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 S rBettersize آنالیز اندازه ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

 دستگاه آنالیز سایز ذراتنوعی ، Bettersizeساخت شرکت ، Bettersizer S ذرات اندازه گیری سایز دستگاه

)مدل سوالرا( را به خوبی دارا های تجاری و علمی باشد که قابلیت استفاده در کاربردمی و توزیع اندازه ذرات

این شود. بکار برده می ذرات توزیع اندازهبه منظور آنالیز  اساساًاین دستگاه اندازه گیری سایز ذرات  باشد.می

ی توزیع اندازه ذرات به منظور مطالعهگیری نوری دارای یک واحد پاشش جداگانه و یک واحد اندازهدستگاه 

 اندازه گیری سایز ذراتدستگاه  این پوشش فلزی .باشدنمونه برخوردار میمزیت نگهداری آسان  از بوده و

را جهت تولیدات آزمایشگاهی و این دستگاه )تداخل های الکترومغناطیسی( که  EMTحفاظی است در برابر 

ندازه گیری سایز ذرات تمام این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه ا پایدار می کند. کنترل کیفیت مواد خام،

، این دستگاه را در لیست فروش دستگاه سنجش اندازه ذرات در Bettersizeارائه شده به واسطه ی کمپانی 

سراسر دنیا قرار داده و خرید دستگاه تعیین اندازه ذرات با روش تفرق دینامیکی نور را برای کاربرانش آسان 

 کرده است.
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 می باشد : ویژگی های این دستگاه به شرح زیر

 اندازه گیری: سایز ذرات 

 716تا  0.1: در این دستگاه اندازه گیری توزیع اندازه ذرات  گیری سایز ذراتمحدوده ی اندازه 

  میکرومتر

 مرطوبنمونه نوع : 

 لیزریپراش : اندازه ذرات سنجشدر دستگاه  بکار رفته تکنولوژی 

 

 موجود:دستگاه آنالیز اندازه ذرات  عملکردی هایویژگی

ی فوتو دتکتور در سته آرایهد و دو DLOS مجهز به نوعی، دستگاه آنالیز اندازه ذرات این  .1

 است. موقیعت های عقب و جلوی لنز ها

 .را دارد تنظیم خودکارامکان  این دستگاه که از روش تفرق دینامیکی نور بهره گرفته است، .2

 .است SOPنرم افزار مجهز به  این دستگاه .3

دو نوع گردش امکان وجود ، Bettersizer Sدستگاه آنالیز اندازه ذرات در  برداریسیستم نمونه .4

را  آبی و محلول حالل بطور جداگانه هایمحیط موجود دراتوماتیک و سیستم های پاشش 

 آورد.فراهم می
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 دستگاه اندازه گیری سایز ذرات :مشخصات عملکردی 

 

 

 
 

 

 


