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Quality Management and Quality 
Assurance in Food Chain 2005 

2005. március 2-4. 
Göttingen/Németország 

jengelk1@gwdg.de 

3rd AOAC Europe - Eurachem 
Symposium  
„Legal limits on the road to food 
safety: establishing sound criteria for 
compliance decisions” 

2005. március 3-4. 
 Brüsszel/Belgium 

www.fil-idf.org/ 
EventsOther.htm 
mail: margreet.lauwaars@ 
cec.eu.int 

Rapid Methods Europe 2005 2005. május 23-25. 
 Noordwijk/Hollandia 

www.bastiaanse-
communication.com 

Applications of Modelling as an 
Innovative Technology in the 
Agri-Food Chain 

2005. május 29 - június 2. 
 Leuven/Belgium 

www.model-it-2005.be 

15th Annual World Food and 
Agribusiness Forum, Symposium 
and Case Conference 

2005. június 25-28. 
 Chicago/USA 

www.ifama.org 

In Vino Analytica Scientia 2005 2005. július 7-9. 
 Montpellier / France 

www.montpellier.inra.fr/ 
invino2005/ 

EURO FOOD CHEM XIII. 2005. szeptember 21-23. 
Hamburg/Németország 

www.gdch.de/vas/tagunge
n/tagungen2005/5556.htm 

Foods for the Healthy Elderly 2005. október 6-7. 
 Bilthoven/Hollandia 

www.bastiaanse-
communication.com 

1st European Chemistry 
Congress 

2006. augusztus 27-31. 
 Budapest 

e-mail: host@fees-
budapest2006.hu 

Pigments in Food 2006 2006. október 9-12. 
Stuttgart/Németország 

pf2006@uni-
hohenheim.de 
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és az aktualizált teljes Rendezvénynaptárát mindig megtalálja 

honlapján a következő internet címen:  

http: / /eoq.hu/ev ik  
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Teljes bizonyosság.
Amikor a teljes pontosság szükséges és kevesebb nem elég, akkor a kutatók-fejlesztôk a Waters-t keresik. A Waters évek óta úttörô munkát végez a pontostömeg
meghatározó tömegspektrometria terén. A Waters Micromass LCT Premier nem csak standard készülék a pontostömeg meghatározás területén, de olyan megbízha-
tó teljesítményt nyújt, melyet más készülékek nem. Csak az LCT Premier nyújt egyszerre széles dinamikus tartományt, gyors pozitív/negatív ionizációs váltást és fe-
lülmúlhatatlan érzékenységet, mindezt egy asztali kompakt készüléken, melyen a bonyolult mérések is egyszerûen elvégezhetôek. Nagyobb pontosság (3ppm RMS
pontosság). Gyorsabb analízis. A repülési-idô analizátor biztonsága. A legjobb teljesítmény, mely egy LC/MS rendszertôl elvárható. A Waters Micromass az a név
amelyben bízhat. Látogassa meg a www.waters.com/lctpremier-t. Waters Kft., 1138. Budapest, Váci út 184. Telefon: +06-1-350-5086 Fax: +06-1-350-5087



 

    
"Az Ön GLP partnere"

 
 

A UNICAM Magyarország Kft. az analitikai műszerek széles 
választékát, és teljeskörű szervizszolgáltatást kínál a legkülönbözőbb 
felhasználói területek mérési feladatainak magas szintű ellátására:  

THERMO 
ELECTRON/ELEMENTAL 

• atomabszorpciós spektrométerek 
• ICP-OES spektrométerek 
• ICP-MS spektrométerek 

PS ANALYTICAL • atomfluoreszcenciás elven működő Hg, Se, As, Sb, 
Te, Bi meghatározó berendezések 

THERMO 
ELECTRON/NICOLET 

• FTIR és Raman spektrométerek, kiegészítők 
• infravörös és Raman mikroszkópok 
• NIR analizátorok 
• UV/látható spektrofotométerek 
• spektrofluoriméterek 

DISTEK • kioldódás vizsgáló rendszerek 
HUNTERLAB • hordozható és laboratóriumi színmérő készülékek 
THERMO 
ELECTRON/FINNIGAN 

• GC készülékek 
• kvadrupól és ioncsapdás GC/MS készülékek 
• analitikai HPLC és LC/MS rendszerek 
• speciális ipari GC berendezések 
• elemanalizátor (C, H, N, S, O) 

THERMO ELECTRON/ONIX • ipari gázelemzők 
• laboratóriumi és processz tömegspektrométerek  
• kénmérő berendezések 

KNAUER • analitikai, mikro és preparatív HPLC rendszerek 
• aminosav analizátor 
• HPLC oszlopok és egyéb kiegészítők 
• ozmométerek 

PRINCE • kapilláris elektroforézis rendszerek 
LACHAT • FIA- és ionkromatográfiás rendszerek 
THERMO 
ELECTRON/EUROGLAS 

• teljes szén-, nitrogén-, kén-, szerveshalogén-
tartalom meghatározó rendszerek 

THERMO ELECTRON/ORION • pH/ionszelektív, vezetőképesség mérő 
berendezések, elektródok 

• automata titrátorok 

Kizárólagos képviselet :   UNICAM Magyarország Kft. 
1144  Budapes t ,  Kőszeg  u .  27 .  

Tel: (1) 221 5536 ♦ Fax: (1) 221 5543 ♦ E-mail: unicam@unicam.hu 




