
Serstech 100 Indicator ger omedelbart svar som är 
lätt att förstå. Alla bibliotek har utvecklats av 
Serstechs kemister och anpassats till Serstech 100 
Indicator. Varje ämne har relevanta GHS-symboler, 
CAS-nummer och i många fall ytterligare text som 
förklarar ämnets egenskaper.
Serstech 100 Indicator väger mindre än 650 gram 
och dess lilla formfaktor och intuitiva placering av 
knappar gör den enkelt att använda.

Bibliotek:
Explosiva ämnen. Inkluderar militära och civila 
explosiva substanser, IED, prekursorer och 
oxidanter.
Narkotika. Narkotiska och psykotropiska ämnen 
från FN: s gula och gröna listor, inklusive 
prekursorer.
Farliga kemikalier. Innehåller mer än 2200 TIC:s 
(Toxic Industrial Chemicals) och andra giftiga eller 
farliga substanser.
Kemiska stridsmedel. Blåsor-, blod-, nerv- och 
kvävningsmedel och deras prekursorer. 
Läkemedel. Skräddarsydd bibliotek utvecklat för 
och tillsammans med läkemedelsföretag.

Den mest kostnadseffektiva lösningen
■ Komplett lösning för kemiska hot
■ Inga förbrukningsartiklar, inga 

underhållskostnader
■ Uppdateringar av mjukvara och 

substansbibliotek ingår
■ Skapa bibliotek och lägg till dina egna 

ämnen

■ Robusthet av militär standard
■ Enkel att använda
■ 5 års garanti

Mjukvara för hantering och rapportering ingår 
Hantera, utöka och namnge anpassade 
substansbibliotek med den medföljande mjukvaran 
ChemDash Lite. Skapa rapporter och exportera 
mätningar för vidare analys. Hantera 
användarkonton och ställ in användarrättigheter för 
att säkra bevismaterial.

Serstech 100 Indicator identifierar fasta och flytande substanser inom några 
sekunder genom att använda Raman teknologi. Instrumentet är enkelt och smidigt 
att använda i fält. Substansen kan förbli i förpackningen vid identifiering. Den 
varken förstörs eller förändras, vilket gör det möjligt för vidare analys.

 

SERSTECH 100 INDICATOR

SERSTECH 100 INDICATOR

Identifiera snabbt, enkelt och noggrant

Simplicity. Speed. Precision.
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Instrument type Handheld Raman spectrometer 

Laser excitation 
wavelength 785nm 

Laser output power 3 levels, max 300mW 

Max spectral range 400 cm-1 to 2 300 cm-1 

Spectral resolution 8-10 cm-1 

Detector type Linear CCD Array 

Display 3.5” Transflective TFT with LED backlight 

Memory More than 100 000 measurements 

Data formats Text; .txt, .csv, .jcamp 

Connectivity USB 2.0.  Wi-Fi and Ethernet (optional)

Battery Rechargeable - more than 8 hours of typical use. Can be extended with standard mobile 
power banks

Weight 650 g (1.4 lb) 

Size 15.8 cm x 10.1 mm x 2.9 cm (6.2 x 4.0 x 1.1”) 

Operating temperature -20°C to +50°C  (-4°F to 122°F)

Storage temperature -30°C to +50°C (-22°F to 122°F)

Included accessories
Point-and-shoot adapter, vial holder, 90° angle adapter, watertight case, shoulder strap, USB 

cable, laser aperture cap with calibration target, sample vials, AC adapter 5 VDC/1 A USB for 

charging

Optional connections Connection kit with Ethernet and Wi-Fi

Optional accessories SERS kit to identify low concentration and fluorescent samples. 
Optional software: ChemDash Pro

Start-up time Less than 20 sec. in room temperature 

Scan time Most substances less than 10 sec

Exposure Auto-exposure or manual exposure, 0.001 – 60 seconds 

Optional libraries 
Explosives, incl. precursors; Narcotics incl. cutting agents, masking agents & precursors; 
Chemical Warfare Agents, incl. simu-lants; Hazardous materials, incl. toxic industrial 
chemicals; Pharmaceuticals with a wide range of active pharmaceutical ingredients. Total 
number of substances is more than 14 000

Warranty 5 year. Additional warranty optional

MTBF 50 000 h 

Relative humidity 5-90% 

Approvals CE, IEC 60529 IP67, MIL-STD-810G 514.6 (vibration), MIL-STD-810G 516.6 (functional 
shock) 

Supported languages Chinese, Danish, English, French, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, 

Russian, Spanish, Swedish and Vietnamese. Additional on request.

Software included ChemDash Lite. Optional software: Chemdash Pro

Type of substances Solid, liquids, powders and tablets

Mixture analysis Yes

Delay function Yes, 1 second to 15 minutes 

Additional features User authorization, event logging, scan time delay, user-defined libraries, user-added 
substances

© 
Se

rst
ec

h 
AB

 2
02

1-
03

-0
3Contact Us

To learn more about Serstech please visit www.serstech.com or contact sales@serstech.com

SERSTECH 100 INDICATOR

Simplicity. Speed. Precision. 




