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Lepo pozdravljeni 

 

S tem kratkim katalogom vam predstavljamo ključna področja našega poslovanja, ki obsega zastopanje vodilnih svetovnih proizva jalcev 

merilne in laboratorijske opreme za kemijsko analizo, svetovanje in izobraževanje uporabnikov ter storitve vzdrževanja, kvalificiranja in 

servisiranja instrumentov. 

V kolikor ste zainteresirani za katero od navedenih področij, nas o tem obvestite in vam ga bomo z veseljem podrobneje predstavili. 

 

S spoštovanjem, Merel 

 

 

Laboratorijske, trgovinske in industrijske tehtnice  

• Laboratorijske tehtnice: semi-mikro, analitske, precizne in prenosne tehtnice 
- obseg merilnega območja: 51 – 220 g 
- obseg odčitavanja: 1 mg do 0,01 mg  

• Trgovinske tehtnice 

• Industrijske tehtnice: namizne, talne, paletne in števne tehtnice 

- obseg merilnega območja: 3 kg do 600 kg 

 

 
Naš partner: Ohaus 

  

Molekulska absorpcijska spektroskopija  

• UV-Vis spektrofotometri za splošne meritve, praviloma namenjeni meritvam na področju analizne kemije, 
ekologije in znanosti o življenju. 

• UV-Vis spektrofotometri z nizom diod in možnostjo hkratnega odčitavanja absorpcije v celotnem spektralnem 
območju. 

• Visoko zmogljivi UV-Vis-NIR spektrofotometri s obsežnim naborom dodatne opreme, praviloma namenjeni 
raziskavam optičnih lastnosti materialov. 

 

 
Naš partner: Agilent Technologies 

  

Molekulska fluorescenčna spektroskopija  

• UV-Vis fluorescenčni spektrometri kompaktne zasnove (vse komponente znotraj ohišja instrumenta) za meritve 
fluorescence ravnotežnega stanja in meritev fosforescence/kemoluminiscence. 

• Aqualog in Duetta, fluorescenčna spektrometra z izjemno hitrim mapiranjem 3D fluorescenčnega spektra za 
analizo obarvanih raztopljenih organski snovi v vodi (DCOM) z metodo FEEM-Abs (fluorescence excitation-
emmision matrix), ki predstavlja alternativo kromatografskim metodam za analizo onesnaževal v vodi. 

• Modularni UV-Vis-NIR fluorescenčni spektrometri najvišjega raziskovalnega razreda, z izjemno prilagodljivostjo: 
L in T konfiguracije z mono- in dvodisperzijskimi monokromatorji, kontinuirni (CW) in pulzni svetlobni viri, točkovni 
in matrični detektorji, možost steady state in lifetimes fluorescenčnih meritev. 

• Namenski modularni spektrometri za meritve življenjskih dob v pikosekundnih časovnih intervalih, z metodo 
TCSPC (Time Correlated Single Photom Counting)  

 
Naša partnerja: Agilent Technologies in Horiba Scientific 

  

Atomska absorpcijska in optična emisijska spektroskopija  

• AAS spektrometri z atomizacijo v plamenu, elektrotermično atomizacijo, ter atomizacijo z generiranjem hlapnih 
oblik elementov. 

• MP-AES optični emisijski spektrometer z mikrovalovno dušikovo plazmo. Instrument se po zmogljivosti uvršča ob 
bok AAS z atomizacijo v plamenu, vendar z nižjimi obratovalnim stroški in varnejšo ter preprostejšo uporabo. 

• ICP-OES, optična emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno Ar plazmo, za simultano multi-elementno 
analizo vzorcev z zahtevnim matriksom in visoko koncentracijo raztopljenih snovi. 

• Spark-OES stacionarni in mobilni optični emisijski spektrometri za identifikacijo in analizo sestave kovin 

 
Naša partnerja: Agilent Technologies in Hitachi High-Tech 

  

https://mec.ohaus.com/en-mec/
https://www.agilent.com/en-us/products/uv-vis-uv-vis-nir/uv-vis-uv-vis-nir-systems
https://www.agilent.com/en/products/fluorescence/fluorescence-systems/cary-eclipse-fluorescence-spectrophotometer
http://www.horiba.com/scientific/products/fluorescence-spectroscopy/
https://www.agilent.com/en-us/products/atomic-spectroscopy
https://hha.hitachi-hightech.com/en/product-range/product-type?product-type=optic


Testiranje raztapljanja/sproščanja trdnih farmacevtskih oblik  

Testiranje kinetike sproščanja trdnih farmacevtskih oblik proizvajalca Agilent Technologies obsega: 

- instrumente za testiranje sproščanja z različnimi nivoji avtomatizacije 
- sisteme z neposredno in posredno povezavo s spektrofotometrom oz. HPLC sistemom 

Veliko pozornosti posvečamo razvoju dodatne opreme lastne blagovne znamke in prilagojenim rešitvam. 

Doslej smo razvili DissoGUARD, video nadzorni sistem za spremljanje poteka raztapljanja ter modula 
DissoSHIELD in DissoSWITCH. 

 

Naš partner: Agilent Technologies 
Lastni produkti: DissoGUARD, DissoSHIELD, DissoSWITCH 

  

FTIR spektroskopija – srednje IR območje  

• Ročni in mobilni analizatorji na principu FTIR spektroskopije, nepogrešljivi za analizo vzorcev, ki jih ni praktično 
ali ni možno prenesti v laboratorij oz. meriti na klasičnem laboratorijskem FTIR spektrometru. 

• Laboratorijski FTIR spektrometri s širokim naborom merilnih nastavkov za meritve trdnih, praškastih in tekočih 
vzorcev z metodami transmisije, oslabljene popolne refleksije (ATR), difuzne refleksije in eksterne refleksije. 

• Visoko zmogljivi laboratorijski FTIR spektrometri sklopljeni z IR mikroskopom, bodisi s točkovnim ali matričnim IR 
detektorjem velikosti do 128x128 točk z možnostjo kemijskega upodabljanja vzorca z ločljivostjo do 1 mikrometra.  
Primeri uporabe obsegajo raziskave materialov in meritve na področju znanosti o življenju. 

 
Naš partner: Agilent Technologies 

  

Raman spektroskopija  

Raman spektroskopija je nedestruktivna spektroskopska metoda ki omogoča analizo sestave in homogenosti 
vzorcev, analizo kemijske in kristalne strukture, stresa in napak v materialih, monitoring reakcij in transformacij ter 
kemijsko upodabljanje vzorca in konfokalno analizo večplastnih sistemov. 

Uveljavlja se na številnih področjih, med drugim pri raziskavah materialov, forenzičnih preiskavah, v geologiji, 
restavratorstvu, znanosti o življenju in farmaciji. 

Naš portfelj instrumentov in opreme za Raman spektroskopijo obsega: 

- Raman spektrometre sklopljene z optičnim mikroskopom s prostorsko ločljivostjo do 0,1 mikrometra 

- Raman spektrometre sklopljene z AFM mikroskopom z nanometrsko prostorsko ločljivostjo. 

- Modularni Raman spektrometri za analize makro področij in monitoring reakcij in transformacij v povezavi s 
fiberoptičnimi Raman sondami. 

 Naš partner: Horiba Scientific 

  

XRF – rentgenska fluorescenčna spektroskopija in LIBS – laser induced breakdown spectroscopy  

• Ročni prenosni XRF in LIBS spektrometri za identifikacijo in analizo kemijske sestave kovinskih in nekovinskih 
(samo XRF) materialov 

• Stacionarni laboratorijski ED XRF spektrometri za analizo sestave trdnih, praškastih in tekočih vzorcev 

• XRF spektrometri za meritev debeline kovinskih plasti, namenjeni kontroli končnih izdelkov ter procesov pri 
proizvodnji tiskanih vezij, galvanskih postopkih, razgradnji elektronskih komponent in podobno. 

 Naša partnerja: HITACHI High-Tech in Horiba Scientific 

  

Karakterizacija delcev – velikost in oblika  

Velikost delcev je ena od ključnih lastnosti zrnatih in praškastih materialov, emulzij in suspenzij in bodisi določa 
fizikalne lastnosti in namembnost materialov oz. je merilo učinkovitosti proizvodnih procesov in kakovosti 
materialov. 

Naš portfelj obsega instrumente z različnimi metodami disperzije vzorca in principom meritve: 

- analizator velikosti delcev v razponu 50 nm do 5 mm, delujoči na principu statične laserske difrakcije 

- analizator velikosti in oblike delcev v razponu 0,8 – 30 mm, delujoči na principu dinamične slikovne analize 

- analizator velikosti nano-delcev v razponu 0,3 nm do 8 um in zeta potenciala, delujoči na principu dinamične 
laserske difrakcije 

 Naša partnerja: Horiba Scientific in Retsch Technology 

  

https://www.agilent.com/en-us/products/dissolution
http://www.dissoguard.com/
https://www.agilent.com/en-us/products/ftir/ftir-benchtop-systems
http://www.horiba.com/scientific/products/raman-spectroscopy/raman-spectrometers/raman-microscopes/details/xplora-tm-plus-124/
https://hha.hitachi-hightech.com/en/
http://www.horiba.com/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/
http://www.horiba.com/scientific/products/particle-characterization/
http://www.retsch-technology.com/products/dynamic-image-analysis/


Merilniki pH, gostote in refraktometri  

 Namizni in prenosni merilniki pH, prevodnosti in koncentracije ionov 

 Prenosni merilniki gostote 

 Prenosni merilniki lomnega količnika 

 Naš partner: Mettler Toledo 

  

Centrifuge, mešalniki, grelniki, termostati  

 Laboratorijske centrifuge, ambientne in z možnostjo hlajenja, različni hitrostni razredi 

 Vortex, nagibni in orbitalni stresalniki 

 Grelni magnetni mešalniki in laboratorijski grelni bloki 

 Rotavaporji in turbo-koncentratorji 

 Termostatirane kopeli in cirkulacijski termostati 
 

 Naša partnerja: Ohaus in Labtech 

  

Analizatorji CS in NOH  

Analizatorji ogljika in žvepla ter kisika, dušika in vodika v kovinskih in nekovinskih vzorcih, delujoči na principu 
sežiga ali taljenja vzorca ter sočasni analizi nastalih plinov z metodami IR spektroskopije ali toplotne prevodnosti.  

Različni modeli Horibinih CS in NOH analizatorjev z različnimi nivoji avtomatizacije so prilagojeni zahtevam tako na 
področju raziskave materialov kot tudi za redno kontrolo produktov in procesov v industrijskem okolju. 
 

 Naš partner: Horiba Scientific 

  

Priprava vzorcev, sinteza peptidov, kompozitna analiza, kemijska sinteza  

Oprema za pripravo vzorcev s kislinskim razklopom za analizo elementov z metodami optične spektroskopije 
vključuje različne mikrovalovne sisteme. Kislinski razklop vzorca poteka v mikrovalovnem sistemu v visokotlačnih 
posodah in pri višji temperaturi in tlaku.  

Oprema obsega tudi sistem za pripravo vzorcev s pomočjo ekstrakcije s topili, mikrovalovne žarilne peči, sistem za 
določanje vlage, maščob in proteinov v vzorcih ter mikrovalovne sisteme za sintezo in biokemijo. 

Prednosti zgoraj naštete opreme so: bistveno večja učinkovitost in hitrost izvedbe procesa ob hkratni prijaznosti do 
uporabnika in okolja. 

 Naš partner: CEM 

  

Ambientni in industrijski monitoring zraka  

Online analizatorji plinov za določanje nizkih koncentracij (ppm/ppb/ppt) VOC, BTEX, žveplenih komponent, hlapnih 
PAH komponent,…  

Določanje komponent poteka na principu kromatografske ločitve komponent na koloni (GC) in detekciji na različnih 
vrstah detektorjev odvisno od aplikacije (PID, FID, TCD, FPD, MS, …).   

 Naš partner: Chromatotec 

  

Oprema za vzorčenje emisij in spremljanje onesnaženosti okolja  

Vzorčenje prašnih delcev na osnovi gravimetrične metode: oprema za vzorčenje delcev PM10 in PM2.5 v skladu s 
standardom EN12341, kompletna oprema za izokinetično vzorčenje v skladu s  standardom EN13284, … prenosni 
THC analizatorji za določanje skupnih ogljikovodikov na FID detektorju.  

 Naš partner: DadoLab in Ratfisch 

  

https://www.mt.com/int/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse.html
https://mec.ohaus.com/en-mec/
https://www.labtechsrl.com/en/products
http://www.horiba.com/scientific/products/elemental-analyzers/
http://cem.com/acid-digestion
http://www.chromatotec.com/Home-Home-17.html
http://www.dadolab.com/
https://www.ratfisch.de/en/


TOC/TN analizatorji, VOC in SVOC vzorčevalniki  

Analizatorji za določanje ogljika (TOC) v vodnih vzorcih, z možnostjo dodatnega modula za določanje dušika (TN) 
in/ali modula za trde vzorce.  

Instrumenti za VOC vzorčenje na principu Headspace ali Purge&Trap tehnologije in SVOC avtomatiziran sistem za 
pripravo vzorcev po QuEChERS metodi za določanje pesticidov v hrani.  

 

 Naš partner: Teledyne Tekmar 

  

Spektrometri, detektorji in optične komponente  

Horiba Scientific je vodilni svetovni proizvajalec uklonskih mrežic, optičnih komponent, detektorjev in spektrometrov 
različnih karakteristik in namena uporabe - od komponent, ki sestavljajo optične instrumente številnih proizvajalcev 
do spektrometrov najvišjega kakovostnega razreda z lastno blagovno znamko.  

Posebna skupina so vakkumski spektrometri za globoko UV spektralno področje, že od 1 nm. 
 

 Naš partner: Horiba Scientific 

  

Karakterizacija površin - spektroskopska elipsometrija  

Spektroskopska elipsometrija je nedestruktivna in brezkontaktna tehnika, ki temelji na merjenju sprememb 
polarizacije svetlobnega žarka, pri prehodu skozi prozorne plasti in po odboju od površine vzorca. 

Uporablja se za raziskave lastnosti površin, mejnih plasti in tankih filmov ter določevanje parametrov kot so debelina 
plasti v razponu od 1 A do 30 mikrometrov, lomni količnik, absorpcijski koeficient in hrapavost površine. 
 

 Naš partner: Horiba Scientific 

  

Vse za vakuum  

Kvalitetne komponente za vakuumski sistem na enem mestu: črpalke za grobi, srednji in visoki vakuum, vakuumski 
merilniki, komponente in merilniki netesnosti.  

 Naš partner: Agilent Vacuum Technologies 

  

Laboratorijski generatorji plinov  

Laboratoriji se vedno pogosteje odločajo za zamenjavo jeklenk z generatorji plinov. Izpostavimo lahko ključne 
faktorje za to odločitev: zanesljivejše delovanje ter boljša ponovljivost analitskih instrumentov, preprosta uporaba, 
drastično izboljšana varnost v laboratoriju, ter cena, ki upraviči nakup prej kot v 18. mesecih.  

- Generatorji vodika – neprekinjeno zagotavljajo čistost vodika >99,99995%, pod pritiskom do 6,9 bar 

- Generatorji dušika – čistost dušika >99,999%, pretoki do 117 L/min ter možnost vgrajenega kompresorja 

- Zero Air generatorji – ultra čist zrak brez organskega materiala.  

- Kombinirani generatorji – združujejo vse prednosti generatorja dušika z Zero Air generatorjem 

 Naš partner: Parker Domnick Hunter 

 

Beležke: 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.teledynetekmar.com/
http://www.horiba.com/scientific/products/components/
http://www.horiba.com/scientific/products/ellipsometers/
https://www.agilent.com/en/products/vacuum-technologies
http://ph.parker.com/us/29601/en/gas-generators-dhf

