
 

 

 LS-2S rBettersize آنالیز اندازه ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

دستگاه نوعی ، کشور چین Bettersize ساخت شرکت، Bettersizer S2-LS ذرات اندازه گیری سایز دستگاه

های تجاری و علمی )مدل سوالرا( را باشد که قابلیت استفاده در کاربردمی و توزیع اندازه ذرات آنالیز سایز ذرات

بکار برده  ذرات توزیع اندازهبه منظور آنالیز  اساساًاین دستگاه اندازه گیری سایز ذرات  باشد.به خوبی دارا می

ی توزیع اندازه به منظور مطالعهگیری نوری اندازهدارای یک واحد پاشش جداگانه و یک واحد این دستگاه شود. می

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

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

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

، این دستگاه را در لیست فروش دستگاه سنجش اندازه ذرات در سراسر Bettersizeشده به واسطه ی کمپانی 

 ا برای کاربرانش آسان کرده است.دنیا قرار داده و خرید دستگاه تعیین اندازه ذرات با روش تفرق دینامیکی نور ر

 



 

 

 اندازه گیری: سایز ذرات ✓

  میکرومتر 2000تا  0.2: ذرات  سایزدر این دستگاه اندازه گیری  گیری سایز ذراتمحدوده ی اندازه ✓

 : مرطوبنمونه نوع ✓

 لیزریپراش : اندازه ذرات سنجشدر دستگاه  بکار رفته تکنولوژی ✓

 

 :دستگاه آنالیز اندازه ذرات عملکردی هایویژگی

سیستم گردش مایعات می باشد. جنس بدنه ی این  مجهز به، دستگاه آنالیز اندازه ذرات این  .1

 گی می باشد.سیستم از فوالد ضد زنگ و تفلن مقاوم در برابر خورد

( و انک: آب، حالل های آلی )الکل، اتر،بنزن و آلیط دیسپرشن دستگاه اندازه گیری سایز ذراتمح .2

 casterغن های معدنی، نفت سفید و روغن روغن ها)رو

آنالیز سایز ذرات به مقدار کمی از رقیق کننده ها احتیاج دارد، بنابراین هزینه های  این دستگاه .3

  ها را کاهش می دهد. ودگیط به حالل و آلبومر



 

 

 : LS2Bettersizer S-ت دستگاه اندازه گیری سایز ذرامشخصات عملکردی 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Bettersizer S2-LSذرات  سایز زیدستگاه آنال

میکرومتر 2000 –ر میکرومت 0.02  محدوده سایز اندازه گیری 

 DLSدستگاه  سایز ذرات سوسپانسیون، امولسیون، پودرهای خشک

ثانیه 10> سایز ذرات دوره ی اندازه گیری   

<0.5%  دقت و تکرار پذیری دستگاه آنالیز سایز ذرات 

ارتفاع(*عرض*) طول800 *005*041 سایز ذرات اندازه گیریدستگاه  ابعاد   

کیلوگرم 45 ز ذراتآنالیز سایاه دستگ وزن   

220 V AC  ذرات اندازهدستگاه آنالیز  تغذیهمنبع  

600mL سایز ذرات اندازه گیریدستگاه رفیت ظ  

 

 

 

 


