
 

 

Quantitative Analysis 
Food & Feed 

Τρόφιμα & Ζωοτροφές 
 

Milk Adulteration - Νοθεία στο Γάλα 
� Victoria Whey Protein – cGMP.  Ανίχνευση Καζεΐνης 

Milk analysis - Αναλύσεις Γάλακτος 
� Protein In Milk.   Πρωτείνες στο γάλα  

Cheese analysis - Αναλύσεις τυριού 
� Protein in Cheese.   Πρωτείνες στο τυρί 

� Lactose in Cheese.  Λίπη (Λακτόζη) στο τυρί  

� Fats in Cheese.   Λιπαρά στο τυρί  

� Salt in Cheese.   Άλας στο τυρί 

Mycotoxines-Aflatoxines - Μυκοτοξίνες, Αφλατοξίνες 
� Trofopast Total Aflatoxins in food (cheese, wheat, cereal, rice, etc) 

Ανίχνευση συνολικών αφλατοξινών στα τρόφιμα: B1, B2, G1, G2, Οχρατοξίνη Α, 

Τ-2 Τοξίνη, Νιβαλενόλη, Ζεαραλενόνη, Δεσοξυνιβαλενόλη, Πατουλίνη, 

Fumonisin (B1,Β2). 

Herbicides (Milk/Food/ Fruits ) - Ζιζανιοκτόνα 
� Panoptis Glyphosate in vegetables, water, food, fruits  

Ποσοτική μέτρηση γλυφοσάτης, σε δείγματα ύδατος, τροφίμων, λαχανικών, 

φρούτων, βιολογικών υγρών.  

� Panoptis 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, C8H6Cl2O3) 

Ποσοτική μέτρηση 2,4 D, σε δείγματα ύδατος, τροφίμων, λαχανικών, φρούτων, 

ανθρώπινων υγρών.  

Hygiene control - Έλεγχος υγιεινής 
� StaviCheck Combi.    Ανίχνευση D-Γλυκόζης και Λακτόζης σε επιφάνειες 

� StaviCheck Thermal Food.  Ανίχνευση όξινης φωσφατάσης (ACP Activity) 

Table oil - Elean Morian series 
� Elean Morian Polyphenols.  Ανίχνευση συνολικών πολυφαινολών στο ελαιόλαδο 

� Peroxide Value in Oil.     Ανίχνευση υπεροξειδίου στο ελαιόλαδο 

� Elean Morian Δ1.                  Ανίχνευση ελεασίνης και ελεοκάνθης στο ελαιόλαδο 

Flours, Butter, Margarine, Cream, Semi-finished Fats, Fruits, Nuts 
� Protein in flour.    Ανίχνευση Πρωτεΐνης σε αλεύρι 

� Peroxide Value in Fats & Oil.  Ανίχνευση υπεροξειδίου σε Λίπη & Έλαια 

 

  



Electra m2
Top-Class Semi-

Χαρακτηριστικά 
� Ευελιξία, αποτελεσματικότητα, 

ποσοτική μέτρηση για πληθώρα αναλύσεων 

� Συμπαγής,  ανθεκτική κατασκευή, ευκολία 

χρήσης  

� Υγρά, σταθερά και έτοιμα προς

αντιδραστήρια σε βολικές  

� Χρήση προ βαθμονομημένων καρτών

μειώνουν το χρόνο και το κόστος εξέτασης 

� Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής  

� Σύγχρονο και πρωτοποριακό λογισμικό, 

ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη 

� Ενσωματωμένος Θερμικός εκτυπωτής 

� Σχεδιασμένο για πραγματικά σκληρή χρήση

� Απλή, εύκολη και ταχύτατη συντήρηση

Τεχνικά δεδομένα 
� Ενσωματωμένος επωαστής 8 κυψελίδων

� Θερμοστατούμενη θέση μέτρησης 

� Ενσωματωμένος Θερμικός εκτυπωτής 

� Εύρος φωτομέτρησης: 0 – 3 OD

� Ψηφιακά ελεγχόμενη λυχνία  (Χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας) 

� Κάρτες μνήμης με προ-βαθμονομημένες 

καμπύλες για κάθε εξέταση 

� Οπτικός έλεγχος όλων των βημάτων εργασίας

� θύρα USB για μεταφορά δεδομένων ή 

αναβάθμιση λογισμικού 

� Θύρα RJ45 (Ethernet, uni-directional)

σύνδεση με  LIS  

� Multi-language Software: Greek, English, 

French, Spanish, Italian 

� Σύστημα ψύξης απολύτως αθόρυβο

� Ευελιξία  χρήσης  με τετραγωνικές κυψελίδες

� 7 εγκατεστημένα φίλτρα (μήκος  κύματος)

340, 405, 505, 546, 578, 630, 700 

� Επώαση στους  25°C, 30°C ή 37°

� Απλό & περιεκτικό  λογισμικό ποιοτικού 

ελέγχου (QC statistic module) 

� Μνήμη: Εσωτερική  κάρτα SD (8 

� Διαστάσεις: 34 x 21.5 x 10.5 cm

� Καθαρό βάρος: 6.0 kg 

� Ισχύς:  110-240 V, 50/60 Hz, < 90 
 
A product of MenidiMedica.  
All information given in this flyer is provisional and subject to change

 

 

 

Electra m2 
-automatic analyzer 

 ταχύτατη 

ποσοτική μέτρηση για πληθώρα αναλύσεων   

ανθεκτική κατασκευή, ευκολία 

 χρήση 

καρτών μνήμης, 

και το κόστος εξέτασης  

 LCD  7'' 

λογισμικό, 

Ενσωματωμένος Θερμικός εκτυπωτής   

Σχεδιασμένο για πραγματικά σκληρή χρήση 

συντήρηση 

κυψελίδων.  

Θερμοστατούμενη θέση μέτρησης  

Ενσωματωμένος Θερμικός εκτυπωτής   

3 OD 

Χαμηλή 

βαθμονομημένες 

Οπτικός έλεγχος όλων των βημάτων εργασίας 

θύρα USB για μεταφορά δεδομένων ή 

directional) για 

: Greek, English, 

αθόρυβο 

Ευελιξία  χρήσης  με τετραγωνικές κυψελίδες 

(μήκος  κύματος) 

340, 405, 505, 546, 578, 630, 700 nm 

37°C 

λογισμικό ποιοτικού 

(8 GB) 

cm (M x Π x Υ) 

240 V, 50/60 Hz, < 90  

All information given in this flyer is provisional and subject to change 

 

 

 


