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A dpUNION Representadas

A dpUNION é uma empresa brasileira especializada em Instrumentação Analítica e Cientifica, 
que atua no mercado há mais de 30 anos ampliando horizontes e visando qualidade nos 
processos de vendas e pós-vendas, marcados pelo compromisso com a inovação e busca 
contínua de novas tecnologias e soluções aos seus clientes. 
Com sua sede em São Paulo, conta com uma estrutura de 1000m² de área útil, incluindo 
um auditório com capacidade de até 40 pessoas onde são realizados eventos para clientes, 
parceiros e colaboradores, sempre buscando aperfeiçoamento e atualização de técnicas 
e produtos comercializados. Conta ainda com showroom, sala de reunião multimídia, 
laboratórios de calibração e manutenção. 
A dpUNION atua nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Controle de Qualidade, 
Nanotecnologia, Biotecnologia, Farmacêutica, Química, Física, Óleo e Gás, Segurança do 
Trabalho, entre outras, prestando serviços com excelência e ética para indústrias, centros de 
pesquisas e universidades.
O Laboratório de calibração é acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro 
para calibração NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0530, para as seguintes áreas: Físico 
-  Químico em “Detectores de Gases”, Vazão Volumétrica de Gás a Baixa Pressão em “Bombas 
de Amostragem de Poeira, Acústica e Vibrações em Microfone, Medidores de Nível Sonoro, 
Filtro de Oitavas e Frações, Calibrador de Nível Sonoro e Audiodosímetro. 
O nosso jeito não foi inventado, foi vivido, aprendido, construído nas relações com parceiros 
que acreditam nas nossas escolhas e compartilham nossos valores.
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A LGR desenvolve e fabrica os mais precisos e robustos Analisadores de Gases 
para pesquisa de ponta e monitoramento de ambiental. São várias opções para 
laboratório ou campo, capazes de identificar diversos Traços de Gases: C2H2, 
C2H6, CH4, CO, CO2, H2S, HCl, HF, NH3, NO, NO2, N2O, OCS, O2, VOC, H2O(v).
Os modelos ultra portáteis são simples de usar, feitos em embalagem 
compacta, à prova de queda e pequena o suficiente para ser transportada a 
bordo de aeronaves (tamanho aprovado pela TSA).
Por sua portabilidade, o modelo UGGA é ideal para detectar vazamentos, 
realizar estudos de solo ou medir Gases do Efeito Estufa em qualquer lugar.

Analisador de Traços de Gases

O LWIA - Analisador de Isótopos de Agua Líquida - fornece medições de δ2H, 
δ17O e δ18O de água em amostras de vapor líquido. As medidas são relatadas na 
velocidade inigualável de até 800 injeções/dia. Com o procedimento operacional 
típico (6 injeções por amostra), esta taxa de medição produz até 30 amostras de 
referência. Para maior desempenho, a LGR oferece o LWIA no pacote Enhanced 
Performance, incorporando controle térmico exclusivo para medidas ultra 
estáveis   com precisão, exatidão e desvio sem igual, validado em laboratórios 
líderes em todo o mundo. Outros Isótopos disponíveis: N2O (δ15N, δ17O, δ18O), CO2 
(δ17O, δ18O, δ13C), CH4 (δ

13C).

Analisador de Isótopos

Análise elementar não destrutiva com a flexibilidade de uma ampla gama de tipos 
de amostras, com preparação mínima e sem necessidade de revestimento, ideais 
para: perícia criminal, controle de qualidade industrial, análises de materiais 
de eletrônica e de amostras geológicas. Os analisadores Orbis (Micro-EDXRF) 
incorporam a detecção rápida e simultânea multi-elemento de raios X com a 
sensibilidade para analisar a partir de partes-por-milhão (ppm). Possibilitam realizar 
análises em pequenas amostras, com análises de imagem em amostras maiores, 
com todos os benefícios e simplicidade de um analisador XRF. Sistema de bancada, 
pode medir elementos de Na à Bk em condições ambientes ou em baixo vácuo.

Nova Solução sem Fio desenvolvida para as indústrias de laticínios para monitorar 
a atividade acidificante de fermentos lácticos por observação contínua de pH. 
O instrumento utiliza sondas digitais multiparâmentos (transmite dados para 
o receptor), fazem simultaneamente 03 medições em um único canal: pH, 
temperatura e redox em tempo real onde os dados são analisados pelo software. 
Destinado as indústrias de lacticínios (iogurtes, queijos, especialidade, entre 
outras), bem como a qualquer indústria que exija monitoramento contínua dos 
parâmetros citados acima. O equipamento cumpre as especificações técnicas da 
norma ISO 26323 (Determinação da Atividade de Acidificação de Culturas Lácteas 
por Medição Contínua de pH).

Espectrômetro de Fluorescência de Raios X Portátil

iCinac Wireless 

Quadrupolo HD em aço inox, barras arredondadas feitas com tolerância 
micrométrica montadas em um suporte de cerâmica para geração de um 
campo hiperbólico. Construção em aço inox permite a determinação de Hg sem 
efeito memória.
PlasmaQuant® PQ9000 - Espectrômetro compacto de emissão óptica de alta 
resolução e plasma indutivamente acoplado (HR-ICP-OES) para análises 
multielementares, equipado com banco óptico de alta resolução do tipo 
echelle, totalmente controlado por computador e autoamostrador (opcional).

Plasmaquant® MS - Espectrômetro de Massa com 
Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS)

Espectrômetro de absorção atômica que possui os atomizadores de forno de grafite 
e chama, realinháveis e controlados por software. Os componentes do banco óptico 
são fabricados pela Carl Zeiss e possuem uma garantia estendida de 10 anos.
Monocromador tipo Czerny-Turner, otimizado para máxima transmissão de luz.
Duas distâncias focais, seleção de fenda e comprimento de onda automatizada.
Simples e duplo feixe real para os modos de chama e geração de hidretos, 
selecionada via software. Fluxo de gases e ignição da chama controlados via 
software.  Possibilidade de introdução de fluxo de oxidante auxiliar para uso de 
solventes orgânicos.

NovAA 400P - Espectrômetro de Absorção 
Atômica com Chama e Forno de Grafite

Determinação direta do TOC, NPOC, TC, TIC e POC (indireta) em amostras de 
água. TC/TOC em amostras sólidas quando integradas à técnica de duplo forno ou 
modulo HT 1300 para altas temperaturas. Atualização para analises de nitrogênio 
total. Conformidade com normas internacionais pertinentes: ISO, EN, DIN, EPA, 
ASTM, USP, FDA e farmacopeias. Exporta dados de forma automática (LIMS e 
Excel), manual de gerenciamento, auditoria e assinaturas eletrônicas de acordo 
com a FDA 21 CFR parte 11.
Faixa de detecção: 4 ppb a 30.000 ppm, mesmo sem diluição de amostra.

Multi N/C 3100 - Analisador de Carbono 
Orgânico Total (TOC)

Especificamente desenvolvido para determinação de Cloro, Enxofre e Nitrogênio em 
amostras sólidas e pastosas. Determinação automática de parâmetros para carbono 
total, enxofre total, cloro total, TIC, TOC, EC e BOC. Determinação rápida e fácil em 
amostras orgânicas e inorgânicas. Possui Programa operacional auto-explicativo 
MultiWin, monitoramento e ajustes de todos os parâmetros importantes do sistema, 
verificação do desempenho analítico do sistema de qualidade das análises, relatórios 
configuráveis de acordo com as necessidades do usuário, biblioteca digital com 
aplicações para análises de rotina e especiais, além de dispor de rápida adaptação para 
diferentes tipos de amostras.

Multi EA 5000 - Analisador Elementar de Carbono, 
Cloro, Enxofre e Nitrogênio
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O Attension Theta é um medidor ângulo de contato avançado e versátil 
para medidas altamente precisas de ângulo de contato estático e dinâmico, 
rugosidade de superfície 3D, energia livre de superfície, tensão superficial 
e interfacial e reologia interfacial. O design totalmente modular facilita 
a mudança de configurações ideais para o seu experimento, tornando 
desnecessário ter múltiplos instrumentos para diferentes fins. Possibilita 
medidas em altas pressões, medidas de ângulo de contato sem o efeito da 
rugosidade, entre outras.

BIOLIN/ATTENSION - Tensiômetro Ótico

Os Tensiômetros de Força Attension são utilizados em pesquisa, desenvolvimento 
e controle de qualidade para o estudo de superfícies e interfaces. Eles irão ajudá-
lo a caracterizar suas superfícies de forma fácil e precisa, economizando tempo 
e recursos valiosos. Permitem uma ampla gama de aplicações, desde pesquisa 
avançada até controle de qualidade rápido. Graças à versatilidade, você pode 
obter a combinação de recursos que melhor atendam às suas necessidades. São 
complementados com uma gama de acessórios para acomodar uma série de 
aplicações.

BIOLIN/ATTENSION - Tensiômetro de Força

A mais ampla gama de Cubas de Langmuir, Langmuir-Blodgett e Sistemas de 
Caracterização LB do mercado.
A KSV NIMA ainda oferece ferramentas de caracterização, incluindo KSV 
NIMA ISR (Reômetro de Cisalhamento Interfacial, KSV NIMA PM-IRRAS (FT-
IR reflexivo com modulação polarizada), KSV NIMA BAM (Microscópio de 
Ângulo de Brewster) e KSV NIMA SPOT (medidor de Potencial de Superfície) 
para medir as propriedades viscoelásticas, orientação molecular, composição 
química e visualização de filmes, além de modelos de DipCoaters de 
diferentes tamanhos.

BIOLIN/KSV NIMA - Cuba de Langmuir-Blodgett

A Q-Sense fornece uma imagem completa das suas interações de superfícies 
moleculares através de: Superior Precisão, Infinitas Possibilidades, facilidade de 
uso. Instrumentos são baseados na tecnologia de MICROBALANÇA DE CRISTAL 
DE QUARTZO COM MONITORAMENTO DE DISSIPAÇÃO (QCM-D), técnica sensível 
de experimentos em tempo real para monitorar e caracterizar filmes finos sobre 
uma superfície em termos de adsorção, dessorção, interações moleculares e 
propriedades estruturais. Com a tecnologia QCM-D, dois parâmetros - frequência e 
dissipação - são monitorados simultaneamente, à medida que camadas moleculares 
se formam na superfície do sensor. 

BIOLIN/QSense - Balança de Cristal de Quartzo

A Bionavis desafia os limites da tecnologia e permite medições em superfícies 
incluindo polímeros, grafeno, nanopartículas e células vivas, entre outras.  
MP-SPR expande os substratos disponíveis do tradicional revestimento em 
ouro, dextranos e outros polímeros finos de celulose, PS, PET, PMMA, SiO2, 
TiO2, Al2O3, ITO, grafeno, CNT, Pt, Pd e outros, indo  além deste limite até 
micrômetros. Medições de propriedades de camadas: índice de refração, 
espessuras, densidade, recobrimentos de superfícies, dilatação, dispersão 
óptica e interações moleculares: Cinética, afinidade, concentração, adsorção/
absorção, adesão, eletroquímica.

Ressonância Plasmômica de Superfície (SPR)

A Brimrose desenvolve soluções únicas utilizando espectrômetros de 
infravermelho próximo óptico-acústico (AOTF NIR) portáteis, de bancada e de 
processos industriais, farmacêuticos e alimentícios, entre outros.
Com mais de 35 anos de existência, forte presença e experiência em corporações 
industriais globais, é líder em fabricar dispositivos óptico-acústico para controle 
de processos e sistemas de detecção de infravermelho, dividindo várias patentes 
com a NASA.
Com vários tipos de modelos e para os mais diversos setores, esta técnica 
espectroscópica é rápida, simples e não utiliza reagentes.

Infravermelho Próximo (NIR)

Espectrômetros  de massa para os desafios analíticos mais prementes de hoje. 
Inovações como Trapped Ion Mobility (TIMS), com varredura a laser de 10kHz 
para MALDI-MS Imaging que oferece fidelidade de pixel real (10 µm de resolução 
espacial) e tecnologia de resolução eXtreme FTMS (XR) capaz de revelar as 
assinaturas Isotopic Fine Structure (IFS) estão levando a pesquisa científica 
para novas alturas.
Os Espectrômetros  de massa BRUKER permitem que os cientistas façam 
descobertas inovadoras e obtenham informações mais profundas.

Espectrômetro de Massa (MS)

B i o Nav si
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É usado principalmente para determinar o poder calorífico dos combustíveis 
sólidos e líquidos, incluindo petróleo, carvão, coque, produtos alimentares e 
produtos de biomassa. 
O valor calorífico é uma característica crucial para cada substância. Essa 
técnica é amplamente aplicada em usinas de energia, minas de carvão, 
metalurgia, indústria química, inspeção comercial, pesquisa científica, etc. 
Capacidade de controlar 2 Unidades utilizando apenas 1 Computador 
AS 1038.5, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN 15400, GB 
/ T 213, GB / T 30727, ISO 1928, ISO 9831

5E-C5500 - Calorímetro automático

O analisador de enxofre por infravermelho 5E-IRS II é usado para determinar o 
teor total de enxofre pela absorção infravermelha, que é amplamente aplicado 
em usinas de energia, minas de carvão, metalurgia, indústria química, inspeção 
comercial, pesquisa científica, etc.
Possui uma estrutura única de estanqueidade do gás para evitar o efeito do SO2 
no ar.
De fácil operação, a informação da massa da amostra pode ser enviada 
automaticamente para o computador.
Botão exclusivo de “Início Rápido” para simplificar a operação.

5E-IRS II - Analisador de enxofre por infravermelho 

Equipamento para fazer o monitoramento automático da temperatura de deformação 
do cone em cinzas de carvão, cinzas de biomassa e pós de moldagem, que são críticas 
para o bom funcionamento da caldeira e para evitar escória e incrustação. Possui uma 
estrutura única para 15 amostras. 
O dispositivo de remoção de pó de pressão positiva patenteado garante manutenção 
zero do vidro de isolamento térmico.
Atmosfera de Análise Opcional: misto de CO/CO2 ou H2/CO2, ou o método do envelope 
de carbono, podem ser selecionados para atmosfera oxidante fraca, atmosfera 
oxidante forte e atmosfera redutora fraca, conforme necessidade do usuário.

5E-AF4115 - Analisador de Cinzas

O 5E-MAG6700 (Analisador Termogravimétrico, TGA) é usado para determinar a 
umidade, cinzas, matéria volátil no carvão, coque, biomassa, calcário e minério de 
ferro, alimentos e alimentos para animais por meio de método termogravimétrico. 
Também pode determinar combustíveis residuais e cinzas residuais de acordo 
com ASTM, que é amplamente aplicado em usinas de energia, minas de carvão, 
metalurgia, indústria de alimentos, indústria química, inspeção comercial, pesquisa 
científica, educação, etc. Pode funcionar de forma simultânea e independente.

5E-MAG6700 - Analisador Termogravimétrico (TGA)

A versatilidade e a facilidade na utilização tornam a tecnologia da Bomba 
Peristáltica da Masterflex a solução preferida nos ambientes que necessitam de 
confiabilidade, precisão e segurança no processo de transferência, dosagem, 
amostragem e rotinas diárias com fluídos de diferentes características 
químicas e físicas. A abrangência no atendimento a diversos segmentos 
do mercado, facilita em oferecer uma configuração perfeita que atenderá a 
necessidade do cliente. As comparações provam que em condições reais a 
Masterflex estabelece o padrão de excelência.  

MASTERFLEX - Bomba Peristáltica de Alto e 
Baixo Fluxo

Possui diferentes configurações de bombas peristálticas para atendimento 
a diferentes segmentos do mercado, com precisão na dosagem, redução da 
pulsação, manuseio fácil e prático, diferentes motores para uma operação 
que atenda a sua aplicação, cabeçotes que atendem uma ampla variedade 
de dosagens, tubos de diferentes tamanhos e materiais fabricados.
A durabilidade e qualidade é uma marca registrada nos equipamentos 
Ismatec.

ISMATEC - Bomba Peristáltica de Baixo Fluxo

Linha completa de equipamentos, sobressalentes e acessórios para a 
eletroquímica, como pHmetros, ORP, Condutivímetros, TDS, Salinidade, 
Oxigênio Dissolvido, Íon Seletivo, Turbidímetros e Colorímetros. Abrangência 
em diversos ambientes, tais como laboratório, produção e áreas externas, onde 
há modelos de bancada, portátil e bolso. Há aplicações a diversos segmentos 
de mercado como: química, controle ambiental, tratamento de água, alimentos, 
agricultura, hidroponia, farmacêutica, biotecnologia, desenvolvimento, 
entre outros. Temos modelos com até 03 anos de garantia. A Oakton possui o 
equipamento para a sua aplicação.

OAKTON - Medidor de pH, Condutividade, 
Oxigênio Dissolvido

Stable Temp oferece equipamentos essenciais para o laboratório, tais como 
fornos, estufa de secagem, refrigeradores e freezers, incubadoras, agitadores 
magnéticos (com ou sem aquecimento), bloco de aquecimento (seco), banhos 
e circuladores, entre outros. Há diversas configurações para atendermos 
as inúmeras aplicações. Fornecimento de sobressalentes e acessórios. 
Equipamentos com até 03 anos de garantia. A confiabilidade e desempenho 
garantem a decisão de aquisição dos equipamentos da Stable Temp.       

STABLETEMP - Agitador Magnético



Inovação tecnológica é nosso compromisso

1312

Jenway possui diversas configurações de espectrofotômetros e fluorímetros, 
oferecendo soluções práticas e usuais para as aplicações em diversos 
segmentos do mercado. Metodologia, software, acessórios, entre outros, 
podem complementar as configurações para atendimento às diversas 
aplicações nas rotinas diárias nos laboratórios. A praticidade no manuseio e a 
interpretação dos resultados confirmam que os equipamentos da Jenway são 
confiáveis e precisos. Há modelos com 03 anos de garantia. Consulte – nos 
para oferecermos uma configuração que melhor atenderá a sua necessidade.

JENWAY - UV-Vis

As centrífugas são instrumentos que utilizam a força centrífuga para separar 
partículas coloidais ou substâncias de diferentes densidades, para remover 
a umidade, para microfiltração ou para simular efeitos gravitacionais. Há 
inúmeras configurações de rotores, tubos de diferentes tamanhos e volumes, 
refrigeração e acessórios complementares. Opções em manuseio analógico e 
digital. Baixo ruído durante a sua operação. Equipamento robusto com excelente 
custo benefício. Consulte – nos para configurarmos um modelo que atenderá a 
sua necessidade e aplicação.

A PVT 400/1000 Full Visibility foi desenvolvida para o estudo de fase de fluidos 
de reservatório como GOR de petróleo bruto, óleo volátil, condensado de gás, gás 
sob condições de alta pressão e temperatura, deposição de asfaltenos e estudos 
de hidratos de gás. Sua célula motorizada pode ser posicionada para medir 
bubble Point, Dew Point, interface gás-líquido e revertida para estudos de óleo 
ou gás. Oferece visibilidade total da interface de fluidos em tempo real graças a 
uma janela adicionada a uma câmera CCD. Totalmente customizável, dispõe de 
diferentes combinações de temperatura e pressão e diversos opcionais. Criada 
pela Sanchez Technologies, é um best-seller e possui mais de 100 unidades 
instalada em todo o mundo.

Projetada para garantir uma recombinação adequada de amostras de gás e óleo 
em alta pressão e alta temperatura, o operador pode carregar amostras de até 
1500 ml na célula e submetê-la em condições de aquecimento e pressurização. 
A recombinação é feita pela agitador magnético e rotação manual da célula, 
com opção para rotação automática. A supervisão de todos os parâmetros de 
pressão, volume e temperatura são feitas através do Falcon®Software. Montado 
em uma estrutura robusta equipada com rodas para facilitar a movimentação no 
laboratório e ser associada a diferentes sistemas PVT.

CFS-700 Sanchez Corelab - O Core Flooding é um teste comum para a 
determinação da permeabilidade da rocha com diferentes fluidos, incluindo o 
petróleo, que fluirá através dela. O sistema básico executará:
• permeabilidade relativa líquido / líquido de estado instável, bem como 
permeabilidade monofásica• testes de recuperação avançada de petróleo EOR 
(inundação de água secundária e terciária, injeção de polímero)• um medidor de 
gás para medição de permeabilidade relativa do gás / líquido do estado instável 
de inundação de gás miscível • um separador de fluido para medir e monitorar 
os fluidos produzidos no reservatório 

Centrífuga Core Flooding System CFS700 

Recombination Cell 1500/1000

Célula PVT 400/1000 

Os ciclos térmicos da PCRMax oferecem uma excelente estabilidade de 
temperatura com a tecnologia mais inovadora disponível no mercado, incluindo 
conexão com USB, verificação de segurança através do dispositivo QR Code 
e monitoramento remoto. Os diferentes modelos de bloco de aquecimento 
e acessórios complementam as configurações exigidas. A facilidade no 
manuseio e a tela sensível ao toque (Touch Screen) permitem uma operação 
de simples funcionalidade. Consulte – nos para configurarmos um modelo que 
atenderá a sua necessidade.

PCR - Termociclador

A Masterflex possui inúmeras formulações de Tubos onde as dimensões (externa 
e interna) são fator significante e determinante no fluxo de bombeamento. 
Pressão, vácuo, temperatura do líquido, variáveis químicas e físicas também 
são fatores que são levados em consideração no desenvolvimento do produto, 
garantindo a excelência no desempenho, seja qual for a aplicação. Possuímos 
inúmeras certificações internacionais para utilização em diversas normas 
existentes. 

MASTERFLEX - Tubos e Mangueiras

Corelab é especialista na indústria do Petróleo através de serviços: 
Descrição de Reservatório (Análises de Núcleo de Rochas e Fluidos de 
Reservatórios, Inspeção, Testes); Aperfeiçoamento de Produção (Serviços 
de Diagnósticos, Testes de Fluídos, Sistemas de Perfuração); Gestão de 
Reservatórios (Soluções integradas de reservatórios e monitoramentos), e 
através da fabricação de sistemas: Preparadores de Amostras; Centrífugas 
Programáveis com Imagens; Sistemas PVT; Porosímetros; Permeâmetros; 
Saturadores de Fluidos; Core Holders; Scanners de Gamma e Raios X; 
Detectores de propriedades elétricas e resistivas e etc.

Sistemas para Análise e Exploração de Petróleo

TM

TM

TM

TM
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Os Liquefatores de Nitrogênio Cryomech centram sua concepção robusta 
e versátil nos princípios da Gifford-McMahon Cryocooler. O sistema 
modular pode ser comprado com filtros se uma pureza ≥ 98% é necessária. 
Projetados para ser móveis e aptos para a maioria dos locais dos usuários. 
Produzem nitrogênio líquido diretamente do ar atmosférico usando 
avançada tecnologia de membrana. Todos os liquefatores incluem: Dewar 
para armazenamento em aço inoxidável. As capacidades de produção de 
nitrogênio líquido são de 10 a 240 litros por dia, e operam 24 horas por dia, 
de forma confiável, e com segurança.

Gerador de Nitrogênio Líquido (Liquefator)

O FROG-4000TM da Defiant Technologies é um micro sistema de detecção de 
benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) e outros compostos orgânicos 
voláteis (VOC) na água, ar e solo.
O detector é um PID em miniatura (10,6 eV). O nome químico e a concentração 
podem ser visualizados na tela LCD do FROG-4000, ou o usuário pode 
assistir o tempo de cromatografia em tempo real em um computador. FROG-
4000TM inclui um cartão micro-SD para armazenar resultados do campo. O 
equipamento separa os componentes em menos de 5 minutos. 

Cromatógrafo Gasoso Portátil (GC)

A EXTREL fabrica Espectrômetro de Massa Quadrupolo de altíssima tecnologia. 
Desde 1964, os instrumentos da Extrel foram reconhecidos por seu excepcional 
desempenho, confiabilidade e flexibilidade, complementados pela aplicação 
mais abrangente, além de excelente suporte técnico. Mercados: Mercados 
aduaneiros, clusters, Biomoléculas, Nanopartículas, Energia/Biocombustíveis, 
Ambiental/Atmosférico, Análise de gases industriais, Pesquisa de 
Materiais, Produção de metais, Petroquímica, Farmacêutica/Biotecnologia, 
Semicondutores, entre outros.

Espectrômetro de Massa

Inovador, poderoso, acessível. O elipsômetro de comprimento de onda 
multidimensional FS-1™ da FilmSense usa LEDs de longa duração e um detector 
elipsométrico sem peças móveis para fornecer medidas confiáveis, rápidas 
e muito precisas de filmes finos em um sistema compacto e fácil de usar. A 
espessura da maioria de filmes finos transparentes de 0-1000nm pode ser 
determinada com precisão e exatidão excelentes em apenas 1 segundo. As 
constantes óticas n & k e outras propriedades do filme podem igualmente ser 
medidas em muitas amostras.

Elipsômetro

O Reference 3000 é um potenciostato de alto desempenho e alta potência, adequado 
para pesquisadores que estudam baterias, células de combustível ou supercapacitores. 
Também é adequado para experiências de eletroquímica física em geral que exigem 
altas tensões e altas correntes. Para aplicações de corrente muito alta, o Reference 
3000 pode ser conectado com nosso Reference 30K Booster.
O Reference 3000 está totalmente equipado para realizar espectroscopia de 
impedância eletroquímica até 1 MHz. O traçado de contorno de precisão fornece um 
olhar detalhado sobre o desempenho que você pode esperar do seu instrumento em 
situações do mundo real. Os resultados incluem o cabo da célula.

Potenciostato/Galvanostato/ZRA

Potenciostatos/Galvanostatos/ZRA de altíssimo desempenho, controlados por 
computador e de design inovador. Utilizando processamento de sinal digital, é a primeira 
empresa cujos instrumentos utilizam a amostragem sub-harmônica na linha completa. 
Esta tecnologia permite que os instrumentos Gamry façam medições de impedância 
eletroquímica sem a necessidade de hardware adicional. 
Se você está procurando um potenciostato com todas as características capaz 
de realizar todas as técnicas para aplicações como eletroquímica física, corrosão 
eletroquímica, teste de bateria, teste de células de combustível, teste de células solares 
e desenvolvimento de sensores, então Interface 1010E é o potenciostato certo para você.

Potenciostato/Galvanostato/ZRA

A CRAIC Technologies™ é especializada no desenvolvimento de soluções superiores 
de microanálise UV-Vis-NIR e Raman. 
Combinando microscopia óptica de alta resolução com espectroscopia (UV-Vis-
NIR ou Raman), a CRAIC garante excelente qualidade de resultados em diversas 
áreas, tais como: pesquisa em ciência de materiais, química, física, ciência forense, 
metrologia de semicondutores, controle de qualidade de óptica e monitores de 
tela plana, testes de carvão e de vitrinita, cristais de proteína e pesquisa na área 
de visão com futuras aplicações adicionais sendo testadas por seus cientistas de 
aplicações à todo o tempo.
    

Microespectrofotômetro UV-Vis-NIR e Raman

Instrumentos de medição de tamanho de partículas e potencial zeta de colóides 
concentradas (60% volume), utilizando as técnicas de eletroacústica de 
multifrequência e atenuação ultrassônica. Aplicações em materiais industriais 
e científicos tais como : cerâmicas, tintas (látex), wafers de semicondutores, 
eletrodos de células de combustível, estabilidade de emulsões, controle 
de aglomeração de partículas, determinação de ponto isoelétrico, efeito 
de comportamento de carbonato de cálcio, monitoramento do efeito de 
dispersantes, recobrimentos e outros. 

Analisador de Tamanho de Partículas e Potencial 
Zeta
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O Medidor de Índice de Fluidez mi40 da Goettfert com seleção automática de 
pesos pode conduzir seus testes de acordo com a ISO1133 e ASTM D 1238, 
procedimento B, bem como a ISO1133 e ASTM D 1238 procedimento C para 
o padrão “Meia Altura / Meio Diâmetro” e procedimento D para o teste “FRR” 
Relação de Índice de Fluidez e ASTM D3364. Sendo possível realizar também 
o procedimento A manualmente. Os testes podem ser feitos tanto com uma 
carga (Single Load Mode) ou com várias cargas em um mesmo enchimento do 
barril. (Multiple Test Load Mode).

Gatan é o fabricante líder mundial de instrumentação usado para aprimorar 
e ampliar a operação e o desempenho de microscópios eletrônicos. O nome 
Gatan é reconhecido e respeitado em toda a comunidade científica mundial e 
tem sido sinônimo de produtos de alta qualidade e tecnologia líder da indústria.
São mais de 50 anos de experiência projetando e fabricando instrumentos e 
produtos que permitem e promovem aplicações em microscopia eletrônica, 
incluindo: câmeras de última geração, filtros de energia de geração de 
imagens, catodoluminescência, equipamentos de preparação de amostras e 
outros produtos e soluções.

Índice de Fluidez

Instrumentação para Microscopia 

R

A HEL é uma empresa especializada em Reatores, Biorreatores e sistemas 
químicos para pesquisas em escala pré-piloto. Fornece ferramentas automáticas 
e manuais para processos de P & D de processos para clientes nas indústrias 
farmacêutica, química fina e petroquímica, bem como na pesquisa acadêmica.
Especializada em Hidrogenação & Ferramentas para Catálise, Cristalização 
e Caracterização de Partículas, Desenvolvimento Paralelo de Processo, 
Segurança & Calorimetria,  Sistemas de Reatores de bancada , Biorreatores & 
Fermentadores simples e múltiplos.

Reatores e Biorreatores

Hiden Isochema é líder mundial na concepção e fabricação de instrumentos de 
sorção para aplicações de pesquisa, desenvolvimento e produção em ciência 
de materiais e campos relacionados.
Possui uma gama de instrumentos gravimétricos e manométricos totalmente 
automatizados para determinar o equilíbrio e a cinética da absorção de gás 
e vapor por materiais sólidos e líquidos. Uma completa linha de produtos 
que inclui analisadores dinâmicos de absorção de vapor (DVS), analisadores 
inovadores dedicados e sistemas exclusivos de permeação e controle climático.

A Gold APP Instruments Corporation China é uma empresa de alta 
tecnologia especializada na fabricação de analisadores de gás de adsorção. 
Os equipamentos realizam a área superficial específica em mesoporos e 
microporos, isotermas de adsorção e dessorção, análise de tamanho de poros, 
picnômetria de gás hélio, analisador de densidade, analisador de sorção em 
alta temperatura e pressão, degaseificador e preparador de amostra. Permiti 
a caracterização precisa e confiável de materiais em pó e porosos: baterias 
e materiais de células de combustível, catalisadores heterogêneos, produtos 
farmacêuticos, cerâmicas, carbonos, zeólitas, cosméticos, aeroespacial, 

Análise de Sorção

Gold App

Videomicroscópio Digital 3D Hirox com ensaio não destrutivo para amostras e peças 
grandes, analises micro e de alta magnificação, podendo configurar magnificações 
de até 7.000X.
O Equipamento é fabricado no Japão com altíssima tecnologia de observação em 
2D, 3D, ângulos diferentes, sistema de rotação da amostra em 360º graus, Filmes e 
Imagens com Alta Resolução.

Vídeo Microscópio 3D

Reômetros capilares modulares e versáteis com 1, 2 ou 3 barris de teste, conta 
com opcionais de Condutividade Térmica, PVT, Die Swell e diversos orifícios 
capilares e dimensões de pistão, com sistema para proteção de corrosão (Testes 
em PVC). Os testes podem ser controlados com alta precisão tanto pela pressão 
ou pela força aplicada na amostra. Dispõe de software preparado para análise 
dos dados realizando as correções dos mais diversos modelos reológicos.

Mais de meio século de experiência e desenvolvimento contínuo com análise 
reológica, são incorporados na linha de extrusoras e equipamentos de testes 
reológicos da Goettfert. As extrusoras da série “X-trude” são compactas e 
projetadas para aplicação em laboratório para medir e produzir polímeros. 
A extrusora pode ser equipada com múltiplos transdutores de pressão e 
sensores de temperatura. A taxa de cisalhamento, a tensão de cisalhamento 
e a viscosidade são exibidas continuamente. A nova série X-trude vem com as 
extensões de torque X-trude 300, 600 e 1400nM. 

Rheograph - Reômetro Capilar de Alta Pressão

Extrusora 

R

R
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O SU3500 tem uma inovadora Fonte de Elétrons e Sistema de Detecção de 
Sinais para fornecer imagens incríveis e desempenho analítico. Projetado para 
uma ampla gama de aplicações, de amostras biológicas à materiais avançados.
A tecnologia Hex-Bias oferece alto brilho em baixa aceleração e o detector UVD 
é otimizado para imagens com baixas pressões.
Operação intuitiva: GUI e funções rápidas de auto otimização imagem                                
(7 segundos).
Função Imagem Stereoscopic: Aponte e clique para perfeita observação de 
imagem “3D” em tempo real.

SU3500 VP-SEM - MEV com Pressão Variável

A série TM4000 tem Tecnologia de ponta que redefinem um MEV de Bancada.
A nova geração do MEV de Bancada Hitachi integra facilidade de uso, imagem 
otimizada e alta qualidade de imagem, mantendo o design compacto dos bem-
sucedidos produtos da série.
A série TM4000 é uma solução para obter facilmente imagens de alta qualidade 
e gerar relatórios rapidamente permitindo um fluxo de trabalho eficiente.
Amostras até 80mm de diâmetro e 50mm altura.
O Sistema de vácuo permite rápida troca de amostras e geração de Imagens e 
Relatórios em apenas alguns minutos!

TM4000 / TM4000Plus - MEV de Bancada com 
Pressão Variável

O FlexSEM1000 proporciona uma imagem sem paralelo e desempenho analítico 
em uma configuração Amigável e Compacta. 
Prezando a eficiência, o FlexSEM1000 possui um design compacto que pode ser 
instalado em espaços limitados. 
Projetado para atrair do usuário Iniciante ao Especialista para uma ampla gama de 
aplicações de materiais biológicos à materiais avançados.
O FlexSEM1000 emprega um sistema com detector de alta sensibilidade e resolução 
de 4nm. O Novo Sistema incorpora uma lente objetiva de baixa aberração e um 
sistema de polarização exclusivo que permite uso de alta corrente de emissão.

FlexSEM1000 - MEV COMPACTO com Pressão Variável

O Inovador MEV-FEG Analítico SU5000 permite uma transição simples entre os 
modos de Alto Vácuo e Pressão Variável. 
O EM Wizard é um sistema para imagens que vai além das condições predefinidas 
básicas. Sua facilidade de uso abre uma nova porta para Pesquisa de Materiais, 
Desenvolvimento e Áreas além de nossa imaginação.
O SU5000 mudou o conceito de operação do MEV-FEG. 
A inovadora tecnologia assistida da Hitachi, conhecida como EM Wizard, oferece um 
novo nível de operação e controle. Seja um Especialista ou Iniciante, o resultado será 
sempre o mesmo: imagens em nano-escala de alta qualidade na ponta dos dedos!

SU5000 - Schottky FE-SEM

DSC com sensor de desempenho superior e a maior sensibilidade/reprodutibilidade 
do mercado (0,05 microWatts), e novo forno, com parede de isolamento tripla, com 
estrutura de arrefecimento que suprime a influência da flutuação da linha de base. 
Software completo, que permite a programação de modulação de sinal e cálculos de 
calor específico, pureza, cinética e etc. Faixas de temperatura de -150 a 725º C e altas 
taxas de aquecimento e resfriamento, resfriamento com uso de LN2 ou Cooler Elétrico, 
opções de amostrador automático de 50 posições, chaveador de gases automático e 
exclusivo sistema de câmera de visualização de amostras em tempo real (RV-1DX), que 
permite salvar imagens em cada ponto e gerar um filme acelerado do teste completo.

DSC 7000 Series - Calorímetro de Varredura 
Diferencial/Exploratório

Sistema Modular de Termogravimetria Simultâneo (TG) e análise Térmica Diferencial 
(DTA) com Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) de alta performance. 
Mínimas alterações de nível de peso são detectadas e medidas com extrema 
precisão por sistema de equilíbrio de balança horizontal digital e termopares duplos 
de alta sensibilidade. Para faixa de ambiente a 1500º C, com controle de fluxo de 
gás de purga automatizado e opção de amostrador automático de 50 posições. 
Sistema disponibiliza também o acessório (RV-3TG) com câmera de visualização de 
amostras em tempo real até 1000º C, com a criação de biblioteca de imagens de 
cada ponto e criação de filme acelerado para visualiação de todo o teste.

STA 7000 Series (TG-DTA-DSC)

DMA de desempenho excepcional para medições de propriedades viscoelásticas em 
semi-sólidos com 20N de força disponível. Software e desenho do porta amostra de 
aperto intuitivo, com opções usuais de: Duplo e Simples Cantilever, Tensão e Tensão de 
Mola, 3 Point Bending, Compressão, Cisalhamento e Cisalhamento em Filmes. Garras 
permitem uma operação simples, desde uma simples fibra até uma amostra em formato 
específico, com monitor e curva de Lissajous, modos de oscilação sintética, possibilitando 
a visualização de deformação de amostras. Acessório (RV-1DMA) com câmera de 
visualização de amostras em tempo real que permite a criação de filme acelerado de 
todo o teste. Temperatura ambiente a 600º C com ar forçado, e -150°C a 600º C com LN2.

DMA 7100 - Analisador Dinâmico Mecânico

Analisador Termo-Mecânico de alta sensibilidade, para medir uma vasta variedade 
de amostras, incluindo amostras de películas finas e pequenas, uma vez que o 
método de medição total não tem restrições de formato.
O sistema pode ser utilizado para pressionar, penetração ou o modo de tensão, 
basta trocar a sonda, permitindo medir expansão térmica, penetração, tensão-
deformação e outros. Inclui uma linha completa de opções, como uma unidade 
de arrefecimento automático que garante a facilidade de utilização e medição de 
alta precisão e faixas de -170 a 600º C ou ambiente a 1500º C, com controle de 
umidade e vácuo.

TMA 7000 Series - Analisador Termo-Mecânico
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O ArBlade 5000 com Feixe de Ion Ar tem uma taxa duas vezes mais rápida para alto 
desempenho, reduzindo drasticamente o tempo de processamento da preparação 
do “Cross-Section”. O IM4000 tem duas configurações em um único instrumento, 
“Cross-Section” e “Flat Milling” trocando apenas o Porta Amostras.
O IM4000Plus, refrigeração ativa do Estágio de Amostras para “Cross Section” 
com um Dewar de NL conectado para remover com eficácia a indução de Calor 
pelo Feixe de Ions.
O IM4000 com Air Protection para que amostras preparadas em condições 
especiais sejam transferidas sob condições de vácuo após o Polimento Ionico.

ArBlade5000 / IM4000Plus - Ion Milling System

O ZONECleaner é uma ferramenta fácil de usar, para remover a contaminação 
por hidrocarbonetos em amostras de microscopia eletrônica, garantindo as 
melhores informações possíveis de suas amostras para SEM ou TEM.
As superfícies da amostra são inevitavelmente contaminadas com 
hidrocarbonetos devido à preparação ou armazenamento da amostra. 
O ZONECleaner Limpador/Dessecador, remove suavemente essa contaminação 
para revelar a verdadeira superfície de suas amostras. 
O dispositivo está disponível em dois modelos: ZONESEM e ZONETEM.

ZONECleaner - Limpador de Amostra

A linha de fluorescência de Raios X (XRF) da Hitachi traz o que há de mais 
revolucionário em análise RoHS e medidas de espessura. Seu detector de 
alta contagem e a seco permite análises de amostras com mapeamento ultra 
rápido, medidas de multi-ponto continuamente, alta precisão espacial, medidas 
de espessura microscópicas, inspeção de metais pesados (RoHS), análise 
de contaminação e de elementos leves. Equipado com sistema automático 
de aproximação da amostra, previne danos ao detector garantindo seu 
funcionamento por muito tempo. Possui câmera CCD de alta resolução e até 6 
filtros selecionáveis através de software. 

Fluorescência de Raios X (XRF)

A nova Série de FE-SEM Regulus é composta por quatro modelos: 
Regulus8100/8220/8230/8240.
Com o novo Sistema Óptico-Eletrônico, a Série Regulus possui resolução 
de até 0,9nm nos modelos Regulus8220/8230/8240 e 1,1nm no modelo 
Regulus8100, uma melhoria de ~ 20% na resolução a 1kV.
A Série Regulus usa uma Fonte de Emissão de Campo a Frio (CFE) otimizada 
para imagens de alta resolução a baixas tensões de aceleração. 
Este emissor CFE permite ampliar imagens de alta resolução até 2.000K X*1.

REGULUS CFEG-SEM - Cold Field Emission

O SU9000 tem Sistema Ótico-Eletrônico único, a amostra fica entre as partes 
superior e inferior da peça polar da lente objetiva, garantindo resolução SE 
0,4nm @30kV e 1,2nm @1kV sem necessidade de desaceleração ou 0,8nm com 
desaceleração.
O uso combinado do Filtro Super ExB com detector superior permite filtrar e 
coletar energia de sinal SE e LA-BSE, suprimindo artefatos de carga e mostrando 
detalhes topográficos, o detector superior recebe seletivamente sinais HA-BSE, 
fornecendo informações de topografia e diferenças de orientação cristalográfica.           
• EELS SU9000EA           • F-STEM/DF-STEM          • Camera de Difração

SU9000 – CFEG-SEM - Cold Field Emission

O HT7800 RuliTEM é um Microscópio Eletrônico de Transmissão de 120kV com 
múltiplas configurações, incluindo uma lente de Alto Contraste e uma lente de 
Alta Resolução.
Este avanço inovador permite um fluxo de trabalho altamente eficiente e muitas 
aplicações especializadas.
A Lente Objetiva Dual-Mode Hitachi permite fácil observação sob baixa 
ampliação, Alto Contraste, Alta Resolução, tudo em um único microscópio.
Automatização de imagens, Tomografia 3D, STEM, EDX, “in situ” e outras opções 
disponíveis para uma ampla gama de aplicações.

HT7800 RuliTEM 120kV

O HF5000 é o novo TEM 200kV que combina Alta Tecnologia Hitachi High-Tech TEM 
e Técnicas (STEM) para alcançar a resolução espacial no nível sub-angstrom (Sub-Å 
~ 0.1nm). 
Desde Pesquisa de nanomateriais avançados e dispositivos eletrônicos até P&D e 
Controle de Qualidade, houve aumento nas demandas para melhorar tanto a resolução 
de imagem espacial como a análise elementar. 
Em resposta, a Hitachi High-Tech desenvolveu o CFE-TEM HF5000, equipado com 
um Corretor de Aberração Esférica, que simultaneamente obtém imagens de alta 
resolução Sub-Å e análises de alta sensibilidade em uma única plataforma TEM 200kV.

HF5000 CFEG TEM/STEM 60-200kV

A série de AFMs da Hitachi traz precisão, qualidade, confiabilidade e 
praticidade em sua operação e manutenção, permitindo uma grande variedade 
de análises numa mesma plataforma.
Através da função Auto Tuning, o equipamento é capaz de monitorar a topografia 
da amostra, área de varredura e cantilever, determinando automaticamente a 
melhor condição de operação através de um único clique!
Através do modelo AFM5300E, é possível fazer imagens com controle de 
atmosfera, possibilitando medidas em ar, líquido, alto vácuo, umidade 
controlada ou alta temperatura.

Microscópios de Força Atômica (AFM)
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Desde 1948, a Meeco produz analisadores de gases pelo método eletrolítico de 
alta qualidade para a indústria. As áreas principais são: produtores de gás natural 
e industrial e os seus distribuidores, fabricantes de gases industriais que querem 
monitorar o conteúdo de umidade para atender às especificações da indústria 
de gás puro e seco, serviços públicos, empresas químicas e petroquímicas, 
usuários de gás ultra-alta pureza, empresas de energia elétrica que devem 
eliminar a umidade em seus sistemas de ar para evitar a corrosão, fabricantes de 
semicondutores que necessitam controlar a umidade nos gases de alta pureza 
utilizados para garantir a qualidade dos circuitos impressos, entre outras.

A MicruX desenvolve plataformas microfluídicas inovadoras, sensores 
eletroquímicos baseados na Tecnologia Lab-on-a-Chip (LOC) para pesquisa e 
atividades industriais. Eletrodos baseados em filmes finos de alta resolução 
para interfaces eletroquímicas compatíveis com esses eletrodos. Os ELETRODOS 
INTERDIGITADOS (IDE) são microeletrodos com uma abordagem interdigitada. 
Design de célula circular para melhor adaptação da queda da amostra. Útil para 
impedância, células de combustível e mais.

Analisador de Umidade em Gases

Eletrodos Interdigitados para eletroquímica

A IONTOF fabrica instrumentos inovadores para análise de superfície com diferentes 
linhas de produtos para ToF-SIMS (Time-Of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometers) 
e LEIS (Low-Energy Ion Scattering).
TOF.SIMS 5 é um sistema flexível e de alta precisão que permite a análise de 
praticamente todos os tipos de amostras, tornando-o a ferramenta SIMS mais flexível 
no mercado.
Qtac é um instrumento de alta sensibilidade que proporciona caracterização elementar 
e estrutural da camada atômica superior, fornecendo informações valiosas em muitas 
áreas: semicondutores, metais, polímeros, células de combustível e biomateriais.

A preocupação nas condições de utilização da água potável proporciona 
monitoramento, tratamento e reuso da mesma. A Horiba possui instrumentos para 
as diversas rotinas diárias onde os parâmetros usuais são disponíveis para medições 
como: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, potencial de oxi–redução 
(ORP), totais de sólidos dissolvidos (TDS), salinidade e íons seletivos.  

Equipamento de Manuseio Fácil e Intuitivo, compacto e robusto, eletrodo com sensor 
do estado de uso e resistente a quebra na ponta, função de estabilidade da medição 
para registro e leitura, mensagem de diagnósticos de erros – facilitando a solução do 
problema.

Entre os diversos analisadores de umidade da Meeco, o AquaVolt e o AquaVolt+ se 
destacam pela tecnologia precisa e livre de calibração para a análise de traços de 
umidade em várias aplicações:
Requisitos da Farmacopéia Européia para análise de umidade em gases medicinais, 
gases de processo industrial em produção, gás industrial em vários estágios de 
purificação do produto, operações de enchimento de cilindros, ar de instrumento 
utilizado em sistemas pneumáticos, gases de proteção usados na soldagem, entre 
outros.

O secador de LyoDry bancada pro Freezer incorpora todas as funcionalidades do 
LyoDry padrão compacto. Substitui o liofilizador Modulyo Freeze plenamente, mas 
com funcionalidades aprimoradas. Este design robusto inclui uma parede plana, 
condensador de gelo de aço inoxidável com dreno traseiro montado na parte frontal e 
conexão USB. O banco LyoDry foi originalmente projetado como um substituto direto 
para o secador de congelamento de bancada Edwards Modulyo®. Muitos acessórios 
de secagem Modulyo padrão (por exemplo, câmara de acrílico, acessórios de 
secagem de bandejas, etc.) são diretamente intercambiáveis, oferecendo economia 
significativa de custos se apenas o condensador precisar ser substituído. Escolha 
entre uma variedade de acessórios LyoDry para acomodar materiais a granel, frascos, 
frascos e ampolas.

Análise de Superfície (ToF-SIMS)

Medidor de pH para Bancada – LAQUA 

Aquavolt/Aquavolt+

Liofilizador

Há décadas os Sistemas de Banhos Termostáticos JULABO são a referência 
no controle térmico, temporização de aquecimento e resfriamento, faixas 
de temperatura de – 95 a + 400ºC, sendo a solução ideal para quase todas as 
tarefas no controle térmico externo e interno, inclusive para calibração. Os 
Banhos termostáticos são amplamente utilizados para a pesquisa de base, 
testes de materiais, equipamentos técnicos e outros e soluções funcionais para 
o trabalho diário. Os chillers devido ao seu alto rendimento são uma alternativa 
ao mesmo tempo econômica e compatível ao meio ambiente em relação ao 
resfriamento com água da torneira. 

Banho Termostático

A KRÜSS Optronic é muito conhecida pela sua alta precisão em instrumentos 
de medição. Com mais de 200 anos de existência, é a mais antiga empresa de 
fabricação de instrumentos ópticos existente, fornecendo produtos inovadores 
de alta tecnologia, robustez, precisão e exatidão para obtenção de resultado 
de qualidade incontestável para diversas aplicações e demandas. Dentro seus 
produtos, possuímos polarímetros (automáticos e manuais), refratômetros 
(digitais, Abbe, portátil e de bancada), densímetro, fotômetro de chama e ponto 
de fusão até 400°C, tanto para operação “stand-alone” quanto controlados por 
computador via software ou LIMS.

Polarímetro, Refratômetro e Densímetro
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Geradores de Gases de alto desempenho para laboratórios. Técnicas que exigem 
fluxo de gases como Cromatografia, Análise Térmica, LC-MS, entre outras, usam 
grande quantidade de cilindros que geram gastos e tomam muito espaço. Os 
Geradores de Gases da PEAK resolvem esse problema. Compactos e de alta 
tecnologia, geram N2, H2 e Ar Zero a purezas que podem chegar a 99,9999%. 
Entre os principais destaques, estão a linha PRECISION, INFINITY e GENIUS. 
Alto desempenho e extrema segurança.

Gerador de Gases (Ar Zero, Nitrogênio e Hidrogênio)

Picosun é a empresa líder no fornecimento de equipamentos de alta qualidade para 
recobrimento com filmes finos através de Deposição de Camadas Atômicas (ALD – 
Atômic Layer Deposition).
Com grande expertise em ALD, a história da Picosun remonta ao nascimento da 
própria tecnologia ALD. Dr. Tuomo Suntola, que inventou a patenteou o método ALD 
na Finlândia em 1974, é membro do Conselho Diretor da Picosun, e Sven Lindfors, 
Diretor de Tecnologia, possui décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas 
ALD desde 1975.

Deposição de Camada Atômica

O GPC-IR é um GPC de Alta Temperatura ou Cromatógrafo de Exclusão de Tamanho (GPC 
/ SEC) dedicado à análise de poliolefinas com detector de infravermelho como detector 
primário. Duas opções estão disponíveis: IR4, para medição de concentração e composição 
de ramificação de cadeia curta ou carbonilas, ou IR5 MCT termelétrico, para composição 
de ramificação de cadeia curta com alta sensibilidade, sem necessidade de nitrogênio 
líquido. Ambos os detectores podem ser integrados no sistema sem linha de transferência, 
conseguindo a melhor sensibilidade sem comprometer a qualidade da cromatografia. A 
configuração pode ser completada por um viscosímetro incorporado de quatro capilares e 
uma Detector por Dispersão de Luz de Ângulo Múltiplo da Wyatt Technology.

GPC-IR - GPC de Alta Temperatura para Poliolefinas

A Polymer Char introduziu o IVA em resposta à necessidade do mercado de um 
instrumento confiável e automatizado para análise de viscosidade intrínseca de 
materiais poliméricos, que às vezes pode exigir temperaturas até 200ºC para 
dissolução. O IVA baseia-se na plataforma QC recentemente desenvolvida, que 
necessita de uma área de bancada reduzida. É um viscosímetro relativo de duplo 
capilar, robusto, combinado com um extrator automático de alta temperatura de 
confiabilidade demonstrada em várias aplicações. Como opção, o detector de 
infravermelhos IR4 também pode ser adicionado.

IVA - Analisador de Viscosidade Intrínseca

Microtox® Test System é baseado no uso de bactérias luminescentes Vibrio Fischeri, que 
produzem luz como um subproduto do seu metabolismo.
A inibição do seu metabolismo, como pela toxicidade, resulta na diminuição da 
luminescência.
Quanto maior a toxicidade, menor e a produção de luminescencia.
Com mais de 600 artigos científicos e mais de 2.000 Equipamentos vendidos no mundo 
inteiro, o Sistema Microtox ® foi reconhecido em todo o mundo como o método padrão para 
avaliação da qualidade da água, ISO Standard Method (11348-3:1998), ASTM Standard 
Method (D5660-96) e incluídos no Standard Methods para Análise de Água e Esgoto. 

Analisador de Toxidade em Água

Os Sistemas de Bombas de Infusão (Seringa) da New Era fornecem uma solução 
para diversas aplicações, tais como infusão, extração e controle de fluxo. 
Possuem interface com o computador e opções avançadas de programações. 
São diversas configurações, sobressalentes e acessórios para atender a sua 
necessidade. A New Era possui um Dispensador Peristáltico compacto e de fácil 
manuseio. Excelente custo benefício, onde os equipamentos possuem valores 
competitivos no Mercado. Consulte – nos para configurar o modelo que melhor 
atenderá a sua aplicação.

Bomba de Seringa

O Pulsar é um espectrômetro de RMN de bancada de 60MHz de alta resolução, 
fornecendo espectros de RMN 1D e 2D de alta qualidade de 1H, 19F, 13C e 31P.

Pulsar usa imã permanente, o que significa que não requer nem hélio líquido 
nem nitrogênio líquido. Shimmer automático e avançado produz um campo 
magnético altamente homogêneo. Software intuitivo, leva o usuário diretamente 
pelo processo de aquisição e tratamentos dos dados, que são processados com 
o software Mnova. A conveniência e o alto desempenho do Pulsar significa que 
você obtém o poder da espectroscopia de RMN em seu próprio laboratório. 

Pulsar 60MHz Benchtop NMR

O analisador de Ressonância Magnética  MQC  mede o óleo, a água, o flúor e 
a gordura sólida em uma variedade de amostras e normalmente é usado para 
garantia e controle de qualidade.
A análise usando o MQC  leva de alguns segundos a alguns minutos. Como os 
sinais de RMN são gerados a partir de todas as partes da amostra, não apenas 
a superfície, mesmo que sejam opacas, são garantidas medidas mais precisas. 
As medições de RMN não danificam a amostra de forma alguma, de modo 
que as amostras podem ser mantidas para medições repetidas ou para serem 
analisadas usando outras técnicas.

MQC - Analisador de Ressonância Magnética - 
5MHz e 23MHz
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PSS é dedicada a cromatografia líquida macromolécular em materiais, síntese, 
bem como a prestação de serviços e fornecimento de eluentes aquosos e 
orgânicos, com excelentes produtos, oferece soluções de fácil uso para CQ e 
P & D para análise de macromoléculas e apoio especializado. Fornece GPC em 
diversas configurações com as mais diversas opções de detectores. Fornece 
também GPC/SEC para alto e baixo peso molecular, padrões e serviços de 
análise especializados para universidades, institutos de pesquisa, petroquímica 
e empresas farmacêuticas. 

Cromatografia de Permeação em Gel (GPC)

Por mais de 35 anos Particle Sizing Systems oferece aos clientes soluções 
para seus problemas de dimensionamento de partículas. Com produtos de 
capacidades únicas, desde medições de nanopartículas a partículas de microns 
de diâmetro, com potencial zeta e peso molecular, para as mais diversas 
aplicações como: microbolhas, liposomas, testes de filtros, ponto isoelétrico, 
parenterais, proteinas, nanopartículas, tintas e revestimentos, contaminações, 
emulsões e materiais de polimento mecânico (abrasivos) e etc.

Analisador e Contador de Tamanho de Partículas 
e Potencial Zeta

PSL Rheotek é fabricante de Tubos Capilares (Viscosímetros de Vidro), 
Padrões de Viscosidade de Óleo Mineral ambos certificados UKAS, também 
especializada na fabricação de sistemas de medição de viscosidade 
cinemática automática de produtos petrolíferos, polímeros, polpa de papel 
e celulose, de acordo com os métodos internacionais ISO / DIN / ASTM / IP 
com resultados em acordo com as especificações mundiais.

Viscosímetro Automatizado

™

Fabricante de Espectrômetros Raman portáteis e de bancada, a Rigaku oferece 
equipamentos para identificação de compostos químicos em amostras líquidas, 
sólidas e pós, de forma rápida, prática e extremamente eficiente, sem que haja 
necessidade de abrir a embalagem do produto, seja ela barrica, frasco âmbar 
ou saco plástico.
Dois modelos disponíveis: Progeny, unidade portátil à bateria com laser de 
excitação de 1064nm. Possui acessório que o transforma em unidade de 
bancada. Progeny X2, unidade de bancada com dois comprimentos (785nm e 
1064nm), atendendo diferentes necessidades dos usuários.

Espectrômetro Raman

Um “Barril Eletrônico” deve registrar informações críticas do que ocorre dentro do 
barril para que seja possível monitorar e melhorar o desempenho da linha de envase 
em questão de higiene, qualidade, consumo de energia, matéria prima, insumos de 
limpeza entre outros. As informações do Barril Teste devem ser fáceis de coletar, 
interpretar e utilizar. Frequentemente muitas informações são novas e os gráficos 
não são bem interpretados pela cervejaria. Uma assistência detalhada na avaliação 
dos resultados extraídos pelo Rotech Keg é atualmente oferecido localmente pela 
dpUNION dispondo de profissionais treinados na fábrica, preparados para realizar 
todo o atendimento necessário no pós-venda. 

Sistema de Monitoramento de Envase de Barris

Tribômetros para testes físicos das principais características de materiais com 
opções de Nano e Micro Indentação, Testes de Riscos, Medições de Planicidade, 
Aspereza, Ondulação, Altura de Degraus, Defeitos de Superfície, Desgaste de 
Volume, Perfilômetro 3D, Tensão, Indentação em Alta Temperatura e outros. 
Sistemas modulares multifuncionais em diversas configurações conforme 
a necessidade do cliente. RTEC também oferece serviços de metrologia, 
manutenção e reparos. 

Tribômetros e Perfilômetros

A RuboLab  oferece equipamentos de laboratório de alta qualidade, focados 
na tecnologia de medição de sorção e áreas relacionadas. As aplicações 
são amplamente diversificadas, desde processamento de biogás até 
tecnologia médica ou armazenamento de gás. A caracterização de materiais 
correspondentes de sorvente geralmente ocorre por meio de métodos 
gravimétricos ou volumétricos. Análises em condiçoes extremas de toxidade, 
corrosão, alta pressao, baixa e alta temperatura.

Analisadores Manométricos de Sorção para Gás

Viscosímetros e reômetros rotacionais, de bancada e campo, versáteis, com ampla 
faixa de medição (próximo a água até semi-sólidos) que funcionam pelo princípio de 
torque/resistência (robustos e sem partes móveis sujeitas a desgaste), com opções 
variadas de geometrias, desde as básicas DIN e ISO, cilindros concêntricos, cone-
placa, placa-placa até as peças especiais para géis, cremes e pastas. Instrumentos 
para a maioria das aplicações em todos os segmentos, com opções de coleta de 
dados via computador a acessórios para controles de temperatura.

Reômetro Rotacional

proRheo
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A linha de produtos HALO combina precisão absoluta e confiabilidade 
comprovada, com resposta rápida em um dispositivo compacto e fácil de usar. 
Um processador de sinal digital e memória flash permitem a integração total do 
nosso sensor excepcional e tecnologia eletrônica. Com ampla faixa de medição, 
a linha HALO é capaz de fazer medições de umidade em gases até entre ppm 
e ppt. Não há necessidade de medições de linha de base - basta conectar uma 
linha de gás, energizar e observar o brilho da HALO!

Plataforma HALO 

Com faixas desde 1nm a 30mm, tanto em laboratório como em linha ou 
processo produtivo. Oferece seus instrumentos, divididos em 4 categorias: 
Difração a Laser, Imagens, Nanopartículas e em linha de processo, com 
sistemas e acessórios dispersores de produtos para aplicações especificas. 
Todos os instrumentos da linha tem desenho modular com soluções técnicas 
otimizadas para as necessidades e demandas específicas dos clientes de 
análises de pó seco, meio líquido em suspensões ou emulsões, também 
aerossois e dispositivos inalatórios. 

Tamanho, Formato e Distribuição de Partículas

A Specac, é justificadamente orgulhosa de sua qualidade no fornecimento 
de acessórios precisos e confiáveis de manuseio de amostras de IR e FTIR 
para instituições acadêmicas, industriais e de pesquisa em todo o mundo.  
Destacam-se os ATR’s, Prensas e o SurveyIRTM, um novo acessório de Micro-
espectroscopia FTIR projetado para fornecer a melhor experiência ao usuário 
para uma ampla gama de técnicas de microanálise

Acessórios para FTIR e XRF

Desenvolvido para a caracterização de partículas reais onde o formato em 
adição às informações de tamanho ganham cada vez mais importância, o 
QiCPiC trabalha na faixa de 1um à 20.000um baseado nas imagens geradas por 
uma câmera de alta velocidade de 450 frames/seg. Aero dispersões, sprays, 
suspensões e emulsões podem ser avaliados facilmente com seus acessórios 
intercambiáveis. Conta ainda com um software de fácil operação seguindo as 
normas FDA. CR21 Rule 11.    

QicPic - Formato e Tamanho de Partículas

Fundada em 2001, a Tiger Optics oferece uma grande variedade de analisadores de gás 
e monitores ambientais. Baseado na tecnologia Continuous Wave Cavity Ring-Down 
Spectroscopy (CW-CRDS), os equipamentos da Tiger possuem excelente capacidade 
de detecção, resposta, faixa dinâmica e precisão, e combinam auto-calibração 
contínua, facilidade de uso e são livres de partes móveis e consumíveis. Desde as mais 
limpas fábricas de semicondutores até os mais severos ambientes movidos à carvão, 
os analisadores da Tiger Optics trabalham para melhorar seus rendimentos, reduzir 
custos e aliviar os encargos de conformidade regulamentar.

Analisador de Umidade e Traços de Gases

Os ambientes de trabalho estão criando uma grande demanda por bombas de 
vácuo mais silenciosas. 
Projetado para manutenção fácil, a série VD torna a inspeção e o serviço de rotina 
extremamente simples, e pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações.
A Ulvac possui a mais completa linha de Bombas de Vácuo como: bombas de 
vácuo secas, bombas de vácuo com reforço mecânico, bombas de palhetas 
rotativas seladas a óleo, bombas de pistão rotativo seladas a óleo, bombas 
de difusão de óleo, bombas turbomoleculares, turbinas moleculares, bomba 
criogênica, bomba de pistões Sputter, etc.

Bomba de Vácuo

A série HELIOT 900 possui a velocidade de bombeamento mais rápida do mundo para 
o hélio e possui uma interface visual intuitiva e de fácil operação através da utilização 
de um tablet, oferecendo o melhor desempenho flexível para todas as suas aplicações 
em um teste de vazamento de hélio.
O HELIOT 900 possui uma velocidade de bombeamento muito rápida de 5L / seg através 
da utilização do ULTRA flow, que reduz o tempo de background do hélio, especialmente 
na verificação de vazamentos muito pequenos. A sensibilidade é melhorada quando o 
teste de vazamento é feito com sistemas de bombeamento diferencial.

HELIOT 900 – Detector de Vazamento de Gás Hélio

Especializada no desenvolvimento de soluções para a indústria de bebidas, a 
Steinfurth dispõe de uma grande variedade de equipamentos.
Desde os testes de laboratório como análise de carbonatação, teste de espuma 
em bebidas e unidade de Pasteurização bem como testes em embalagens dos 
quais, teste de impacto, teste de torque, pressão, explosão e desgaste em 
embalagens e tampas.

Controle de Qualidade para a Indústria de Bebidas
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Lynx EVO é um microscópio estéreo sem oculares avançado e de alta 
produtividade para tarefas detalhadas que exigem incrível visualização estéreo 
3D e de alta resolução. O Lynx EVO fornece excelente desempenho óptico com 
ergonomia inigualável para aprimorar sua produtividade. Possui ampliação de 
6x a 60x (máx. 240x), ergonomia superior que melhora a precisão e reduz os 
erros e a óptica estéreo do Dynascope® fornece incrível visualização 3D.
Além do Lynx, a Vision Engineering possui outras opções de microscópios 
estéreos sem oculares.

Microscópio estéreo sem oculares

A Vision Engineering projeta e fabrica sistemas ópticos há mais de 50 anos. 
Seus microscópios invertidos e verticais são ideais para uma ampla gama de 
aplicações de microscopia leve rotineiras, desde análise metalúrgica e de 
material a tarefas de dissecção e coleta de células.
As opções do sistema incluem desde lentes de ângulo amplo patenteadas 
a desempenho ergonômico e eficiência do operador significativamente 
aprimorados ao aliviar a fadiga associada às lentes microscópicas padrão.

Microscópios invertidos e verticais

A 2BTech desenvolve e fabrica instrumentos portáteis, de baixo consumo 
e de alta precisão para medições exatas de poluentes atmosféricos, como 
monitores de ozônio de alta precisão em escala ppb e ppm, com modelos em 
faixa de medição de 0-100.000 ppb e 0 a 1000 ppm. Também possui monitores 
de NO e NO2, projetadas para a medição de NOx. Além disso, possui estação 
meteorológica, que mede temperatura externa, pressão barométroca, umidade, 
velocidade do vento, direção do vento e da chuva, alimentada por seu próprio 
painel solar e transmissão de dados sem fio, para computador até 300m de 
distância e enviados para o Google Earth, juntamente com as medições

Monitor de Ozônio, NO, NO2 e NOx

Shenzhen 3nh desenvolve e produz equipamento tecnológico para detecção 
fotoelétrica e campo de gerenciamento de cores. Após anos de pesquisa intensa, a 
3nh lançou o Espectrofotômetro da série NS e o Colorímetro da série NH, NR. Possui 
Tabela de Teste de Resolução ISO 12233, solução de teste de imagem de plástico, 
eletrônico, tinta, têxteis, vestuário, impressão, tingimento, alimentos, medicina, 
cosméticos, imagens óticas e campo de pesquisa científica. A 3nh adere à filosofia 
empresarial “ atendimento, orientação, inovação tecnológica e desenvolvimento 
sustentável” para atender a demanda dos clientes de forma contínua

Colorímetro
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