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Az AKTIV INSTRUMENT Kft. két nagy múltú, tradicionális német gyártó termékeit képviseli Magyarországon, 

ezek az ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME GmbH. és a  BEHR LABORTECHNIK GmbH.  
A több évtizedre visszanyúló igen eredményes együttműködés előnyei számos magyar felhasználó mindennapi munkáját hívatott segíteni. 
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Elementar Analysensysteme GmbH 
D-63505 Langenselbold 
Elementar-Straße 1 
T: +49 6184 9393-0 
web: www.elementar.de 

 

 
Elementargroup – az Ön partnere az elemanalízisben 
Az Elementargroup az elemanalízis (EA) és az izotóp-arány tömegspektroszkópia (IRMS) technológiai vezető cége, a világon több 
mint 80 országban aktív. Segít a felhasználóknak ellenőrizni az életminőséget víz, élelmiszer, oktatás, környezetvédelem, klíma, ener-
gia és termelés hatékonyság terén. A két elsődleges márka – az Elementar és az Isoprime – kínálata páratlan kombinációkat és testre-
szabott megoldásokat biztosít a felhasználóknak. 
Vezető szerep innovációval. Az Elementar a legnagyobb dinamikus tartományt kínálja a nemfémes elemek elemtartalom analizá-
torai terén, mint szén, nitrogén, hidrogén, kén, oxigén és halogének. A 110 éves innováció és fejlesztés vezető technológiát és átfogó 
termékpalettát eredményezett az elemanalizátorok terén, és számos piaci ágazat igényét célozta meg, beleértve a környezetvédelem, 
mezőgazdaság, energiaipar, vegyipar, kutatás és az izotóp-analízis területét. 
Hosszútávon hasznos beruházás. Az analizátoraink rendkívül robosztus és hosszú élettartamú felépítésének köszönhetően 10 
év garanciát biztosítunk a kemencére és a hővezetőképesség detektorra (TDC). Valamennyi berendezéshez minimum 10 éven át 
műszaki segítségnyújtást és alkatrészellátást is biztosítunk. Ennek köszönhetően biztonsággal tervezhetővé válik a beruházás megté-
rülése. További információkért látogassa meg a honlapot: www.elementar.de 
 
 

A vario cube sorozat fejlesztésének célja piacvezető sokoldalúság az elemanalízis terén. Az Elementar által kifejlesztett és sza-
badalmi oltalomra bejelentett „Advanced Purge & Trap” technikának köszönhetően a legnagyobb kihívást jelentő, 12000:1-es 
C:N arány analízise is megvalósítható. Opcionális átalakító készletek lehetővé teszik, hogy az analizátorokat utólag bármikor aktuali-
zálni lehessen speciális alkalmazásokhoz. 

     
 UNICUBE EL MACRO MAX 

Elemek C, H, N, S szimultán móddal, opció: O és Cl  N, CN, CNS 

Max. C-tartalom 14 mg (CN mód: 50mg) 40 mg 150 mg 500 mg 

Minta tömeg (talajnál 1%C) < 0,5g < 1g < 1,5g < 5g 

Minta homogenitás magas magas közepes alacsony 

Hamu eltávolítás manuális automatikus 
 

A rapid sorozat tagjai dedikáltan egyes felhasználói területekre optimalizált berendezések, mérésenkénti analízis költ-
ség, mérési idő és érzékenység tekintetében. 

     
 rapid N exceed  rapid MAX N exceed  rapid CS cube  rapid OXY cube  rapid MICRO N cube

N/fehérje analizátor N/fehérje analizátor  C és S tartalom mérő oxigén tartalom mérő trace N tartalom mérő 
Több mint napi 300 minta, 

extrém robosztus, ala-
csony költséggel, 7/24 
órás üzemben, mátrix-
független pontos ered-

mények. 

Mintaelőkészítést nem 
igénylő igazi makro anali-
zátor, 5g/5mL-es tégelybe 
történő beméréssel, korlát-
lan flexibilitás 365 napos 

üzemre 

Nagyon érzékeny szén- 
és/vagy kén-tartalom elem-

ző 2ppm–100% -ig. 
Sokoldalú mintakezelés 
TOC/TIC és klór mérés 

lehetősége (opció) 

Oxigéntartalom nagyon 
érzékeny analízise. 

Megbízható eredmények 
mátrix-függetlenül. 
Komplett pirolízis  

1450 oC –ig. 

Nagyon érzékeny N-
elemző. Megbízható ered-

mények, mátrix-függetlenül. 
Optimalizált oxidáció nehe-
zen éghető minták eseté-

ben is  
 

A trace sorozat 
 

 

trace SN cube 

LPG modul 
GÁZ modul  
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A TOC sorozat gyors és egyszerű módszereket kínál a szerves széntartalom megahatározására vízben, vizes oldatok-
ban, iszapos és szilárd mintákban. A robosztus kivitelek a megbízható és egyszerű használatot garantálnak. 

    
 vario TOC cube  vario TOC select  soliTOC cube  acquray sorozat

Innovatív magas hőmérsékletű TOC 
+ TNb analizátor, maximális robosz-

tusság és minimális karbantartás. 
Lebegő részeket tartalmazó folyadék 

minták megbízható kezelése.  
Teljesen automata üzem folyadék és 

szilárd mintákra is. Széleskörű 
detektor kínálat, LOD < 3ppb –től. 

Innovatív magas hőmérsékletű TOC 
+ TNb analizátor.  

LOD TOC-ra  < 50 ppb.  
Tökéletes belépőmodell a legtöbb 
laboratórium számára. TN mérése 

vizes oldatokban és TC/TOC mérés 
szilárd mintákban opcionálisan. 

Innovatív magas hőmérsékletű  
TOC analizátor szilárd mintákhoz. 
Teljes megfelelőség a DIN 19539, 
DIN 15936 és DIN13137 szerint. 

Rugalmas módszerválasztás  
Méréstartomány: 0,001-100%, 

Kontrollált dinamikus fűtés hőmér-
séklet lépcsős módszer. 

Innovatív nedveskémiai  
oxidációs TOC analizátor. 

Rendkívül egyszerű kezelés,  
LOD TOC-ra: 2 ppb. 

Opció: TP és TN mérés. 
Opció: TC/TOC szilárd mintákból. 

Kiváló ár/érték arány, 
alacsony beruházási költség. 

 
 
 

Az inductar sorozat  

 

 

inductar EL cube 

 

inductar OHN cube 

 

inductar CS cube 
 

 
 
 
 

Isoprime stabil izotóp mérési megoldások. 

 
 

       

 

 
 
 

vario ISOTOPE Iparág vezető pontosság és precízió az Elementar APT technológiával a mikrogrammos bemé- cube/select 
réseknél is. Szabadalmaztatott vakmentes mintabeadás. Integrált autosampler akár 240 mintahellyel. 

OH és CNS izotóparány elemzés égetéses és pirolízises módban, vakmentes δ18O analízis, mátrix-vario PYRO cube 
független eredmények a szabadalmaztatott backflush módszerrel. 

Egyedülálló lehetőséget kínál az IRMS analitika és a TOC TNb mérés terén, 100% visszamérési arány a C-re és N-re iso TOC cube 
3 mL-ig. 

δ13C, δ15N, δ2H és δ18O komponensek online mérése GC elválasztással. Agilent 7890 GC split/splitles, PTV vagy On_Column GC5 

injektálással, δ2H pirolízis1450 °C-on. 
Átfogó, megoldásokat kínál az IRMS analitika terén. A legkisebb IRMS footprint a piacon. Telje-Isoprime visION platform 

sen automatikus rendszerbeállítás és teljesítmény ellenőrzés. IonOS fejlett szoftverrel egyszerű használat és adatkezelés 
Nagyteljesítményű izotóparány mérő rendszer kivételes rugalmassággal, érzékenységgel és precizitással. isoprime precisION 

Multikollektoros technika akár 10 ionsugárral, opció: dual-inlet. Páratlan dinamikus tartomány, erősítés kapcsolóval. 
A legváltozatosabb, stabil izotóp mintakezelő platform, amit valaha is készítettek. Az UltiTrap® technológia dinamikus gáz-iso FLOW 

elválasztást és koncentrációt biztosít, moduláris koncepció a legnagyobb sokoldalúság érdekében 
folyadékkromatográfiás interfész δ13C mérésekhez. Frakcionálás-mentes, nedveskémiai oxidáció 90 ° C-on. Direct LiquiFace 

injection mode, minimal peak broadening  
Az  fejlett IRMS szoftver, kivételes automatizálást és kifinomultságot biztosít az EA és GC adatfeldolgozásban ionOS
Az  egy intuitív szoftver eszköz az analitikai eredmények adatbázisainak fejlesztésére és erőteljes vizualizációk létrehozá-ArDB
sára. Erőteljes statisztikai eszközökkel bővebb betekintést nyerhet az adatokba. 
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behr Labor-Technik GmbH  

Spangerstraße 8 •  
40599 Düsseldorf/ Germany 
Tel.: (+49) (0) 211 – 7 48 47 17  
Fax: (+49) (0) 211 – 7 48 47 48 
E-mail: info@behr-labor.com      
Internet: www.behr-labor.com 
 

Berendezések és analizátorok az alábbi felhasználási 
területekre: 

• élelmiszer analitika 
• termény- és takarmány analitika 
• környezetvédelem, vízanalitika 
• elemanalízis 
• vegyes felhasználási területek 

 
 
 

     
kézi mintavevők: 

üveg, műanyag és saválló acél 
mintatároló palackok:  

üveg és PET 
különféle  

eluáló berendezések 
Scheibler féle kalciméter  

talajminták TIC méréséhez 
 

   
6 és 12 mintahelyes KOI roncsoló készletek PC-vezérelt automata  

KOI adagoló és titráló berendezés 
fenol- és ammónia desztillálók  

1 és 5 mintahellyel 
 

    
királyvizes nehézfém feltáró  
rendszerek 6 és 12 hellyel 

 

összes cianid  
tartalom mérő 

Könnyen felszabadítható  
cianid tartalom mérők 

berendezés szulfidtartalom  
meghatározáshoz 

    
berendezés szerves formában  

kötött arzén feltáráshoz 
desztilláló szabványos  

szeléntartalom méréshez 
FBA 3 típusú összes fluór tartalom 

mérő berendezés 
 

Extrakciós berendezés formaldehid 
tartalom mérésére 

   
AOX mérés: 

oszlopos  
mintaelőkészítő egységek 

AOX mérés: 
rázásos módszerhez 

vákuumos szűrőberendezés 

teljesen automata AOX mérő berendezés  
automata mintaváltóval és PC-vezérléssel 
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• környezetvédelem, vízanalitika 
• elemanalízis 
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Kjeldahl roncsoló  

termoblokkos fűtéssel 
Kjeldahl roncsoló  

infra fűtéssel 
 

gőzelszívó és méregtelenítő  
gázhűtővel 

különféle automata  
vízgőzdesztillálók, titrálók 

    
automata vízgőzdesztilláló berendezés 

integrált titrálóval 
hagyományos Soxhlet  
extraháló berendezés 

 

Extraháló berendezés  
„Randall” rendszerű 

Extraháló berendezés  
„Twisselmann” rendszerű  

     1 mintahelyes extraháló berendezések extrakciós lépés előtti hidrolizáló 
berendezés savas feltáráshoz és szűrő 

 

citrus gyümölcsök  
éterikus olaj tartalom mérése 

alkoholos italok  
alkohol tartalmát mérő D1 desztilláló 

    víztartalom mérő pl. szárított gyümölcs, 
káposzta azeotróp desztillálással 

 

alkoholos italok illékony sav tartalmát 
mérő D2 desztilláló 

hűtővíz visszaforgató és hűtő nyersrost feltáró EXR4 

   

 

 

szűrőberendezés  
nyersrost meghatározáshoz 

 

nyersrost meghatározó berendezés  
4 mintahellyel 

nyersrost meghatározó berendezés  
6 mintahellyel 

hideg extrakciós egységek nyersrost 
meghatározáshoz 

    visszafolyós desztilláló 
 

RH6 termoblokkos feltáró hústermékek 
hidroxiprolin tartalmának méréséhez 

HDP12 infrás feltáró hústermékek 
hidroxiprolin tartalmának méréséhez  

kénessav mérő 
élelmiszerben, gabonában 

 
 


