High-End Mobilní jiskrov˘ spektrometr
pro pﬁesné a rychlé anal˘zy kovÛ a slitin
S váhou pouh˘ch 17 kg je tento extrémnû
v˘konn˘ spektrometr nejmen‰í, nejrychlej‰í a
nejpﬁesnûj‰í svého druhu na celém svûtû. Má
mimoﬁádnû jednoduchou obsluhu. Software
mÛÏe b˘t ovládán dotekovou obrazovkou nebo
plnohodnotnou klávesnicí, která je ergonomicky
integrovaná a slouÏí jak pro zadávání popisÛ
vzorkÛ nebo pro komfortní pﬁidávání
materiálov˘ch norem.
Namûﬁená data jsou velmi dobﬁe ãitelná díky TFT
displeji o velikosti pln˘ch 10.4”. Ten má ze v‰ech
dostupn˘ch TFT displejÛ na trhu nejlep‰í
kontrastní pomûr a ‰íﬁku ãtecích úhlÛ. V˘‰ka
pﬁístroje je optimální pro komfortní obsluhu.

BELEC WIN software pracující pod Microsoft
Windows XP PRO je pouÏíván pro ovládání
spektrometru BELEC COMPACT PORT.
Zobrazeny jsou jednotlivá mûﬁení, prÛmûr s
moÏností v˘bûru, urãení smûrodatné a relativní
smûrodatné odchylky a odpovídající materiálová
norma (EN âSN, DIN, …). Software automaticky
pﬁímo ukazuje názvy odpovídajících
materiálov˘ch norem. Díky tûmto funkcím a userfriendly prostﬁední je obsluha BELEC COMPACT
PORT velmi jednoduchá dokonce i pro ménû
zku‰enou obsluhu.

Pﬁedstavení mobilní laboratoﬁe:
BELEC COMPACT PORT je navrÏen pro
maximální pﬁesnost, stabilitu a správnost
mûﬁení. V optickém systému je DVOJIT¯
SPEKTROMETR. To zaji‰Èuje pﬁesné v˘sledky
mûﬁení u v‰ech typÛ materiálÛ. K dispozici je aÏ
36 mûﬁících kanálÛ (prvkÛ) umoÏÀující instalaci
rÛzn˘ch bází jako jsou napﬁ. Fe, Ni, Al, Cu, Co a
Ti. Spektrometr je osazen nejmodernûj‰ími
fotonásobiãi (PMT) HAMAMATSU, které pouÏívají
v‰ichni pﬁední v˘robci High-End laboratorních
spektrometrÛ. PMT detektory umoÏÀují pﬁesnû
zmûﬁit i ty nejmen‰í rozdíly obsahu prvkÛ v celém
koncentraãním rozsahu.

Spektrometr BELEC COMPACT PORT otevírá
nové moÏnosti pro ‰irokou ‰kálu aplikací. NezáleÏí
na tom, jestli je pﬁístroj pouÏíván ve v˘robních
prostorách, venku pﬁi chladném mrazivém poãasí
nebo v ultra pra‰ném prostﬁedí – dokonce
okamÏit˘ pﬁechod z jednoho prostﬁedí do druhého
není problém. DÛvodem je prachotûsné a teplotnû
internû stabilizované provedení pﬁístroje. Pro
jakoukoliv manipulaci s tímto pﬁístrojem je plnû
postaãující pouze jeden ãlovûk a to vãetnû
nakládání do automobilu nebo pﬁená‰ení pﬁístroje.

Patentované speciálnû zakﬁivené v˘stupní
‰tûrbiny zaji‰Èují jednoznaãnou spektrální
separaci sousedících prvkÛ, coÏ zaji‰Èuje pﬁesnou
a stabilní anal˘zu i na vysoce legovan˘ch
materiálech a jin˘ch nároãn˘ch materiálech.

Spektrometr BELEC COMPACT PORT je
vybaven speciálním konektorem BELEC PROBE
CONNECTOR, kter˘ umoÏÀuje
snadné a okamÏité pﬁepojení
rÛzn˘ch jiskﬁících pistolí a
dokonce i speciálního jiskﬁícího
stativu. Argonem
proplachované mûﬁící pistole a
stativ jsou pouÏívány pro mûﬁení
s laboratorními pﬁesnostmi. V
závislosti na konfiguraci
pﬁístroje mohou b˘t mûﬁeny
rÛzné kovy, slitiny a stopové
prvky vãetnû C, P, S a B. Argon
je zapojen pﬁímo do konektoru
pistole. Proto je pistole stále
pﬁipravena k mûﬁení, i kdyÏ byla
K dispozici je ‰iroká ‰kála pﬁíslu‰enství pro
odpojena a spektrometr byl
cestování a rÛzné anal˘zy jako jsou
pouÏíván napﬁ. se vzduchovou
napﬁíklad transportní kufry a bateriov˘
pistolí. Vzduchová pistole slouÏí
modul pro mûﬁení bez zdroje el. energie.
k rychlému tﬁídûní a ovûﬁování
materiálÛ (PMI), kde není
vyÏadováno mûﬁení C, P, S a B.

Bezkompromisní ﬁe‰ení pro jakoukoliv aplikaci:
SPECIÁLNæ PISTOLE BELEC umoÏÀuje anal˘zu
bûÏn˘ch prvkÛ vãetnû uhlíku, fosforu a síry.
Krátké vlnové délky od prvkÛ P a S nemohou b˘t
z fyzikálních dÛvodÛ efektivnû pﬁená‰eny
optovodiãem. ¤e‰ením je tedy mal˘ jednoúãelov˘
spektrometr vestavûn˘ pﬁímo do mûﬁící pistole. I
pﬁesto zÛstává pistole velmi lehká a snadno se s
ní manipuluje.

ARGONOVÁ PISTOLE vyniká zejména svojí
vysokou pﬁesností. Spolu s bûÏnû mûﬁen˘mi
prvky umoÏÀuje i velmi pﬁesnou anal˘zu uhlíku.
PouÏitím patentovan˘ch optick˘ch komponent
mohou b˘t provádûna mûﬁení i pod 0,1% C se
stejnou pﬁesností jako dosahují laboratorní
spektrometry nebo speciální analyzátory uhlíku.

VZDUCHOVÁ PISTOLE pro rychlé roztﬁídûní
materiálÛ. NevyÏaduje Ïádn˘ plyn. Typick˘ mûﬁící
ãas jsou pouhé 3 vteﬁiny! Po tomto ãase je k
dispozici chemické sloÏení a zaﬁazení do
materiálov˘ch norem. Pokud je nalezena
zámûna, pak je generován visuelní a akustick˘
signál. Pistole má pﬁímo na sobû LED diody
indikující shodu ãi neshodu s vybranou normou.

Jedin˘ svého druhu: pﬁipojiteln˘ mûﬁící stativ
pro mobilní spektrometr
Pokud jsou vzorky malé a je moÏné je snadno
pﬁená‰et, pak je ideálním doplÀkem SPECIÁLNæ
Mù¤æCæ STATIV. Rutinní mûﬁení tak mohou b˘t
provádûna rychle bez nutnosti drÏení vzorku,
pistole nebo adapteru. MoÏné jsou dokonce
anal˘zy vzorkÛ od Ø 4 mm, stejnû tak jako pouÏití
rÛzn˘ch adapterÛ pro mûﬁení mal˘ch nebo
nepﬁíznivû tvarovan˘ch vzorkÛ.

Adaptery pro mûﬁení drátÛ

Adaptery pro mûﬁení mal˘ch souãástek

Adaptery pro
mûﬁení trubek

BELEC nabízí ‰irokou ‰kálu adapterÛ, které jsou
k dispozici jak pro mûﬁící pistole tak pro stativ.
RÛznû tvarované vzorky jako jsou trubky, dráty
od 0.5mm, kovové úlomky a nebo dokonce malé
kuliãky mohou b˘t snadno analyzovány pomocí

tûchto adapterÛ bez nutnosti pouÏití
speciální pﬁípravy vzorkÛ. InÏen˘ﬁi BELEC
jsou pﬁipraveni rovnûÏ pﬁipravit adaptery
pﬁímo pro Va‰i aplikaci.

ObsluÏn˘ software pro praktické pouÏití:
KaÏdodenním pouÏíváním spektrometru se pﬁesvûdãíte, Ïe
software BELEC WIN je pﬁímo urãen a optimalizován pro
praktické pouÏití. Rutinní ãinnost je pozoruhodnû snadná.
Optimalizováno je jak zadávání informací o vzorku vãetnû
detailÛ, tak tvorba dokumentace v souladu s bûÏn˘mi
standardy kvality (ISO, QMS, ...). Namûﬁené v˘sledky a
statistika lze jednodu‰e vynést do grafu.
Pﬁenos dat:
Data lze pﬁená‰et po síti Ethernet/Internet, pomocí USB
médíi ãi pﬁímo e-mailem v textové podobû nebo v PDF.
Vzdálená podpora:
Na vyÏádání lze do spektrometru implementovat
modul vzdálené podpory, kter˘ zahrnuje patﬁiãné
SW a HW vybavení. Aplikaãní podpora tak mÛÏe b˘t
provádûna vzdálenû audio/vizuálnû pomocí
internetu.

Universální ﬁe‰ení
KONEKTOR PISTOLæ BELEC
Tento universální konektor umoÏÀuje
paralelní jednoduché pouÏívání více typÛ
pistolí a externího stativu. KaÏdá pistole je
speciálnû navrÏena pro správnou
bezkompromisní funkci. Pﬁesné anal˘zy lze
okamÏitû zamûnit za rychlé orientaãní
mûﬁení bez potﬁeby v˘mûny nástavcÛ ãi
dokonce elektrod. Pro jak˘koliv typ anal˘z
tedy máte vÏdy k dispozici tu správnou
pistoli k okamÏitému pouÏití.
MoÏnosti spektrometru BELEC COMPACT
PORT se roz‰iﬁují díky pﬁipojitelnému
externímu stativu. Tato kombinace mûﬁících
pistolí a externího pﬁipojitelného stativu je
celosvûtovû unikátní.

Jedin˘ svého druhu –
Pﬁipojiteln˘ externí mûﬁící stativ pro
mobilní spektrometr

V minulosti bylo moÏné vyuÏívat v˘hod
mûﬁícího stativu pouze u stacionárních
pﬁístrojÛ, jako je napﬁíklad BELEC VARIO
LAB. Dnes je jiÏ ale moÏné pouÏít
P¤IPOJITELN¯ Mù¤ÍCÍ STATIV pro
BELEC COMPACT PORT. Kombinace
pﬁipojitelného stativu a mûﬁících pistolí
BELEC COMPACT PORT je ideální
napﬁíklad pro vstupní kontrolu.

Zde mÛÏe b˘t spektrometr vybaven˘
pﬁipojiteln˘m stativem pouÏit jako stacionární
pﬁístroj. V moment potﬁeby anal˘zy mimo
laboratoﬁ napﬁ. na náklad’áku nebo ve skladu
získá opût spektrometr svoji mobilitu
pﬁipojením mûﬁící pistole. RovnûÏ strojírenské
podniky z této moÏnosti tûÏí, jelikoÏ mohou
systém pouÏívat jako laboratorní i mobilní v
terénu.

Technická specifikace:
Speciální optika
– dvojit˘ spektrometr s montáÏí
Paschen-Runge
– Rowlandova kruÏnice 300 mm se
zakﬁiven˘mi v˘st. ‰tûrbinami
– standardní vlnov˘ rozsah
190-410 nm, 220-430 nm
– mﬁíÏka s 3600 vrypy/mm
– reciproká disperze 0,9 nm/mm
(1. ﬁád)
– odolnost proti mech. ‰okÛm
– teplotnû stabilizovaná optika s
PMT
– Ïádná potﬁeba profilace
Mûﬁící pistole
– Argonová pistole pro pﬁesné
anal˘zy vãetnû uhlíku
– spotﬁeba 0,1 l / min v klidovém
reÏimu a 2,5 l / min pﬁi anal˘ze. Ve
vypnutém stavu nulová spotﬁeba.
– pﬁipojení argonu na konektoru
pistole vzduchová pistole pro
rychlé tﬁídûní adaptery pro dráty,
trubky a malé vzorky jsou k
dispozici pro v‰echny pistole obal
pistole je odoln˘ proti pádÛm
ergonomická tlaãítka na pistoli
– LED signalizace zámûny:
"vyhovuje"/"nevyhovuje"
– multi-vláknov˘ HPC optovodiã s
mnohaletou Ïivotností s délkou 3m
nebo 5m
– wolframová elektroda s dlouhou
Ïivotností
– stﬁíbrná elektroda pro vzduchovou
pistoli.
– systém Belec Probe Conector
Zdroj – plazmov˘ generátor
– zdroj jiskﬁení s max. frekvencí
400 Hz
– unipolární v˘boj
– optimalizované parametry zvlá‰tû
pro pﬁedjiskﬁení a integraci
– frekvence je automaticky volena
softwarem
– typ v˘boje a energie je
automaticky volen softwarem
– obloukov˘ zdroj volitelnû k
dispozici pro vzduch. pistoli
– záÏehové napûtí 20 kV
– HEPS technologie

Pﬁipojiteln˘ analytick˘ stativ
– argonem proplachovan˘ pro
pﬁesné anal˘zy
– spotﬁeba argonu 0,1 l / min v
klidovém reÏimu a 2,5 l / min pﬁi
anal˘ze. Ve vypnutém stavu
nulová spotﬁeba.
– pﬁipojení argonu na konektoru
pistole
– otvor ve stativu Ø 10 mm a
volitelnû s keramickou vloÏkou
Ø 4 mm
– k dispozici jsou adaptery pro dráty,
trubky a malé vzorky
– wolframová elektroda s dlouhou
Ïivotností
– pneumatické uchycení vzorku pﬁi
mûﬁení
Elektronika
– stabilizované vysoké napûtí pro
PMT
– zesilovaã s automatickou korekcí
nuly
– 6-dekádov˘ dynamick˘ A-D
pﬁevodník pro kaÏd˘ kanál
– 36 kanálÛ s digitální integrací
konfigurovateln˘ch pro rÛzné báze
Rozmûry
– ‰íﬁka
360 mm
– v˘‰ka
200 mm
– hloubka 420 mm
– k dispozici je ergonomick˘ skládací
transportní vozík
Hmotnost
– spektrometr
17,00 kg
– speciální pistole
1,30 kg
– argonová pistole
0,95 kg
– vzduchová pistole 0,80 kg
– analytick˘ stativ
9,50 kg
Napájení
– 230 V / 50 Hz nebo 110 V / 60 Hz
– 100 W v klidovém reÏimu
– 600 W v prÛbûhu anal˘zy
– volitelnû napájeni bateriemi
Minimální konfigurace
integrovaného poãítaãe
– prÛmyslov˘ poãítaã pro teploty
-10 °C aÏ +50 °C.
– Windows XP Professional
– Mobile AT-CPU ULV Celeron®
procesor
– ≥ 512 MB RAM minimum

– 2.5” HDD ≥ 20 GB minimum
– 10.4” TFT barevn˘ displej
– prÛmyslová doteková obrazovka
– ergonomicky integrovaná
klávesnice s prÛmyslovou
ochranou proti ‰pínû a prachu
– USB porty, VGA
– Ethernet interface RJ45
Software
– Belec WIN software pro
mûﬁení a kontrolu kvality
– Operaãní systém MS Windows XP
PRO
– Modul vzdálené podpory - volitelnû
– Automatické zobrazování
namûﬁen˘ch dat
– poãet analytick˘ch programÛ dle
poÏadavkÛ zákazníka
– optimalizované parametry pro
kaÏd˘ mûﬁící program
– modul APF (automatick˘ hledaã
programu) - volitelnû
– snadná a simultánní globální
plnohodnotná dvoubodová
rekalibrace
– Identifikace jakosti
– Srovnání s referenãním vzorkem
(tzv. fingerprint)
– tolerance pro kaÏd˘ program a
prvek jsou zadatelné v relativních
nebo absolutních jednotkách
– podpora vzorcÛ s automatick˘m
v˘poãtem poÏadovan˘ch veliãin
– v˘poãet prÛmûru, standardní
odchylky a RSD ze zvolen˘ch
anal˘z
– automatické zobrazování
nalezen˘ch materiálov˘ch norem
– uÏivatelsky editovatelná knihovna
materiálov˘ch norem s kapacitou
100 000 záznamÛ
– nastavitelná velikost fontu pro
obrazovku a tisk
– funkce tisku protokolÛ vãetnû
firemního loga, identifikací vzorku,
odpovídajících norem a limitÛ, atp.
– Data manager: automatické
ukládání v‰ech anal˘z pro pozdûj‰í
zpracování, podpora PDF, podpora
rÛzn˘ch typÛ certifikátÛ a atestÛ,
tiskÛ a archivace
– nûkteré statistické funkce s
grafickou interpretací
Práva na zmûnu specifikace
jsou vyhrazena
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