rezultatelor analizei şi opţiunea 

de securitate avansată. Soluţia analizelor flexibile şi dinamice realizate prin acest 

soft prezintă o importanţă particulară în cercetare şi dezvoltare. 

Oferirea simplicităţii 

Versiunea această “ uşoară “ al softului Exponent este bine construită pentru testări 

simple de textură care oferă o flexibiliate şi simplicitate în aplicare fără renunţarea la 

performanţele instrumentului. Beneficiarii la toate nivelele apreciază că manevrarea şi 

aplicarea se poate învăţa foarte uşor pe când construcţia permite toate posibilităţile uzuale 

în vederea derulării testelor în mod rapid şi eficient , în condiţi de maximă productivitate.

Softul Exponent Lite oferă aceleaşi funcţii de bază ca şi softul Exponent dar dezvoltările 

complexe solicitate de utilizatori avansaţi sau necesitatea folosirii unor operaţii sofisticate 

au fost eliminate - o analiză de textură “ fără trâmbiţe şi zurgălăi “ . Dezvoltarea ulterioară 

este posibilă la o dată ulterioară solicitată. 

Ambele pachete de softuri oferă utilizatorilor un flexibil interface grafic pentru a alege setarea testelor şi obţinerea datelor testului în afişare grafică în timp util 

împreună cu descărcarea liberă a dezvoltărilor pe tot parcursul vieţii instrumentului . Facilităţile de macro sau foi de date sunt înglobate ca un ajutor automat de 

colectarea datelor şi analiza lor. In următoarea prezentare Vă arătăm liniile accentuate ale softului care pot fi foarte apreciate în demonstraţiile vii. 

Calibrarea şi verificarea forţelor

Efectuarea determinărilor fără metode sau instrumente analitice necesită 

calibrare care să asigure acurateţea determinărilor. Softurile Exponent 
şi Exponent Lite asigură calibrările pentru forţă, înălţime şi rigiditate şi 

verificarea forţei – proceduri simple care se fac doar în câteva minute.

Utilizatorii pot recalibra cu uşurinţă instrumentul în laboratoarele lor , aceste 

depinde numai de o practică corespunzătoare de laborator.

Acurateţea tuturor instrumentelor noastre pot fi uşor controlate la 

măsurătorile de viteză, distanţă şi forţă, prin metode regulate întâlnite în 

multe domenii industriale. 

Ca la toate instrumentele bune, calibrarea şi verificarea 
sunt practici standard

Securitate sporită – oferă extra securitate şi dezvoltări logabile

Raportarea – oferă şabloane sau modele dezvolate de utilizatori

Funcţionalitate Full Macro şi abilitatea calculării grafice pt rezultate

Projecte şi descărcări automate de projecte 

File de ajutor oferă aplicaţii concrete 

Funcţia de citirea secvenţelor – în teste de bibliotecă 

Producător de teste – oferă abilitate pt. teste pro-utilizator

Funcţia de toate rezultate – pt. manipularea datelor şi navetelor

Funcţia rezultate de bază – pt. manipularea rezultatelor

Capacitatea de execuţie automată totală

Opţiunea de captare a datelor adiţionale *

*de ex.temperatura, sunete, sistem de umflere aluaturi, Analizor de curgerea prafurilor, rezistenţă, reluare video, etc.



6

1811 SMS plus bro new 3_Layout 1  30/01/2012  12:32  Page 7

Conducător mondial la software

Testele pornesc prin alegerea Dvs de setare. Acestea depind de tipul testului pe care Dvs doriţi 

să efectuaţi şi de proprietăţile pe care doriţi să le investigaţi. Aici sunt câteva opţiuni pentru 

specificarea căilor pe care analizorul de textură va testa probele . 

Descărcarea automată a proiectului de testare

Directoriul Probe conţine în şir crescând peste 180 de proiecte prin care utilizatorii pot selecta 

punctul de pornire a testului. Prin aplicarea unui clic al butonului proiectul ales de Dvs poate 

transfera pe instrument în mod automatic setarea testului dorit şi descărca macroul, textul sau 

raportul gata pentru analiza şi afişarea rezultatelor odată ce testul este efectuat. 

Setările de test şi macroul de analiză se pot optimiza în mod de rutină pentru aplicaţiile Dvs particulare 

şi ele se pot rechema în mod de rutină pentru a salva ca proiect specific de utilizator. Proiectul combină 

toate componentele necesare pentru iniţierea procedurii complete de testare şi analiză şi este baza prin 

care utilizatorul poate centraliza toate filele care sunt necesare pentru a testa un produs anume.

Ca o alternativă este foarte uşor pentru Dvs de a citi propria metodă pentru condiţiile 

particulare de analiză. 

Alegerea prin biblioteca de testare

Seria testelor clasice de analiza texturală sunt incluse atât în versiunile simple sau dezvoltate ale 

softului, care sunt selectate. Geamul TA Settings apare care permite utilizatorului specificarea 

parametrilor de viteză şi distanţă pentru procedura de testare. Dezvoltările actuale ale testului 

se pot ascunde pentru simplificare. Toţi parametrii TA Settings au posiblitatea explanării asupra 

fiecărui parametru. Inaintea începerii testării, geamul Run a Test dă posibilitatea stabilirii opţiunilor 

şi a tarametrilor post-testare ( de ex. Numele de file, sondele folosite etc. ) . Detaliile probelor sau 

ale ataşamentelor se pot specifica şi pentru alte determinări. 

Rezultatele se pot obţine cu o viteză mare care este un aspect particular important când testăm 

produse care se sparg sau necesită o separare de mare viteză în timpul testelor cu adezive . 

Abilitatea pentru conectarea instrumentelor periferice este prezentă în aparat prin proiectare 

pentru a oferi preluarea datelor multiple multicanale. Aceasta permite conectarea a mai multor 

aparate de măsurare la analizorul de textură şi colectarea datelor lor în mod simultan , ca de 

exemplu la emisii acustice, temperatură, umiditate tot prin softul Exponent.

Graph

In timpul testării probei Dvs valorile ale forţei, distanţei şi ale timpului ( împreună cu valorile 

periferiale dacă sunt conectate ) sunt colectate şi afişate în timp util şi real în geamul Graph.

Acest Graph poate adnota date prin supraluminarea ariilor interesate şi axele lor pot 

fi interschimbate pentru a afişa rezultatele în combinaţii diferite ale lui X şi Y. Şi axele 

logaritmice şi secundare ale lui Y pot permite afişarea sincronă ale datelor colectate în mod 

adiţional ca de ex. temperatura. 

Filele Graph pot include fotografii ale probei testate şi poate să le exporte în format .bmp sau .jpg.

Setarea testului şi Design

Rularea testelor şi colectarea datelor

Proiecte care pot fi 
descărcate în mod 
automatic de la filele 
de ajutor 

Setările TA

Grafice

• a oferi un rezultat obiectiv cuantificabil
care poate să fie salvat şi 
refolosit în viitor

• Determinarea efectelor de formulare
sau variabilele procesuale la acceptarea
definitivă a produselor

• evaluarea materiilor prime şi aditivilor ,
bunurile semi-finite, produse finite 
şi ambalaje

FOLOSITI ANALIZORUL 
DVS DE TEXTURA 
PENTRU :
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Aşa cum testul Dvs este efectuat – acum facem sens pentru toate celelalte

Odată ce rezultatele sunt colectate şi sunt afişate în geamul Graph , acolo sunt analizate în ordinea 

interpretării lor şi desenate succesiv. Exponent oferă zestrea ustensilelor analitice, de la opţiunile de 

bază pentru a colecta o singură valoare de forţă până la metodele curbelor netede mult sofisticate 

sau detectarea punctelor de inflecţie. Astfel orice dezvoltare a caracteristicelor rezultatelor sunt 

recunoscute şi înregistrate. Icoanele pentru calcularea diferitelor parametrii ca de ex. aria, gradul, 

diferenţă de timp, valoare medie, punct valoric maxim de forţă, forţa minimă / maximă etc. sunt 

rapid accesibile în lista ustensilelor sau minimizate pentru a fi folosite de utilizatori prin opţiunea 

Customisable Toolbar .

Quick Calculations este o selecţie a unor calcule uzuale pe care Dvs puteţi alege pentru analiza 

rezultatelor în vederea obţinerii rezultatelor în decursul câtorva paşi. 

Macrouri

Macrourile simplifică mult afişarea şi analizele repetitive. O listă întreagă de instrucţiuni sunt 

enumerate şi executate cu culoctarea automată a datelor prin grafice. Se poate testa prin macrouri 

complicate sau simple, cele din urmă sunt soluţii ideale pentru protecţia producţiei. La terminarea 

fiecătui test, operatorul trebuie să concentreze la poziţionarea probelor respective şi la pornirea 

următorului test în timp ce rezultatul anterior este analizat în modul de bază. 

Exponent oferă nu numai o bibliotecă extensivă ale macrourilor care este gata pentru analiza rapidă 

ale datelor Dvs odată ce testul Dvs este realizat , dar poate descrie un macrou care poate cuantifica 

multe aspecte ale rezultatelor din testele respective. Flexibilitatea în performarea unei scale largi de 

funcţii matematice adiţionale printr-un software este fără rivalitate . 

Macrourile analizează în mod automatic 
porţiunile relevante ale graficului în 
vederea calculării parametrilor importanţi 
şi setarea pentru to notarea ariilor de 
interes pentru fiecare curbă de test .

Rezultatele colectate prin macrouri sunt 
trecute pe foi de prelucrare

Rezultate de conducere

Datele analizelor

• Compararea cu produse competitive • Determinarea proprietăţilor fizice al 
produsului Dvs “ standard de bază “ 
pentru controlul calitativ constant în vitor 

• Evaluarea schimbărilor în timpul 
depozitării sau transportului de date

• Materializarea cerinţelor produselor Dvs 

Rezultatele analizate sunt afişate în geamul rezultatelor într-un format de foaie de lucru şi dacă este 

necesar un calcul suplimentar acestea sunt efectuate prin mai multe coloane în vederea manipulării 

datelor Dvs sau a produce alţi parametrii folosind ori formulele Dvs proprii ori alte formule 

înmagazinate , ca de ex. deviaţia standard, valoarea medie, etc. Mai multe foi de lucru se folosesc 

pentru separarea parametrilor produselor din rezultatele obţinute şi datele utilizatorului. 

Transportul datelor

Foi de lucru, texte sau poze se pot transfera pentru alte aplicaţii de tip Windows în vederea 

manipulărilor / prezentaţiilor specifice ulterioare dacă vor fi necesare. 

Odată ce scala Dvs de teste realizează colecţia de parametrii Dvs veţi obţine posibilitatea vizualizării 

fiecărei probe printr-o apăsare de deget . 
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Conducător mondial la software

Acte de transport 

Odată rezultatele colectate pe foaia de lucru, se pot transporta în diferite forme 
de prezentare şi se pot afişa în mod automat sau prezenta într-o formă dorită 
opţional în vederea comparării lor. Acest transport oferă o reprezentare vizuală 
a rezultatelor în geamul Results în vederea asigurării unor comparaţii uşoare 
şi o interpretare avantajoasă. Opţiunea Chart Designer asigură alegerea între 
27 de tipuri de transfer ( 2D şi 3 D ), defineşte poziţionări şi rotaţii diferite , 
proprietăţi de supraluminare în 3D , stil legend , stil de bază sau de perete, şi 

tip prin exprimare cu axe ( grămadă, normal şi procentual ). 

Rapoarte

Geamul Report este calea de realizare a unui format strict determinat 
pentru prezentarea rezultatelor către alţii. De exemplu, rapoartele permit 
utilizatorilor prezentarea orară a rezultatelor testelor online pentru conducătorii 
compartimentelor sau să se prezinte rapoarte într-un format corect pentru 
secţia de marketing sau pentru cumpărători. Rapoartele mai pot să cuprindă 
grafice, file de rezultate , transferuri, poze, logouri, texte, setări de testare, 
preferinţe de texte, numărul de loturi, informaţii despre produsele testate etc.

Raportul poate să fie o prezentare compusă de utilizator într-o formă personală 
despre analiza completă folosind tipul de interfaţă pentru procesare WYSIWYG . 
In mod alternativ rapoartele pot fi generate în mod automat de la obiecte active 
sau câmpuri active când intrările pentru rapoarte sunt deschise pentru a le seta 
de printare , salvare sau pentru e-mail dar numai când testul este deja complet 
efectuat. Totodată sunt incluse opţiunile Spell Checker, Thesaurus, litere adjustabile 

şi stiluri sau suporturi pentru tabele , obiecte OLE şi exporturi pentru HTML . 

Sax Basic Macro Language: Acces la datele avansate Exponent şi comenzile 

asigură abilitatea pentru acţiuni automate certe sau teste. 

Advanced Data Analysis: Exponent oferă o gamă largă de instrumente analitice 

sofisticate care sunt capabile pentru utilizare imediată şi o interpretare rapidă. 

OLE Automation: Acesta oferă o interfaţă pentru integrare uşoară în cadrul 

multiplelor limbaje de programare oferind o autonomie totală în sistemul 

programat ca de exemplu încărcarea automată a probelor sau sistemul 

complex de colectarea datelor. 

Mail To... la terminarea testului Dvs puteţi trimite rezultatele Dvs direct prin 

Exponent către colegii Dvs – este o mare realizare pentru locaţia sincronizărilor 

multiple care simplifică distribuţia filelor Exponent de la un site către celelalte. 

Add pictures to Graph files: Opţiunile Project şi Graphs au loc pentru 

introducerea notiţelor în vederea descrierii metodelor sau a setării. De ce să nu 

adăugăm şi poză la setarea testelor Dvs deoarece este uşor să ne uităm cum a 

fost el sau cum a fost configurat ? 

Test History Database: Această dezvoltare se poate folosi când testarea s-a derulat 

deja şi a fost salvată în condiţia când unele date importante au fost deplasate. 

LIMS: Exponent poate simplifica trimiterea rezultatelor analizelor către LIMS de 

la multe companii , care se prezintă sub forma unei comenzi tip Macro după 

care se poate uşor configura în vederea exportării rezultatelor selectate despre 

produsul respectiv la filele care sunt citite şi şterse de către LIMS .

Enhanced Security Module: Aceste module adiţionale oferă o securitate adiţională 

ca inregistrarea sau semnătura electronică , coordonarea semnăturilor dacă Dvs veţi 

opta pentru acestea sau doriţi funcţionarea instrumentului Dvs în concordanţă cu 

prescripţiile FDA CFR21 Partea 11 .

Programmable Sequencing: Acestea permit o flexibilitate totală în 

planificarea mişcării braţului analizorului de textură. Secvenţele noi ale 

testului se pot citi şi în cazul cerinţelor sofisticate de acomodare ale braţului 

instrumentului , opţiunile de captarea datelor şi controlul măsurătorilor 

periferiale ca deex. Modulele de temperatură. 

Test Maker: este o facilitate uzuală utilă care permite utilizatorului să 

construiască uşor şi simplu testul adaptat nevoilor pornind de la selectarea 

mişcărilor standard ale braţului instrumentului. 

Opţiune de prezentare şi înfăţişare : numai Exponent 

Dezvoltări adiţionale : în exclusivitate Exponent 

Rapoarte
Acte de transport

Analiza avansată a 
datelor 

Scrisori pentru opţiuni

Secvenţe programabile
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optiuni periferale
Celula de 
încărcare - 
Conectare

Porturi opţionale 
pentru conectarea  
de PC 

Incărcare AC -  
Conectare 

Celula de 
încărcare - 
Conectare

Porturi opţionale 
pentru conectarea 
de PC 

Incărcare AC - 
Conectare 

Conectat la : PT 100 – 1 & 2

Sonda de 
temperatură de 
tip PT 100 
Sondă - Termometrul 
cu rezistenţă de platină 
permite măsurători 
directe în domeniul de 
temperatură de la 50°C 
la 250 °C.

Opţiunea de Colectarea datelor 
adiţionale

Vernier*
Permite măsurători de 
distanţe liniare pentru 
a fi alimentate direct 
în Exponent ca parte 
integrantă din această 
secvenţă 

Barcode Scanner*
Codul de bară al 
produsului se poate 
scana pentru selectarea 
automată a proiectului 
corect gata de testare. 

Conectat la : RS 485

Modulul de umiditate 
şi temperatură 
Prezintă un domeniu de operare 
între 0-100% umiditate relativă 
şi temperaturi între -30°C şi 
+100°C. Se foloseşte numai 
pentru detectarea aerului. 

Indexing System
Testează în mod automat numai 
prezentările de probe liniare sau 
rotaţionale

Relay Module
Se foloseşte pentru controlul 
unui accesor extern care poate 
să fie operaţional în mod 
electronic 

Cântare
Greutatea probei se poate 
introduce direct în softul 
Exponent ca parte a secvenţelor 
de test 

Placa Peltier 
Permite determinarea 
temperaturilor la suprafeţele 
unor produse mici sau subţri în 
vederea testării 

Peltier Cabinet
Permite un mediu de operare 
cu temperaturi controlate între 
80°C şi 20°C 

Thermal Cabinets
Cabina fiind electric încălzită 
şi răcită cu azot lichid 
permite controlul precis al 
temperaturilor mediului de 
analiză între -40°C şi +180°C.

CAL Controlled 
Products*
Programul CALogix permite 
controlul ieftin şi polivalent în 
multe aplicaţii 

Conectat la : EXP ( port auxiliar )

Detector acustic de 
anvelope 
Corespunde măsurătorilor la 
nivele acustice absolute cu 
calibrare după standardele 
naţonale

Miliohmmetru
Pentru măsurarea rezistenţei 
electrice cu posibilitatea 
alegerii între trei domenii de 
măsurare 

Video Playback 
Indicator
Pentru ajutarea sincronizării 
datelor video cu datele forţei. 
Se poate folosi şi la aplcaţii cu 
alte aparate de captarea datelor

Extensometru*
Acest aparat se poate folosi la 
măsurarea extinderii absolute 
în timpul determinării 

Canal de introducere 
de la -4.5v la +4.5v 
Aparat specificat de utilizator, 
care serveşte la ieşirea 
voltajului

Sistem de umflerea 
aluatului 
Este un sistem complet 
pentru măsurarea biaxială al 
proprietăţii de extindere al 
aluatului 

Analizor pentru 
curgerea prafurilor 
Serveşte pentru măsurarea 
proprietăţilor de curgere al 
prafurilor. 

* Produsele terţiere nu sunt proprii ale lui 
Stable Micro Systems

Acest utilaj oferă exemple periferice care poate să 
fie utilizate concomitent cu analizoarele de textură 
TA.XTplus sau TA.HDplus pentru captarea adiţională 
a datelor sau controlul instrumentelor când sunt 
folosite în conexiune cu softul Exponent.

Opţiuni de securitate 
operaţională

Cameră de 
blocare pentru 
siguranţă
Instrumentul de analiză 
TA.Xtplus include o 
cameră şi care operează 
în cazul închiderii în 
siguranţă a portiţei 
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unrivalled built-in advice and assistance

Keeping you connected

The opening screen of Exponent will provide connection to us – once again

extending our service to you in a multitude of ways throughout the life of

your instrument.

Data Analysis
Techniques

Guidance on

understanding

the ways to analyse your curves and the calculation

options available to you. The range of data analysis

techniques is unmatched anywhere in the world.

Video Clip Library

A comprehensive collection of video clips

demonstrating certain tests or fixture arrangements.

You may also

wish to include

these in

presentations –

be our guest!

Published Papers

Abstracts and citations

of papers published that

refer to the use of Stable

Micro Systems’ Texture

Analysers. Read

about other users’

experiences and

their collected data.

Application Studies

Starting point test procedures and projects available to automatically load

in Exponent – grouped by product type. No-one

knows more about how to measure texture than

we do – so challenge us!

If you prefer the standard approach

A selection of methods that are suited to using a

Texture Analyser according to a Standard.

Do you wish to measure more than Force?

An explanation of additional measurements that

can be collected and displayed in Exponent to

provide more than just a measurement of Force 

if necessary.

Providing an Education

If you are new to Texture Analysis, you may 

need a background understanding of its

principles.

Tutorials

These are written to guide

new users through basic

procedures of using the

software step-by-step. They

can also be printed out for

ease of viewing.

Probe and Fixture Guide

Our existing range of probes and

fixtures are shown and their set-up

and testing instructions explained

with links to relevant application

studies and video clips to

demonstrate the device in action.

No-one knows more about Texture Analysis than we do... introducing the Education Zone.

Help files are available to guide you through your testing and analysis and provide the background support material you need to get the best from your instrument.

Which property do you
wish to measure?

Examples of different ways

to measure a specific

textural property, the

fixtures to use and the

typical regions of a curve

to analyse to obtain your

relevant parameters.
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Fără rivali este un aparat înglobat. Deservirea lui
Puţini cunosc mai multe despre Analiza de Textură decât după ce...sunt introduşi în sfera educaţională
Filele Help sunt destinate pentru ghidarea Dvs în parcurgerea testelor şi analizelor şi poate oferi un suport material de bază de care aveţi nevoie pentru a se afla 
toate cele importante despre instrumentul Dvs . 

Ghidul sondelor şi a pieselor care 
se fixează 

Totalitatea sondelor şi accesoriilor 
fixabile se pot vedea pe linkurile 
relevante ale studiilor şi aplicaţiilor 
practice şi clipurile video , împreună 
cu setarea şi instrucţiunile de folosire 
ale lor, pentru demonstraţiile despre 
aparatele în funcţiune. 

Ce fel de proprietăţi doriţi 
să analizaţi ?Sunt exemple 
de măsurare , pe mai 
multe căi , ale proprietăţilor 
specifice texturale , utilizarea 
accesoriilor fixabile şi 
domenii specifice ale curbelor 
pentru analiza şi obţinerea 
parametrilor relevante .

Dacă Dvs preferaţi aproximaţiile conform 
standardelor
Metodele selecţionate care sunt folosite în 

decursul analizelor cu Analizorul de textură sunt 

în concordanţă cu standardele existente.

Doriţi să măsuraţi mai multe decât forţa ?
Puteţi explana multe măsurători adiţionale care se pot 

colecta şi afişa prin softul Exponent în vederea oferirii 

mai multor posibilităţi decât forţa, dacă este necesar . 

Providenţă în educaţie

Dacă sunteţi începător în analiza texturală, 

trebuie să înţelegeţi bazele şi principiile 

analizelor

Materiale ajutătoare 
Sunt descripţii pentru 

ghidarea utilizatorilor noi 

peste procedurile de bază 

al utilizării softului pas cu 

pas. Acestea sunt uşor 

printabile pentru o mai bună 

vizualizare. 

Publicaţii apărute 

Sunt publicaţii pe 
suport de hârtie care 
se referă la folosirea 
analizoarelor de textură 

de tip Stable Micro 
Systems . Puteţi citi 
despre experienţele 
altor utilizatori 
şi despre datele 
colectate de ei. 

Studii de aplicabilitate 

Punctele de pornire ale procedurilor de testare şi proiecte , pentru 
încărcarea automată în softul Exponent sunt grupate în funcţie de 
produsele analizate. Mai mulţi cunosc mai multe 
despre cum se măsoară textura dar numai după 
ce au fost sesizaţi de noi ! 

Tehnica analizei 
datelor

Sunt linii de ghidare 

pentru înţelegerea 

căilor de analiză ale curbelor Dvs şi opţiunile de calcul promovate 

de Dvs. Aria tehnicilor de analiza datelor este de neegalat peste 

tot pe Glob. 

Biblioteca clipurilor video 

Colecţia uşor accesabil de videoclipuri demonstrează 

corect efectuarea testelor sau aranjamentul corect 

al accesoriilor. 

Dacă Dvs poate 

doriţi includerea 

acestora în 

prezentaţiile Dvs – 

să fiţi bineveniţi !

Vă ţinem conectată în direct 

Geamul de deschidere al softului Exponent Vă prezintă conectarea la noi 

- odată ce extindem serviciile noastre către Dvs în multitudinea căilor de 

trecere peste viaţa productivă al instrumentului Dvs. 
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Serviciul complet
Suporturi de aplicare şi dezvoltări inegalabile 

Suporturi 
tehnice 
libere în 
decursul vieţii 
instrumentului 
Dvs

Stable Micro Systems este dedicat în totalitate analizelor texturale ştiinţifice. 
Seria analizoarelor noastre de textură sunt recunoscute pe plan internaţional ca 
“instrumente complete” şi chezăşia analizelor avansate pe plan mondial. 

La fabrica Stable Micro Systems noi nu realizăm numai simpla producere ale 

analizoarelor ; noi facem eforturi pentru oferirea utilizatorilor noştri informaţii continue 

de bază în vederea ridicării performanţelor instrumentelor dobândite creştem 

cunoştinţele de bază referitoare la ele. Peste cooperarea noastră cu Dvs, se continuă 

cooperarea şi cu universităţile şi institutele de cercetare implicate în analiza texturală, 

concomitent cu laboratoarele noastre proprii de testare internă ale produselor; dorim 

să Vă oferim cele mai moderne, bune şi complete informaţii aplicative şi Vă oferim 

aria cea mai accesibilă de sonde şi accesorii şi tehnici de analize accesibile. 

Astfel oferim un serviciu de proiectare pentru noile ataşamente, utilizatorii pot 
beneficia de noile dezvoltări pe gratis ale softului şi de un suport dedicat scopurilor 
de grupe de aplicaţii care vă ajută la descoperirea şi depăşirea aşteptărilor. 

Softul nostru este perfect compatibil cu aparatul, asigură pentru noi sugestia rapidă 
şi uşoară a celor mai corespunzătoare dezvoltări către utilizatorii noştri, oferă o 
stabilitate în dezvoltarea continuă a softului dedicat analizei de textură. Noi în mod 
constant facem eforturi pentru introducerea şi menţinerea unei calităţi proprii cu 
suport serios pentru utilizatorii noştri din toată lumea. 

Studii de aplicabilitate

Biblioteca noastră pentru studii de aplicabilitate este poate de o importanţă 

primordială pentru Dvs. Aceste studii demonstrează metode viabile de testare 

pentru o scară largă de produse specifice şi un punct ideal de plecare pentru studiul 

produselor similare. Rapoartele detaliate conţin rezultate şi interpretări tipice. 

Metodele de testare se pot alege prin Product Type, prin Probe/Fixture 

disponibile, prin Textural/Physical property sau accesarea Standard Method.

Satisfacţia cumpărătorilor noştri vorbesc de sine 

Filozofia noastră simplă folosită asigură beneficiarilor noştri avantaje în aria lor de activitate pentru asigurarea calităţii de rutină ale produselor şi pentru cercetările de bază. 

Multe setări ale 
instrumentelor se fac la 
Universitatea Tehnică 
din Danemarca 

Teste de geluri în 
Centre de Cercetare 
al Pielăriei 

Testarea batoanelor de 
buze la London College 
of Fashion

Testarea pepenelor la 
Agricultural Research 
Institute din Cypru

Obţinerea caracteristicilor fizice ale 
produselor alimentare se face la Food 
Technology Centre din Anglesey, Regatul Unit

Pe plan mondial există susţinerea adâncă pentru Stable Micro Systems. Nu se egalează nicăieri.

SERVICIUL ONLINE PENTRU SFATURI DE 
TESTARE 
Dorim să Vă ajutăm în obţinerea celor mai bune 
şi multe date despre instrumentul Dvs analiză 
texturală prin contact direct cu laboratorul nostru de 
aplicaţii interne , iar prin sfaturile de testare să Vă 
oferim confidenţialitate şi liberă descărcare. Suntem 
confidenţiali deoarece sistemul nostru de laboratoare 
demonstrează necesitatea susţinerii unui sistem 
filozofic complet. 

SERVICIUL DE REALIZARE DE MACRO / 
SCRIERE DE SECVENŢE
Dacă Dvs doriţi să fiţi ajutaţi de noi în scrierea 
secvenţelor speciale sau de realizarea macrourilor 
pentru analizorul Dvs de textură formele noastre 
de online vor fi capabile să furnizeze toate datele 
necesare pentru cerinţele analizelor solicitate. 

DEPANAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SOFTULUI 
Frecvent utilizatorii sau cumpărătorii solicită 
antrenarea unui grup nou de operatori sau , 
în asociaţie cu dezvoltarea rapidă în materie 
de computere sau de sisteme operaţionale , 
cumpărătorii au nevoie să ne solicite pentru sfaturi 
tehnice. Echipa noastră de dezvoltarea softurilor 
şi suportul de ingineri sunt capabili să soluţioneze 
probleme Dvs de softuri. 

VÂNZĂRI PE PLAN MONDIAL / SUPORT 
TEHNIC
Distribuitori ageri sunt antrenaţi special să Vă 
contacteze când aveţi nevoie de ei la analize sau 
la testări. 



TA.XTplus TA.HDplus

1811 SMS plus bro new 3_Layout 1  30/01/2012  12:32  Page 1

RECOMMENDED PC SPECIFICATION FOR SOFTWARE

• 2GHz CPU

• 4Gb RAM

• 1024 x 768 x 24 bit graphics

• 1Gb of free hard disc space (5Gb if video clips installed)

• DVD-ROM (required for Exponent)

• Windows Vista, Windows 7 or Windows XP Home / Professional

• RS232@115,200 Baud port (if connected to TA.XTplus) or USB 2.0

• Mouse

• Sound card (optional)

• Internet access for updating purposes (optional)

• Printer (optional)

Analiza ştiinţifică de textură asigură rezultate 
cuantificabile, repetabile şi precise despre proprietăţile 
fizice ale alimentelor, cosmeticelor, produselor 
farmaceutice şi celor chimice. Este un procedeu adecvat 
în cercetare şi un instrument apreciabil în găsirea unor 
metode pentru implementarea controlului de calitate Ori 

de câte ori solicitaţi măsurători de rutină sau cercetări 
solide de bază, Stable Micro Systems oferă pentru Dvs 
accesorii de o precizie ireproşabilă şi un pachet de soft de 
inegalabilă adecvenţă pentru analiză de textură care Vă 
asigură validitatea reultatelor Dvs de analiză.

specificaţii tehnice

24 de luni 
garanţie

Force Capacity 50kg.f (500N) 750kg.f (7.5kN)

Force Resolution 0.1g 0.1g

Loadcells 0.5, 5, 30, 50kg.f 0.5, 5, 30, 50, 100, 250, 500, 750kg.f

Speed Range 0.01 – 40mm/s 0.01 – 20mm/s (13mm/s @ 500–750kg.f)

Speed Accuracy Better than 0.1% Better than 0.1%

Range Setting 0.01 – 280mm 0.01 – 495mm

Extended Range Setting 0.01 – 480mm –

Range Resolution 0.001mm 0.001mm

Net weight 16.2kg 35.0kg

Dimensions 650 x 280 x 515mm 980 x 560 x 445mm

Width Between Columns – 300mm

Loadcells Directly interchangeable by the user. Loadcells store factory calibration and identification information in onboard’ non-volatile memory

Loadcell Accuracy 0.5% of reading down to 1% of loadcell capacity

Data Channels Filtered force at 20 bit

Distance at 24 bit

Unfiltered force at 16 bit

Two linear analogue inputs: (range +/- 4.5v @ 16 bit) or PT100 temperature probe inputs (range -50°C to +250°C)

Bi-phase digital encoder input at 24 bit suitable for any compatible linear or rotary extensometer

Data Acquisition Rate Up to 500 points per second (PPS) for each data channel

Filtered Force Oversampled at 8000 samples per second and digitally filtered to 500pps at 20 bit resolution

External Instrumentation Channels Four channels of RS485

Each channel logs at one sample per ten seconds at 16 bit and is suitable for external sensing of temperature, humidity etc.

Operating Temperature 0°C – 40°C

Operating Environment Laboratory conditions. Dust and splash resistant

PC Interface Interface to PC through a standard USB port

Power supply Universal mains input voltage

Firmware updates FLASH update of firmware via PC

Tel. & Fax: +40 267 351 006
Tel. & Fax: +40 267 315 981
Mobil: + 40 745 026 623
Mobil: + 40 745 608 629
E-mail: office.ro@metrongroup.eu
 metron@honoris.ro

S.C. Metron S.R.L. 
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