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 Nanoptic 90 آنالیز اندازه ذرات دستگاه

  Bettersize :سازنده شرکت

 چین سازنده: کشور

 

ر نانو ذرات با حساسیت و یزآناالنوعی  ،Bettersizeساخت شرکت ، Nanoptic 90 آنالیز اندازه ذرات دستگاه

اندازه  دستگاهاین اساس عملکردی . شودبکار برده می منظور آنالیزر توزیع اندازه ذرات به باشد که می دقت باال

 اندازه گیری سایز ذرات دستگاهاین  نور پراکنده شده است. تفرق دینامیکی پویایگیری سایز نانو ذرات، 

چیزی کمتر از )گیری محدودیت اندازه ترین میزانبا جزئیرا  و توزیع اندازه ذرات قابلیت آنالیزی نانو ذرات

1nm آنالیز اندازه ذرات دستگاهاجزای . ( دارد Nanoptic 90 ، از یک سیستم لیزری توان باال و یک متشکل است

 .ی توزیع اندازه ذراتدر زمینه ترو درست تردقیقهرچه به منظور به دست آوردن نتایج  PMTدتکتور حساس 

 این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات ویژگی های زیر را در اختیار کاربر قرار می دهد.

 سایز ذراتذرات سایز نانوآنالیز  دستگاهگیری کننده در پارامتر اندازه :  

 9500تا  1: از اندازه گیری سایز ذرات دستگاه ایندر گیری سایز ذراتدوده ی اندازهمح nm  

  مرطوب نمونهنوع :(WET) 

 اندازه ذراتتوزیع  یبه منظور مطالعه آنالیز اندازه ذرات دستگاهاین در   تکنولوژی  بکار رفته :

 (Dynamic Light Scattering)پراکندگی دینامیکی نور 
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تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه اندازه گیری سایز ذرات که به واسطه ی شرکت 

Bettersize  در سراسر دنیا عرضه شده است، این دستگاه را در صدر لیست فروش دستگاه اندازه گیری

 ه و خرید دستگاه اندازه گیری سایز نانو ذرات را برای کاربرانش آسان کرده است.سایز نانو ذرات قرار داد

 

 

 

 

 Nanoptic 90 آنالیز اندازه ذرات دستگاه عملکردی هایویژگی

ساخت ، Nanoptic 90 آنالیز اندازه ذرات دستگاهدر  مدت زمان مورد نیاز برای انجام هر تست .1

 دقیقه  5کمتر از  :اندازه ذراتی توزیع در مطالعه Bettersizeشرکت 

حجم سلول نمونه می  ml5  تا 1نمونه )حجم از میزان  حداقلبه  آنالیز اندازه ذرات دستگاه این در .2

 ، نیاز استی توزیع اندازه ذراتو مطالعه باشد( جهت انجام آنالیز

توزیع اندازه ی به منظور مطالعه C°0.5±دقت  بادمای حساس  دارای سیستم کنترل این دستگاه .3

 باشدمی ذرات

ی توزیع در راستای مطالعه مجهز به نرم افزار هدایت سیستم این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات .4

 باشداندازه ذرات می
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 Nanoptic 90 آنالیز اندازه ذرات دستگاههای عملکردی مشخصه

 

 


