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 Bettersizer ST آنالیز اندازه ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

 
 

ذرات مورد استفاده  توزیع اندازهر یزآناال ،Bettersizeساخت شرکت  ، Bettersizer STدستگاه آنالیز اندازه ذرات

این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات، باشد.های علمی و کاربردهای اقتصادی ) به صورت یکپارچه( میدر زمینه

بکار برده توزیع اندازه ذرات به منظور آنالیز  که عمدتاً است مرطوبهای نمونهر تمام اتوماتیک یزآناال نوعی

ی آنالیز توزیع در زمینه ایدارای سیستم عملکردی هوشمندانه سنجش سایز ذرات موجوددستگاه شود. می

که دارای روند آنالیزی خودکاری است، نتایج پایدار و واقعی را فراهم  DLOSبا استفاده از  است که اندازه ذرات

این . ساختار جمع و جور و فشرده ای که برای خواهد داشتنی کاربر به حداقل مداخله ینیاز ومی کند 

ها یط کاری در کارخانهاست، قابلیت استفاده از آن را در هر محپیش بینی شده اندازه گیری سایز ذرات دستگاه

این دستگاه اندازه گیری سایز  به خوبی فراهم می آورد. ، به منظور آنالیز توزیع اندازه ذراتو آزمایشگاه ها

 ذرات با روش تفرق دینامیکی نور، ویژگی های زیر را برای کاربر به همراه می آورد.
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 سایز ذراتتوزیع اندازه ذرات اندازه گیری امکان : 

 تا 0.1: توزیع اندازه ذراتگیری اندازه یمحدودهm µ 1000 

 مرطوبنمونه نوع : 

 اندازه گیری سایز ذرات در دستگاه بکار برده شده تکنولوژی Bettersizer ST : یلیزرپراش 

 

تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه اندازه گیری سایز ذرات که به واسطه ی کمپانی 

Bettersize  ارائه شده است، این دستگاه را در صدر لیست فروش دستگاه اندازه گیری سایز ذرات قرار داده

 و خرید دستگاه آنالیز سایز ذرات را برای کاربرانش آسان کرده است.

 

 

 
 
 

 Bettersize، ساخت شرکت  Bettersizer STدستگاه آنالیز اندازه ذرات عملکردی هایویژگی

 یآورندهفراهم  باشد کهمی (DPOS)سیستم اپیتکی دو لنزی  مجهز به اندازه ذراتاین دستگاه سنجش  .1

 استتوزیع اندازه ذرات از  یهایی با نتایج دقیقتست

عملکرد  یفراهم کنندهدارای فرایند عملکرد استاندارد می باشد که  این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات .2

 .خواهد بوددر راستای سنجش توزیع اندازه ذرات آسان آن 

دارد فضای برای سنجش توزیع اندازه ذرات به دلیل ساختار جمع و جور و فشرده ای که  این دستگاه .3

 کندکاری زیادی را اشغال نمی
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با  باالمنجر می شود به تکرار پذیری دستگاه آنالیز اندازه ذرات این گیری خودکار قابلیت تنظیم و اندازه .4

 . %1کمتر از  (RSD%) یدرصد انحراف از معیار

به منظور را  قابلیت استفاده آسان از نرم افزار تحلیلی  Bettersizer STدستگاه آنالیز اندازه ذرات .5

 .باشدبه خوبی دارا میسنجش توزیع اندازه ذرات، 

 

 

 Bettersizer STدستگاه آنالیز اندازه ذراتهای مشخصه
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