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EKMA na rynku od  27 lat

Specjalizujemy się w dostawach i serwisie sprzętu laboratoryjnego

Oferujemy:

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, zachowujemy wysokie 
standardy oferując urządzenia, które doskonale służą naszym 
klientom przez wiele lat.

� piece 
� suszarki 
� destylarki 
� inkubatory
� spektrofotometry 
� squirrel
� kolorymetry 
� analizatory benzyn 
� analizatory oleju napędowego 
� łaźnie

� termostaty 
� fotometry płomieniowe 
� chlorymetry
� płyty grzewcze
� mieszadła 
� analizatory prężności par 
� punktu zapłonu 
� systemy zbierania danych 

z sond pomiarowych 
� termostaty laboratoryjne

Dostarczamy 
sprzęt 
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Profil EKMA i KyotoKEM01
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PRODUCENCI – NASI DOSTAWCY

Oferujemy sprzęt laboratoryjny, sprzęt analityczny i aparaturę laboratoryjną 
światowych firm:

v

v

v

Wielka Brytania
Niemcy 

Holandia

Austria 

Japonia 

Stany Zjednoczone

Szwajcaria 
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Kyoto

Tokyo

2 fabryka 3 fabryka

Biuro sprzedaży

(Departament Zamorski)

Sendai

Nagoya

OsakaFukuoka Kyushu

Centrum R&D 
Fabryka

Siedziba
Główna 
fabryka

KyotoKEM – Fabryka oraz biuro w Japonii
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Instumenty
analityczne Automatyczny

Titrator Potencjometryczny
Titrator

Karla Fischera
Gęstościomierz Refraktometr

Instrumenty 
termiczne

Miernik przewodności cieplnej Miernik przepływu ciepła Kontroler udaru cieplnego

Analizator gazów w napojachAnalizator Wszystko w jednym Wiskozymetr 

KyotoKEM – Przegląd produktów
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JCSS – Certyfikowany materiał odniesienia

� KyotoKEM jest jedynym producentem gęstościomierzy, który 
równocześnie produkuje certyfikowane materiały odniesienia.
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GĘSTOŚCIOMIERZE02
Kyoto Electronics Manufacturing
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GĘSTOŚCIOMIERZE KyotoKEM

DA-650/645/640

Gęstościomierze spełniają wymagania norm: 
ASTM, D 1250, D 1475, D 4052, D 4806, D 5002, D 5798, D 5931, ISO 12185, ISO 15212

Gęstościomierze 
laboratoryjne z 
dokładnością 
do 2x10 -5 g/cm3

(0,00002 g/cm3)

DA-130n

Gęstościomierz 
ręczny 
z dokładnością 
1x10 -3 g/cm3

(0,001g/cm3)

Ekonomiczny 
gęstościomierz DA-155

Gęstościomierz 
laboratoryjny
z dokładnością 
5x10 -5 g/cm3

(0,00005g/cm3)

NOWOŚĆ
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KLUCZOWE ZALETY GĘSTOŚCIOMIERZY KyotoKEM

5 POWODÓW

by wybrać 
gęstościomierze 

Kyoto

Wysoka 
dokładność pomiaru

1

gęstość: 
±2x10-5 g/cm3

2 Szybki pomiar

20 sekund

(norma według 
warunków pomiaru 
KEM)

3
Mała ilość próby

Minimum 1.0mL

4 Korekcja lepkości

możliwość pomiaru 
prób o wysokiej  
lepkości nawet 
powyżej 30,000 mPa·s

5 Dostarczany z 
wzorcami gęstości

KEM jest jedynym 
producentem 
gęstościomierzy, 
który produkuje 
także wzorce gęstości
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GĘSTOŚCIOMIERZE DA-650/645/640

� Łatwy sposób sprawdzenia celi pomiarowej

� Pobór próby bez pęcherzyków powietrza 
i bez zanieczyszczeń

APLIKACJE:

Napoje, żywność, ropa naftowa, farmacja, 
napoje alkoholowe, itp.
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GĘSTOŚCIOMIERZE DA-650/645/640

� Do 30 000 m･Pas
� Wielomianowa korekcja lepkości oraz możliwość 
ustawienia lepkości naszej próby

Związek pomiędzy błędem gęstości a lepkością

Błąd gęstości [g/cm3] 

Lepkość [m・Pas] 

Cola・Sok

Roztwór kwasu siarkowego

Detergent

Syrop

Miód
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GĘSTOŚCIOMIERZE DA-650/645/640

� Płaska struktura wężyków zmniejsza ilość 
pęcherzyków powietrza oraz ułatwia mycie

Seria DA-6xxInne model & Firma A

Mała ilość
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BOGATA GAMA OPCJONALNYCH PODAJNIKÓW

� Możliwość pomiarów cieczy szybko parujących przez zwiększenie 
ciśnienia w celi pomiarowej

� Możliwość pomiaru cieczy o lepkości do 50,000 mPa･s

� CHD-502 może być również użyte z refraktometrami serii RA-6xx

Jednostko podająco-myjąca DCU-551
Ilość pozycji: 1 

Autopodajnik CHD-502 
Ilość pozycji: 30
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CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCIOMIERZY DA-650/645/640

DA-650 DA-645 DA-640

Metoda pomiaru Częstotliwość rezonansowa drgań

Zakres pomiarowy 0 - 3 g / cm 3

Zakres pomiaru temp. 0 - 96 ° C

Dokładność *1

Gęstość

± 2 x 10 -5 g / cm 3

(± 0,00002 g / cm 3 )
± 5 x 10 -5 g / cm 3

(± 0,00005 g / cm 3 )
± 1 x 10 -4 g / cm 3

(± 0,0001 g / cm3 )

(Wymagana kalibracja na powietrze i wodę)

Temp
± 0,02 ° C
(± 0,04 ° C)

± 0,03 ° C
(± 0,05 ° C)

± 0,05 ° C
(± 0,09 ° C)

Powtarzalność *2 Gęstość SD 5 x 10 -6 g / cm 3 SD1 x 10 -5 g / cm 3 SD 5 x 10 -5 g / cm 3

1/4

* 1, * 2: Zgodnie z KEM standardowych warunkach pomiarowych
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CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCIOMIERZY DA-650/645/640 2/4

Wymagana minimalna 
objętość próby

1) ok. 1 ml (strzykawka) 
2) ok. 2 ml (pompka)

Czas pomiaru 1) od 1 do 4 min (Manual) 
2) od 2 do 10 min (Auto)

Wyświetlacz 1) 5,7-calowy, kolorowy TFT LCD, 640 x 480
2) Pokazuje gęstość, ciężar właściwy, częstotliwość oscylacji, 

temperatura, stężenie alkoholu i inne.

Korekta Lepkość Tak

Podawanie próby 1) Ręczny - strzykawka
2) Automatyczne - pompa podciśnieniowa lub perystaltyczna

Metoda Zapisuje do 100 różnych metod w pamięci wbudowanej

Stabilność Cztery tryby stabilizacji według dokładności pomiaru i czasu

Automatyczna korekta 
gęstości 

1) Zapisuje tabelę konwersji lub formułę w żądanych 
temperaturach zgodnych z Twoimi próbkami.

2) Tabela przeliczeniowa temperatury zaprogramowana zgodnie 
z normami ASTM dla ropy naftowej, produktów naftowych 
i olejów smarowych.
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CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCIOMIERZY DA-650/645/640 3/4

Konwersja 
automatyczna

1) pomiędzy stężeniem i gęstością
2) pomiędzy temperaturą i gęstością

Statystyka 1) automatyczne lub ręczne obliczanie wartości średniej, SD 
i współczynnika

2) Ponowne obliczanie, usuwanie danych

Interfejsy 1) LAN: x 1, komputer osobisty (PC)
2) USB 1.1: x 2, USB flash drive, klawiatura, czytnik kodów 

kreskowych, drukarka atramentowa Epson *3
3) RS232C: x 2; Dot drukarki, jednostka automatycznego 

czyszczenia, autopodajnika

Opcje 1) Drukarka: DP-600, IDP-100
2) urządzenie do pobierania próbek: DCU-551N / H, 

CHD-502N/H/C
3) Oprogramowanie: SOFT-CAP (Software Data Acquisition)

Dane I / O 1) Dysk flash USB jako medium do przechowywania danych
2) Noty aplikacyjne dostarczone w pamięci flash USB

Materiały stykające się
z medium PTFE, szkło borokrzemowe, SUS304

* 3: Zgodne ze stosowanymi modelami
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CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCIOMIERZY DA-650/645/640 4/4

Warunki otoczenia 1) Temperatura: 5 - 35 ℃ (41 ℃ - 95 ° F)
2) Wilgotność: 85% RH lub mniej (bez kondensacji)

Zasilanie AC100 - 240V, 50/60 Hz (W zestawie z zasilaczem)

Pobór mocy 40W (max. 120W, min.20W)

Wymiary 320 (W) x 365 (D) x 250 (H) mm
(12.6 (W) x 14.4 (D) x 9.8 (H) cali)

Waga 18 kg (39.7Ibs)

Eksport pakowania 
w karton Podwójne

G / W 21 kg, 540 (W) x 480 (D) x 460 (H) mm
(G / W 46.3Ibs; 21,3 (szer.) x 18.9 (D) x 18,1 (wys.) cm)
(Może zmieniać się w niektórych przypadkach)
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GĘSTOŚCIOMIERZ RĘCZNY DA-130N

� Możliwość pracy prawą lub lewą ręką, podgląd celi w czasie pomiaru.

� Niewielka waga.

� Możliwość pomiaru lepkich cieczy do ok. 2000 mPa.s.

APLIKACJE:

Napoje, żywność, ropa naftowa, produkty chemiczne, farmaceutyczne, napoje alkoholowe, itp.

Wygodny w 
obsłudze dla prawo-
i leworęcznych

KEM DA-130N Inne
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GĘSTOŚCIOMIERZ RĘCZNY DA-130N

� Objętość i szybkość próbkowania jest kontrolowane jedną ręką.

APLIKACJE:

Napoje, żywność, ropa naftowa, produkty chemiczne, farmaceutyczne, napoje alkoholowe, itp.
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GĘSTOŚCIOMIERZ RĘCZNY DA-130N

� Duże możliwości pokazywania wartości 
pomiarowych. Graficzny LCD może 
wyświetlać temperaturę, numer próbki, 
automatycznego wykrywania stabilności 
drgań, auto zapisywania danych, auto dane 
wyjściowe, kasowanie danych, itp.

� Brak wpływu konstrukcji elektronicznej 
na próbkę

APLIKACJE:

Napoje, żywność, ropa naftowa, produkty chemiczne, farmaceutyczne, napoje alkoholowe, itp.

Cela pomiarowa

Elektronika
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GĘSTOŚCIOMIERZ RĘCZNY DA-130N

� Żywotność baterii jest dwukrotnie większa niż w przypadku innych marek, 
zapewniając znacznie dłuższy czas pracy.

APLIKACJE:

Napoje, żywność, ropa naftowa, produkty chemiczne, farmaceutyczne, napoje alkoholowe, itp.

Prosta 
wymiana 
baterii.
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CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCIOMIERZA RĘCZNEGO DA-130N

Zakres Gęstość: 0,0000 do 2,0000 g / cm 3

Precyzja ± 0,001 g / cm 3

Rozkład 0,0001 g / cm 3

Zakres temperatur 0 do 40 ° C

Temperatura przechowywania -20 Do 70 ° C

Pokazywane treści
Gęstość, kompensacją temperatury gęstość, 
ciężar właściwy, ciężar właściwy z kompensacją
temperatury, % Brix, stężenie alkoholu, stężenie 
kwasu siarkowego, stopie API, Baume, Plato, Proof itp.

1/2
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CHARAKTERYSTYKA GĘSTOŚCIOMIERZA RĘCZNEGO DA-130N

Kompensacja temperatury Możliwość wprowadzenia do 10 rodzajów 
współczynników na próbkę i temperaturę.

Automatyczna kalibracja Można zapisać gęstość wody w różnych stopniach 
temperatury wymaganej do kalibracji komory 
pomiarowej.

Pobór próby Pompka zasysająca lub strzykawka.

Przechowywanie danych 1100 pomiarów

Zewnętrzne wyjście IrDA dla komputerów osobistych

2/2
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SENSACYJNE NOWINKI03
Kyoto Electronics Manufacturing
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BRIXOMETR STACJONARNY DA-155

� Szybki pomiar i łatwa obsługa.

� Kontrola temperatury.

� Gęstość, Brix i S.G.

� Kalibracja tylko wodą destylowaną.

� Wbudowana pompka poboru

APLIKACJE: Napoje 
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BRIXOMETR DA-155

� Brixometr firmy KyotoKEM model DA-155 jest 
dedykowany do pomiaru gęstości, ciężaru 
właściwego oraz  Brix. 

� Brixometr jest wyposażony w układ Peltiera
regulujący temperaturę do 20 C.

APLIKACJE: Napoje  
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CHARAKTERYSTYKA BRIXOMETRU DA-155

Model Alkoholometr DA-155

Metoda pomiaru Oscylacja u-rurki

Jednostka Zakres Dokładność

Gęstość g/cm3 0-2 ± 0,00005

S.G. 0,7 - 1,25 ± 0,0001

Alkohol (Vol%) 0.00 - 100.00 ± 0,10

Temperatura 20˚C ± 0,1

Czas pomiaru od 2 do 4 min

Ilość próby
około 8 mL

Wymiary 260(W) x 402(D) x 163(H)

Waga 10kg

Zasilanie Ac240 50/60Hz
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RĘCZNY MIERNIK BRIX’A BX-1

� Jedna jednostka ma zastosowanie w wielu 
gałęziach produkcji żywności

Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar 
wszystkich rodzajów żywności.

� Łatwa obsługa za pomocą tylko jednej ręki

Możliwość pracy prawą lub lewą ręką.
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RĘCZNY MIERNIK BRIX’A BX-1

� Niezakłócone pomiary na zewnątrz

Na ogół uważa się, że Mierniki Brix mają 
problemy z pomiarem, szczególnie w jasnym 
otoczeniu. Światło nie będzie miało wpływu 
na działanie BX-1, z wyjątkiem bezpośrednio 
padającego.

� Długa żywotność baterii

Akumulatory oszczędzające energię mogą 
pracować na poziomie ponad 30 000 
pomiarów czasu. Roczny okres trwałości 
wynoszący 100 pomiarów/dzień. Szybki 
pomiar i łatwa obsługa.
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CHARAKTERYSTYKA RĘCZNEGO MIERNIKA BRIX’A BX-1

Rozkład 0.1 Brix %

Dokładność ± 0.2 Brix %

Zakres pomiaru 0 - 85 Brix %

Zakres temperatury 10 - 75°C

Kompensacja temperatury Wbudowana

Wyświetlanie Brix %

Źródło zasilania
Dwie baterie AAA
(Alkaliczne)

Żywotność baterii 30,000 pomiarów

Wymiar

45(W)

X 32(D)

X 153(H) mm

Waga Około 100g

Klasa
wodoodporności/pyłoszczelności

IEC529, IP65

(pyłoszczelna i
wodoodporna)
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KRZYSZTOF ANTOSIK

tel.: 602 110 336
mail: k.antosik@ekma.pl


