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 Bettersizer S3 اندازه گیری سایز ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

ی های الزم در زمینهاز قابلیت ،Bettersizeساخت شرکت  ،Bettersizer S3 آنالیز اندازه ذرات دستگاه

این دستگاه اندازه گیری سایز می توان گفت که  .باشدسنجش توزیع اندازه ذرات به خوبی برخوردار می

 آنالیز اندازه ذرات دستگاهاین  .ی ممکن در کالس کاری خود استعملکرد سطحبهترین  دارایتقریبا ذرات 

ی قابلیت های عملکردی فراوانی در زمینه ،های پیشرفتهنوآوری از ایمجموعهی برخورداری از به واسطه

این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات از دارد. برخورداری سنجش توزیع اندازه ذرات، های ی سیستمتوسعه

سنجش توزیع اندازه ذرات، ی در زمینه آن یانعطاف پذیری باالهمچنین جمع و جور و یکپارچه و  ساختاری

 آنالیز اندازه ذرات دستگاهدر . در صنایع مختلف دارای اهمیت فراوانی باشد این دستگاهاست که سبب گشته

Bettersizer S3 ، ترکیب کردن لنز های دوگانه و سیستم نور  به صورت به کار گرفته شده عمدتاًنوآوری

به  است که  m µ 3500تا 0.01 برای رنج های وسیعی از  اندازه گیری ها از (DLOIS)پردازی شیب دار 

ملیاتی توابع ع برخورداری از نظیر اندازه گیری خودکار ضریب شکست، یواسطه ی برخورداری از ویژگی های

را به  این دستگاه سنجش اندازه ذرات هوشمند و نرم افزار مناسب در راستای سنجش توزیع اندازه ذرات،
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عملکرد عالی و مد عملیاتی برخورداری از  .استنموده بدلسریع مواد  آنالیزی در زمینه ی قدرتمندابزار

ی و در زمینهی سایز ذرات ی مطالعهرا به بهترین گزینه در زمینه آنالیز اندازه ذرات دستگاههوشمند، 

 های علمی تحقیقاتی بدل ساخته است.در بسیاری از موسسات و آزمایشگاهسنجش توزیع اندازه ذرات 

 یری سایز ذرات در اختیار کاربر قرار می دهد به شرح زیر است :پارامترهایی که این دستگاه اندازه گ

 توانایی اندازه گیری: سایز ذرات 

 میکرومتر 3500 تا 0.01از : ی سنجش توزیع اندازه ذراتدر زمینه اندازه گیری محدوده ی   

 مرطوبهای نمونه:   نوع پراکندگی 

 پراش لیزریی سنجش توزیع اندازه ذراتدر زمینه این دستگاه فناوری :  

 ستگیری خودکار ضریب شک قابلیت اندازه 

 

 

 Bettersizer S3 آنالیز اندازه ذرات دستگاهساختاری  های ویژگی

به این دستگاه :  (DLOIS)های دوگانه و سیستم اپیتکی مورب لنز وجودبرخورداری از ویژگی  .1

اتصاالت سیستم های دو  به خوبی توانایی حذف کردن خطای( DLOISبرخورداری از )ی واسطه

که به خوبی تضمین باشد دارا میدرجه(  165تا میزان  0.02زاویه ی تشخیصی بزرگ ) دررا  پرتویی

ی سنجش در زمینه اندازه گیری سایز ذرات دستگاهاین  وضوح و دقت باالی کننده ی حساسیت،

 خواهد بود.توزیع اندازه ذرات 
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: توانایی پیش آنالیز اندازه ذرات دستگاهبه واسطه ی  گیری خودکار ضریب شکستقابلیت اندازه .2

تشخیص پارامتر های اپتیکی مواد می باشد که نزدیکی بیشتری خواهند داشت با مقدار حقیقی 

می  نمونه و بهبود دهنده ی دقت اندازه گیری های موادی که ضریب شکست آنها معلوم نیست

 .باشد

در آن خطای عملیاتی کامال خودکار موجب کاهش یافتن  از ویژگی عملیاتی این دستگاهبرخورداری  .3

 .استشدهی سنجش توزیع اندازه ذرات زمینه

 Bettersizer S3 آنالیز اندازه ذرات دستگاههای عملکردی مشخصه
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