
 
 

 1 صفحه

 3000MPالتراسونیک همژنایزر مدل 

 توضیحات

. کنترل دستگاه به صورت بسیار کندوات را تولید می 300توان  حداکثر 3000MPلتراسونیک هموژنایزر مدل ا

ایجاد  یاتاقک صداگیر موجب کاهش صداگیرد. صورت می LCDدقیق به کمک ریزپردازنده و یک نمایشگر لمسی 

لمسی، کاربری این دستگاه بسیار آسان  LCDی به علت وجود صفحه .شودشده در حین عملیات التراسونیک می

اطمینان حاصل کند ، به این منظور که کاربر ی فیدبک طراحی شده استدر این دستگاه یک سامانه شده است.

مهندسی پیشرفته  3000MPدستگاه سونیکاتور مدل  تیتانیومی در بهترین حالت خود است. که کارایی شدت تیپ

. این مدل از گذاردحین آزمایش را در اختیار میی نمونه در عبه امکان مشاهدهای این جدرهای شیشه .ای دارد

میکرولیتر تا  250 میکرولیتر با تیپ فنجانی و برای حجمهای 250لتراسونیک برای حجمهای کمتر از همزن ا

انتخاب تیپ تیتانیومی با توجه به حجم نمونه صورت  آل هستند.میلی لیتر با تیپهای تیتانیومی ایده 2000

 ی حجمی نشان داده شده است.. در جدول زیر تیپهای مناسب برای هر گسترهگیردمی

 

 میلی لیتر 25میکرولیتر تا  250برای حجمهای 
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میلی  2000میکرولیتر تا  250 برای حجمهای

 لیتر

 

 

 

 

 

 میکرولیتر 250کمتر از  حجمبرای 
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 هاژگیوی

 دامنه را داراست.قابلیت تنظیم  ✓

 ی پالسر را داراست.پارامترها تعیینقابلیت  ✓

 مانیتور کردن دمای نمونه در حین آزمایش را داراست.قابلیت  ✓

 را داراست. سازی و اجرای ده برنامهقابلیت تنظیم، ذخیره ✓

سازی تنظیم و ذخیره هر دستور، دامنه، پارامترهای پالسر ، تنظیمات دما برای کاهش و افزایش دما قابلدر  ✓

 است.

ی برنامه 10تکرار هرکدام از  ی زمانی در، وقفهپذیری پنج مرتبه را دارا هستندها قابلیت تکراردر این برنامه ✓

 باشد.میدقیقه بین هر تکرار  99ثانیه تا  1ی زمانی بین قابل اجرا است، این وقفهذخیره شده 

 است. پروب دمادارای  ✓

 مانیتور کردن دما در حین آزمایش را داراست.قابلیت  ✓

 ری از افزایش دمای بیش از حد را داراست.یجلوگی دمایی به منظور قابلیت تنظیم پنجره ✓

 .شونداستفاده می کاپنیومی به جز تیپ ااست و برای اتصال انواع تیپهای تیتی باالیی محفظهکانورتر در  ✓

و کاربر را از خطرات احتمالی مانند  سازدپذیر میآزمایش را امکانی نمونه در طول ای مشاهدهشیشهدر  ✓

 کند.و پخش مایع محافظت می شدهصدای تولید 

 گیرد.نمونه قابل تنظیم است و تیپ تیتانیومی به بهترین شکل در نمونه قرار میمیز ارتفاع  ✓

 خالی از سرب هستند. BioLogics توسط شرکتتمام تجهیزات ساخته شده  ✓
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 مشخصات

 ی کاتالوگشماره ولتاژ

 0001-128-0 هرتز 60ولت/ 3000MP ،115مدل 

 0002-128-0 هرتز 50ولت/ 3000MP ،230مدل 

  مشخصات
 با تیپ فنجانی میکرولیتر 250کمتر از  محلولحجم 

 میلی لیتر با تیپ تیتانیومی 2000میکرولیتر تا  250 حجم محلول

 یا تیپ فنجانیمیلی متر  4/25 بیشترین قطر تیپ

 وات 300-0 توان خروجی

 کیلو هرتز 20 فرکانس خروجی
 %100-0 کنترل دامنه

Tuning دارد اتوماتیک 
Microprocessor Control دارد 

 ثانیه 59تا  1 پالسر

 دقیقه 99ثانیه تا  1 تایمر

 ی سانتی گراددرجه 100تا  0 کنترلر دما

 اختیاری پروب دما

 دارد اتاقک صداگیر

 LCD ی نمایشصفحه

 

 

 اینچ طول 4اینچ قطر*  5/2 کانورتر

 سانتی متر طول 2/10سانتی متر قطر*  4/6

 

 سانتی متر ارتفاع 1/45سانتی متر طول* 7/19سانتی متر عرض* 8/24

 سانتی متر ارتفاع 7/59سانتی متر طول* 6/30سانتی متر عرض* 7/26

 اینچ ارتفاع 75/17اینچ طول* 75/7اینچ عرض*  75/9 ی داخلی )زیرین(محفظه

  ابعاد 

 ارتفاعاینچ  5/23اینچ طول* 12اینچ عرض*  5/10 ژنراتور




