
 

 1 صفحه

 ، کاربرد: حجم کوچک و متوسطNextgen Lab500آلرتاسونیک همژنایزر 

،  Nextgen Lab500می باشد. (  الرتاسونیک همزن)  الرتاسونیک هموژنایزرآلرتاسونیک هموژنایزر با پروب محوری دارای سه مدل 
 هموژنایزریک  لیرت کاربرد دارند.  تا و متوسط کوچک هایحجم برایهستند و  وات 500 دارای توان فرانسه  Sinaptec رشکت ساخت

 طریق از هم دهد می اجازه کاربر به که است افزار نرم و رایگان تبلت یک دارای متامی مدلهادر (  الرتاسونیک همزن) الرتاسونیک
 تغییر قابلیت(  الرتاسونیک همزن) الرتاسونیک هموژنایزر. مناید مانیتور را عملیات و کنرتل را دستگاه افزار نرم طریق از هم و تبلت
 دارای( الرتاسونیک همزن) الرتاسونیک هموژنایزرمتامی مدلهای . دارد را قبلی هایداده کردن ذخیره و سازی شخصی و تنظیامت انواع
شود و در به کمک سنسور دما، دمای دستگاه الرتاسونیک کنرتل می. باشد می سفارش قابل که است مختلف های قطر در پروب انواع

 از نقطه به نقطه کنرتل قابلیت هموژنایزر الرتاسونیک دستگاه همچنین شود.میوش ماخن شده، دستگاه یصورت افزایش از حد تعی
 داراست. را اینرتانت)اترنت( توسط دور راه

 ویژگیهای دستگاه آلرتاسونیک همژنایزر  .1
 کنرتل فرکانس: قابل تنظیم ✓

 وصل/قطع: با متاس یا سوییچ دستی  ✓

 تبلت آزمایشگاهی دارای  ✓

 اتصال اترنت برای کنرتل و مانیتورینگ  ✓

 390x145x148mm( LxWxHابعاد: ) ✓

 کیلوگرم3/4وزن:  ✓

 هرتز 50/60ولت،  220/240توان  ✓

 کیلوهرتز آلرتاسونیک: 20مبدل   .2
 مرتمیلی 55قطر:  ✓

 مرت میلی 145طول:  ✓

 مرت  8/1کابل مبدل: به طول  ✓

 ی ورودی/خروجیسیستم خنک کننده ✓

 کیلوهرتز: 20پروب آلرتاسونیک  .3
 میکرومرت 140، حداکرث جابجایی لیرتمیلی 250های تا مرت برای حجممیلی 13قطر تیپ پروب استاندارد:  ✓

 لیرت میلی 1000 حجم تا مرت میلی25 قطر به پروب، لیرت میلی 500 حجم تا مرت میلی20 قطر به پروبسایر پروب ها:  ✓

 " Nextgen Advanced افزار "کنرتل و مانیتورینگ منبع تغذیه با نرم .4
 "Nextgenافزار "از طریق اتصاالت اترنت، بازیابی اطالعات دما و آلرتاسونیک در اکسل با نرم PCانتقال اطالعات در  ✓

 .تنظیامت متنوع برای پالس، زمان، مدوالسیون، و کنرتل دما ✓

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 صفحه

 

 " :Advancedهای "افزار انتقال و کنرتل دادهنرم

 پذیر است.افزار تنظیامت پارامرتهای زیر امکانبا کمک این نرم

 توان/دامنه •

 فرکانس •

 ساعت  10زمان بیشرت از  •

 10000سیکل بیشرت از  •

 تعیین رشایط آغاز/قطع  با توجه به تنظیامت انرژی، زمان و دما •

 

 

 ها با :قابلیت تغییر داده

 گیری توان، سیکل، فرکانس، دماانداره •

 گراف تصویری  •

 ارسال داده ها با اکسل •

 های مختلفآنالیز مشخصه •

 مختلف هایتشخیص •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 صفحه

 

 

 NexTgen Lab500 اطالعات فنی
 500 بیشینه RMSتوان 

 20 فرکانس )کیلوهرتز(
 بله مد پیوسته
 بله مد پالسی

 240-220 ولتاژ)ولت(
 در حال درخواست ولتاژهای دیگر

 390x145x148mm ابعاد
 کیلوگرم 3/4 وزن

 فشاری/سوییچ قطع/وصل از راه دور 
 تبلت آزمایشگاهی ی ملسی صفحه

 اینرتانت کنرتل و ارتباطات
 PC (NexTgenنرم افزار 

Advanced) 
 اختیاری

 اختیاری سنسور دما 
 ی ریز پردازندهبر پایه   مانیتورینگ

بله )فرکانس ابتدایی و فرکانس قطع با نرم افزار  تنظیم اتوماتیک
"Advanced "  .قابل تنظیم است 

 فاز زمان واقعی /کنرتل فرکانس  کنرتل فاز
 کنرتل جابجایی خارجی زمان واقعی بهبود اتوماتیک دامنه

 "Advancedافزار "مدیریت شده توسط نرم پارامرتهای تنظیم/ فرمان
 قابل تنظیم فرکانس

 توان بیشینه %100تا  %10 توان/دامنه
 ساعت 10ثانیه تا  5/0 زمان سنج

 10000تا  1از  تکرار پالس/سیکل
 باالی ده برنامه ی چندگانهتکرارپذیری برنامه

 ی فشاریسوییچ دستی/دکمه آغاز/قطع
افزار/ زمان/ انرژی/ ی فشاری/ نرمسوییچ دستی/ دکمه رشایط قطع

 تنظیامت دما
 افزار/ تنظیامت دمای فشاری/ نرمسوییچ دستی/ دکمه رشایط آغاز

 افزارنرمی کنرتل شده به وسیله هاگیری دادهاندازه
 سه منحنی زمان واقعی در طول روند ی منایش زمان واقعی بر پایه

 ها انتقال به اکسل برای آنالیز داده های نهاییداده
 




