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 Photocore Complexآنالیز سایز ذرات   دستگاه

  Photocoreشرکت سازنده : 

 کشور سازنده : روسیه

 

 

که بر اساس پراش نور استاتیکی و دینامیکی چند زاویه   Photocor Complexدستگاه اندازه گیری سایز ذرات 

کشور   Photocoreای استوار است، از جمله بهترین دستگاه های آنالیز ذرات می باشد که به واسطه ی شرکت 

در اختیار کاربران قرار گرفته است. این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات و تکنولوژی تفرق نور دینامیکی که  روسیه

ضریب پراش و وزن مولکولی پلیمر ها در  ،ا تحت پوشش قرار می دهد، برای اندازه گیری سایز ذرات نانوآن ر

. این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات با کارایی قابل توجهی که دارد، کاربردهایی هم مناسب می باشد محلوالت

روش اندازه گیری و نرم  ار می دهد.تا وظایف تحقیقاتی حرفه ای را تحت پوشش قرچون تست های صنعتی ساده 

این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات دارد، کارایی آن را برای کاربرانش بسیار آسان کرده  ی کهافزار قدرتمند

است. تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه اندازه گیری سایز ذرات که به واسطه ی شرکت 

Photocore  لیست فروش دستگاه اندازه  جایگاه مطلوبی درت، این دستگاه را در در سراسر دنیا عرضه شده اس

 قرار داده و خرید دستگاه اندازه گیری سایز ذرات را برای کاربرانش بسیار آسان کرده است. گیری سایز ذرات 
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 Photocore Complexمشخصات اصلی دستگاه اندازه گیری سایز ذرات 

 

  این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات با روش تفرق نور دینامیکس و استاتیکی(DLS,SLS) اندازه گیری ،

بسیار سریع و در آن واحد را در اختیار کاربرانش قرار می دهد و به کاربر این امکان را خواهد داد که 

 نمایشی از سایز نانو ذرات را داشته باشند.

  دستگاه اندازه گیری سایز ذرات، بدون نیاز به میز اپتیکی، کارایی این دستگاه طراحی مدوالر و محکم این

 را برای کاربرانش دو چندان کرده است

 ازی ساده ی نمونه ها جهت پردازش و همچنین امکان استفاده از سلول ها و ویال های آنالیزی آماده س

 را برای کاربرانش دو چندان کرده است بسیاری برای نمونه ها کارایی این دستگاه آنالیز انداره ذرات

 مجهز بودن این دستگاه به استپر موتور سازگار با سیستم های مختلف شمارش فوتون 

  این دستگاه اندازه گیری سایز ذرات مجهز به هندسه ی پراش نوری برای اندازه گیری سایز ذرات در

 پراکندگی های مات می باشد

 

 Photocore Complexایز ذرات مشخصات فنی دستگاه اندازه گیری س
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