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CH Instruments, Inc.

W ofercie CH Instruments znajdują się następujące serie urządzeń:

O PERFECT-LAB

HISTORIA

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

       elektrochemiczne mikrowagi kwarcowe – 400B
       potencjostaty/galwanostaty – 600E
       bipotencjostaty – 700E

detektory elektrochemiczne – 800C

       potencjostaty wysokoprądowe – 1100C
       małe potencjostaty przenośne – 1200B

elektrochemiczne mikroskopy skaningowe – 920D
potencjostaty wielokanałowe – 1000C

 CH Instruments to nowoczesne, funkcjonalne urządzenia 

do pomiarów elektrochemicznych, zapewniające szeroki wachlarz możliwości 

badawczych. Charakteryzują się dużym wyborem technik elektrochemicz-

nych oraz łatwością obsługi – posiadają intuicyjne, funkcjonalne oprogramo-

wanie. Te cechy w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami technicznymi 

oraz przystępną ceną sprawiają, że urządzenia CH Instruments doskonale 

nadają się zarówno do zaawansowanych badań elektrochemicznych, jak i do 

celów edukacyjnych.

Zakres pracy dla standardowych modeli: 

±250mA / ±10V oraz ±2A / ±10V dla urządzeń z serii 1100C.
-

ce ilości technik badawczych w zależności od potrzeb klienta. Łącznie dostęp-

nych jest kilkadziesiąt technik badawczych, w tym wszystkie standardowe 

techniki zmienno- i stałoprądowe.

Perfect-Lab to wizja nowoczesnego laboratorium, w którym naukowiec 

koncentruje się tylko na realizowaniu swoich pomysłów badawczych, pracując 

na niezawodnym sprzęcie.

ogniw fotowoltaicznych i ogniw paliwowych oraz materiałów do ich konstruk-

cji, przeznaczonych zarówno do badań naukowych jak i do celów edukacyj-

nych. Z czasem rozszerzyła działalność na dystrybucję innego sprzętu 

laboratoryjnego.

będące światowymi liderami w swoich dziedzinach. Jesteśmy dystrybutorem 

produkcji sprzętu do badań nad ogniwami paliwowymi. Firma Scribner 

Associates Inc. jest także producentem uznawanego za najlepsze oprogramo-

wania do celów naukowych, zarówno pakietu do badań elektrochemicznych 

stało- i zmiennoprądowych CorrWare® oraz ZPlot®, jak i do badań ogniw 

Bioanalytical Systems Inc. produkującej sprzęt i elektrody do badań elektro-

chemicznych, jak również CH Instruments, znanego producenta potencjosta-

tów, bipotencjostatów, mikrowag kwarcowych oraz mikroskopów elektro-

PalmSens BV. Firma Ivium Technologies to producent wszechstronnych 

urządzeń do badań elektrochemicznych, w tym doskonałych analizatorów 

-

śne potencjostaty zoptymalizowane do badań sensorów. 

Perfect-Lab

oferującą  profesjonalny  sprzęt  do  badań  naukowych.  Naszą  misją  jest 

pomoc  w  tworzeniu  nowoczesnego,  funkcjonalnego  laboratorium, w 

którym badania naukowe prowadzone są przy użyciu najwyższej klasy 

aparatury  i  akcesoriów. Wierzymy, że  połączenie  świetnych  pomysłów  i wizji  

naukowych z  najwyższej  jakości  sprzętem składa  się  na  perfekcyjnie  działa-

jące  laboratorium, w którym można prowadzić badania na najwyższym 

światowym poziomie.  
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Elektrody pracujące

obudowy wszystkich elektrod zostały wykonane z PEEK 

posiadają silikonowe nakładki typu o-ring ułatwiające regulowanie położenia 

pionowego elektrody w celi

obudowy elektrod dostępne są w następujących rozmiarach: 55 x 6 mm, 110 x 

6 mm, 55 x 10 mm

rozmiar powierzchni pracującej:    1 mm,    1,6 mm,    3 oraz    5 mm 

żelazo, miedź, pasta węglowa

–

–

–

–

–

φ φ φ φ 

Elektrody odniesienia

Posiadają spiek ze szkła typu Vycor lub spiek ceramiczny.

Dostępne są następujące rodzaje elektrod:

–  chlorosrebrowe

–  niewodne

–  kalomelowe

–  siarczanowe

Mikroelektrody

–  obudowa wykonana ze szkła, średnica zewnętrzna –    4 mm

–  dostępne są następujące rozmiary i rodzaje mikroelektrod: 

 –  z włókna węglowego    7 i    33 m

 –  ze złota:    10,    25,    100 m

 –  z platyny:    10,    15,    25,    100 m

 –  z niklu:    100 m

 –  z miedzi:    25 m

Elektrody pomocnicze

Druty lub spirale platynowe osadzone w obudowie.

Dostępne są również elektrody złote i niklowe.

Wirująca elektroda dyskowa RRDE-3A

posiada przyłącza gazów

łatwa i szybka wymiana elektrod

elektronicznie sterowany system o zakresie 

prędkości wirowania: 100-8000 rpm

element wirujący po odwróceniu może być 

używany do powlekania wirowego 

(spin-coating)

–

–

–

–

Wykonane zostały ze szkła typu Pyrex. 

Cele elektrochemiczne ALS

Naczynka bez płaszcza

Naczynka z płaszczem

20 ml

100 ml

20 ml

20 ml 20 ml100 ml5 ml

φ φ 
φ φ φ 
φ φ φ 

φ 
φ 

φ 

φ 

Elektrody i akcesoria elektrochemiczne ALS

Elektrody pracujące o dużej powierzchni

Elektrody wykonane z siatki złotej lub platynowej o rozmiarach 25 x 35 mm 

osadzone w obudowie z PEEK. Mogą być używane jako elektrody pracujące w 

elektrolizie wyczerpującej oraz jako elektrody pomocnicze.

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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BASi (Bioanalytical Systems, Inc.)

 

 

 

 

–  osadzone w obudowie z PCTFE

–  rozmiar powierzchni roboczej:    2 mm

–  mogą być wykonane z następujących materiałów:

    złoto, platyna, srebro, węgiel szklisty

φ 

 

–  elektrody chlorosrebrowe

–  niewodne elektrody chlorosrebrowe

–

–

–  

φ φ 
φ φ 

Produkty elektrochemiczne BASi charakteryzują się profesjonalnymi rozwiązaniami, będącymi rezultatem kilkudziesięcioletniego doświadczenia 

Potencjostat 

EC Epsilon

w wersji podstawowej doskonale nadaje się do zadań edukacyjnych

jest możliwość rozszerzenia podstawowej wersji potencjostatu o dodatko-

we techniki badawcze (pulsowe, fali prostokątnej, stripingowe)

dostępny w opcji z bipotencjostatem

BASi – istnieje możliwość 

zdalnej     kontroli parametrów pracy wiszącej elektrody rtęciowej, wirującej 

elektrody dyskowej oraz zestawu elektrochemicznego C3 Cell Stand

–

–

–

–

Oprogramowanie do symulacji procesów elektrochemicznych

Oprogramowanie DigiSim służy do symulacji woltamperogramów. 

Posiada funkcję dopasowywania wyników symulacji do zaimportowanych 

danych eksperymentalnych. 

Elektrody CH Instruments 

Elektrody pracujące

Elektrody odniesienia

Elektrody pomocnicze

Mikroelektrody

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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Składa się z celi pomiarowej, elektrod, mieszadła magnetycznego, przyłączy gazów oraz klatki 

Faradaya zawartych w jednym, funkcjonalnym pakiecie. 

Po podłączeniu do potencjostatu BASi istnieje możliwość zdalnej kontroli obrotów miesza-

dła oraz przepływu gazów.

Zestaw do podstawowych pomiarów elektrochemicznych C3 Cell Stand

Wisząca elektroda rtęciowa 

Ze względu na wysoki nadpotencjał wydzielania 

wodoru oraz odtwarzalność powierzchni elektrodowej 

wisząca elektroda rtęciowa jest niezbędnym elemen-

tem badawczym wielu procesów elektrochemicznych.

W zestawie znajdują się: mieszadło magnetyczne, 

przyłącza gazów, szklane naczynko z wieczkiem, 

elektrody (chlorosrebrowa oraz drut platynowy).

kapiąca kroplowa elektroda rtęciowa (Dropping 

Mercury Electrode - DME)

statyczna kroplowa elektroda rtęciowa (Static 

Mercury Drop Electrode - SMDE) 

elektroda rtęciowa o kontrolowanym wzroście kropli 

(Controlled Growth Mercury Electrode - CGME)

Dostępne są następujące tryby pracy elektrody:

–

–

–

Wirująca elektroda dyskowa 

zakres prędkości wirowania: 50 – 10000 rpm 

element wirujący po odwróceniu może być 

używany do powlekania wirowego (spin-coating)

układ kompatybilny z elektrodami BASi

łatwa i szybka wymiana elektrod

posiada przyłącza gazów

kontrola obrotów elektrody oraz przepływu gazów 

może odbywać się manualnie lub zdalnie (w 

przypadku pracy z potencjostatem BASi)

–  elektroda pracująca z węgla szklistego

–  elektroda odniesienia Ag/AgCl

–  elektroda pomocnicza (drut platynowy)

–  zestaw do czyszczenia elektrod PK-4 

–  cela szklana

W zestawie znajdują się:–

–

–

–

–

–

Cela do elektrolizy wyczerpującej 

Cela została zaprojektowana do prowadzenia elektrolizy wyczerpującej 

oraz do elektrosyntezy.

Cechy charakterystyczne:

elektroda pracująca o dużej 

powierzchni – węgiel szklisty lub 

siatka platynowa

elektroda pomocnicza znajduje się 

w odseparowanej komorze

cela jest dostępna również w wersji 

z płaszczem wodnym

–

–

–

Cela do pomiarów spektroelektrochemicznych

Została zaprojektowana do jednoczesnego prowadze-

nia pomiarów spektroskopowych i elektrochemicznych. 

Stanowi połączenie naczynia elektrochemicznego i 

kuwety kwarcowej używanej w standardowych 

spektrometrach UV-VIS.

Do celi dołączone są: platynowa lub złota elektroda 

pracująca, platynowa elektroda pomocnicza (drut), 

Cele pomiarowe

lub szkła. W zależności od przeznaczenia oferujemy cele o różnej pojemno-

ści i kształcie. 

Cele pomiarowe szklane z płaszczem

Elektrody i akcesoria elektrochemiczne

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com



Cele pomiarowe szklane bez płaszcza

 
 

        

Wieczka do cel pomiarowych

Elektrody

Elektrody pracujące obudowa z CTFE (obojętna chemicznie i wytrzymała mecha-

nicznie)

średnica powierzchni roboczej 1,6 lub 3 mm

dostępne są elektrody wykonane z różnych materiałów (węgiel 

szklisty, złoto, platyna, pallad, nikiel lub srebro)

istnieje możliwość wykonania niestandardowych elektrod na 

zamówienie (inny rozmiar lub inny materiał)

każda elektroda posiada silikonową nakładkę typu o-ring 

ułatwiającą regulowanie położenia pionowego elektrody w celi

–

–

–

–

–

Elektrody pomocnicze

–  druty platynowe

–  spirale platynowe

Cechy charakterystyczne:

–  osadzone w obudowie z CTFE

–  dostępne długości: 6,5 cm, 7,5 cm oraz 23 cm

Elektrody odniesienia

–  chlorosrebrowe Ag/AgCl ze spiekiem ceramicznym lub szklanym (typu Vycor)

–  nasycone kalomelowe

–  Ag/Ag   niewodne

Mikroelektrody

–  materiał: druty platynowe, złote, srebrne, włókna z węgla szklistego

–  możliwe jest wykonanie na zamówienie elektrod z innych materiałów 

Elektrody pracujące do elektrolizy wyczerpującej

Elektrody o dużej powierzchni 

wykonane z węgla szklistego lub 

siatki platynowej (na zamówienie). 

Mają kształt cylindra o wysokości 

50 mm i średnicy 40 mm.

Zestaw do czyszczenia elektrod

–  podstawki szklane

–  sukna polerskie 

–  pasty polerskie zawierające tlenek       

    glinu oraz pasty diamentowe

–  dostępne w rozmiarach   φ 

6

+

Akcesoria do odtleniania

Rurki ze spiekiem szklanym do szybkiego odtleniania roztworu elektrolitu:

–  pozwalają oszczędzać gaz odtleniający

–  w komplecie o-ring do łatwego pozycjonowania rurki

–  pasują do cel pomiarowych BASi oraz cel innych producentów

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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IVIUM TECHNOLOGIES

Ivium to małe i lekkie urządzenia zaprojektowane w bardzo funkcjonalny sposób umożliwiający pracę 

również poza laboratorium. Wyjątkowo przyjazne w obsłudze. Idealne do pomiarów w laboratoriach badawczych oraz do zastosowań przemysłowych. 

Ivium charakteryzują się:

       wbudowanym analizatorem impedancyjnym do pomiarów FRA/EIS

       możliwością pomiarów niskich prądów rzędu pA z rozdzielczością rzędu ułamków fA

       kontrolą urządzeń zewnętrznych z poziomu oprogramowania

pełną wersją oprogramowania IviumSoft do kontroli przyrządów i analizy danych dostarczaną z każdym urządzeniem

możliwością pomiaru wszystkimi standardowymi technikami stałoprądowymi, w tym CV/LSV, chronoamperometria, chronopotencjometria, oraz zmiennoprą-

dowymi, w tym Impedance const. E/const. I/Mott Schottky, pomiarem szumu elektrochemicznego i technikami korozyjnymi 

       rozszerzalnością z wykorzystaniem wielu modułów i opcji, w tym:

          modułu bipotencjostatu

          generatora rampy True Linear

          multipleksera

          boostera

          programowalnych źródeł światła do badań fotowoltaicznych

Potencjostat miniaturowy 

pocketSTAT
–  zakres pracy: ±10mA / ±4V

–  FRA/EIS: 10µHz-100kHz

–  wymiary: 115,5 x 58,5 x 12,5 mm

–  waga: 140 g

          

Potencjostat 

CompactStat

–  zakres pracy: ±30mA / ±10V, opcjonalnie:

    ±250mA / ±20V

    ±800mA / ±10V

    ±30mA / ±100V

          

–  FRA/EIS: 10µHz do 3MHz

Potencjostat 

Vertex 

–  zakres pracy: ±1A / ±10V

–  8 zakresów prądowych: 100nA do 1A

–  doskonały do celów dydaktycznych i pomiarów standardowych

–  umożliwia pomiar wszystkimi podstawowymi technikami stałoprądowymi

–  opcjonalnie FRA/EIS: 10µHz do 1MHz

Potencjostat 

IviumStat 

–  zakres pracy: ±5A / ±10V, opcjonalnie:

    ±5A / ±20V (IviumStat.XR)

 ±2A / ±50V (IviumStat.XRe)

    ±10A / ±10V (IviumStat.XRi)

    ±40A / ±10V (w zestawie z  IviumBoost)
–  zintegrowany FRA/EIS: 10µHz do 8MHz

          

   

Potencjostat wielokanałowy 

Ivium-n-Stat 

–  

    ±2,5A / ±10V

    ±5A / 10V

    ±2,5A / ±10V z bipotencjostatem

    dwukanałowy: 2  x  ±2,5A / ±10V
–  zintegrowany FRA/EIS w każdym kanale: 10µHz do 250kz (1 MHz opcjonalnie)
–  do 8 kanałów w jednej obudowie, możliwość łączenia do 64 kanałów

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com



Przegląd opcji i modułów dostępnych dla potencjostatów Ivium
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CompactStat.e power booster – wbudowany booster dla przyrządów CompactStat.e 
True Linear Scan – moduł analogowego generatora gładkiej rampy

BipotentioStat – opcja bipotencjostatu

– moduł do wysokoporowego pomiaru napięć zewnętrznych (el. odniesienia, pH itp.)

Peripheral Level Transformer – adapter zwiększający napięcie analogowych wejść/wyjść

Current Interrupt module – moduł do pomiaru spadków omowych w czasie pomiaru metodą current-interrupt

IviSUN – programowalne źródło światła o mocy 1000 W/m   (LED)

CompactStat power booster – wbudowany booster dla przyrządów CompactStat

booster prądowo-napięciowy

IviumBoost

zewnętrzny booster dla przyrządów CompactStat

Plus-module

moduł jednoczesnej kontroli do 32 elektrod pracujących

MultiWE32

multiplekser 8 kanałowy z możliwością łączenia sekwencyjnego

 do 64 kanałów

Multiplexer

moduł dodatkowych kanałów wejścia/wyjścia

(analogowych i cyfrowych)

Peripheral Port
Expander

programowalne źródło światła do pomiarów fotowoltaicznych

ModuLight-module

Scribner Associates Inc.

Zintegrowane urządzenia do testowania ogniw paliwowych

SAI 850e   –  100W PEM/DMFC 

SAI 840       –  500W PEM

SAI 855      –  100W SOFC

2

Urządzenia z serii 840/850 to kompletne systemy do testowania ogniw 

paliwowych, w szczególności typu PEM/DMFC/DEFC/SOFC. Są one 

komputerowo sterowane i zawierają wielozakresowe, programowalne 

obciążenie elektroniczne, układy sterowania przepływem paliwa, kontro-

lery temperatur i układy naboru danych. Można je łatwo rozszerzać w 

zależności od potrzeb, dodając potencjostat, analizator impedancyjny, 

automatyczne uzupełnianie wody w nawilżaczach, dodatkowe kontrolery 

przepływu masy, dodatkowe kanały naboru danych i inne moduły. Seria 

urządze

do badania pojedynczych cel i małych stosów ogniw paliwowych w 

instytutach badawczych. Przyrząd kontrolowany jest z poziomu 

komputera z wykorzystaniem oprogramowania FuelCell®.      

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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Urządzenia z serii 890 to najnowsze wszechstronne obciążenie elektro-

paliwowych dowolnego typu. Te komputerowo sterowane urządzenia 

składają się z wielozakresowego programowalnego obciążenia elektro-

nicznego, kontrolerów temperatury i układów naboru danych. Umożliwia-

ją sterowanie zewnętrznymi kontrolerami przepływu. Jako wyposażenie 

opcjonalne można zainstalować analizator impedancyjny SAI 880 FRA  i 

potencjostat SAI 885. W zależności od potrzeb obciążenie elektroniczne 

własnej konstrukcji. Są one zgodne z oprogramowaniem FuelCell, z 

którym tworzą wszechstronne narzędzie badawcze.

SAI 890e      –  wielozakresowe obciążenia elektroniczne 
                                 do testowania ogniw paliwowych

SAI 890C     –  obciążenie elektroniczne 250/500A, 3kW 

SAI 890ZV  –  obciążenie elektroniczne „Zero Volt”

Akcesoria

SAI 885       –  potencjostat zintegrowany do urządzeń do testowania ogniw paliwowych z serii 850e/890e / 890C / 890ZV

SAI 880       –  zintegrowany analizator impedancyjny (FRA) 

SAI 896        –  moduł kontroli stosu, umożliwiający nabór danych z indywidualnych cel

SAI 892e     –  moduł dodatkowych kanałów naboru danych (temperatura, napięcie, natężenie prądu, ciśnienie itp.) 
                                do zastosowania z urządzeniami z serii 850e/890e / 890C / 890ZV

Zarządzanie gazami

SAI 850ABP              –  automatyczny, precyzyjny regulator ciśnienia wstecznego

SAI 850BP                  –  standardowy regulator ciśnienia wstecznego (manualny)

SAI 850BP+HT      –  wysokotemperaturowy regulator ciśnienia wstecznego

SAI 850AMG           –  moduł automatycznego wyboru gazu zasilającego

Obciążenia elektroniczne do testowania 
ogniw paliwowych

Oprogramowanie FuelCell® zostało zaprojektowane, aby umożliwić pomiar 

wszystkich parametrów pracy i dokonywać eksperymentów na działają  -

cym ogniwie paliwowym. Jest niezależne od technologii ogniwa i może 

być stosowane do badań wszystkich typów ogniw paliwowych, w tym 

PEMFC (DMFC), PAFC, MCFC i SOFC. Oprogramowanie FuelCell® to najczę-

ściej stosowane oprogramowanie do badań ogniw paliwowych na 

wykorzystywanego i najbardziej wszechstronnego oprogramowania do 

prowadzenia badań elektrochemicznych stało- i zmiennoprądowych 

CorrWare® i ZPlot®.

Oprogramowanie

fakt, że Scribner Associates Inc. jest także producentem najczęściej 

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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Potencjostaty miniaturowe dedykowane do badań czujników elektrochemicznych. 

       potencjostat PalmSens do zastosowań laboratoryjnych i terenowych

potencjostaty z 8- i 16-kanałowym multiplekserem EmStat MUX8 i EmStat MUX16 

potencjostat EmStat2, najmniejszy dostępny potencjostat, zasilany z portu USB, 

zapewnia pomiary przy użyciu najważniejszych technik elektrochemicznych

       potencjostat EmStat 4WE zapewniający pracę nawet z 4 elektrodami pracującymi

–  diamentowe od 0,05 µm do 15 µm

–  Al O  (alumina) od 0,05 µm do 1 µm

–  koloidalna krzemionka 0,02 µm i 0,06 µm
          

PalmSens BV

potencjostaty wielokanałowe MultiEmStat, wszechstronne potencjostaty o 4, 8 

lub 12 kanałach zrealizowanych przez niezależne potencjostaty typu EmStat2

Czujniki elektrochemiczne 

i akcesoria do badania 

sensorów.

Komórki przepływowe do 

badania czujników.

Buehler

Zawiesiny polerskie:
Proszki polerskie, Al O  (alumina) 

od 0,05 µm do 1 µm

 

Sukna polerskie

Pasty polerskie 

d i a m e n t o w e 

od 0,25 µm do 

15 µm

2

2

3

3

PalmSens EmStat2 MultiEmStat

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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Panele redukcyjne

Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych oraz laboratoryjnych, w tym do gazów ultra 

czystych (do N7.0). Oferowane są w wersjach jednostronnych i dwustronnych. Podłączenie 

dwóch lub więcej butli do panelu umożliwia ciągłą dostawę gazu dzięki systemowi półauto-

matycznego przełączania poboru gazu z butli rezerwowej. Przerwa w przesyłaniu gazu nie 

występuje również podczas wymiany opróżnionej butli. Panele oferowane są w wersjach z 

regulacją jednostopniową i dwustopniową.

Reduktory sieciowe

Reduktory sieciowe do gazów laboratoryjnych zaprojektowane zostały w celu obniżenia 

ciśnienia przesyłanego gazu. W wersji dwustopniowej zapewniają również doskonałą 

stabilizację ciśnienia gazu w instalacji gazowej.

Punkty poboru 

Składają się z panelu aluminiowego, reduktora ciśnienia, zaworu odcinającego oraz 

manometru ciśnienia wyjściowego. Wykonane ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu.

Reduktory butlowe jednostopniowe i dwustopniowe

GCE Druva (Gas Control Equipment)

Reduktory laboratoryjne są wykonane ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu chromowanego 

przeznaczone do gazów ultra czystych (do N6.0). Dostępne są w wersjach o różnych 

zakresach ciśnień oraz rozmiarach przyłączy wyjściowych, w zależności od potrzeb klienta. 

Mogą być wyposażone w dodatkowy zawór: regulujący, odcinający lub płuczący. Reduktor 

w wersji dwustopniowej zapewnia bardzo dużą stabilność ciśnienia wyjściowego.

Firma GCE Group (Gas Control Equipment) jest wiodącym w Europie producentem osprzętu 

panele, punkty sieciowe oraz dodatkowe zawory i akcesoria. Istnieje możliwość bardzo 

profesjonalnego laboratorium badawczego, w którym wykorzystywane są gazy o dużej 

czystości.

www.perfect-lab.pl www.perfect-lab.com
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