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Újdonságok a Memtech Kft-nél!

Idén júliustól a Memtech Kft. egyik újdonságaként a svájci SOTAX AG tablettavizsgáló berendezéseit 
(kioldódás vizsgálók, fizikai teszterek, automata mintaelőkészítők) kínálja a gyógyszeripar számára. 
Szintén 2022. júliustól, a másik új termékkörünk, az olasz ITPhotonics cég Polispec kézi és online NIR 
spektrométer családja, mellyel főként az agrár szektor számára nyújtunk kulcsrakész megoldásokat. 
Ezeken kívül, hagyományainkhoz híven, MEMS (MicroElectroMechanical Systems) technológián 
alapuló műszer- és méréstechnikai megoldásokat kínálunk kézi, hordozható, illetve online, inline és 
at-line mérőberendezések területén a gyógyszeripar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, kozmetikai ipar, 
vegyipar, műanyagipar, olajipar, illetve veszélyes (CBRNE) anyagok felderítésével foglalkozó 
kormányzati és polgári szervezetek számára, teljes körű szerviz szolgáltatással és applikációs 
támogatással, 25 év szakmai tapasztalattal.

Az általunk forgalmazott készülékekhez teljes körű garanciális, valamint garancia időn túli szerviz 
szolgáltatást (karbantartás, kvalifikálás, javítás) biztosítunk eseti megrendelés vagy keretszerződés 
formájában.

A készülékek üzembe helyezésekor teljes körű hardver és szoftver betanítást biztosítunk 
felhasználóink számára.

A telepítést követően minden készülékhez alkalmazástechnikai támogatást nyújtunk, így ügyfeleink 
nem maradnak egyedül az esetlegesen felmerülő problémáikkal.

Elérhetőségeink:

Tel.: +36 30 891 2639, +36 30 891 2640 
Email: memtech@memtech.hu
Web: www.memtech.hu
Székhely: 2038 Sóskút, Patak út 2/A
Iroda: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B

Képviselt termékeink:

- SOTAX
Gyógyszeripari tablettavizsgáló berendezések, kioldódás vizsgálók, fizikai teszterek, automata
mintaelőkészítők, megvalósíthatósági tanulmányok, módszer fejlesztési, módszer validálási
szolgáltatások:
https://www.sotax.com/

- Teledyne FLIR CBRNE
Kézi és hordozható mérőberendezések kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris veszélyes anyagok és
robbanószer maradványok detektálására (identiFINDER gamma és neutron sugárzásmérők, FIDO
robbanószer detektorok, GRIFFIN ioncsapdás és kvadrupol GC-MS-ek):
https://www.flir.com/browse/government--defense/cbrne-detectors/

- Thermo Scientific
Hordozható gyógyszeripari megoldások QA/QC és a gyártás számára (TruScan RM Raman,
microPHAZIR RX NIR és IonicX XRF analizátorok):
https://www.thermofisher.com/hu/en/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotope-analysis/

Hordozható megoldások ipari anyagazonosításra (microPHAZIR AS azbeszt analizátor, microPHAZIR 
PC műanyag/polimer analizátor):
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/MICROPHAZIRAS#/MICROPHAZIRAS 
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/MICROPHAZIRPC#/MICROPHAZIRPC
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- VIAVI Solutions
Kézi, hordozható (MicroNIR OnSite-W, 1700 ES), illetve online (MicroNIR PAT-U, PAT-Ux, PAT-W, 
PAT-Wx, PAT-L, PAT-Lx) NIR spektrométerek főként a gyógyszeripar, élelmiszeripar és 
műanyagipar számára:
https://www.viavisolutions.com/en-us/osp/products/micronir-spectrometers

- ITPhotonics
Polispec kézi és online NIR spektrométerek kulcsrakész kalibrációkkal a mezőgazdaság számára:
https://www.polispec.com/products/

- Chemometric Brain
Felhőalapú NIR elemző szoftver és NIR adatbázisok az élelmiszeripar számára:
https://www.chemometricbrain.io/home-eng

- Tornado Spectral Systems
Online és laboratóriumi Raman spektrométerek, PAT kiegészítők gyógyszeripari, olajpari és 
biotechnológiai alkalmazásokra (HyperFlux PRO Plus, Process Guardian):
https://tornado-spectral.com/

- HiperScan
Laboratóriumi NIR spektrométer gyógyszertárak részére (Apo-Ident):
https://www.hiperscan.com/en/apo-ident-196

- Spectrolytic
Hordozható Mid-IR spektrométerek (IRSphinx ATR és transzmissziós kivitelben) az olajipar 
számára:
https://spectrolytic.co.uk/irshinx-mid-infrared-spectrometers/

- Nanova Environmental
Hordozható GC (NovaTest P100) gyors, nagy érzékenységű VOC analízishez:
https://nanovaenv.com/novatestp100/

- Pendar Technologies
Kézi standoff Raman spektrométer (Pendar X-10) veszélyes anyagok felderítésével foglalkozó 
kormányzati és polgári szervezetek számára:
https://www.pendar.com/products/pendar-x10/

Amennyiben segíthetünk Önnek, forduljon hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel:

Pintér Zsolt
 ügyvezető
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