
 

 

 G-2Bettersizer S دستگاه آنالیز اندازه ذرات

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

 ، نوعی دستگاه آنالیزکشور چین Bettersize ، ساخت شرکتBettersizer S2-Gدستگاه اندازه گیری سایز ذرات 

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

شود. این این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات اساساً به منظور آنالیز توزیع اندازه ذرات بکار برده می باشد.دارا می

ی توزیع اندازه ذرات بوده گیری نوری به منظور مطالعهواحد اندازه دستگاه دارای یک واحد پاشش جداگانه و یک

باشد. پوشش فلزی این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات حفاظی است و از مزیت نگهداری آسان نمونه برخوردار می

ت مواد )تداخل های الکترومغناطیسی( که این دستگاه را جهت تولیدات آزمایشگاهی و کنترل کیفی EMTدر برابر 

خام، پایدار می کند. تمام این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه اندازه گیری سایز ذرات ارائه شده به واسطه ی 

، این دستگاه را در لیست فروش دستگاه سنجش اندازه ذرات در سراسر دنیا قرار داده و خرید Bettersizeکمپانی 

 نور را برای کاربرانش آسان کرده است. دستگاه تعیین اندازه ذرات با روش تفرق دینامیکی

 



 

 

 اندازه گیری: سایز ذرات ✓

 میکرومتر  800تا  0.01ذرات :  سایزگیری سایز ذرات در این دستگاه اندازه گیری محدوده ی اندازه ✓

 نوع نمونه: مرطوب ✓

 تکنولوژی بکار رفته در دستگاه سنجش اندازه ذرات: پراش لیزری ✓

 

 آنالیز اندازه ذرات:های عملکردی دستگاه ویژگی

 را دارا می باشد. نانومتر 10دازه گیری ذرات با قطر قابلیت اناین دستگاه آنالیز اندازه ذرات ،  .1

لیزری با طول موج کوتاه می دارای  Bettersizer S2-Gت مدل دستگاه اندازه گیری سایز ذرا .2

  باشد.



 

 

 : G2Bettersizer S-ت شخصات عملکردی دستگاه اندازه گیری سایز ذرام

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Bettersizer S2-Gذرات  سایزدستگاه آنالیز 

 محدوده سایز اندازه گیری میکرومتر 800 –میکرومتر  01/0

 DLSدستگاه  سایز ذرات سوسپانسیون، امولسیون، پودرهای خشک

ثانیه 10> سایز ذرات اندازه گیریدوره ی    

<0.5%  دقت و تکرار پذیری دستگاه آنالیز سایز ذرات 

ارتفاع(*عرض*) طول800 *500*410 سایز ذرات اندازه گیریدستگاه  ابعاد   

کیلوگرم 45 دستگاه آنالیز سایز ذرات وزن   

220 V AC ذرات اندازهدستگاه آنالیز  منبع تغذیه  

600mL  سایز ذرات اندازه گیریدستگاه ظرفیت  

 

 

 

 

 


