
 
 

 1 صفحه

 3000التراسونیک همژنایزر مدل 

 توضیحات

آنالوگ  تالتراسونیک به صوررل کند و کنتوات را تولید می 300توان  حداکثر 3000آلتراسونیک هموژنایزر مدل 

-درهای شیشه شودشده در حین عملیات التراسونیک میاتاقک صداگیر موجب کاهش صدا ایجاد گیرد. صورت می

. این مدل از آلتراسونیک برای گذاردحین آزمایش را در اختیار میی نمونه در عبه امکان مشاهدهای این ج

میلی لیتر با تیپهای  2000میکرولیتر تا  250میکرولیتر با تیپ فنجانی و برای حجمهای  250حجمهای کمتر از 

. در جدول زیر تیپهای گیردانتخاب تیپ تیتانیومی با توجه به حجم نمونه صورت می آل هستند.هتیتانیومی اید

 ی حجمی نشان داده شده است.مناسب برای هر گستره

 

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

 لیتر

 

 

 

 

 

 

 
 

 میکرولیتر 250کمتر از  حجمبرای 
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 هاژگیوی

 را داراست. دامنه %100تا  0ل رکنت ✓

 .شودبا انتخاب تیپ مناسب مقدار شدت دامنه کنترل می  ✓

 را داراست.برای نمونه ی اعمالی دامنه واقعی درصدقابلیت نمایش   ✓

 گردد.ها میبافت، هاگها و هاها، باکتریو پالسر موجب افزایش دقت در جداسازی سلولتایمر  ✓

 را داراست. میکرون 100/1ی کمتر از سازی با اندازهی امولسیونتهیه ✓

 سازد.میهموژن را  "مخلوط نشدنی"مایعات ✓

 شود.های شیمیایی و آنزیمی میافزایش واکنشموجب  ✓

 داراست.پراکندگی جامدات در مایعات را توانایی  ✓

است. مزیت این سیستم اینجاست که توان خروجی و تیپ تیتانیومی در  auto tuningدارای سیستم  ✓

 حداکثر کارایی خود هستند.

 .شوندنیومی به جز تیپ کاپ استفاده میااست 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

 کاتالوگی شماره ولتاژ

 0001-127-0 هرتز 60ولت/ 115، 3000مدل 

 0002-127-0 هرتز 50ولت/ 230، 3000مدل 

  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 بله اتوماتیک 

 از دو ثانیه %90تا  10 پالسر

 دقیقه یا پیوسته 15تا1 تایمر
Microprocessor Control ندارد 

 دارد اتاقک صداگیر
Power Meter LED 

 اختیاری ی صداگیر جعبه

 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

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

 طولاینچ  4اینچ قطر*  5/2 کانورتر

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

 

 

ابعاد   

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




