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 Bettersizer S2 آنالیز اندازه ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

 

 لیزریو قدرتمند  قوی نوعی ابزاری Bettersize، ساخت شرکت Bettersizer S2 آنالیز اندازه ذرات دستگاه

، نوعی دستگاه آنالیز اندازه ذرات این و با دقت باال است.  انهباشد که دارای عملکردی هوشمندمی

 .استبرخوردار  ایطراحی فشردهاز و بوده  باالییپایداری  دارای باشد کهذرات می رکالسیکیزآناال

 مشخصات زیر را برای کاربر به همراه می آورد : موجود، دستگاه اندازه گیری سایز ذرات

  شودبکار برده می گیری سایز ذراتاندازهبه منظور عمدتاً ، ذرات  اندازه گیری سایزدستگاه این 

 در دستگاه آنالیز اندازه ذرات  سایز ذراتگیری اندازهی محدودهBettersizer S2 ، 2000تا 0.02از 

 میکرومتر
 مرطوب  :دستگاه آنالیز اندازه ذرات این ی مورد مطالعه درنمونه نوع 

 پراش لیزری: در این دستگاه تکنولوژی به کار رفته 
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  اندازه گیری سایز ذراتدستگاه این ویژگی های 

 

که فراهم باشد می (DLOS)مجهز به سیستم اپتیکی دو لنزی دستگاه آنالیز اندازه ذرات این  .1

در ، DLOS ی از چیدمانتصویر .استسایز ذرات  ازو پایداری  نتایج اندازه گیری دقیقی آورنده

 ده شده است.شکل زیر آور

 

 یکننده از نوعی تنظیم، Bettersizer S2دستگاه آنالیز اندازه ذرات ی برخورداری به واسطه .2

 باشد.می شدهتضمین پایداری مسیر اپتیکی در آن  ،خودکار

 .است عمر طوالنی مجهز به نوعی لیزر های فیبری دارای عملکرد باال همراه با طول این دستگاه .3

 اندازه گیری سایز ذراتدستگاه  اینعقب نمونه دروجود دو سیستم آشکار ساز در دو طرف جلو و  .4

 .میبخشدتسهیل  شده راه های پراکندالنتشخیص سیگ ،

حساسیت  ال با سرعت و ثبات باال،نی برخورداری از سیستم انتقال سیگبه واسطه این دستگاه  .5

 .را تضمین میکندنهایی تحلیل 

ز نوعی سیستم گردش و پراکنده برخورداری ابه واسطه ی دستگاه اندازه گیری توزیع اندازه ذرات  .6

این آناالیزر شست و شو و تمیز سازی  اختالط جریان ورودی، پراکندگی، گردش خودکار، ؛ساز

سرعت جریان آب به خوبی می تواند تنظیم این دستگاه در  .شودمیخوبی انجام  به اندازه ذرات

 میلی لیتر می باشد. 600تا  200از محدوده گردش چیزی بین  ایانتخاب شدهشود. حجم 



 

 

Page | 3 

مجهز به نوعی اولتراسونیک محافظ برای جلوگیری کردن از خشک شدن دستگاه  این دستگاه  .7

 پراکننده می باشد.

ی به نوعی فراهم آورنده (SOP)فرایند عملیاتی استاندارد  اندازه گیری سایز ذرات این دستگاهدر  .8

نتایج با تغییر دادن  این سیستم آناالیزر اندازه ذراتدر . استامکان انجام آزمایش های هوشمند 

 د نمود.نپارامترهایی که توسط کاربر تغییر می یابند، تغییر خواه

 

 Bettersizer S2دستگاه آنالیز اندازه ذرات های عملکردی مشخصه
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