
 

 

  Scientz-IIDدستگاه التراسونيك هموژنايزر (سونيكاتور) مدل 

  2017محصول سال  Scientz-IIDچند منظوره با نمايشگر لمسي مدل دستگاه التراسونيك هموژنايزر 

 كشور چين مي باشد.  Scientzمحصول شركت Scientz-IID) مدل Ultrasonic Homogenizerدستگاه التراسونيك هموژنايزر (
دستگاه التراسونيك يكي از روش هايي كه به طور گسترده براي تخريب سلول و همگن سازي استفاده مي شود، التراسونيك است. 

با ايجاد امواج شديد فشاري در يك محيط مايع كار مي كند. امواج  Scientz-IID) مدل  Ultrasonic Homogenizerهموژنايزر ( 
باعث ايجاد جريان در مايع شده و تحت شرايط مناسب  Scientz-IIDمدل )  Sonicator(  التراسونيكدر دستگاه هموژنايزر فشاري 

موجب تشكيل سريع ميكرو حباب مي گردد كه رشد و يكي شدن اين حباب ها تا رسيدن به اندازه بيشينه و در نهايت تركيدن آنها 
  گفته مي شود.  (Cavitation)حرارت شديدي ايجاد مي نمايد. به اين پديده كاويتاسيون 

انفجار حباب ها توليد موج ضربه اي با انرژي كافي براي شكستن پيوند كوواالنسي مي كند. از نيروي  در دستگاه همزن التراسونيك
در دستگاه  برشي حاصل از انفجار حباب و همچنين جريان هاي اغتشاشي ناشي از ارتعاش صوتي براي همگن سازي و تخريب سلول

كيلومتر در  ٤٢٠تواند به پاشش مايع با سرعتي در حدود استفاده مي شود. اين فرآيند مي اسونيك هموژنايزر ( سونيكاتور )اولتر
درجه سانتيگرادي در آن شود. متغيرهاي خارجي كه بايد براي  ٤٥٠٠بار و يا دماي باالي نقطه اي  ٢٠٠ساعت، ايجاد فشاري معادل 

  :سازي فراصوت مورد توجه قرار گيرد رسيدن به بازدهي باال در همگن
 دامنه و شدت امواج  
 درجه حرارت  
 غلظت   
 فشار  
 ظرفيت ظرف و شكل آن 

وسعت كاربرد مولدهاي فراصوت باعث توجه بيشتر  با توجه به پروبي با پروب تيتانيومي ( سونيكاتور ) دستگاه التراسونيك هموژنايزر
 .هاي مختلف به اين مقوله شده استپژوهشگران و متخصصان حوزه

  

 

 



 

 

  Scientz-IIDدستگاه التراسونيك هموژنايزر (سونيكاتور) مدل ويژگي هاي 

  دستگاه التراسونيك هموژنايزر ( سونيكاتور ) مدل  ك،ياولتراسون زريهموژنادستگاه از  دينوع جد كيبعنوانScientz-IID 
  و عملكرد قابل اعتماد برخوردار است. ديظاهر جدبا كامل،  يمدل

  ( همزن التراسونيك ) يمركز وتريكامپ كيبا  يبزرگ و كنترل مركز شيصفحه نما يدارادستگاه هموژنايزر التراسونيك 
  است.

  دستگاه اولتراسونيك  ن،يكرد. عالوه بر ا ميتنظتوان  يرا م كيزمان و قدرت اولتراسوندر دستگاه همزن اولتراسونيك
  را دارد. يواقع و دماي دما نمونه شيمانند نما يعملكرد Scientz-IIDهموژنايزر مدل 

 بزرگ  شيد در صفحه نماتوان يو هشدار خودكار مشكل م يوتريكامپ يابيفركانس، رد شينماLCD داده شوند. شينما  
 

  Scientz-IIDدستگاه التراسونيك هموژنايزر (سونيكاتور) مدل مشخصات فني 

 25KHz-20 فركانس

 950W توان

 Ø6 (Ø) لوازم جانبي

 Ø2,3,10,15 (Ø) تيپ ( نوك پروب ) آپشنال

 600ml-0.5  ظرفيت خردايش

 %99.9-0.1 (%) نرخ وظيفه 

 220/110V, 50Hz/60Hz برق مورد نياز

 امكانات

  PWMاستفاده از كنترل 
  توان پيوسته قابل تنظيم 

  پايداري
 پارامتر آزمايشگاهي تنظيم شده 50قابليت ذخيره سازي 

  220mm;12.2 Kg*280*400 وزن و سايز سيستم

 14.3kg وزن سيستم اصلي ( پردازنده مركزي )

 480mm,8.04 Kg*250*275 وزن و سايز محفظه صداگير

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  Scientz-IIDدستگاه التراسونيك هموژنايزر (سونيكاتور) مدل لوازم جانبي 

      
  

   (Horn) هورن –  (Probe) پروب –آلياژ تيتانيوم  (Tip) تيپ هايويژگي هاي 

 ظرفيت خردايش محدوده توان (KHz)فركانس   مدل تيپ

Φ2 1/12" 20-25KHz 20-250W 0.5-5ml 
Φ3 1/8" 20-25KHz 30-400W 3-10ml 
Φ6 1/4"  20-25KHz 60-650W 10-100ml 

Φ10 5/12" 20-25KHz/19.5-20.5KHz 100-950W 100-200ml 
Φ12 1/2" 20-25KHz 100-950W 100-200ml 
Φ15 5/8" 20-25KHz/19.5-20.5KHz 200-950W 200-500ml 
Φ18 3/4" 20-25KHz 200-950W 200-500ml 
Φ20 3/4" 19.5-20.5KHz 400-1200W 500-1000ml 
Φ25 1" 19.5-20.5KHz 800-1800W 500-1200ml 

 

 


