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Kérdések és válaszok – áttekintés

• Kik vagyunk?

– A cégek bemutatása

PER-FORM Hungária Kft.

Perten Instruments AB – a PerkinElmer company

• Miért vagyunk?

– Termék és ...

– ... szolgáltatás portfólió bemutatása

• Mit nyújtunk?

– NIR spektrométerek – némi történeti áttekintéssel

• Miben segíthetünk?

– NIR spektroszkópia alapú alkalmazások a laboratóriumoktól ...

– ... a termelő egységekig
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PER-FORM Hungária Kft. – tények

• Megalakulás

– 2001 tavasza

• Fő tevékenységi körök

– analitikai és élettudományi műszerek

forgalmazása és szervize

az ehhez kapcsolódó oktatási tevékenység

• Termékek

– kizárólagos disztribútora Magyarországon a PerkinElmer vállalatnak (kivétel a 
diagnosztikai termékek)

– együttműködés keretében ellátja a Sciex tömegspektrometriai termékcsoportjának 
kereskedelmi és marketing képviseletét

– a mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazásokhoz analitikai berendezéseket 
gyártó Perten cég NIR spektrométereinek és reológiai műszereinek forgalmazása
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PER-FORM Hungária Kft. – filozófia

A műszerek beszerzése számunkra nem egy folyamat vége,
hanem egy együttműködés kezdete.

Hisszük, hogy a valódi innovációk a felhasználók tapasztalataiból születnek.

Ezért hoztuk létre Perfórum szakmai támogató programunkat. 
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Dr. Lipták Miklós
kereskedelmi

ügyvezető

Varju Sándor
szerviz
ügyvezető

Széleskörű
tanácsadás 

Szakmai
közösség

Szerviz
háttér
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Perten Instruments AB – tények

A búza és liszt analitikában 
a vezető 1962 óta
• Az esésszámmérő (Falling 

Number®) feltalálója
• NIR készülékek ellátója 

30+ éve
• malmi minőségi szakértő

50+ éve
• Tagja az IAOM, ICC, AACCI 

és több más szervezetnek
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IAOM – International Association of Operative Millers
ICC – International Association for Cereal Science and Technology
AACC – American Association of Cereal Chemists (korábban)
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Perten Instruments AB – az alapító névadó
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Harald Perten
gabonakémikus,

ki 1962-ben 
alapította

a céget
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Perten Instruments AB – filozófia
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Perten iroda
Perten képviselet

Globális szakértelem – lokális támogatás



Perten Instruments AB – megközelítés
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Funkcionális tulajdonságok

Sikér meghatározása, fehérjék 
funkcionális tulajdonságainak 

vizsgálata

Liszt és tészta vizsgálatok –
vízfelvétel, ragadósság, 

ruganyosság, enzimaktivitás, 
keményítő elcsirizesedés

Textúra vizsgálatok

Keménység, térfogat

Összetétel

Nedvesség
Hamu

Fehérje
Keményítő

Rost
Cukrok

Zsírok/Olajok

A teljes elemzés 
információt nyújt 
arról, hogy

- mi van a termékben
(összetétel)

- hogy fogja teljesíteni 
a termék az előírt 
elvárásokat
(funkcionalitás)

Teljes analízis



Perten Instruments AB – eszközök
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Teljes analízis

doughLAB/mdL

DA 7250 
NIR

DA 7300 
In-line NIR

AM 5200 
Grain Moisture 

Meter

IM 9500 
NIR Grain 
Analyzer

IM 8800 
Portable 
NIR Grain

Falling 
Number®

Glutomatic® RVA SKCSTexture 
Analyzers

Volume 
Analyzers

Funkcionális tulajdonságok

Összetétel

DA 7440 
On-line NIR



Perten Instruments AB – időrendben
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Perten Instruments AB – területek



A diódasoros (DA – diode array) technológia

• Nincs mozgó alkatrész
a spektrométerben

• Egyidejű adatgyűjtés 
minden hullámhosszon
(950-1650@0,5 nm)

• Gyors
• Érzékeny InGaAs félvezető 

detektorok
• Bő 20 év fejlesztés és 

tapasztalat
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Ezek a tulajdonságok teszik a DA technológiát
különösen alkalmassá az in-line / on-line mérésekhez

fényforrás

minta

fix optikai rács

diódasor
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DA 7250 – az asztali megoldás

• Mivel nincs közvetlen 
érintkezés a mintával, 
tisztítást nem igényel

• Mivel nincs mozgó 
alkatrész, gyors válaszjel 
(> 50 spektrum / s,
tipikus analízis idő: 6 s)

„Sanitary
Design”

(SD)



„Syrup Cup” mintatartó
„Accessory Tray” kiegészítővel

„Small Sample Cups” mintatartók
„Rotating Accessory Holder” kiegészítővel

DA 7250 – mintakezelés (1-400 ml)
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DA 7300 – az in-line megoldás

• Kombinált készülék:
NIR és képelemzés

• Kontakt reflexiós mérések

• Ömlesztett anyagok vizsgálata

• Mérések közvetlenül
az anyagáramban

• Robosztus kialakítás
a hosszabb üzemidő céljából

• IECEx / ATEX – poros környezet

• IP 65 / 67 / 69 K – pl. nagy nyomás

• DA 7250-nel közös technikai 
platform: közös kalibrációk



16

DA 7300 – láss, ne csak nézz
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DA 7300 – láss, ne csak nézz



off-line / at-line

DA 7250

on-line / in-line

DA 7300

azonos optika = gyors kalibráció transzfer

(azonnal implementálható modellek)

automata 

fényforrás-

váltás = 

folyamatos 

(24/24) üzem.

digitális VIS 

kamera élő 

képpel

Az asztaltól az üzemig
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IP65,

OPC,

modbus, 

ASCII

stb.



DA 7300 alkalmazások – számokban

• There are 300+ DA 7300 instruments supplied
• 40+ Applications
• Users now in 35 Countries

• Wheat Flour
• Rye Flour
• Semolina
• Gluten
• Whole Grain Wheat
• Whole Grain Rye
• Rape seed/Canola , Whole grain 
• Corn, Whole grain 
• Corn Processing
• Feed Meal
• Soy bean meal
• Rape seed meal
• Feed Pellets
• Fish meal
• Bio-fuels
• Pinto-beans
• On-board plot harvester
• Wood, defibrillated
• M.S.C.
• Milk Powder
• Butter
• More…

Flour

Grain

Forestry

Feed

Food

Other

Tobacco
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DA 7300 alkalmazások – képekben
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Szemes termények



DA 7300 alkalmazások – képekben
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Őrlemények



DA 7300 alkalmazások – képekben
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Folyadékok, gélek, kolloid rendszerek
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DA 7440 – az on-line megoldás

• 2. generációs, futószalagok 
fölé szerelhető készülék

• Szalag felett 25 +/- 10 cm

• Akkor alkalmazzuk, mikor
a szenzor nem érintkezhet
a mintával

• Magas környezeti terhelést 
elbíró berendezés

• Levegőáram az optika 
tisztántartásához
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DA 7440 – az on-line megoldás

• Web alapú felhasználói felület, bármely böngésző alól 
elérhető a hálózaton keresztül

– Nem szükséges felhasználó oldali szoftvertelepítés

– Korlátlanul kapcsolhatók új felhasználók

• A szoftvert különböző utakon lehet használni

– Operátor, vezérlőszoba, laboratórium, menedzsment



25

Felhő alapú adatkezelés és tárolás
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Gyártásba integrálhatóság – feed-back



On-line készülékek a termelő egységekben



Köszönjük 

megtisztelő 

figyelmüket!
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Borsodi Anna
Perten termékfelelős
Magyarország

• e-mail: borsodi.anna@per-form.hu
• telefon: +36 30 201 79 62

Szabó-Hevér János
Szervizmérnök 
Magyarország

• e-mail: szabo.hever.janos@per-form.hu
• telefon: +36 30 194 56 49
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