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Refraktometry automatyczne serii RFM900.  

 Wyposażone w pryzmat pomiarowy o nowatorskiej 
geometrii, umożliwiający połączenie szerokiego zakresu 
pomiarowego z płaską, łatwą do umycia tacą pryzmatu. 

 Przeznaczone specjalnie dla firm farmaceutycznych, 
petrochemicznych, producentów substancji zapachowych i 
smakowych i innych branż wymagających pomiarów w 
zakresie szerszym niż aparaty serii RFM300+. 

 Spełniają wymogi GLP i wielu norm branżowych, w tym 
m.in.: Farmakopei; FDU CFR21 cz. 11; OIML; ASTM D 
5006, 1747, 2140, 1218. 

 Skale pomiarowe: współczynnika refrakcji (RI), cukrowa 
(Brix)*, 17 skal z wewnętrznej biblioteki aparatu, możliwość 
definiowania własnych skal użytkownika. 

 Automatyczna kompensacją temperatury (dla skali Brix*, 
wzorców AG i zdefiniowana przez użytkownika) lub pomiar 
bez kompensacji. 

 Wbudowany układ termostatujący oparty na elemencie Peltiera o dużej mocy. 

 Inteligentny układ kontroli temperatury zapewniający szybką reakcję na zmianę temp. pryzmatu pomiarowego. 

 Zapewnienie stabilizacji termicznej próbki poprzez ustawienie odpowiedniego opóźnienia czasowego lub 
wyświetlenie ostatecznego wyniku pomiaru po uzyskaniu stabilnego odczytu wartości mierzonej i/lub 
temperatury (funkcja SMART). 

 Kompensacja błędów spowodowanych zamianami temperatury optycznego układu pomiarowego z 
wykorzystaniem wieloelementowego układu śledzenia temperatury wewnątrz aparatu 

 Możliwości wszechstronnego konfigurowania aparatu do potrzeb użytkownika. 

 Definiowane przez użytkownika „metody” pomiarowe umożliwiające szybkie przełączenie refraktometru do 
konfiguracji odpowiedniej dla aktualnie mierzonej próbki. 

 Weryfikacja poprawności pomiaru z możliwością definiowania jej rodzaju i akceptowanego zakresu akceptacji. 

 Unikalny wskaźnik jakości pomiaru. 

 Funkcja automatycznego pomiaru po zamknięciu pokrywy. 

 Pomiar jednokrotny lub ciągły. 

 Rejestr (pamięć) 700 pomiarów z możliwością prezentacji w postaci tabeli na ekranie aparatu. 

 Bezpłatne oprogramowanie służące do transferu wyników z pamięci aparatu jak i sterowania refraktometru z 
komputera PC. 

 Kalibracja układu optycznego (bez próbki), kalibracja „zera” i kalibracja skali pomiarowej.  

 Duży czytelny wyświetlacz i 4 przyciski funkcyjne ułatwiają szybkie „nawigowanie” po menu aparatu. 

 Przystosowane do automatycznej współpracy z polarymetrami B+S w systemie oznaczania czystości roztworów 
cukru.   

 Dostęp do poszczególnych poziomów menu i kalibracji chroniony hasłami PIN. 

 Identyfikacja próbki oraz operatora. 

 Możliwość uproszczonej identyfikacji użytkownika za pomocą czytnika plakietek identyfikacyjnych. 

 Pamięć i raporty kalibracji z możliwością wydruku zgodnego z GLP. 

 Bezobsługowe, diodowe źródło światła (589 nm) o trwałości co najmniej 100.000 godzin. 

 Pryzmat pomiarowy ze sztucznego szafiru, o wysokiej odporności na zarysowania. 

 Łatwa do czyszczenia, płaska taca pryzmatu pomiarowego wykonana ze stali nierdzewnej. 

 Szczelna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i zalanie obudowa z poliuretanu pozwala na bezpieczne 
stosowanie aparatu na hali fabrycznej, bezpośrednio przy linii produkcyjnej. 

 Zegar czasu rzeczywistego. 
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 Całkowicie izolowany obieg powierza zapewniającego wymianę ciepła elementom Peltiera. To unikalne 
rozwiązanie chroni wnętrze aparatu (a zwłaszcza optyczny układ pomiarowy) zarówno przed wpływem 
warunków zewnętrznych (zapylenie, wilgoć) jak i możliwością wahań temp. wywołanych pracą układu Peltiera. 

 Złącze Centronics i 2 złącza RS232 umożliwiają podłączenie drukarki, komputera PC oraz innych urządzeń (np. 
czytnika kodów paskowych lub polarymetru). 

 Opcjonalne oprogramowanie BeerSmart do określania zawartości alkoholu w piwie. 

 Wymiary (dług./ szer./ wys.): 330 / 205 / 190 mm. 

 Waga: 5,5 kg 

 Zasilane bezpiecznym napięciem 12 V za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza. 

 Dostarczany w komplecie zasilaczem, zapasowymi filtrami układu termostatowania, 3 plakietkami 
identyfikacyjnymi, oprogramowaniem do komputera PC, instrukcjami obsługi po polsku i angielsku oraz 
deklaracją zgodności.  

 

Model: RFM960 RFM970 

Zakres pomiarowy: 
Współczynnik refrakcji (RI): 
Skala cukrowa (Brix)*: 

 
1,30 – 1,70 

0 - 100 

 
1,30 – 1,70 

0 - 100 

Rozdzielczość: 
Współczynnik refrakcji (RI): 
Skala cukrowa (Brix)*: 

 
0,0001 

0,1 

 
0,00001 

0,01 

Dokładność: 
Współczynnik refrakcji (RI): 
Skala cukrowa (Brix)*: 

 
± 0,0001 

± 0,1 

 
± 0,00002 

± 0,02 

Dodatkowe skale pomiarowe: 

16 skal w wewnętrznej bibliotece aparatu, m.in.: 
Zeiss, Oescsle (CH) i (D), Babo (KMW), Baume, Probable Alcohol, Chlorku sodu, 

HFCS (42, 55 & 90%), Butyro, oraz 
skale definiowane przez użytkownika i wprowadzane z klawiatury aparatu lub z 

użyciem oprogramowania PC. 

Automatyczna komp. temp.: 
Skali cukrowej (Brix)*: 
Roztwory wzorcowe AG 
Zdef. przez użytkownika: 

 
- w zakresie 5 – 80° C 
- TAK 
- TAK 

Czas pomiaru: Minimum 4 s (zależnie od warunków pomiaru i przyjętych kryteriów i stabilizacji). 

Kontrola stabilności próbki: 
Bez kontroli, opóźnienie, powtarzalność wybranego parametru, „smart” 

(definiowane odrębnie dla każdej metody pomiarowej) 

Zakres termostatowania:  Od 0°C lub 10° C poniżej temp. otoczenia (od mniejszej z tych wartości) do 80° C 

Dokładność pomiaru temp.: ± 0,03° C 

Stabilność temp. próbki: ± 0,05° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -  Skala cukrowa i automatyczna kompensacja ekstrapolowane według danych ICUMSA. 
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