
Korzyści:

Oszczędność czasu

Łatwy w użyciu

Przenośny

Bezpieczny

Szybki i dokładny wynik wyświetlany w ciągu kilku
sekund.

Zaprojektowany do używanie przez operatorów nie
posiadających specjalistycznego wykształcenia.
Analizator jest w pełni automatyczny i nie wymaga
wkładu od operatora.

Mały i lekki pozwala na szybką identyfikację
materiałów w terenie lub w zakładzie sortującym.

Brak konieczności przygotowywania próbki lub
wykonywania testu palności. Technika NIR jest
szybka, bezpieczna i nie niszczy próbki.

Materiały z tworzyw sztucznych są stosowane do produkcji szerokiej gamy produktów (od zabawek po meble).
Każdego roku tony tworzyw sztucznych są wyrzucane i zajmują ogromną przestrzeń na wysypiskach śmieci
w całym kraju. Coraz częściej materiały te są odzyskiwane przetwarzane i ponownie wykorzystywane przez
konsumentów oraz przemysł. Recykling staje się wyzwaniem ze względu na złożony problem sortowania
i przetwarzania. Wiele miast i gmin zachęca mieszkańców do sortowania odpadów zawierających tworzywa
sztuczne. W wyniku tego procesu mieszanka różnych plastików jest przewożona do sortowni, gdzie są
rozdzielane i przetwarzane. Aby uzyskać odpowiednią jakość przetworzonego produktu końcowego,
wszystkie tworzywa muszą być dokładnie zidentyfikowane i odpowiednio posortowane.

Thermo Scientific oferuje niezwykłe narzędzie do szybkiego screeningu i identyfikacji różnych typów tworzyw
sztucznych. Ten podręczny i lekki analizator (1.25 kg) jest w pełni autonomicznym spektrometrem bliskiej
podczerwieni (NIR) pozwalającym na dokładną analizę w kilka sekund.

Thermo Scientific
microPHAZIR PC

Podręczny analizator tworzyw sztucznych

Identyfikacja tworzyw sztucznych
i polimerów jest krytycznym krokiem
podczas sortowania i recyklingu odpadów
poprodukcyjnych i konsumpcyjnych.
Thermo Scientific oferuje analizator
microPHAZIR PC, wydaje i dokładne
narzędzie do identyfikacji polimerów
podczas segregacji odpadów.
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Specyfikacja Thermo Scientific microPHAZIR PC

IRtech
® ul. Wyżynna 8H 30-617 Kraków

tel. /12/ 267 37 74 fax /12/ 268 11 81
info@irtech.pl

www.irtech.pl

Specyfikacja produktu

Zakres spektralny 1600-2400 nm (6250-4100 cm-1)
Czas pomiaru < 3 sekundy
Metoda pomiaru Współczynnik odbicia dyfuzyjnego
Waga 1.25 kg
Obudowa Wysoce odporna na kurz i zapylenie

Źródło
Żarówka wolframowa, bezpieczna dla operatora oraz
badanej próbki

Przechowywanie
danych

Wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej pamięci
i mogą być przesłane do komputera

Interfejs USB
Temperatura pracy 5 do 50°C
Zasilanie Baterie: 2 litowo-jonowe baterie (4,5 godziny pracy)

Identyfikacja typowych tworzyw sztucznych:
PLA, PET, PP, PS, ABS, PI, PSO, PE, PPS, TPV, PTT,PC, PMP, PBT, PA (nylon), PETG, SAN, EVA, PB,
PPO, CA, PMMA, PUR, PI, PVC, PLA, Jonomery, Terpolimery styrenu, Elastomery, POM, Nylon+ABS

MicroPHAZIR jest pierwszym w pełni
podręcznym analizatorem do
identyfikacji tworzyw sztucznych.
Wynik analizy jest jednoznaczny i nie
wymaga żadnej interpretacji ze strony
operatora.MicroPHAZIR PC jest
dostarczany wraz z gotową do użycia
biblioteką.
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