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Belec dezvoltă de peste 30 de ani cu succes analizatoare de aliaje metalice pentru 
determinările de compoziţie chimică. Spectrometrele noastre de emisie (OES cu 
scânteie şi/sau arc) asigură cerinţele de calitate ale clienţilor noştri de pe tot globul, 
în modul cel mai de încredere. Problemele analitice cele mai pretenţioase pot fi 
soluţionate cu succes datorită experienţei noastre îndelungate. Pot fi îndeplinite 
specificaţiile cele mai riguroase legate de compoziţia şi de calitatea metalelor.

CU BELEC POŢI FI ÎN ELEMENTUL TĂU –
ANALIZA METALELOR CLASA EXTRA

CALITATE. ÎNCREDERE. SIGURANŢĂ. 

Indiferent dacă spectrometrul e mobil sau staţionar, el este întotdeauna specific 
aplicţiei clientului! Programaţi-vă o întâlnire individuală de consultanţă. 
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 Compact Port HLC

Singurul spectrometru portabil hibrid din lume 
pentru analiza perfectă a carbonului, împreună cu 
o flexibilitate neegalată în ceea ce priveşte mărimea 
probelor sau forma acestora.

–  Mobilitate datorită unui cărucior confortabil

–  Cablu optic flexibil cu o  
lungime de până la 8 m*

–  Analiza elementelor  
carbon (C), fosfor (P)  
şi sulf (S)

–  Analiza azotului 
(N) în oţeluri duplex*

–  Verificări rapide cu  
sonda pentru  
scânteiere în aer  
pentru evitarea  
confuziilor de  
materiale (PMI)

–  Precizie ridicată a  
măsurătorilor  
(C < 0,005 %)

 OPTRON – CONTROL PUR ŞI SIMPLU

Simplu în utilizare. Ultra precis. Cel mai nou aparat din 
clasa „compact” oferă performanţă neegalată cu aju-
torul unui sistem optic unic de spectrometru dublu.

– Are capacitatea de a analiza aliaje din mai multe baze

– Poate fi utilizat imediat, fără pregătiri

– Nu necesită operaţiuni de mentenanţă

– Raport excepţional performanţă/preţ

– Bază de date cu materiale integrată şi dinamică

 IN-SPECT

Spectrometrul compact pentru analiza aliajelor me-
talice instalabil pe o masă de lucru şi având calitatea 
Belec dovedită. Această minune tehnologică îmbină 
toate marile calităţi ale unui spectrometru de labora-
tor complex într-o formă comprimată.

– Limite de detecţie joase

– Precizie excelentă

–  Construcţie uşor de utilizat şi de reparat

–  Bază de date cu 
materiale integrată şi 
dinamică

 Vario Lab – EXTRA FLEXIBIL 

Spectrometrul de clasă înaltă cel mai flexibil, combi-
nat cu cea mai înaltă precizie. Utilizare universală cu 
ajuotrul unei sonde de scânteiere suplimentare*.

–  Adaptabil la aproape orice tip 
de problemă de măsurare

–  Bază de date cu materiale  
integrată şi dinamică

–  Spectrometru de 
laborator robust

–  Flexibilitate prin 
posibilităţi multiple de 
echipare

–  Stand de scânteie 
uşor accesibil, adec-
vat şi eşantioanelor 
mai mari

–  Costuri de utilizare 
foarte joase

* opţional

SPECTROMETRELE  – DINTR-O SINGURĂ PRIVIRE
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