
Máy q u a n g p h Ô v à
h ó a c h â t p h â n t í c h
Spectroquant® Prove cung cấp giải pháp phân
tích chính xác và tiện lợi cho mảng nước, đồ
uống, thực phẩm và môi trường.

The life science business  
of Merck operates as  
MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.
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SigmaAldrich.com/prove

Spectroquant® Prove
Là đối tác đáng tin cậy của bạn, chúng tôi đã xây dựng một công cụ hoàn hảo để 
phân tích nước, một công cụ kết hợp sự đơn giản mà bạn muốn với sự an tâm mà 
bạn cần và độ bền mà bạn mong đợi. Spectroquant® Prove cung cấp tất cả những 
điều này và hơn thế nữa, thiết kế trực quan và danh mục bộ thuốc thử toàn diện thử 
nghiệm Spectroquant® của chúng tôi giúp phân tích dễ dàng hơn bao giờ hết cũng
như hỗ trợ bạn trong suốt quy trình làm việc của mình.

Cá nhân hóa dải đo

Thiết lập dải đo theo nhu cầu riêng:

• Giám sát kết quả theo những giới hạn riêng

• Dự đoán phạm vi đo

• Đơn giản hóa phân tích xu hướng kết quả

Thiết lập phương pháp

Điều chỉnh dễ dàng theo nhu cầu phương pháp

Cho phép thiết lập, điều chỉnh một cách dễ
dàng qua các ứng dụng:

• Hiển thị đồng thời các giá trị hấp thụ và nồng độ

• Hiệu chỉnh độ đục

• Thêm hệ số pha loãng cho từng mẫu

Đèn tuổi thọ cao

Độ bền dài, tính kinh tế cao

Công nghệ chùm tham chiếu mới trong các thiết bị Spectroquant® 
Prove của chúng tôi giúp giảm thiểu công sức và chi phí thay thế 
đèn. Do đó, đèn halogen trong Prove 100 có tuổi thọ lâu hơn đáng 
kể, trong khi đèn xenon đặc biệt trong Prove 300 và 600 cung cấp 
tuổi thọ vài năm kết hợp với tính linh hoạt của phân tích UV / Vis -
ngay cả khi sử dụng cường độ cao.

Màn hình thông minh

Đơn giản, điều hướng dễ dàng

Quyền kiểm soát trong tầm tay của bạn với Smart Screen 
tương tác và các biểu tượng trực quan của chúng tôi.

Danh sách phương pháp và kết quả để dễ dàng truy cập:

• Màn hình chạm kháng hầu hết hóa chất trong phòng thí nghiệm

• Hệ thống đa dạng với 28 ngôn ngữ được cài đặt sẵn (có tiếng Việt)
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Hóa chất pha sẵn (Ready To Use)

Tối đa độ linh hoạt

Mọi máy Prove đều chấp nhận các cuvet tròn 16 mm
cũng như các cuvet vuông 10, 20 và 50 mm (cuvet). Để

có độ nhạy cao hơn nữa, Prove 600 tương thích với các

cuvet có độ dài 100 mm.

Trao đổi dữ liệu

Nhanh và đa dạng kết nối

Bạn có nhiều cách để dễ dàng sử dụng
dữ liệu của mình:

• USB và cổng Ethernet – để kết nối
với máy in hoặc bộ nhớ ngoài

• Phần mềm “Prove Connect to
LIMS” cho phép truyền dữ liệu trực
tiếp lên hệ thống LIMS hoặc ELN
(Cat.No. Y1100860001)

Tìm hiểu thêm tại:
SigmaAldrich.com/proveconnect

Thiết kế gọn nhẹ

Kích thước: W 42 cm, D 28 cm, H 24 cm

Vệ sinh dễ dàng

Bền bỉ và dễ dàng tháo rời

Thiết kế thông minh cho phép giữ thiết bị ở trạng thái tốt
nhất, ngay cả khi có rơi đổ hóa chất thì chỉ cần tháo rời ngăn
chứa cuvet, rửa sạch với nước, lau khô là có thể đo tiếp mẫu
tiếp theo.

Tối thiểu công sức

Cổng chèn cuvet của máy Prove cho phép chèn trực tiếp

cuvet tròn mà không cần phải mở bất kì nắp đậy nào. Mã
vạch "The Live ID“ cho phép nhận diện ngay phương pháp

chính xác.

Phát minh của phương pháp “Nhận diện tự động –

AutoSelector“ đồng nghĩa với việc hóa chất, phương pháp

thử luôn nhất quán và chính xác nhất, cho phép nhận diện
kích thước cuvet, phương pháp đo và tính toán kết quả dựa

trên kích thước của cuvet đang sử dụng.

http://www.SigmaAldrich.com/proveconnect


Thuốc thử Spectroquant® 

Không chỉ nhiều lựa chọn.

Mà còn cả sự tự tin về kết quả

Spectroquant® Prove được cài đặt sẵn hơn 180 
phương pháp và hóa chất đi kèm, cho phép bạn có
nhiều lựa chọn theo nhu cầu và ứng dụng thực tế.
SigmaAldrich.com/test-kits

Live ID

Một khía cạnh mới về truy xuất nguồn gốc

Live ID là một hệ thống nhận dạng cho tất cả các cuvet và thuốc thử của chúng tôi. Không giống như các 
mã vạch khác, mã vạch này truyền dữ liệu “trực tiếp” - nhờ cập nhật hiệu chuẩn tự động, có nghĩa là kết 
quả của bạn sẽ luôn chính xác và luôn được theo dõi đầy đủ. Live ID cũng tiết kiệm thời gian; chỉ cần chèn 
vào máy và máy sẽ đọc mã, nhận diện phương pháp và chọn cài đặt phù hợp. Dữ liệu về số lô và thời hạn 
sử dụng cụ thể được lưu cùng với mỗi kết quả để ghi lại chính xác và đánh giá, thanh tra dễ dàng.

• Nhận diện phương pháp đo

• Số lô

• Hạn sử dụng

• Cập nhật hiệu chuẩn theo từng lô

Thuốc thử “Reagent Test” và

tính năng “chọn phương pháp tự động”

Những bộ hóa chất này kinh tế hơn chứa hỗn hợp thuốc thử có độ ổn 

định cao và cho phép bạn chọn định dạng cuvet phù hợp với phép đo của 

bạn. Ống “Autoselctor” dò tự động với mã vạch Live ID được cung cấp 

cùng với mỗi bộ thử thuốc thử để có các phép đo chính xác.

Thuốc thử dạng “Cell Tests"

Để thuận tiện tối đa, các xét nghiệm bằng

“Cell Test” của bao gồm tất cả các thuốc thử

bạn cần để phân tích, vì vậy chúng sẵn sàng

sử dụng ngay khi mua mà không cần phải

chuẩn bị thêm dụng cụ phụ tr

Sự chính xác và tính nhất quán,
tạo sự đơn giản
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Dữ liệu

Dữ liệu có thể thiết kế để lưu trữ dễ dàng

• Tối đa tính linh hoạt, với ít công sức nhất

• Truy cập tất cả kết quả rõ ràng, ngắn gọn

• Lọc kết quả (theo ngày, từ khóa, phương pháp, người dùng)

• Xuất dự liệu theo forml

AQA Prime

Một cấp mới của “Chuẩn phân tích”

AQA Prime đảm bảo chất lượng một cách đang tin cậy mà cực đơn giản.

• Cung cấp tình trạng rõ dàng AQA của thông tin, cập nhật và tùy chọn bằng một cái chạm

• Chọn cài đặt và phép đo riêng cho từng AQA

• Hoàn thành xác minh và tài liệu cho tất cả các giai đoạn kiểm soát chất lượng:

AQA1 > Kiểm tra thiết bị

AQA2 > Kiểm tra hệ thống – nay dễ dàng hơn với các thiết bị Spectroquant® Prove vì đã
được cài đặt sẵn tất cả các chuẩn Spectroquant® standards 
SigmaAldrich.com/wfa-crm-standards

Ứng dụng được lập trình sẵn
Các phương pháp bổ sung, miễn phí 
để đơn giản hóa công việc của bạn

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc phân tích 
của bạn, Spectroquant® Prove cung cấp các quy trình 
ứng dụng miễn phí, được lập trình trước, chẳng hạn 
như bromate trong nước uống, ICUMSA và các 
phương pháp nấu bia.

SigmaAldrich.com/wfa-applications

AQA1
information

AQA2
information

AQA2 activatedAQA1 activated Pipette Check

Kiểm tra Matrix

Dễ dàng phát hiện nhiễu

Kiểm tra Ma trận giúp việc phát hiện các chất lạ trong 
mẫu của bạn. Sau khi đo, chỉ cần nhấn biểu tượng Cài 
đặt và chọn Kiểm tra ma trận từ danh sách. Bạn sẽ 
được hướng dẫn rõ ràng trong toàn bộ quá trình.

Bề mặt mạnh mẽ
Được xây dựng để chịu đựng các hóa 
chất trong phòng thí nghiệm
Sự cố tràn và bắn hóa chất vẫn xảy ra cho dù bạn 
có cẩn thận đến đâu. Đó là lý do tại sao vật liệu 
và thiết kế của Spectroquant® Prove được thiết 
kế để bền và chống lại hầu hết các hóa chất được 
sử dụng trong phòng thí nghiệm.
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Cấu hình kĩ thuật

Phương 
pháp đo

Quang phổ với công nghệ dòng
tia tham chiếu

Dải bước
sóng

Vis (320 – 1,100 nm)

UV (190 – 320 nm)

Công nghệ
đèn

Đèn Tungsten halogen

Đèn Xenon flash

Bảo vệ ánh
sáng xung
quanh

Có thể đo với trục hở nhờ giải
pháp độc quyền

Độ rộng
khe phổ

4 nm

1.8 nm

Smart Screen Cảm ứng điện trở

Màn hình
Màn hình cảm ứng kính P-cap

Hệ Live ID Nhận dạng mã vạch 2-D cho các thử
nghiệm tế bào và thử nghiệm thuốc thử

Mã vạch chứa dữ liệu lô, hạn sử
dụng và hiệu chuẩn; dữ liệu được
lưu trữ với mỗi phép đo

Kích
thước
cuvet

Các Cuvet tròn 16 mm, cuvet chữ
nhật 10, 20 và 50 mm với khả
năng nhận dạng tự động

Cuvet chữ nhật 100 mm với tính
năng nhận dạng tự động

Cấu hình kĩ thuật

Ngăn chứa cuvet Cho phép tháo rời để vệ sinh dễ dàng

Phương 
pháp

Các phương pháp được lập trình 
trên Spectroquant®, 99 phương 
pháp cài đặt, 20 phương pháp
tùy chọn cho phép quét động học 
và độ hấp thụ

Ứng dụng Các ứng dụng miễn phí được lập trình: 
Bromate, chuyên cho bia (phương 
pháp MEBAK / EBC), Đường 
(ICUMSA),Dầu (DOBI, dầu ô liu)

AQA Prime Cài đặt riêng cho tất cả các 
phương pháp trong chế độ AQA 1 
(kiểm tra thiết bị) và AQA 2 (kiểm 
tra hệ thống)và kiểm tra pipet

Kiểm tra 

ma trận mẫu

Kiểm tra ma trận được hỗ trợ cho 
từng phương pháp

Phần
mềm

Cập nhật phương pháp miễn phí trên 
trang website

Ngôn ngữ Điều hướng bằng 28 ngôn ngữ cài 
sẵn (có Tiếng Việt)

Kết nối
USB: 2 x USB-A máy in,  USB 
bộ nhớ ngoài, bànphímhoặc
barcode reader), 1 x USB-B;  
Ethernet: kết nối LAN
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Spectroquant® Prove
100 | 300 | 600

Spectroquant® Prove 100

Cat. No. 1.73016.0001

Spectroquant® Prove 300

Cat. No. 1.73017.0001

Spectroquant® Prove 600

Cat. No. 1.73018.0001

Cho các ứng dụng thông thường

Prove 100 là sự lựa chọn tốt nhất cho 
những người chủ yếu sử dụng nhiều 
bộ thử nghiệm Spectroquant® hoặc 
chỉ thực hiện các phép đo Vis. Chất 
lượng cao và giá trị tuyệt vời cho
phân tích hàng ngày.

Cho các phép đo cần độ nhạy

Nhờ đèn xenon có tuổi thọ cao, 
Prove 300 lý tưởng cho các mục đích 
sử dụng chuyên sâu hơn. Hơn nữa, 
nó có khả năng đo bằng UV và Vis, 
vì vậy máy có tính linh hoạt cao hơn 
cho các phân tích phức tạp hơn.

Cho các phân tích phức tạp

Được thiết kế với quang học UV / Vis 
cao cấp và cuvet có kích thước lên 
đến 100 mm, Prove 600 có sức mạnh 
tuyệt vời trong một thiết kế nhỏ gọn. 
Độ phân giải và độ nhạy tuyệt vời cho 
các phép đo động học hoặc quang 
phổ phức tạp, hoặc để sử dụng với bộ
thuốc thử.
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Tài liệu cho từng ứng dụng
Các tài liệu ứng dụng trắc quang của chúng tôi thể hiện một loạt các phương pháp để hỗ trợ sản xuất và phân tích 
của bạn.Cho dù bạn cần xác định COD trong nước thải, mức nitrat trong đất hoặc nồng độ bromat trong nước 
uống của bạn - hơn 200 ghi chú ứng dụng hỗ trợ việc chuẩn bị và phân tích mẫu của bạn.

Nhận ứng dụng phù hợp cho tất cả các nhu cầu phân tích của bạn từ: SigmaAldrich.com/wfa-applications.

Tuân thủ, luôn được đảm bảo.
Tại Merck, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các công cụ đáng tin cậy và sự phức tạp của tài liệu. Đó là
lý do tại sao chúng tôi cung cấp một gói dịch vụ toàn diện cho cả hai nhu cầu tr

Tất cả các gói dịch vụ Spectroquant® đều cung cấp các tính năng sau:

• Kiểm tra hiệu suất với tài liệu tham khảo - bao gồm cấp chứng nhận

• Bảo trì theo khuyến nghị của nhà máy để ngăn ngừa sự cố

• Đường dây nóng hỗ trợ qua điện thoại kết nối bạn với các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi

• Nâng cấp phần mềm miễn phí để giữ cho thiết bị của bạn luôn cập nhật

Liên hệ với chúng tôi để có gói dịch vụ Spectroquant® được cá nhân hóa ngay hôm nay:
SigmaAldrich.com/prove
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Lĩnh vực ứng dụng

Prove 100 là sự lựa chọn hoàn hảo 
cho các phép đo Vis thông thường. 
Thêm mẫu nước thải của bạn vào 
cuvet, sau đó chèn và đọc kết quả. 
Danh mục Spectroquant® cung cấp 
nhiều lựa chọn về COD và các bộ 
xét nghiệm khác trong nhiều dải 
đo.

Việc phân tích nước uống và đồ 
uống thường bao gồm các thử 
nghiệm thuốc thử vì chúng đưa ra 
giới hạn phát hiện thấp hơn đối với 
các thông số như mangan và 
sunfat.Prove 300 là lý tưởng ở đây, 
vì nó cho phép phân tích UV / Vis và 
được lập trình trước với các ứng 
dụng miễn phí, như bromate và thử 
nghiệm trong lĩnh vực bia

Ngay cả mức độ tạp chất thấp 
trong nước xử lý cũng có thể dẫn 
đến hư hỏng, thời gian ngừng hoạt 
động và sửa chữa tốn kém. Để 
giúp bạn tránh những điều này, 
chúng tôi đã phát triển các thử 
nghiệm silicat và clorua nhạy nhất 
với phạm vi đo thấp nhất trên thị 
trường. Để có độ nhạy cao hơn 
nữa, hãy sử dụng cuvet 100 mm 
trong Prove 600.

Nước thải Nước hệ thống
Nước uống &
Đồ uống

http://www.SigmaAldrich.com/wfa-applications


Để đặt hàng hoặc nhận hỗ trợ kỹ thuật
Customer Support: SigmaAldrich.com/customersupport

Technical Service: SigmaAldrich.com/techservice
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Chúng tôi cung cấp thông tin và lời khuyên cho khách hàng theo hiểu biết và khả năng tốt nhất của mình, nhưng 
không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý. Các luật và quy định hiện hành phải được khách hàng của chúng tôi 
tuân thủ trong mọi trường hợp. Điều này cũng áp dụng đối với bất kỳ quyền nào của các bên thứ ba. Thông tin và lời 
khuyên của chúng tôi không làm giảm trách nhiệm của chính khách hàng trong việc kiểm tra tính phù hợp của sản 
phẩm với mục đích đã dự kiến.

Thông Tin Liên Hệ
Công ty TNHH Merck Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: MVN_CustomerService@merckgroup.com
Hotline: 028 38 420 117

http://SigmaAldrich.com/customersupport
http://www.sigmaaldrich.com/techservice
http://SigmaAldrich.com/prove
mail:MVN_CustomerService@merckgroup.com
tel:02838420117

