
Refraktometre, ručné (ATAGO) 
1. Model: Master-53α/Master-53T

MASTER-53α sú schopné merať nielen rôzne druhy džúsov, kávy a 
iných nápojov, ale tiež spracované potraviny ako omáčka, kečup, 
nízkokalorický džem atď. Ide o model automatickej kompenzácie teploty 
(ATC) s odolnosťou proti vode (IP65). MASTER-53α je vyrobený z kovu. 

MASTER-53T je dobrým alternatívnym riešením, keď vodotesnosť nie je 
prioritou. 

Overenie 10% roztokom sacharózy (RE-110010), 20% roztokom 
sacharózy (RE-110020), 30%  roztokom sacharózy (RE-110030), 40% 
roztokom sacharózy -110.050). 

MASTER-53T je dobrým alternatívnym riešením, keď vodotesnosť nie je 
prioritou. 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 53.0% ATC 

Presnosť merania Brix : ±0.2% (pri 20℃) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.1% (20℃) ATC 

Medzinárodná trieda ochrany 

(Master -53α) 

IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 

2. Model: MASTER-53S Refraktometer pre mliečne vzorky

Pri nehomogénnych kvapalinách je ťažké získať jasnú hraničnú čiaru s 
konvenčným refraktometrom. Tento model sa odporúča pre omáčky na 
báze krémov, jogurtov, majonéz a rôzne emulzie používané v 
priemyselnom spracovaní. 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 53.0% ATC 

Presnosť merania Brix : ±0.2% (pri 20℃) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.1% (20℃) ATC 
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3. Model: MASTER-53M

MASTER-53M je dobrou alternatívou, keď vodotesnosť nie je prioritou a 
teplotná kompenzácia sa bude vykonávať manuálne. Nie je vybavený 
funkciou automatickej kompenzácie teploty. Je vyrobený z kovu a 
Overenie 10% roztokom sacharózy (RE-110010), 20% roztokom 
sacharózy (RE-110020), 30% sacharózovým roztokom (RE-110030), 
40% roztokom sacharózy -110.050). 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 53.0% 

Presnosť merania Brix : ±0.2% (pri 20℃) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.1% 

4. Modely: MASTER-20α/20T

MASTER-20α sú modely s nízkou koncentráciou (rozsah merania Brix 
0,0 až 20,0%). Dobré na meranie ovocných štiav s nízkou koncentráciou, 
rezného oleja atď. Model automatického kompenzácie teploty (ATC) s 
prvkom odolným voči vode (IP65). Je vyrobený z kovu. Špecifikácie sú 
úplne rovnaké.  

MASTER-20T je dobrým alternatívnym riešením, keď vodotesnosť nie je 
prioritou. 

Overenie 10% roztokom sacharózy (RE-110010) alebo 20% roztokom 
sacharózy (RE-110020). 

MASTER-20T je dobrým alternatívnym riešením, keď vodotesnosť nie je 
prioritou. 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 20.0% 

Presnosť merania Brix : ±0.2% (10- 30℃) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.1% 

Medzinárodná trieda ochrany 

(Master-20α) 

IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 
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5. Model: MASTER-20M

MASTER-20M sú modely s nízkym rozsahom merania (rozsah merania 
Brix 0,0 až 20,0%). Je vhodný na meranie ovocných štiav s nízkou 
koncentráciou, rezného oleja atď.Je dobrou alternatívnou voľbou, keď 
vodotesnosť nie je prioritou a teplotná kompenzácia sa bude vykonávať 
manuálne. Nie je vybavený funkciou automatickej kompenzácie teploty. 
MASTER-20M je vyrobený z kovu  

Overenie 10% roztokom sacharózy (RE-110010) alebo 20% roztokom 
sacharózy (RE-110020). 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 20.0% 

Presnosť merania Brix : ±0.2% 

Opakovateľnosť Brix : ±0.1% 

6. Model: MASTER-500

Model MASTER-500 je model so širokým rozsahom merania 0-90% . 
Tepluvzdorný a vodeodolný 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 90.0% 

Presnosť merania Brix : ±1,0 % 

Opakovateľnosť Brix : ±0.5 % 

Medzinárodná trieda ochrany 
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 
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7. Model: MASTER-50H

MASTER-50H je tepelne odolný model. Je vyvinutý na meranie 
vysokoteplotných vzoriek na príslušných výrobných miestach. Navyše 
MASTER-50H má dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými typmi, pretože 
jeho hranol je vyrobený z tvrdeného skla odolného proti korózii. 

Overenie 10% roztokom sacharózy (RE-110010), 20% roztokom 
sacharózy (RE-110020), 30% sacharózovým roztokom (RE-110030), 
40% roztokom sacharózy -110.050). 

Technická špecifikácia 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 50.0% ATC 

Presnosť merania Brix : ± 0.5 % (10-30 °C) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.25 % 

Medzinárodná trieda ochrany 
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 

8. Model: MASTER-80H

MASTER-80H je tepelne odolný model. Je vyvinutý na meranie vzoriek 
pri vysokej teplote na príslušných výrobných miestach. Okrem toho 
MASTER-80H má dlhšiu životnosť v porovnaní s konvenčnými typmi, 
pretože jeho hranol je vyrobený z tvrdeného skla odolného voči korózii. 
MASTER-80H je najlepší na meranie džemov, marmeládových cukríkov 
atď. 

Kalibrácia s 30% roztokom sacharózy (RE-110030), 40% roztokom 
sacharózy (RE-110040), 50% roztokom sacharózy (RE-110050) 99010). 

Technické špecifikácie 
Škála Brix 

Rozsah merania Brix :30.0 to 80.0% ATC 

Presnosť merania Brix : ± 0.5 % (10-40 °C) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.25 % 

Medzinárodná trieda ochrany 
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 
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9. Model: MASTER-93H

MASTER-93H je tepelne odolný model. Je vyvinutý na meranie 
vysokoteplotných vzoriek na príslušných výrobných miestach. Navyše 
MASTER-93H má dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými typmi, pretože 
jeho hranol je vyrobený z tvrdeného skla odolného voči korózii. 
MASTER-93H je najlepší na meranie džemov, marmeládových cukríkov 
atď. 

Kalibrácia s 50% roztokom sacharózy (RE-110050), 60% roztokom 
sacharózy (RE-110060) alebo štandardným kvapalným LK (RE-99010). 

Technická špecifikácia 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix :45.0 to 93.0% ATC 

Presnosť merania Brix : ± 0.5 % (10-40 °C) 

Opakovateľnosť Brix : ±0.25 % 

Medzinárodná trieda ochrany 
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 

10. Model: MASTER-100H

MASTER-100H je tepelne odolný model, ktorý je vyvinutý na meranie 
vysokoteplotných vzoriek na príslušných výrobných miestach. Navyše 
MASTER-100H má dlhšiu životnosť v porovnaní s konvenčnými typmi, 
pretože jeho hranol je vyrobený z tvrdeného skla odolného voči korózii. 
MASTER-100H je najlepší na meranie džemov, marmeládových cukríkov 
atď. Rozsah merania je Brix 60,0 až 100,0%. Iba model MASTER-100H 
dokáže merať až 100% Brix. 

Kalibrácia pomocou 60% roztoku sacharózy (RE-110060) alebo 
štandardného kvapalného LK (RE-99010) 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix :60.0 to 100.0% ATC 

Presnosť merania Brix : ± 0.5 % 

Opakovateľnosť Brix : ±0.25 % 

Medzinárodná trieda ochrany 
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 
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11. Model: MASTER-BX/S28M

Duálna stupnica: 0,0 až 33,0% Brix a 0,0-28,0 g / 100 g koncentrácie soli. 

Jednotka "všetko v jednom" na meranie koncentrácií nápojov, ovocných 
štiav a polievok, ako aj soľ vo vode. 

Technické špecifikácie 

Škála 
Brix 

NaCl 

Rozsah merania 
Brix : 0.0 to 33.0%  

NaCl: 0,0-28,0 g /100 g 

Presnosť merania Brix : ± 0.2 % 

Opakovateľnosť Brix : ±0.1 % 

Medzinárodná trieda ochrany 
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 

12. Modely: MASTER-S28α/S10α /S28M/S10M

Jednotky sa dajú použiť na kontrolu koncentrácie slaných vôd použitých 
na vyplachovanie morských plodov alebo slanosti vo varení. Je vyrobený 
z vysoko kvalitných materiálov, ktoré sú trvanlivé pre soľnú a kyslú 
vzorku. Modely Master-S28α a Master-S10α sú s automatickou 
kompenzáciou teploty (ATC) a s vlastnosťami odolnými voči vode (IP65). 

Master-S28M a Master-S10M je dobrá alternatívna voľba, keď 
vodotesnosť nie je prioritou a kompenzácia teploty sa bude vykonávať 
ručne. 

Technické špecifikácie 

Škála NaCl 

Rozsah merania NaCl: 0,0-28,0 g /100 g 

Presnosť merania ± 0.2 % (10-30 °C) 

Medzinárodná trieda ochrany 

(Master-S28α/S10 α)  

IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 
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13. Model: MASTER-Soy Milkα

MASTER-SoyMilk sa stal kľúčovým nástrojom pre výrobcov sójových 
potravinárskych výrobkov. Táto jednotka s dvojitou mierkou môže merať 
koncentrácie sójových pevných látok, ako aj "nigari" (chlorid horečnatý) 
používaný pri výrobe tofu. Stupnica koncentrácie pevnej sóje zodpovedá 
meraniu infračervenými meračmi vlhkosti. Ide o model automatického 
kompenzácie teploty (ATC) s vlastnosťami odolnými voči vode (IP65). 

Technické špecifikácie 

Škála Soy Milk concentration 

MgCl2 contcentration 

Rozsah merania Soy Milk Concentration (soybean solids) : 0.0 to 20.0% 

MgCl2 concentration : 0.0 to 12.0% 

Presnosť merania Soy Milk Concentration (soybean solids): ± 0.5% 

MgCl2 concentration: ± 0.2% (10 to 30ﾟC) 

Medzinárodná trieda ochrany  
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 

14. Model: MASTER-BR

Tento refraktometer sa môže použiť na meranie koncentrácie a teploty 
mrazu etylénglykolu a propylénglykolu. 

Technické špecifikácie 

Škála 
E.G

P.G

Rozsah merania 
E.G : 0 to 70%, 0 to -50ﾟC

P.G : 0 to 70%, 0 to -50ﾟC

15. Model: MASTER-BCF

Tento refraktometer má exkluzívnu stupnicu na meranie špecifickej 
hmotnosti tekutiny v akumulátore a na kontrolu teploty mrazu 
etylénglykolu a propylénglykolu, ktoré sa používajú ako zmes 
nemrznúcej zmesi v automobiloch, tepelného katalyzátora pre solárne 
systémy a iných priemyselných aplikácií. MASTER-BCF je následným 
modelom konvenčného BC-3E. Stupnica je odstupňovaná v °F. 

Technické špecifikácie 

Škála 
Freezing temperature 

Battery fluid d20/20 

Rozsah merania 

<Freezing temperature scale> 

E.G. : 32 to -60ﾟF 

P.G. : 32 to -50ﾟF 
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16. Model: MASTER-AGRI

Optimalizované na meranie koncentrácií (Brix) rastlinných štiav z listov, 
stoniek a koreňov. Na meranie je potrebné len malé množstvo kvapaliny. 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix : 0.0 to 53.0% 

17. Model: MASTER-RI

MASTER-RI sa môže použiť na meranie indexu lomu rastlinného oleja, 
ropy, ropných škvŕn atď. 

Kalibrácia pomocou štandardnej kvapaliny LK (RE-99010) 

Technické špecifikácie 

Škála Index lomu 

Rozsah merania Index lomu : 1.435 to 1.520 

18. Model: MASTER-HONEY

Medový refraktometer je špeciálne určený na stanovenie percenta vody 
obsiahnutej v mede indexom lomu. 

Technické špecifikácie 

Škála Vlhkosť medu 

Rozsah merania Vlhkosť medu: 12,0-30,0 % (ATC) 

Presnosť merania ±0.2% (10 to 40ﾟC) 

Opakovateľnosť ± 0,1 % 

Medzinárodná trieda ochrany  
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 
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19. Model: MASTER-HONEY/BX

Tento ručný refraktometer meria obsah vody aj Brix medu. 

Technická špecifikácia 

Škála 
Vlhkosť medu 

Brix 

Rozsah merania 
Vlhkosť medu: 12,0-30,0 % (ATC) 

Brix: 58,0-90 % (ATC) 

Presnosť merania 

Vlhkosť medu : ±0.2% 

Brix : ±0.2% 

(10 to 40ﾟC) 

Opakovateľnosť 
Vlhkosť medu : ±0.1% 

Brix : ±0.1% 

Medzinárodná trieda ochrany  
IP65 

Prachotesný a chránený pred vodnými tryskami. 

20. Model: HSR-500

Index lomu roztoku obsahujúceho cukor je úmerný koncentrácii cukru. 
Model 500 používa tento princíp, pri ktorom sa používa vysielací systém, 
aby sa dosiahlo vysoký kontrast v zornom poli. 

Overenie 10 %  roztokom sacharózy (RE-110010), 20 % roztokom 
sacharózy (RE-110020), 30 % sacharózovým roztokom (RE-110030), 40 
% roztokom sacharózy -110050) alebo 60 % roztokom sacharózy (RE-
110060). 

Technické špecifikácie 

Škála Brix 

Rozsah merania Brix: 0,0-90,0 % 

Termometer Stupnica kompenzácie teploty 
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21. Model: R-5000

Môže sa použiť na jednoduché, rýchle a ľahké meranie indexu lomu. 

Technické špecifikácie 

Škála Index lomu 

Rozsah merania 
3-stupňové prepínanie

AD: 1,333 až 1,520

22. Model: T3-BX/RI

Jedná sa o stolový refraktometer, ktorý umožňuje operácie bez použitia 
rúk. Navrhnuté pre komfortné použitie a jednoduchosť 

Technické špecifikácie 

Škála 
Brix 

Index lomu 

Rozsah merania 
Brix : 0.0 to 18.0% 

Index lomu: 1.3300 to 1.3605 
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Abbeho refraktometre (ATAGO) 

1. Model: Abbeho refraktometer DR-A1 Plus

Tento refraktometer priamo indikuje nameranú hodnotu (v indexe lomu 
alebo Brix (%), selektívne) v čísliciach spolu s teplotou na displeji. 
Umožňuje každému ľahko vykonať meranie bez čítania analógového 
odstupňovania. Uľahčuje meranie nehomogénnych a / alebo tmavých 
vzoriek. Digitálny refraktometer DR-A1 Plus je teraz možné pripojiť k 
počítaču. Jednotlivé merania a ich priemerné hodnoty, ako aj teploty sa 
dajú prenášať do počítača. 

* Disperzívna hodnota nemôže byť meraná týmto refraktometrom.

Technické špecifikácie 

Mierka 

Index lomu 

Brix 

Teplota 

Rozsah merania 

Index lomu (nD): 1,3000 až 1,7100 

Brix: 0,0 až 100,0% 

(Automatická kompenzácia teploty sa 

vykonáva pri teplote 5 až 50 ° C) 

Presnosť merania 
Index lomu (nD): ± 0,0002 

Brix: ± 0,1% 

Digitálny teplomer ± 0,2 °C 

Rozsah merania teploty 
5 až 50 ° C (v jednotke 0,1 ° C) 

(Rozsah teplôt cirkulačnej vody) 

2. Model: Abbeho refraktometer NAR-1T Liquid

Abbeho Rerfactometer iba na meranie kvapalnej vzorky. Má index lomu 
a stupnicu BRIX a je dodávaný so svetelným zdrojom D line (589nm). 
Kalibrácia sa môže vykonať destilovanou vodou. 

Technické špecifikácie 

Mierka 
Index lomu 

Brix 

Rozsah merania 
Index lomu (nD): 1,3000 až 1,7100 

Brix: 0,0 až 95,00% 

Presnosť merania 
Index lomu (nD): ± 0,0002 

Brix: ± 0,1% 

Digitálny teplomer 

Indikatívny rozsah: 0,0 až 50,0 ° C 

(Presnosť: ± 0,2 ° C, minimálna 

indikácia: 0,1 ° C) 

Rozsah merania teploty 
5 až 50 ° C (v jednotke 0,1 ° C) 

(Rozsah teplôt cirkulačnej vody) 

www.ites.sk



3. Model: Abbeho refraktometer NAR-1T Solid

Nový Abbeho refraktometer na meranie pevných vzoriek (môže sa tiež 
použiť na meranie kvapalných vzoriek) Má index lomu lomu a stupnicu 
BRIX a je dodávaný so svetelným zdrojom D line (589nm). 

Technické špecifikácie 

Mierka 
Index lomu 

Brix 

Rozsah merania 
Index lomu (nD): 1,3000 až 1,7100 

Brix: 0,0 až 95,00% 

Presnosť merania 
Index lomu (nD): ± 0,0002 

Brix: ± 0,1% 

Digitálny teplomer 

Indikatívny rozsah: 0,0 až 50,0 ° C 

(Presnosť: ± 0,2 ° C, minimálna 

indikácia: 0,1 ° C) 

Rozsah merania teploty 
5 až 50 ° C (v jednotke 0,1 ° C) 

(Rozsah teplôt cirkulačnej vody) 
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Digitálne refraktometre (Antoon Paar Slovakia, s.r.o.) 

1. Model: Abbemat 3X00 Kompaktné refraktometre

Spoľahlivosť, presnosť a pohodlie: Refraktometre Abbemat 3X00 
ponúkajú výnimočnú kombináciu technických znalostí a užívateľsky 
prívetivých funkcií pre váš index lomu a merania koncentrácie. Špičková 
technológia a kompaktnosť zariadenia Abbemat 3X00 transformujú 
časovo náročné merania na vysoko efektívnu kontrolu kvality.  

Ideálne riešenie pre kontrolu kvality v priemysle výroby potravín, 
nápojov, chemikálií a chutí a vôní. 

Pre všetky typy vzoriek - môžete merať: vzorky všetkých konzistencií z 
kvapalín na pasty, kalené, farebné alebo nepriehľadné vzorky. Žiadny 
vplyv na vlhkosť, teplotu alebo vibrácie. 

Jednoduchá obsluha 

Refraktometre Abbemat 3X00 sú pripravené na prevádzku pri dodaní. 
Stačí ich vytiahnuť z krabice a začať merať. Všetky nastavenia sú ľahko 
prístupné pomocou intuitívnej navigácie. Automatická výstraha, ak je 
objem vzorky príliš nízky na platné meranie 

Farebná dotyková obrazovka 5,8 "pre rýchlu navigáciu 

 Poskytuje presný prehľad výsledkov a metód merania

 Podporuje rýchlu navigáciu

 Je možné ju používať aj pri nosení rukavíc

 Odolný voči rozliatiu a nečistotám

Kompaktné a pohodlné- vyžaduje len toľko priestoru na lavičke ako 
hárok papiera pre tlačiareň 

Nízky objem vzorky je potrebný, žiadna údržba 

Predinštalované metódy: 

 Index lomu

 Brix

 Sacharóza

 Fruktóza

 Glukóza

 Invertný cukor

 Viac ako 100 metód je k dispozícii a môže byť odovzdaných do
Abbematu.
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Technické špecifikácie 

Model Abbemat 3000 Abbemat 3100 Abbemat 3200 

Index lomu 

Rozsah nD 1.30 to 1.66 1.30 to 1.66 1.30 to 1.72 

Presnosť ± 0.0001 

Brix 

Rozsah 0 to 100 % 

Presnosť 0.05 % 

Teplota 

Rozsah 

No temperature control 
20° C + 25 °C 15° C to 60° C 

Presnosť teplotnej sondy ± 0.05 °C ± 0.05 °C 

Zdroj svetla LED 

Vlnová dĺžka 589 nm 

Minimálny objem vzorky cca 0,2 mL 

Predvolené metódy Index lomu, Brix, glukóza, fruktóza, invertný cukor, sacharóza 

Doplnkové metódy (škály) 
Na požiadanie je k dispozícii viac ako 100 stupníc 

(Napríklad sirup, med, alkohol, moč, sérum, kyseliny, bázy) 

Rozmery (Š x V x H) 228 mm x 94 mm x 300 mm 

2. Modely: Abbemat 3X00 Kompaktné refraktometre

Digitálne refraktometre Abbemat umožňujú rýchle a nedeštruktívne 
merania indexu lomu. Sú továrensky kalibrované podľa oficiálnych 
noriem z Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Národný 
metrologický ústav Nemecka). Index lomu z Abbemat 300/350 je presný 
na ± 0,0001 nD; Abbemat 500/550 poskytuje presnosť ± 0.00002 nD. 

Všetky refraktometre Abbemat 300/500 poskytujú úplný súlad s 21 CFR 
časť 11, s užívateľskými úrovňami, audítorskou stopou . K dispozícii je 
aj balík kvalifikácie (IQ / OQ / PQ). Funkcia Abbemat T-Check presne 
kalibruje a upravuje povrchovú teplotu meracieho hranolu. 

Jednoduchá obsluha: 

 Refraktometre Abbemat 350/550 sú pohodlne nastavené
pomocou intuitívnej navigácie dotykovou obrazovkou

 Abbemat 300/500 má farebnú LCD obrazovku a membránové
klávesy, ktoré sú odolné proti rozliatiu a nečistotám a môžu byť
prevádzkované aj pri nosení rukavíc

 Upomienku na testovacie merania alebo nastavenia je možné
nastaviť v užívateľsky definovaných intervaloch

 Automatická výstraha, ak objem vzorky nie je dostatočne veľký
na to, aby bolo možné vykonať platné meranie

 Žiadna príprava vzorky, čítanie v priebehu niekoľkých sekúnd
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Zhoda a sledovateľnosť 

 Plná zhoda s 21 CFR časťou 11

 V súlade s medzinárodnými normami, ako sú ASTM, ICUMSA,
OIML, AOAC, DIN / ISO, FDA, ISI, JIS a liekopisy

 História a aktuálny stav výsledkov prostredníctvom pamäte
výsledkov

 História nastavenia a kontroly, kontrolné intervaly a kontroly
platnosti pre každé meranie

Nezávisle od vlastností vzorky môžete merať: 

 Zakalené, farebné alebo nepriehľadné vzorky

 Kvapaliny obsahujúce vzduchové bubliny alebo tuhé častice

 Žiadny vplyv na vlhkosť, teplotu alebo vibrácie

 V systéme Abbemat sa ukladá široká škála stupníc na
konverziu indexu lomu na koncentrácie atď.

Technické špecifikácie 

Model Abbemat 300/350 Abbemat 500/550 

Index lomu 

Rozsah nD 1.26 to 1.72 

Presnosť ± 0.0001 ± 0.00002 

Brix 

Rozsah 0 to 100 % 

Presnosť 0.05 % 0.015 % 

Teplota 

Rozsah 4° C to 85 °C 

Presnosť teplotnej sondy ± 0.05 °C ± 0.03 °C 

Zdroj svetla LED 

Vlnová dĺžka 589 nm 

Minimálny objem vzorky cca 0,2 mL 

Metódy (stupnice) cukor, sirup, med, alkohol, moč, sérum, atď, viac ako 70 

stupníc 

Rozmery (Š x V x H) 300 mm x 145 mm x 330 mm 
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Digitálne refraktometre (Hanna Instruments) 

1. Digitálny refraktometer na meranie indexu lomu a sacharózy (%
Brix)

Digitálny refraktometer s vyjadrením výsledku v% Brix alebo indexu 
lomu. Automatická teplotná kompenzácia do 40 ° C. Jednoduchá 
obsluha s kalibráciou na demineralizovanú vodu. 

Technické špecifikácie 

Rozsah 
Index lomu: 1,3300 - 1,5080 nD (1,3330 - 1,5040 nD20); Obsah cukru: 0 až 85% Brix (% Brix); 

Teplota: 0 až 80°C 

Rozlíšenie Index lomu: 0,0001 nD; Obsah cukru: 0,1% Brix; Teplota: 0,1°C 

Presnosť Index lomu: 0,0005 nD; Obsah cukru: ±0,2% Brix; Teplota: 0,3°C 

Napájanie 9V batérie 

Optický systém žltá LED 

Prostredie IP65 

Teplotná 

kompenzácia 
automatická medzi 10 až 40°C 

Rozmery 192 x 104 x 69 mm 

Hmotnosť 420 g 

Rozsah dodávky Prístroj, batérie, návod, certifikát kontroly kvality výrobcom. 
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2. Digitálny refraktometer pre meranie NaCl v roztoku

Digitálny refraktometer ideálny pre analýzu šalátových dressingov, syrov, 
korenie, nakladanej zeleniny, konzervovaných potravín, mlieka, džúsov, 
energetických nápojov, polievok, soľanky a srvátky. 

Technické špecifikácie 

Rozsah 
g/100 g: 0 až 28; g/100 mL: 0 až 34; Objemová hmotnost: 1,000 až 1,216; °Baumé: 0 až 26; 

Teplota: 0 až 80°C 

Rozlíšenie g/100 g: 0,1; g/100 mL: 0,1; Objemová hmotnost: 0,001; °Baumé: 0,1; Teplota: 0,1°C 

Presnosť g/100 g: ±0,2; g/100 mL: ±0,2; Objemová hmotnost: ±0,002; °Baumé: ±0,2; Teplota: ±0,3°C 

Napájanie 9V batérie 

Optický systém žltá LED 

Prostredie IP65 

Teplotná 

kompenzácia 
automatická medzi 10 až 40°C 

Rozmery 192 x 104 x 69 mm 

Hmotnosť 420 g 

Rozsah dodávky Prístroj, batérie, návod, certifikát kontroly kvality výrobcom. 
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3. Digitálny refraktometer pre stanovenie cukru vo víne (%Brix, % V/V)

Digitálny refraktometer pre kontrolu obsahu cukru v mušte. Výsledok v% 
Brix alebo% potenciálneho alkoholu. Nastaviteľný koeficient prepočtu 
na% pot. alkoholu (% v / v) = (0,50 až 0,70) x% Brix, alebo (% v / v) = 
0,059 x [(2,66 x ° Oe) - 30] 

Technické špecifikácie 

Rozsah 0,1 % Brix, 0,1 % V/V; 0 až 80°C 

Rozlíšenie 0,1 % Brix, 0,1 % V/V; ±0,1°C 

Presnosť ±0,2 % Brix, ±0,2 % V/V 

Napájanie 9V batérie 

Optický systém žltá LED 

Prostredie IP65 

Teplotná kompenzácia automatická medzi 10 až 40°C 

Rozmery 192 x 104 x 69 mm 

Hmotnosť 420 g 

Rozsah dodávky Prístroj, batérie, návod, certifikát kontroly kvality výrobcom. 

4. Digitálny refraktometer pre stanovenie cukru vo víne (%Brix, °Oechsle,  °KMW)

Digitálny refraktometer pre kontrolu obsahu cukru v mušte. Výsledok v% 
Brix, ° Oe (nemeckej) alebo ° KMW (rakúskej). Vodotesný robustný 
prístroj do terénu Jednoduché, rýchle a opakovateľné meranie nezávisle 
na svetelných podmienkach Automatická teplotná kompenzácia Všetky 
medzinárodné jednotky. Vysvetlenie jednotiek pre vyjadrenie obsahu 
cukru / cukornatosti muštu:% Brix - univerzálny jednotka pre obsah cukru 
vztiahnutá na sacharózu (repný cukor), 1% Brix = 1 g sacharózy v 100 g, 
čo je výhodné najmä pri kontrole pridaného množstva cukru, 
najbežnejšie mimo Európy, ° Oe (Oechsle) - jednotka založená na 
relatívnej hustote voči vode, napr. mušt s hustotou 1,085 kg / L má 85 ° 
Oe, používané v Nemecku a Švajčiarsku, ° KMW (Klosterneuburger 
Most Waage) - rakúska jednotka, 10 g alebo 1% cukru na 1 kg, podobné 
ale nižšie hodnoty ako ° NM, pretože bez korekcie na bezcukrový extrakt 
° NM (Československý normovaný muštomer) - v kg na 100 L muštu, 
možno vyjadriť ako pomer ° KMW a relatívnej hustoty muštu a tak preto 
jednoducho spočítať z ° KMW a ° Oe 
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Technické špecifikácie 

Rozsah 0 až 50 % Brix, 0 až 230°Oe, 0 až 42°KMW, 0 až 80°C 

Rozlíšenie 0,1 % Brix, 1°Oe, 0,1°KMW; 0,1°C 

Presnosť ±0,2 % Brix, ±1°Oe, ±0,1°KMW, ±0,3°C 

Napájanie 9V batérie 

Optický systém žltá LED 

Prostredie IP65 

Teplotná kompenzácia automatická medzi 10 až 40°C 

Rozmery 192 x 104 x 69 mm 

Hmotnosť 420 g 

Rozsah dodávky Prístroj, batérie, návod, certifikát kontroly kvality výrobcom. 

5. Digitálny refraktometer pre meranie sacharózy do 85 % Brix

Digitálny refraktometer pre meranie sacharózy v ovocí, energetických 
nápojoch, pudingoch, sójovom mlieku, šťavách, džemoch, marmelády, 
medu, polievkach, želé, tofu a korenia. 

Technické špecifikácie 

Rozsah Obsah cukru: 0 až 85% Brix (% Brix); Teplota: 0 až 80°C 

Rozlíšenie Obsah cukru: 0,1% Brix; Teplota: 0,1°C 

Presnosť Obsah cukru: ±0.2% Brix; Teplota: 0,3°C 

Napájanie 9V batérie 

Optický systém žltá LED 

Prostredie IP65 

Teplotná kompenzácia automatická medzi 10 až 40°C 

Rozmery 192 x 104 x 69 mm 

Hmotnosť 420 g 

Rozsah dodávky Prístroj, batérie, návod, certifikát kontroly kvality výrobcom. 
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6. Digitálny refraktometer pre meranie glukózy/fruktózy/invertný cukor

Tri samostatné digitálne refraktometre pre meranie: fruktózy a glukózy 
a invertného cukru. Glukózu a fruktózu možno merať v ovocí, 
energetických nápojoch, pudingoch, sójovom mlieku, šťavách, džemoch, 
marmelády, medu, polievkach, želé, tofu a korenia. Meranie invertného 
cukru prebieha vo vodnom roztoku. 

Technické špecifikácie 

Rozsah Obsah cukru: 0 až 85% hmotnostných; Teplota: 0 až 80°C 

Rozlíšenie Obsah cukru: 0,1% hmotnostných; Teplota: 0,1°C 

Presnosť Obsah cukru: ±0.2% hmotnostných; Teplota: 0,3°C 

Napájanie 9V batérie 

Optický systém žltá LED 

Prostredie IP65 

Teplotná kompenzácia automatická medzi 10 až 40°C 

Rozmery 192 x 104 x 69 mm 

Hmotnosť 420 g 

Rozsah dodávky Prístroj, batérie, návod, certifikát kontroly kvality výrobcom. 

www.ites.sk



REFRAKTOMETRE NA DŽÚSY (ANTON PAAR) 

1. Model: Abbemat 200 / 300 / 550 Juice Station

Spoľahlivé merania Brix dokonca aj s ovocnou buničinou 
alebo inými časticami v nápoji. Vertikálne nastavenie 
refraktometra Abbemat Juice Station zabraňuje usadzovaniu 
častíc, napr. buničiny v ovocných šťavách na meracom 
hranole. Pripojený plniaci lievik umožňuje rýchle a jednoduché 
sériové analýzy, napr. v kontrole kvality. Nasledujúca vzorka 
preplachuje predchádzajúcu vzorku, takže nemusíte čistiť 
merací hranol medzi vzorkami. Vnútorná regulácia teploty 
zabezpečuje správnu teplotu merania. Namerané údaje je 
možné zaznamenať a vytlačiť. Modely stanice Abbemat Juice 
Station sú ľahko ovládateľné a výsledky sú nezávislé od 
operátora. Procedúra nastavenia podľa pokynov v ponuke 
umožňuje jednoduché nastavenie nástroja. Na čistenie môže 
byť meracia komora ľahko odstránená uvoľnením oporného 
krúžku. 

Limitná kontrola v režime kontroly kvality jasne ukazuje, či je výsledok 
"OK" alebo "nie je OK". Stanica Juice Abbemat 300 dáva pozíciu 
výsledku na ľahko čitateľný ciferník v porovnaní s limitmi, ktoré 
definujete. 

Automatická regulácia teploty 

Refraktometre Abbemat Juice Station môžu vykonávať automatickú 
korekciu teploty, ktorá umožňuje meranie vzoriek pri akejkoľvek teplote a 
dosiahnutie správneho výsledku pri 20 ° C. To vám ušetrí čas, pretože 
nemusíte čakať na kontrolu teploty. 

Model Abbemat 200 juice Station Abbemat 300 juice Station Abbemat 550 juice Station 

Index lomu 

Rozsah nD 1,30 – 1,72 1,26 – 1,72 1,30 – 1,72 

Rozlíšenie nD ± 0,0001 ± 0,00001 ± 0,000001 

Presnosť nD ± 0,0001 ± 0,0001 ± 0,00002 

Brix 

Rozsah nD 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % 

Rozlíšenie nD 0,01 % 0,01 % 0,001 % 

Presnosť nD 0,05 % 0,05 % 0,015 % 

Ovládanie teploty vzorky / hranolu vstavaným termostatom (Peltier) 

Rozsah teploty 10 °C – 60 °C 10 °C – 85 °C 10 °C – 85 °C 

Presnosť teplotnej sondy ± 0.05 °C ± 0.05 °C ± 0.03 °C 

Vlnová dĺžka 589 nm LED svetelným zdrojom, priemerná životnosť> 100 000 h 
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