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)GC( دستگاه کروماتوگرافی گازی
Crystal 9000

معرفی
دســتگاه Crystal 9000 یــک دســتگاه کروماتوگرافــی گازی )GC( پیشــرفته اســت کــه بــرای پاســخگویی بــه تمــام چالش هــا ســاخته شــده 

و طراحــی اجــزای سیســتم طــوری اســت کــه طیــف وســیعی از نیازهــا را بــا ســاده ترین عملکــرد بــرآورده کنــد. همچنیــن تجهیــزات جانبــی 

ایــن دســتگاه کــه بــه افزایــش بهــره وری آن کمــک می کنــد ارائــه می شــود. از مزایــای اســتفاده از ایــن دســتگاه می تــوان بــه کارایــی بــاال 

و گســترده، عمــر بــاال و همچنیــن به صرفــه بــودن از لحــاظ اقتصــادی در عیــن عملکــرد پیشــرفته اشــاره کــرد.
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کاربردها
ــرای آنالیــز نمونه هــای گاز طبیعــی )NG(، اندازه گیــری بنــزن و تولوئــن در ســوخت های احتراقــی، شبیه ســازی  از ایــن دســتگاه می تــوان ب

تقطیــر )SimDist( مــواد نفتــی، آنالیــز جزئــی هیدروکربــن )DHA( و ... اســتفاده نمــود.

(Unified Electronic Pneumatic System )UEPCسیستم جریان گاز و کنترل فشار

برای همه گازها mL/min 1250حداکثر جریان

Oven محدوده دماییup to 450 °C with unlimited number or ramps

kPa / 0.001 psi 0.01کنترل فشار و نقطه تنظیم رزلوشن

inlets / 4 detectors 3تعداد ورودی ها و آشکارسازها

FID, FPD, TCD, ECD, PID, CCD. PDD, MSDانواع آشکارسازها

ورودی های قابل دسترس
Packed

Split/splitless
Programmable Split/splitless )PTV)

min 0.008تکرارپذیری زمان بازداری

مشخصات فنی دستگاه

	 ASTM D5580

	 ASTM D7096

	 ASTM D5307

	  ASTM D3612

	 ASTM D7833

	 ASTM D2163

	 ASTM D2504

	 ASTM D2505

	 ASTM D3588

	 ASTM D2598

	 ASTM D7423

	 ASTM D7755

	 ASTM D5441

	 ASTM D7900 

	 ASTM D5134 

	 ASTM D6733 

	 ISO 6974, ISO 6976, ISO 7941

	 ,UOP 960

	 ,UOP 411 

	 ,UOP 603 

	 ,UOP 373 

 UOP 539 و ... 	
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)GC( دستگاه کروماتوگرافی گازی
Crystal GC-MS

معرفی
ــد محــدوده گســترده ای از نیازهــای آزمایشــگاهی  ــاد می توان ــا حساســیت و عمــر زی دســتگاه Crystal GC/MS تمامــا خــودکار اســت و ب

ــاده  ــا آن س ــردن ب ــری کار ک ــی دارد، طراحــی آن کاربرپســند اســت و یادگی ــت باالی ــرد خــوب و دق ــن سیســتم عملک ــد. ای ــرآورده کن را ب

ــا ســازگار اســت. ــا آنه ــه ب ــه شــده ک ــرای آن درنظــر گرفت ــی ب ــوازم جانب ــوان ل ــزار مخصوصــی به عن ــن اب می باشــد. همچنی

Chemical ionizationتنظیمات
Direct probe system )DPS)

انواع عملکرد
Scan
SIM

Scan & SIM )simultaneous)

Up to 20,000 amu/secسرعت اسکن

)leak( تست نشتیIntegrated

)Detector( سیستم شناساییHigh-sensitivity off-axis 10 kV dynode plus long-life electron 
multiplier

Made of an inert material with minimal adsorptionمنبع یون

Double for EI and CIفالیمنت ها

Glass window for observing filament operationقابلیت های دیگر
Dual reagent gas for CI

مشخصات فنی دستگاه
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معرفی
ژنراتور هیدروژن از آب مقطر هیدروژن تولید می کند و جایگزین برتری نسبت به کپسول های خطرناک هیدروژن می باشد.

)vol%( 99,995خلوص هیدروژن
99,9995 )HP models)

)L/h( بازدهی
Depending on model:

10
16
25

)kPa( 600فشار خروجی

مشخصات فنی دستگاه

ژنراتور هیدروژن
Hydrogen Generator

کاربردها
ــوع HP آن  ــن ن ــرد و همچنی ــرار بگی ــتفاده ق ــعله ای )FID, FPD, NPD( مورداس ــای ش ــه دتکتوره ــوان تغذی ــد به عن ــور می توان ــن ژنرات ای

ــرد دارد. ــز کارب ــل نی ــوان گاز حام ــاال( به عن ــوص ب )خل
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معرفی
ــد و ایــن کار را  ــروژن تولیــد می کن ــروژن از هــوای محیــط نیت ــور نیت ژنرات

ــا تنــاوب فشــار )PSA( انجــام می دهــد. اجــزای اصلــی آن شــامل یــک کمپرســور داخلــی، یــک راکتــور  براســاس روش جــذب ســطحی ب

ــرای حــذف هیدروکربــن، و یــک حســگر قدرتمنــد اکســیژن )کــه محتــوای اکســیژن خروجــی را نشــان می دهــد( می باشــد.  کاتالیســتی ب

ایــن دســتگاه عملکــرد خوبــی را در اغلــب کاربردهــای کروماتوگرافــی گازی از خــود نشــان می دهــد.

ژنراتور نیتروژن
Crystal Zero Nitrogen Generator

% 99.9995 <خلوص نیتروژن

kPa / 4 bar 400فشار خروجی نیتروژن

)L/hour ml/min( بازدهی نیتروژنDepends on model:
20 )333) / 30 )500)

ppm 3 >غلظت اکسیژن

ppm 7 >غلظت رطوبت

ppm 2 >غلظت هیدروژن

ppm 0.05 >کل هیدروکربن

مشخصات فنی دستگاه

کاربردها
 TCD,( بــرای دتکتورهــای کروماتوگرافــی گازی )Make Up Gas( تغذیــه )Make Up Gas( گاز حامــل در کروماتوگرافــی گازی گاز تامیــن کننــده

ECD, FID, NPD 3-HPLC, TOC( و کاربردهــای آزمایشــگاهی دیگــر
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معرفی
ــز پاییــن  ــه ســطح نوی ــوان ب ــوت آن می ت ــاط ق ــه شــده اســت و از نق ــد هــوای فشــرده در نظــر گرفت ــرای تولی دســتگاه کمپرســور هــوا ب

)صــدای پاییــن( و فشــار خروجــی پایــدار اشــاره نمــود. همچنیــن به منظــور تصفیــه بهتــر، ایــن دســتگاه دارای دو فیلتــر جــذب می باشــد.

kPa 200-170فشار خروجی

L/min 3بازدهی

 کمتر از dBA 63میزان نویز

kPa / 0.0075 bar 0.75دقت نگه داشتن فشار خروجی

مشخصات فنی دستگاه

ژنراتور هوا
Air Compressor
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معرفی
ایــن فیلترهــا بــرای تمیــز کــردن گاز از اکســیژن و ناخالصی هــای 

آلــی بــا حــرارت دادن در حضــور کاتالیــزور در نظــر گرفتــه شــده 

اســت و شــامل ســه مــدل می باشــد.

فیلترهای کاتالیستی
Filter 20.0 series

01-0220.0-0320.0-20.0مدل

✓✘✓تصفیه هوا از ناخالصی آلی

✘✓✓تصفیه گازهای بی اثر از اکسیژن

دمای انجام عملیات
С˚ 

400400400

حداکثر زمان گرم شدن
min

303030

حداکثر جریان هوا
ml/min 

700✘700

ml/min 500500حداکثر جریان گاز بی اثر✘

دمای محیط برای عملیات
С˚

10-3510-3510-35

ابعاد
mm

327*168*219327*168*219327*168*219

وزن
kg

555

مشخصات فنی دستگاه
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AS-2M 3DAS-2M Single-Portمدل

3D-robotCarouselنوع

vials (1.5 ml)22 vials 150ظرفیت
(18 sample, 4 waste)

(µl )standard)10 µl )standard 10سرنگ

top washingشست وشو
from vial

top washing
from vial

مشخصات فنی دستگاه

دستگاه تزریق نمونه خودکار تک پورت
AS-2M Single-Port

دستگاه تزریق نمونه خودکار سه بعدی
AS-2M 3D

معرفی
ــی گازی  ــه دســتگاه کروماتوگراف ــع ب ــق نمونه هــای مای ــرای تزری ــورت و ســه بعــدی ب ــک پ ــه خــودکار AS-2M ت ــق نمون دســتگاه های تزری

ــده اند. ــه ش ــر گرفت درنظ
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 نمونه گیر Headspace خودکار
Autosampler 3D Headspace

معرفی
 Diamond ســری Headspace انجــام می شــود. ســرنگ های Headspace ــا تکنیــک ــه توســط ســرنگ مخصــوص ب تزریــق خــودکار نمون

HS تامیــن شــده توســط SGE عملکــرد خوبــی در میــزان تزریــق، تکرارپذیــری و محــدوده دمــای عملیاتــی دارنــد.

syringe headspace samplingتکنیک

up to 3تعداد پورت تزریق

vials 4ظرفیت آون برای نمونه

vials 30ظرفیت سینی برای نمونه

C° 150-40+دمای سرنگ

C° 170-40+دمای آون

ml 2,5-0,1محدوده حجم نمونه

orbitalهمزن

مشخصات فنی دستگاه
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معرفی
دســتگاه DRP4 Headspace دســتی یــک راه حــل مقــرون بــه صرفــه اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد از تکنیــک headspace بــرای 

اندازه گیــری ترکیبــات فــرار و نیمــه فــرار در نمونــه خــود اســتفاده کنیــد. ایــن سیســتم مســتقیمًا بــه GC متصــل نمی شــود و می توانــد بــا 

هــر سیســتم کروماتوگرافــی گازی موجــود اســتفاده شــود.

Syringe headspaceتکنیک

(vials )20 ml, or 10 ml with an insert 4ظرفیت آون برای نمونه

С°150-35محدوده دمای آون

Embeddedتایمر

Orbitalهمزن

™Gastight Diamond HSنوع سرنگ

مشخصات فنی دستگاه

نمونه گیر Headspace دستی
DRP4- Headspace
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)Thermal Desorber( دفع کننده گرمایی
TDA

معرفی
ــف اســتفاده  ــرای حــذف آالینده هــا از مــواد مختل ــا ب ــه از گرم ــی )Thermal Desorber( یــک قطعــه تخصصــی اســت ک ــده گرمای دفع کنن

ــورت  ــز به ص ــک آن نی ــر اتوماتی ــوع غی ــرد دارد. ن ــرار کارب ــرار و نیمه ف ــای ف ــرای نمونه ه ــوده و ب ــک ب ــال اتوماتی ــه کام ــن قطع ــد. ای می کن

ــد اتوماتیــک شــود. ــودر )Loader( مخصــوص، می توان ــه ل ــا اتصــال ب ــی ب ــه به راحت ــوب وجــود دارد ک تــک تی

(length 3½'' )89 mm) x O.D. ¼'' )6.4 mmاندازه تیوب

)T )amb( +10 to 400˚C )0.1˚C resolutionمحدوده دمایی دفع

to +400 ˚C 20–محدوده دمایی کولد ترپ

or 2000 ˚C/min 1500 ;1000 ;500بازه گرمایی ترپ

to +350 ˚C 40+محدوده دمای خط انتقال

)Pneumatics( فنوماتیکindependent from GC )3 UEPC channels integrated )Carrier gas, Split vent & blowing gas)

Chromatec Analytic software or Integrated touchscreenکنترل

tubes 50ظرفیت لودر اتوماتیک

مشخصات فنی دستگاه
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Total Nitrogen-Total Sulfur-Meta

معرفی 
ــت  ــن، نف ــزل، بنزی ــی )دی ــای نفت ــت و فرآورده ه ــروژن در نف ــرد و نیت ــدار کل گوگ ــری مق ــکان اندازه گی ــتگاه SPECTRON Meta ام دس

ســفید، نفــت-گاز و هرمحصــول حاصــل از تقطیــر نفــت(، گاز هیدروکربنــی، گاز هیدروکربنــی مایــع )LPG(، گاز طبیعــی، گاز طبیعــی مایــع 

ــد.  ــای UV Fluorescence و Chemiluminescence فراهــم می کن ــا روش ه ــی را ب ــواد بیولوژیک (LNG(، محصــوالت ســنتز شــیمیایی و م

ایــن دســتگاه از روش  Fluorescence UV جهــت تعییــن میــزان گوگــرد و از روش Chemiluminescence جهــت تعییــن میــزان نیتــروژن 

ــد. ــتفاده می کن اس

لوازم جانبی
تمامــی لــوازم مــورد نیــاز بــرای نصــب و راه انــدازی دســتگاه از قبیــل ســرنگ های تزریــق نمونــه، رگالتورهــای گاز، شــلنگ ها 

مســی. لوله هــای  و 
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کاربردها
تعیین میزان کل گوگرد در نفت و فرآورده های نفتی 	

تعیین میزان کل گوگرد در گاز طبیعی و هیدروکربنی 	

تعیین میزان کل نیتروژن در نفت و فرآورده های نفتی 	
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استانداردها
دســتگاه SPECTRON Meta بــه گونــه ای طراحــی شده اســت کــه کســر جرمــی گوگــرد را بــا اســتفاده از اســتانداردهای زیــر 

ــد:  ــن می کن تعیی
ــوخت  	 ــبک، س ــای س ــرد در هیدروکربن ه ــزان کل گوگ ــری می ــت اندازه گی ــتاندارد جه ــت اس ASTM D5453-19: روش تس

 Ultraviolet موتورهــای جرقــه زنــی )Spark Ignition Engine Fuel( ، ســوخت موتــور دیــزل و روغــن موتــور بــا اســتفاده از 

 .Fluorescence

	  )LPG( روش تســت اســتاندارد جهــت اندازه گیــری میــزان کل گوگــرد فــرار در هیدروکربن هــای گازی، گاز مایــع :ASTM D6667-21
 .Ultraviolet Fluorescence بــا اســتفاده از

ــع  	 ــرار در هیدروکربن هــای گازی، نفــت گاز مای ــرد ف ــزان کل گوگ ــری می ASTM D7551-15: روش تســت اســتاندارد جهــت اندازه گی
 .Ultraviolet Fluorescence بــا اســتفاده از )LNG( و گاز طبیعــی مایــع )LPG)

ــواد شــیمیایی  	 ــی و م ــرد در هیدروکربن هــای آروماتیک ــزان کل گوگ ــری می ــت اندازه گی ASTM D7183: روش تســت اســتاندارد جه
 .Ultraviolet Fluorescence ــا اســتفاده از مرتبــط ب

ISO 20729-17 یک روش آزمایش تعیین شده در سال 2017 جهت اندازه گیری میزان کل گوگرد در گاز طبیعی. 	
ISO 20846 یک روش آزمایش جهت اندازه گیری میزان کل گوگرد در سوخت های خودرو حاوی 3ppm تا  300ppm گوگرد. 	

و کسر جرمی نیتروژن را با استفاده از استاندارد:
ــوش در  	 ــه ج ــا نقط ــع ب ــای مای ــروژن در هیدروکربن ه ــزان کل نیت ــری می ــت اندازه گی ــتاندارد جه ــت اس ASTM D4629: روش تس

ــاق می باشــد. ــای ات ــا  10mm2/s در دم ــراد و ویســکوزیته ی 0/2mm2/s ت ــا ° 400 درجــه ســانتی گ محــدوده ی 50 ت

ن در نفــت و فراورده هــای نفتــی بــا روش  	 زه گیــری نیتــروژ ندا ASTM D5762: روش تســت اســتاندارد جهــت ا
.Boat-Inlet Chemiluminescence

ASTM D4629-17, ASTM D7184, ASTM 6069: روش تســت اســتاندارد جهــت اندازه گیــری میــزان کل گوگــرد در هیدروکربن هــای  	
.Reduced Pressure Chemiluminescence Detection آروماتیکــی با اســتفاده از احتراق اکسایشــی و
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مزیت های دستگاه

تعیین دقیق میزان کل گوگرد)TS( و نیتروژن)TN( در یک نمونه 	

	 0/25ppm 0/1 و نیتروژنppm گوگرد :)LOD( حد پایین اندازه گیری

مجهز به انژکتور نیمه اتوماتیک برای نمونه گیری مایعات و ماژول جهت تزریق گازها و گازهای مایع 	

دارای وضعیــت آمــاده بــه کار )stand by( کــه همزمــان بــا قطــع جریــان گاز ســایر اجــزای آناالیــزر از جملــه دتکتورهــا  را در حالــت  	

مناســب نگــه مــی دارد.

SPECTRON Meta

SPECTRON Meta Analytik Jena multi
EA5000TSHR TN/TS 6000

نیتروژن )L(نیتروژنگوگرد

)ppm( 0.10.10.025حد اندازه گیری )جامد( ppb 30
ppb 30 )مایع( 

10000-1بازه اندازه گیری 
ppm

 0.3-1000
ppm

0.05- 20000 
ppm

100  µg - 100   wt.%30 ppb-  5000 ppm)جامد) 
30 ppb-  10000 ppm)مایع) 

از 3 دقیقهزمان اندازه گیری
بسته به تنظیمات، پیکربندی 
و عملکرد: 4دقیقه )عمودی(، 

9 دقیقه )افقی(
10-4 دقیقه

بازه ویسکوزینه نمونه های 
cSt ،آناالیزر

0.2-20--

بازه سرعت تزریق نمونه 
)µl/sec( بصورت خودکار

0.5-1.5--

C° ،1100-900دمای عملکرد کوره
حداکثر

1100°C
)دارای دو کوره ی افقی و 

عمودی(

1250°C 
دارای کنترل دمای دوگانه

-خودکارخودکارکنترل دما و فشار

kW ،1.2-2.5حداکثر مصرف انرژی
)115.230 V, 5.60 Hz)

اکسیژن، آرگون یا هلیومآرگون 4.6 و اکسیژن 4.5آرگون و اکسیژنگازهای مورد نیاز

mm ،ابعاد
)طول. عرض. ارتفاع(

340*500*1300--

kg ،65وزن--

مقایسه عملکرد دستگاه SPECTRON Meta با نمونه های مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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SPECTROSCAN SE

معرفی 
ــواع مایعــات  ــا تمــام  ان ــان میــزان گوگــرد در تقریب ــه اندازه گیــری ســریع، دقیــق و قابــل اطمین دســتگاه SPECTROSCAN SE قــادر ب

 ،)EDXRF( انــرژی فلوئورســانس اشــعه ایکــس )می باشــد. ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از روش بســیار ســاده پخــش تفــرق )پراکندگــی

ــا اســتانداردهای بیــن  ــه ارائــه می دهــد. آنالیزگــر SPECTROSCAN SE ب ــه تصفیــه نمون ــاز ب ــدون نی ــر را ب نتایــج صحیــح و تکرارپذی

المللــی آنالیــز گوگــرد بــا روش EDXRF مطابقــت کامــل دارد. 

کالیبراســیون دســتگاه SPECTRON SE بــا قابلیــت تعییــن و تغییــر توســط کاربــر در تبلــت داخلــی بــا صفحــه نمایــش لمســی، رنگــی 

و 7 اینچــی ارائــه می شــود. بــه دلیــل موقعیــت جانبــی تیــوب اشــعه ایکــس و آشکارســاز نســبت بــه محفظــه نمونــه، قطعــات نــوری 

گــران قیمــت از خطــر نشــت نمونــه محافظــت می شــوند. دقــت ایــن دســتگاه بهبــود یافتــه و حــد تشــخیص آن کمتــر اســت، زیــرا 

فیلــم محافــظ آشکارســاز بــرای ایــن طراحــی نیــاز نیســت.
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کاربردها
ــات  ــواع مایع ــام  ان ــا تم ــرد در تقریب ــزان گوگ ــان می ــل اطمین ــق و قاب ــریع، دقی ــری س ــه اندازه گی ــادر ب ــتگاه SPECTRON SE ق دس

می باشــد.

بیشترین کاربرد این مدل در هیدروکربن ها، آب و کاتالیست ها است.

استانداردها 
ASTM D4294, ASTM D4294-03: روش تســت اســتاندارد بــرای گوگــرد در نفــت و فراورده هــای نفتــی بــا اســتفاده از پخــش تفــرق  	

انــرژی فلوئورســانس اشــعه ایکس.

ISO 20847 یــک روش آزمایــش پخــش تفــرق انــرژی فلوئورســانس اشــعه ایکــس تعییــن شــده در ســال 2004 جهــت اندازه گیــری  	
میــزان گوگــرد در بنزین هــای موتــور. 

لوازم جانبی
- فنجان نمونه )sample cup( مخصوص اسپکترون 	

	 XRF فیلم -

- لوازم مورد نیاز برای آماده سازی فنجان نمونه 	

- نمونه مخصوص از جنس مولیبدن برای تنظیم دریفت دتکتور 	
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مزیت های دستگاه

	 1.5ppm عدم نیاز به گاز هلیم به دلیل طراحی اصلی، حد تشخیص تا

عملکرد ساده، بدون نیاز به نصب 	

پارامترهای مناسب آنالیزگر جهت استفاده در آزمایشگاه های سیار  	

نمایش داده های نمونه و تجزیه و تحلیل نتایج در نمایشگر و چاپ توسط چاپگر داخلی  	

فنجان های مخصوص مجهز به تهویه برای نمونه های سمی و خطرناک 	

با توجه به موقعیت جانبی نمونه:
احتمال بروز خطا به دلیل آب و حباب هوا وجود ندارد. 	

احتمال آلودگی قسمت های داخلی آناالیزر وجود ندارد. 	

احتمال بروز خطاهای بیشتر به دلیل آلودگی فیلم محافظ وجود ندارد. 	

واحد بارگذاری نمونه به آسانی قابل تمیز کردن است. 	

حداقل وظایف  اپراتور:
وارد کردن شماره یا نام نمونه از طریق صفحه کلید داخلی دستگاه 	

پر کردن دو ظرف )فنجان( نمونه با نمونه ی مورد نظر 	

قرار دادن نمونه ها داخل آنالیزگر و شروع اندازه گیری 	

سایر عملیات اندازه گیری بصورت خودکار انجام می شود.

SPECTROSCAN SE
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SPECTRON SE
TANAKA

XOS
)Benchtop(HoribaUSlab Rx-630SA

posi- 12(
)tions

RX-360SH

EDXRFEDXRFEDXRF-EDXRFEDXRFاصول اندازه گیری

کمترین دقت اندازه 
)LOD(گیری

1.5ppm--5.7 ppm20 ppm 100-10یا کمتر ppm

% .ppm - 5 wt 5بازه اندازه گیری
15 mg / kg

 6 wt %
15 mg / kg

6 wt %
5.7 ppm  
10 wt. %

0 –  9.9999
% wt 

10-100 ppm
1-15  wt %

تکرار پذیری

کمتر از ppm 4.1 برای 
ppm 100 نمونه

کمتر از ppm 200 برای 
wt.% 2 نمونه

ppm 15 یا کمتر 
)برای wt% 1 نمونه 

گوگرد(
-

زمان اندازه گیری
999-10 ثانیه )قابل تنظیم 

توسط کاربر(
زمان معمولی برای دوبار 
تکرار یک نمونه: 2 دقیقه

300 ثانیه 
)بطور معمول(

-
900-30 ثانیه

)قابل تنظیم توسط 
کاربر(

600-10 ثانیه

رزولوشن سریع 
 SDD آشکارساز

بهترین عملکرد را 
حین تست منجر 

می شود.

فنجان نمونه
فنجان های مخصوص مجهز 

--به تهویه
فنجان نمونه 
XRF استاندارد--

کالیبراسیون

نیاز به پیش بارگذاری 
 ASTM کالیبراسیون برای
و ISO و سایر استانداردها 

دارد.
تا 1000 منحنی 
کالیبراسیون کاربر

--نیازی ندارد

5 الین . 3 مجموعه 
)جمعا 15 خط(
دارای تنظیمات 
دستی و خودکار

کالیبراسیون کارخانه 
شامل:

ppm 10-100
 % wt 1-15

)نتایج با دقت 
باال بدون نیاز به 
کالیبراسیون روزانه(

خروجی ها
 RJ-45, RS-232 USB,

LIMS-connection--
 Printer, USB &
 Ethernet, LIMS

Integrated

 USB connection
 with PC, USB

memory
-

)mm( ابعاد
)طول.  عرض. 

ارتفاع(
185*320*400270*560*560140*350*420153*368*419140*400*230362*372*380

)kg( 9-8/52712.5وزن-

 جزئیات فنی و مقایسه دستگاه SPECTRON SE با برندهای مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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معرفی 
دســتگاه SPECTRON SW-D3 بــا روش تشــخیص تفــرق طــول مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس)WDXRF( میــزان گوگــرد موجــود در 

مایعــات )ماننــد: نفــت و مشــتقات نفتــی نظیــر بنزیــن، نفــت ســفید، ســوخت دیــزل، روغــن، نفــت خــام، روغــن هیدرولیــک و غیــره( 

را بطــور دقیــق و قابــل اطمینــان تعییــن می کنــد. ایــن دســتگاه قــادر بــه اندازه گیــری ســریع مقــدار )وزنــی( گوگــرد موجــود تــا حــد  

0/15ppm می باشــد.

دســتگاه SPECTRON SW-D3 بطــور کامــل بــا اســتانداردهای بیــن المللــی آنالیزهــای گوگــرد بــا روش WDXRF مطابقــت 

بســته بندی های  در  موجــود  مصرفــی  مــواد  و  هــا   CRM گســترده ی  مجموعــه  تصویــری،  منــوی  پیشــرفته  طراحــی  دارد. 

شــروع بــکار،  کار بــا دســتگاه را بــرای کاربــران غیرحرفــه ای نیــز آســان می کنــد.

کاربردها
آزمایشگاه های پاالیشگاه، پایانه های خط لوله، واحدهای تولید افزودنی و آزمایشگاه های بازرسی فنی 

SPECTRON SW-D3 
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استانداردها
	  Wavelength Dispersive( ــرق طــول مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس ــرای پخــش تف ASTM D2622: روش تســت اســتاندارد ب

.)X-ray Fluorescence

ــوج  	 ــول م ــرق ط ــش تف ــتفاده از پخ ــا اس ــن ب ــود در بنزی ــرد موج ــری گوگ ــت اندازه گی ــتاندارد جه ــت اس ASTM D6334: روش تس
فلوئورســانس اشــعه ایکــس.

ــزل،  	 ــت ســفید، بیودی ــزل، ســوخت جــت، نف ــن، ســوخت دی ــرد در بنزی ــری گوگ ــت اندازه گی ــتاندارد جه ASTM D7039: روش تســت اس
ــا اســتفاده از پخــش تفــرق طــول مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس. ــول ب ــوط بنزیــن- اتان ــزل و مخل مخلوط هــای بیودی

ــرد در  	 ــزان گوگ ــری می ــت اندازه گی ــس جه ــعه ایک ــانس اش ــوج فلوئورس ــول م ــرق ط ــش تف ــش پخ ــک روش آزمای ISO20884 ی
ــودرو.  ــن خ ــع و همگ ــوخت های مای س

لوازم جانبی
فنجان نمونه )sample cup( مخصوص اسپکترون 	

	 XRF فیلم

لوازم مورد نیاز برای آماده سازی فنجان نمونه 	

نمونه مخصوص از جنس مولیبدن برای تنظیم دریفت دتکتور 	

پمپ خال 	
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SPECTRON SESPECTRON SWD3

EDXRFWDXRFاصول اندازه گیری

)ppm( 1.50.15حد تشخیص

SPECTRON SWD3 و SPECTRON SE مقایسه دستگاه

مزیت های دستگاه

	 0.15ppm عدم نیاز به گاز هلیم به دلیل طراحی اصلی، حد تشخیص تا

عملکرد ساده 	

ابعاد مناسب و روی میزی 	

نمایش داده های نمونه و تجزیه و تحلیل نتایج در نمایشگر و چاپ توسط چاپگر داخلی  	

فنجان های مخصوص مجهز به تهویه برای نمونه های سمی و خطرناک 	

تسهیل تکرار آنالیز به دلیل وجود سه جایگاه تعویض خودکار نمونه  	

با توجه به موقعیت جانبی نمونه:
احتمال بروز خطا به دلیل آب و حباب هوا وجود ندارد. 	

احتمال آلودگی قسمت های داخلی آنالیزگر وجود ندارد. 	

احتمال بروز خطاهای بیشتر به دلیل آلودگی فیلم محافظ وجود ندارد. 	

واحد بارگذاری نمونه به آسانی قابل تمیز کردن است. 	

حداقل وظایف اپراتور:
وارد کردن شماره یا نام نمونه از طریق صفحه کلید داخلی دستگاه 	

پر کردن دو ظرف نمونه با نمونه ی مورد نظر 	

قرار دادن نمونه ها داخل آنالیزگر و شروع اندازه گیری 	

سایر عملیات اندازه گیری بصورت خودکار انجام می شود. 	

SPECTRON SW-D3

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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SPECTRON
SW-D3

XOS Sindie 2622
 Gen 3 with Accu-cell(

)vacuum
 Sindie 7039

XOS
Rigaku

)Mini-Z Sulfur(

--S )گوگرد(S )گوگرد(عنصر تعیین کننده

)ppm( 0.26--0.15حد تشخیص

محدودیت آشکارساز در 
200 ثانیه

0.5 mg/kg---

غلظت گوگرد قابل 
اندازه گیری

از  0mg/kg تا
%.wt 5 

0.15ppm - wt.% 10 wt.% 0.3 - wt.%
10

%.0.78ppm - 4 wt

زمان اندازه گیری هر 
نمونه

از 8 دقیقه
30-900 ثانیه )قابل تعیین 
توسط کاربر(، معموال 300 

ثانیه

30-900 ثانیه 
)قابل تعیین 
توسط کاربر(، 

معموال 300 ثانیه

300 ثانیه )سریع ترین 
زمان اندازه گیری(

)kg( وزن

40)spectrometer)

3232-

(پمپ خالء( 9

)mm( ابعاد
)طول*عرض* ارتفاع(

340*480*530
)spectrometer)

340*370*500340*370*500-

380*230*330
)پمپ خالء(

 جزئیات فنی و مقایسه دستگاه SPECTRON SW-D3 با نمونه های مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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SPECTRON CLSW

معرفی 
SPECTRON CLSW یــک آنالیزگــر WDXRF دقیــق و قابــل اطمینــان جهــت ســنجش گوگــرد و کلــر در مایعــات می باشــد. ایــن دســتگاه 

ــر را بــه ترتیــب تــا حداقــل 0.3ppm و 0.2ppm فراهــم می کنــد.  امــکان اندازه گیــری ســریع مقــدار وزنــی گوگــرد و کل

مطابقــت   WDXRF روش  بــا  گوگــرد  آنالیزهــای  المللــی  بیــن  اســتانداردهای  بــا  کامــل  بطــور   SPECTRON CLSW دســتگاه 

دارد.

شــروع  بســته بندی های  در  موجــود  مصرفــی  مــواد  و  هــا   CRM گســترده ی  مجموعــه  تصویــری،  منــوی  پیشــرفته  طراحــی 

بــکار،  کار بــا دســتگاه را بــرای کاربــران غیرحرفــه ای نیــز آســان می کنــد.
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کاربردها
اندازه گیری میزان کلر موجود در روغن در پاالیشگاه ها، آزمایشگاه های صنایع تولید روغن و شرکت های حمل روغن  

اندازه گیــری مقادیــر کــم گوگــرد در نفــت خــام و مشــتقات نفتــی از قبیــل بنزیــن، گازوئیــل،  نفــت ســفید، روان کننده هــا و روغن هــای هیدرولیــک 

استانداردها
D4929: روش تست استاندارد برای اندازه گیری کلریدهای باقی مانده در نفت خام. 	
	  Wavelength Dispersive( ــرای پخــش تفــرق طــول مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس ASTM D4929 : روش تســت اســتاندارد ب

.)X-ray Fluorescence

ــفید،  	 ــت س ــت، نف ــوخت ج ــزل، س ــوخت دی ــن، س ــرد در بنزی ــری گوگ ــت اندازه گی ــتاندارد جه ــت اس ASTM D7039 : روش تس
ــس. ــعه ایک ــانس اش ــوج فلوئورس ــول م ــرق ط ــش تف ــتفاده از پخ ــا اس ــول ب ــن- اتان ــوط بنزی ــزل و مخل ــای بیودی ــزل، مخلوط ه بیودی

ASTM D7536 : روش تســت اســتاندارد بــرای تعییــن کلــر در آروماتیک هــا بــا اســتفاده از پخــش تفــرق طــول مــوج فلوئورســانس  	
.)Monochromatic( اشــعه ایکــس تــک رنــگ

NB/SH/T 0842 : روش تســت اســتاندارد بــرای تعییــن میــزان گوگــرد در بنزیــن و ســوخت دیــزل بــا اســتفاده از پخــش تفــرق طــول  	
مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس
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مزیت های دستگاه

عدم نیاز به گاز هلیم  به دلیل طراحی اصلی، حد تشخیص  تا 0/2ppm برای کلر و 0/3ppm برای گوگرد.
عملکرد ساده 	

ابعاد مناسب و روی میزی  	

نمایش داده های نمونه و تجزیه و تحلیل نتایج در نمایشگر و چاپ توسط چاپگر داخلی  	

فنجان های مخصوص مجهز به تهویه برای نمونه های سمی و خطرناک 	

تسهیل تکرار آنالیز به دلیل وجود سه جایگاه تعویض خودکار نمونه  	

با توجه به موقعیت جانبی نمونه:
احتمال بروز خطا به دلیل آب و حباب هوا وجود ندارد. 	

احتمال آلودگی قسمت های داخلی آنالیزگر وجود ندارد. 	

احتمال بروز خطاهای بیشتر به دلیل آلودگی فیلم محافظ وجود ندارد. 	

واحد بارگذاری نمونه به آسانی قابل تمیز کردن است. 	

حداقل وظایف اپراتور:
وارد کردن شماره یا نام نمونه از طریق صفحه کلید داخلی دستگاه 	

پر کردن دو ظرف نمونه با نمونه ی مورد نظر 	

قرار دادن نمونه ها داخل آنالیزگر و شروع اندازه گیری 	

سایر عملیات اندازه گیری بصورت خودکار انجام می شود. 	

SPECTRON CLSW

لوازم جانبی
فنجان نمونه )sample cup( مخصوص اسپکترون 	

	 XRF فیلم

لوازم مورد نیاز برای آماده سازی فنجان نمونه 	

نمونه مخصوص از جنس مولیبدن برای تنظیم دریفت دتکتور 	

پمپ خال 	
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SPECTRON CLSWXOS Sindie +Clویژگی ها

فنجان های استاندارد XRFفنجان های مخصوص مجهز به تهویهنوع فنجان نمونه

محدوده و دقت 
اندازه گیری

wt.% 5 0.3 تاppm :گوگردwt.% 5 0.4 تاppm :گوگرد

wt.% 1 0.2 تاppm :3000کلرppm 0.3 تاppm :کلر

مدت زمان اندازه گیری
999-10 ثانیه )قابل انتخاب توسط کاربر(
زمان معمول برای هر نمونه: 200 ثانیه

900-30 ثانیه )قابل انتخاب توسط کاربر(
گوگرد: ppm 0.4 در 300 ثانیه
کلر: ppm 0.3 در 300 ثانیه

)kg( وزن
spectrometer: 40

12.7

پمپ خالء:  9

 mm ابعاد
)طول*عرض*ارتفاع(

spectrometer: 530*480*340
-

 پمپ خالء: 330*230*380

جزئیات فنی و مقایسه دستگاه SPECTRON CLSW با برند مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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معرفی 
دســتگاه طیــف ســنج پرتــو ایکــس)WDXRF SPECTRON MAKC-GVM( قــادر بــه  ســنجش عناصــر از Na )ســدیم( تــا U )اورانیــوم( 

ــازک، رســوبات روی فیلترهــا می باشــد. عملکــرد دســتگاه طیــف ســنج  ــا پودرهــا، در محلول هــا و فیلم هــای ن در جامــدات، مایعــات ی

مبتنــی بــر تابــش پرتوهــای X بــر نمونــه و ســپس محاســبه ی غلظــت عناصــر بــا کمــک معادلــه کالیبراســیون می باشــد. ایــن دســتگاه 

بــه دلیــل دارا بــودن خطــوط طیفــی بــا وضــوح بــاال، امــکان تعییــن عناصــر موجــود در مــواد چنــد جزیــی را فراهــم کرده اســت. 

دســتگاه طیــف ســنج پرتوایکــس )WDXRF SPECTRON MAKC-GVM( متشــکل از ســه بخــش طیــف ســنجی، سیســتم خنــک کننــده 

ــنج در  ــنجش طیف س ــتم س ــتند، سیس ــط هس ــار محی ــه در فش ــی ک ــرای نمونه های ــد. ب ــالء می باش ــپ خ ــته و پم ــیکل بس ــا س آب ب

محفظــه خــالء می باشــد. بنابرایــن محفظــه نمونــه نیــازی بــه گاز هلیــم  نــدارد و همــه نمونه هــا )از جملــه مایــع و پــودر( بــدون نیــاز 

بــه اقدامــات خاصــی قابــل آنالیــز هســتند.

استانداردها
	 .)Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence( روش اســتاندارد بــرای پخــش تفرق طول موج فلوئورســانس اشــعه ایکــس :ASTM D2622
ــا  	 ــرد، فســفر و روی( ب ــم، گوگ ــی )باری ــز عنصــری روان کننده هــا و اجــزای افزودن ــرای آنالی ASTM D4927: روش تســت اســتاندارد ب

اســتفاده از پخــش تفــرق طــول مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس.

ASTM D6443: روش تســت اســتاندارد بــرای آنالیــز عنصــری کلســیم، کلــر، مــس، منیزیــم، فســفر، گوگــرد و روی در روان کننده هــا و  	
اجــزای افزودنــی بــا اســتفاده از پخــش تفــرق طــول مــوج فلوئورســانس اشــعه ایکــس.

SPECTROSCAN MAKC-GVM
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لوازم جانبی
فنجان نمونه )sample cup( مخصوص اسپکترون 	

	 XRF فیلم

لوازم مورد نیاز برای آماده سازی فنجان نمونه 	

نمونه مخصوص از جنس مولیبدن برای تنظیم دریفت دتکتور 	

پمپ خال 	
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کاربردها
جنبه های  زیست محیطی:

مطالعات زمین زیست محیطی 	

آنالیز مواد گیاهی 	

آنالیز  آلودگی تهویه   	

ــت  	 ــوان جه ــس را می ت ــنج پرتوایک ــف س ــتگاه طی دس

تعییــن عنصــر موجــود در آلودگــی، آئروســل، گاز و ضایعــات 

گازی حاصــل از گیاهــان مختلــف بــکار گرفــت.

آنالیز پسماند 	

آنالیز خاک 	

آنالیز آب 	

آنالیز هوا 	

معدن:
بررسی محصوالت معدنی غیرفلزی 	

آنالیز مواد تولید سیمان  	

آنالیز سرامیک ها و مواد دیرگداز  	

آنالیز محصوالت  فراوری سنگ معدن  	

آنالیز سرباره و ضایعات  	

متالورژی:
آنالیز آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 	

آزمایش و عیب یابی 	

ــب  	 ــای مناس ــوده در روانکاره ــوالت فرس ــز محص آنالی

 )2NPP( ــه ی خالــص آب ــره وری اولی ــز تکنولوژیــک به آنالی

آب

آنالیز رسوبات خورنده 	

عیب یابی فرسودگی موتور 	

زمین شناسی:
پیش بینی و بررسی منابع معدنی 	

بررسی های  ژئوشیمیایی  	

مشاغل تخصص:
گمرک 	

هنر 	

بررسی های جنایی و قانونی  	

مطالعات و تحقیقات پژوهشی
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مزیت های دستگاه

آنالیز - غیر مخرب - همه عناصر در محدوده Na )سدیم( تا U )اورانیوم( برای یک نمونه  	

یک طیف سنج رومیزی است و نیازی به سیستم تامین آب یا گاز ندارد 	

جایــگاه تعویــض خــودکار بــرای ده نمونــه بــه همــراه دو جایــگاه تعویــض نمونــه ی چرخــان بــرای آنالیــز نمونه هــای ناهمگــن کــه نیــاز  	

بــه فعالیــت اپراتــور را بــه حداقــل می رســانند. 

ایــن دســتگاه بــه صــورت پیــش کالیبــره شــده متناســب بــا درخواســت مشــتری بــه همــراه لــوازم و تجهیــزات آماده ســازی نمونــه  	

ــود.  ــل داده می ش ــزوم( تحوی ــورت ل )در ص

SPECTRON MAKC-GVM

SPECTRONPANalytikalBruker

U(عناصر
92

Na( تا اورانیوم )
11

سدیم )

آشکارساز دوبلکس جهت افزایش حساسیت و 
گسترش دامنه دینامیکی برای آنالیز فلزات واسطه.

آشکارساز HiPer scintillation جهت افزایش دامنه 
دینامیکی برای عناصر سنگین )ایده ال جهت آنالیز 

دقیق Nb و Mo در استیل(.

-

)LOD( حد تشخیص

 1-5ppm  از
بسته به عنصر، ماتریس و کاربرد

-ppm 0.2 :گوگرد Mg
12

 0.01-0.02%

Na
11

0.05-0.1%

نیاز به گازهای 
مصرفی

طراحی قفل هوا با حجم کم جهت چرخش سریع خیر
نمونه ها در خال، یا مصرف کم هلیم در آنالیز مایعات

بدون نیاز به 
هوای کمپرسور

تعویض نمونه
10 نمونه خودکار
209 جایگاه تعویض نمونه2 نمونه چرخشی

حداکثر 4 
تعویض نمونه 

خودکار

،220V، 50Hz- V 240 - 208انرژی مصرفی
Hz 50.60

 )mm( ابعاد
)طول*عرض*ارتفاع(

واحد آنالیزگر: 560*460*380

-900*840*1350
پمپ خالء: 330*230*380

)kg( وزن

واحد آنالیزگر: 60

-446
پمپ خالء: 15

جزئیات فنی و مقایسه دستگاه SPECTRON MAKC GVM با برندهای مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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    Atomic Absorption Spectrometer

مدل دستگاه

MGA - 1000
 Zeeman High Frequency Polarization ــک ــه تکنی ــر پای ــه ب ــی اســت ک ــوره گرافیت ــی ک ــف  ســنج جــذب اتم ــک طی MGA-1000 ی

Modulation - ZHFPM طراحــی شده اســت.

کاربردها
	 GFAAS آنالیز مستقیم میزان فلزات سنگین در نمونه های خون با استفاده از روش

	 GFAAS آنالیز مستقیم غلظت های کم آرسنیک موجود در فراورده های نفتی با استفاده از روش

آنالیــز مســتقیم عناصــر کمیــاب )Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, V, Zn( و عناصــر ماکــرو  	

ــای آب (Na, K, Ca, Mg( در نمونه ه

آنالیز مستقیم عناصر As, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn در نمونه های آب دریا  	

بطــور کلــی دســتگاه MGA-1000 یــک راه حــل بســیار مناســب جهــت آنالیــز دقیــق و صحیــح عناصــر کمیــاب و کاتیون هــای 
ــد: ــر می باش ــف زی ــای مختل ــی در زمینه ه اصل

پایش زیست محیطی 	

تصفیه آب 	

غذا و نوشیدنی 	

کشاورزی 	

داروسازی و علوم زیستی 	

پزشکی و بیوشیمی 	

بررسی های جنایی - قانونی و تحقیقات بالینی 	

پتروشیمی و پاالیشگاه 	

کنترل فرایند و آنالیز مواد 	

تحقیقات و علوم 	
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ویژگی های دستگاه
اندازه گیری همزمان جذب کل و جذب بک گراند  	

اپتیک های پرتو Quasi-double رانش ها را حذف می کنند و عملکرد مستقیم را بدون نیاز به گرم کردن ممکن می سازند. 	

سیستم خنک کننده  فشرده و موثر  	

	 )autosampler( 47 موقعیت نمونه گیری خودکار

مجهز به دستگاه تولید بخار/ هیدرات 	

	 ) STPF( دارای پلت فرم دمای تثبیت کوره

المپ هــای تخلیــه بــدون الکتــرود )EDL ( حــد تشــخیص پاییــن و تعییــن مســتقیم As و Se را در ســطوح زیــر ppb بــدون نیــاز بــه  	

تکنیــک تولیــد هیــدرات فراهــم می کننــد.

ــاب و  	 ــه و تحلیــل عناصــر کمی ــاز گاز کاربردهــای محصــول را گســترش داده اســت )تجزی وجــود سیســتم رقیــق ســازی دینامیکــی ف

ــی(. همچنیــن اجــزای اصل

 Lumex MGA-1000Analytik Jena
 )contrAA 800 G(

Agilent
)240FS AA( 

Perkin Elmer
 )PinAAcle(

900mm-185 محدوده طول موج
pm 0.4  :دقت طول موج

وضوح طیفی:
0.002nm @  200nm

-تمام طول موج ها

---K/sec 4500سرعت گرم شدن کوره

سرعت گاز آرگون )آرگون 
با خلوص باال(

< 2l/min---

کوره
ماکزیمم دمای اتومایزر:

3000°C
مجهز به پلتفرم تثبیت 

)STPF( دمای کوره

:حساسیت کوره گرافیتی
0.66   µg/l

1% Abs )Pb 283)
 AA تنظیم عملکرد شعله

Mark 7 با اتومایزر

توانایی تغییر حالت بین 
شعله و کوره در چند 

ثانیه،

---800 چرخه آنالیزطول عمر معمول لوله

تعیین 10 عنصر در هر 47 نمونهظرفیت نمونه گیر خودکار
نمونه در کمتر از 2 دقیقه

تعیین حداکثر 20 عنصر 
در هر دور خودکار

)mm( 800*475*310اندازه---

)kg( 123--50وزن

مقایسه دستگاه Lumex MGA-1000 با برندهای مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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Capillary Electrophoresis System

مدل دستگاه

CAPEL-205
ــرای تعییــن طیــف گســترده ای از نمونه هــای آب، خــاک، مــواد  ــه ب ــه )CE ( می باشــد ک ــورز مویین CAPEL-205 یــک سیســتم الکتروف

ــه و دارو هــا اســتفاده می شــود. ــی، علوف غذای

ویژگی های دستگاه
59 موقعیت نمونه گیری خودکار )autosampler( در هر نوبت )قابلیت آنالیز صدها نمونه در ماه( 	

جداسازی خودکار درب ویال به منظور کاهش تبخیر و آلودگی نمونه  	

استفاده از ولتاژ +30 کیلوولت به منظور افزایش بازدهی و کاهش زمان آنالیز نمونه 	

کاربردها
آنالیزهای زیست محیطی: تعیین کیفیت آب و خاک )کاتیون ها، آنیون ها، علف کش ها، آفت کش ها(. 	

ــی  	 ــا، آنت ــی، نگهدارنده ه ــیدهای آل ــا، اس ــا، ویتامین ه ــا، آنیون ه ــا )کاتیون ه ــامیدنی ها و آب میوه ه ــز آش ــی: آنالی ــع غذای صنای

اکســیدان ها، رنگ هــا، شــیرین کننده ها(؛ آب معدنــی )کاتیون هــا، آنیون هــا(؛ شــیر )پروتئین هــا، آنتی بیوتیک هــا(؛ چــای، قهــوه 

ــن(. ــا، مالمی ــا، پروتئین ه ــی، آمین ه ــیدهای آل ــی، اس ــای مصنوع ــه، رنگ ه ــیدهای آمین ــی )اس ــواد غذای ــول(؛ م ــی فن ــن، پل )کافئی

کشــاورزی: غــالت و محصــوالت آن هــا )اســیدهای آمینــه(، علوفه هــای مخلــوط )کاتیون هــا، اســیدهای آمینــه، آمین هــا،  	

ویتامین هــا(.

صنایع شیمیایی: پایش فناورانه ، آنالیز مواد خام. 	

	  )enantiomers( صنایع دارویی: آنالیز پتنت های دارویی، پایش فناورانه، جداسازی انانتیومرها

بیوشیمی: آنالیز پروتئین ها با استفاده از تکنیک capillary isoelectric focusing، مطالعات سینتیک مواد دارویی 	

بررسی های جنایی و قانونی: آنالیز مواد منفجره و ردیابی، آنالیز مواد مخدر، آنالیز اجزای کاغذ تحریر. 	
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لوازم جانبی
	 CAPEL-205 سیستم الکتروفورز مویینه

کاست های مویینه یدکی 	

	 Elforun پکیج نرم افزاری

کیت های آنالیز )بر اساس درخواست(؛ اغلب کیت های CE تولید شده توسط سازنده های مختلف با Capel-205 سازگارند. 	

 Lumex Cepel-205

Analytik Jena )contrAA 800 G(
Agilent

)240FS AA( 

Eco-MaxiEco-Mini
 Detection( طول موج شناسایی

)wavelength
Spectrophotometer

190-400nm
--

Capillary30-120cm :طول
قطر داخلی:50µm و 75

--

)cm( 9.4 . 8--اندازه ژل

1 یا 2 نمونه1 یا 2 نمونه59 ویالظرفیت نمونه گیر خودکار

--Vac, 50/60Hz 240-110میزان انرژی مورد نیاز

--W 170مصرف انرژی

)mm( 100*110 -470*530*410اندازه

)kg( 30وزن--

مقایسه عملکرد دستگاه  Lumex Cepel-205 با نمونه های مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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مدل دستگاه

RA-915M
آناالیــزر پرتابــل جیــوه RA-915M یــک طیف ســنج جــذب اتمــی چنــد منظــوره قابــل حمــل بــا تصحیــح پــس زمینــه Zeeman اســت 

کــه اثــر مزاحمــت ناخالصی هــا را از بیــن می بــرد. ایــن دســتگاه بــا حساســیت و انتخاب پذیــری بــاال نیــازی بــه مراحــل پیــش تغلیــظ 

آمالــگام طــال و مراحــل بازیابــی بعــدی نــدارد.

ایــن دســتگاه بــا ترکیــب لــوازم جانبــی بخــار ســرد RP-90 بــا بخــار آب و پیرولیــز PYRO-915 بــرای آزمایــش نمونــه جامــد، بــه منظــور 

تعییــن میــزان جیــوه در هــوای محیــط، آب، خــاک، گازهــای طبیعــی و تســت های دنــدان پزشــکی و پزشــکی طراحــی شده اســت.

حد تشخیص جیوه حداقل 0.5 نانوگرم در مترمکعب در هوا و 0.5 نانوگرم در لیتر درآب است.

Mercury Analyzer

ویژگی های دستگاه
کاربری آسان، تمام خودکار، آنالیزگر خود اعتبارسنجی  	

دارای طراحی مناسب جهت استفاده در شرایط آزمایشگاهی و میدانی سیار 	

حد اندازه گیری بسیار پایین و انتخاب پذیری بسیار باال 	

عملیات در زمان واقعی برای هوا و گازها 	

تعییــن مســتقیم جیــوه در ماتریــس  مایــع و جامــد در مــدت زمــان 60 ثانیــه بــدون نیــاز بــه آماده ســازی نمونــه و بــدون اســتفاده  	

از مــواد شــیمیایی خطرنــاک یــا گازهــای در بســته.

سلول آزمون تایید عملکرد و تنظیم خودکار غلظت صفر  	

بازه گسترده اندازه گیری پویا  ) 10000 برابر تفاوت غلظت ( 	

	  USB قابل کنترل از طریق صفحه کلید یا یک کامپیوتر با رابط

دارای قابلیت ثبت داده به مدت 122 ساعت جمع آوری، میانگین گیری و ذخیره سازی داده 	

باتری قابل شارژ برای 12 ساعت کار 	
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 Lumex RA-915MMercury Instruments
)Mercury Tracker-3000XS(

آنالین مستقیمزمان اندازه گیری
)Direct on-line)

-

میزان انرژی مورد نیاز
240.110 Vac, 50/60Hz

دارای باتری داخلی
)Built-in battery)

-

روش اندازه گیری
جذب اتمی با تصحیح پس زمینه  
 254nm با طول موج Zeeman  

جذب  
)CVAAS)UV 

253.7nm با طول موج

ng/m 0.1حد اندازه گیری )در هوا(
3

0.1µg/m
3

حداقل 7 ساعت )بسته های باتری قابل 12 ساعت)قابل شارژ(نگهداری باتری
تعویض(

(حداکثر( 50Wمصرف انرژی

)mm( 290*170*460140*220*110اندازه

)kg( 72.6وزن

مقایسه عملکرد دستگاه Lumex RA-915M با نمونه های مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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کاربردها 
ــای  ــده در محیط ه ــاس و پیچی ــع حس ــوه در مواق ــخیص جی ــه تش ــوط ب ــکالت مرب ــوه RA-915M مش ــل جی ــر پرتاب آنالیزگ

ــت. ــل کرده اس ــک را ح ــای تکنولوژی ــی و فرایند ه طبیع
پایش جیوه زدایی

جســت و جــو و تمرکــز بــر آلودگــی داخلــی و بیرونــی جیــوه در حالــت آنالیــز هــوای پیوســته، شــامل مــواردی کــه از وســایل نقلیــه  	

ــت انجــام می شــود در حــال حرک

پایش فرایند جیوه زدایی با هر نوع معرف شیمیایی 	

تضمین کیفیت جیوه زدایی 	

سنجش میزان جیوه در مصالح ساختمانی و شست و شو دهنده های سطوح 	

بررسی موارد سم شناسی و ایمنی شغلی:
آنالیز تقریبی نمونه های بیولوژیک )ادرار، خون، مو و هوای بازدم( به منظور یافتن گروه های خطرناک 	

آزمون غربالگری جمعیت 	

یافتن گروه های خطر 	

پایِش ابزارِی درماِن مسمومیت های ناشی از جیوه و توانبخشی پس از آن 	

آنالیز سریع نمونه های پیچیده:
ذخایر اشتعال پذیر )هیدروکربن های گازی، میعانات گازی، نفت، زغال سنگ، زغال سنگ نارس و نفت شیل( 	

مواد اولیه و فراورده های صنعتی 	

نمونه های اکولوژیکی و ژئوشیمیایی، نمونه های بیولوژیکی، مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و دارویی 	

بررسی های زمین شناسی و ژئوشیمیایی:
مطالعه و بررسی چرخه های جیوه با منشاء طبیعی و تکنولوژیکی 	

اکتشافات منابع معدنی 	

سنجش جیوه در گازهای طبیعی، آب، سنگ ها و سنگ های معدن 	

بررسی  زیست محیطی:
پایش پیوسته میزان بخار جیوه موجود در جو 	

بررسی های زیست محیطی مختلف از هاله های جیوه با منشاء تکنولوژیکی و شناسایی منابع انتشار آن 	
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Light-915

لوازم جانبی

یــک نمونــه کوچــک آنالیزگــر جیــوه کــه بــه طــور ویــژه بــرای کار در محیــط بســیار آلــوده طراحــی شــده اســت. بــازه اندازه گیــری بیــن 

3000-0.1 میکروگــرم بــر متــر مکعــب اســت. کارایــی ایــن دســتگاه در پایــش ســریع جیــوه موجــود در هــوا بهمــراه تشــخیص منطقــه 

آلودگــی، مشــخص ســاختن مــواد زائــد و تجهیــزات آلودگــی و ... می باشــد. 

آنالیزگر را می توان همراه با متعلقات آنالیز ماتریس های مایع یا جامد استفاده کرد:

RP-92 جهت آنالیز نمونه های مایع )روش بخار سرد(

+PYRO-915 جهت آنالیز نمونه های جامد و مایع )روش تجزیه حرارتی بدون نیاز به پیش تصفیه نمونه و گزینه ترمواسکن(
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RP-91NG

اتصــال RA-915M همــراه بــا RP-91NG امــکان تعییــن مســتقیم غلظــت جیــوه در گازهــای هیدروکربنــی نمونه گیــری شــده از یــک خــط 

 gold ــه روی ــدون جمــع آوری اولی ــان گاز ب ــه طــور پیوســته روی جری ــز ب ــا کیســه Tedlar® را فراهــم می ســازد. آنالی ــه، ســیلندر، ی لول

trap انجــام می شــود. ایــن روش بــازه کامــل غلظــت جیــوه در گاز طبیعــی را از نانوگــرم بــر متــر مکعــب تــا میلــی گــرم بــر متــر مکعــب 

ــر می ســازد. ــان را امکان پذی ــده در زم ــز مســتقیم گازهــای پیچی ــری روش Zeeman، آنالی ــن گزینش پذی پوشــش می دهــد. باالتری

PYRO-915

اتصــال RA-915M همــراه بــا +PYRO-915 ابــزار مناســبی بــرای آنالیــز گزینشــی همــه انــواع نمونه هــای جامــد، مایــع و زیســتی بــه 

روش تجزیــه حرارتــی اســت. آنالیــز نمونه هــا بــه شــکل اصلــی و بــدون نیــاز بــه هیچگونــه پیــش فــراوری انجــام می شــود. نیــاز بــه 

گازهــای فشــرده بــرای آنالیــز نیســت. بــازه انــدازه گیــری 200000 - 2 میکروگــرم بــر کیلوگــرم اســت و یــک آنالیــز معمــول در 2-1 دقیقــه 

 )thermospecies( ــی ــای حرارت ــه گونه ه ــا و مطالع ــه نمونه ه ــرای تجزی ــه ب ــرایط بهین ــزی، ش ــل برنامه ری ــوره قاب ــرد. ک ــام می گی انج

جیــوه دارای انــرژی پیونــد متنــوع بــا شــبکه نمونــه را فراهــم می ســازد. 

 ASTM D6722, D7622, EN/TS 17286, US EPA 7473, 30B, PS12B, SN/T 4429.2-2016, روش آنالیــز مســتقیم بــا اســتانداردهای

HJ 923-2017, GOST R 54639-2011, 59176-2020 و ســایر اســتانداردها مطابقــت دارد. 
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RA-915M 

اتصــال RA-915M همــراه بــا RP-92 از روش مرســوم بخــار ســرد بــرای اندازه گیــری جیــوه در نمونه هــای مایــع ماننــد آب و محلول هــای 

 RA-915M  آبــی، ادرار، محلول هــای یونــی و ســایر فراورده هــا اســتفاده می کنــد. بــا اســتفاده از ســلول چنــد مســیره یــا تــک مســیره

 ISO 12846:2012, EPA ــا اســتانداردهای ــا ب ــرد. روش بخــار ســرد ب ــه کار ب ــازه کاری گســترده ای ب ــوان دســتگاه را در ب ــر می ت آنالیزگ

ASTM D3223-12, AOAC 977.22, GOST 31950-2012 ,245.1 و ســایر اســتانداردها مطابقــت دارد.

اتصال RA-915M همراه با  
PYRO-915+

اتصال RA-915M همراه با 
RP-91NG

اتصال RA-915M همراه با 
RP-92

0.5 نانوگرم بر متر مکعب0.1 نانوگرم بر لیتر0.5 میکروگرم بر کیلوگرمبازه تشخیص

نمونه گیری
حداکثر 1000 میلی گرم
10-1 میلی لیتر بر دقیقه20-1 میلی لیترحداکثر 500 میکرولیتر

مستقیم، برخط2-1 دقیقه5-1 دقیقهزمان آنالیز

 ,VAC, 50/60 Hz 240–100منبع تغذیه
700 W

100–240 VAC, 50/60 Hz, 
20 W

100–240 VAC, 50/60 Hz, 
35 W

ابعاد، وزن

430 × 340 × 135 mm
 )thermal unit)

400 × 280 × 135 mm
 )power supply unit), 17.5 kg

360 × 225 × 125 mm, 7 kg320 × 290 × 160 mm, 6.5 kg

Lumex Mercury Analyzer مشخصات فنی اتصاالت دستگاه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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Mercury Monitor

مدل دستگاه آنالیزگرهای پیوسته جیوه

RA-915AM/AMNG
پایش گرهــای برخــط جیــوه مــدل RA-915AM/AMNG بــه ترتیــب بــرای اندازه گیــری مســتقیم و پیوســته جیــوه در هــوا یــا گازهــای 

ــر  ــرم ب ــای 1 نانوگ ــر از مقداره ــون براب ــا 10 میلی ــترده کاری ت ــازه گس ــا دارای ب ــن پایش گره ــت. ای ــده اس ــی ش ــی طراح هیدروکربن

ــند.  ــاال می باش ــه ب ــب ب مترمکع

پایش گــر جیــوه RA-915AM بــرای اندازه گیــری تمــام خــودکار جیــوه در هــوای محیــط بیــرون و داخــل بــه کار مــی رود. پایــش صرفــا 

بــرای مشــاهدات ســاکن و طوالنــی مــدت اســت و همچنیــن می توانــد روی وســایل نقلیــه در حــال حرکــت نصــب شــود. در شــرایط 

 EN 15852 ــتاندارد ــا اس ــتقیم ZAAS ب ــری مس ــد. روش اندازه گی ــام ده ــه انج ــا 16 نقط ــوا را از 2 ت ــری ه ــد نمونه گی ــه می توان بهین

مطابقــت دارد. 

ــری  ــی رود. اندازه گی ــه کار م ــی ب ــی طبیع ــوه در گاز هیدروکربن ــودکار جی ــام خ ــری تم ــرای اندازه گی ــوه RA-915AMNG ب ــر جی پایش گ

بــه طــور مســتقیم روی جریــان گاز بــا دبــی 10-4 لیتــر بــر دقیقــه انجــام می شــود. پایشــگر بــازه کامــل غلظــت جیــوه را در گازهــای 

هیدروکربنــی خــام و فــراوری شــده پوشــش می دهــد و مــی توانــد بــرای پایــش جیــوه در خطــوط لولــه، کنتــرل واحدهــای حــذف جیــوه 

(MRU(، کنتــرل پاکســازی گاز پیــش از مایــع ســازی بــه کار رود.
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ویژگی های دستگاه
اندازه گیری مستقیم پیوسته  	

بدون نیاز به تله های جاذب 	

حد ردیابی پایین و بازه گسترده اندازه گیری 	

باالترین گزینش پذیری 	

بدون نیاز به مواد شیمیایی و گازهای حامل 	

نیاز کم به نگهداری 	

کالیبراسیون با ثبات طوالنی مدت )چندین سال( 	

تنظیم خودکار نقطه صفر و تصحیح خودکار بازه غلظت 	

کنترل داخلی و توابع نگهداری محافظ 	

کارکرد خودراه انداز در صورت بروز خطا در منبع تغذیه 	

بازه 2، نانو گرم بر متر بازه 1، نانو گرم بر متر مکعب 
مکعب

بازه 2، نانو گرم بر متر 
مکعب

3000000-1500000-20000-0بازه اندازه گیری

0.110200حد ردیابی

--10-7 لیتر بر دقیقهدبی جریان هوا

--20- تا 40+ درجه سانتی گراددمای هوای آنالیز شده

--تا 150 مترطول خط اندازه-گیری

--بر روی پایه استاندارد 19 اینچنصب

 ,VAC, 50/60 Hz 110/240منبع تغذیه
120 W

--

--mm, 20 kg 222*482*665ابعاد و وزن

RA-915M/AMING ویژگی های فنی

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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جعبه ابزار اندازه گیری جیوه

ــر  ــزات غی ــورژی فل ــراق زغــال ســنگ، متال ــر احت ــوه از منابعــی نظی ــری ســریع و ارزان نشــر جی ــرای اندازه گی ــوه ب ــری جی ــزار اندازه گی اب

آهنــی، تولیــد ســیمان، زباله ســوز و غیــره بــه کار مــی رود. نمونه گیــری و اندازه گیــری بــه روش تله هــای جــاذب انجــام می شــود. ایــن 

ابــزار شــامل یــک سیســتم اندازه گیــری بــا پــروب، تله هــای جــاذب و آنالیزگــر اســت. 

نمونه گیری و آنالیز گاز دودکش
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ویژگی ها و مزایا
استفاده، نگهداری و حمل آسان 	

بدون نیاز ویژه برای آماده سازی محوطه 	

	 US EPA Method 3 0 B; HJ 917-2017; TS 17286:2019 سازگار با روش

آنالیز گاز دودکش حاوی جیوه، زغال سنگ، خاکستر، لجن، پساب 	

دارای اندازه گیری پویا در بازه 0.5 تا 500 نانوگرم جیوه مطلق 	

نتایج آنالیز سریع در محل )10-2 دقیقه برای هر نمونه( 	

بهترین سیستم نمونه گیری قابل حمل 	

بدون نیاز به گازهای فشرده 	

هزینه های پایین عملیاتی و نگهداری 	

QA/QC نمونه گیری و آنالیز  	

آنالیزگــر RA-915Lab یــا مجموعــه ای از اتصــال RA-915M همــراه بــا +PYRO-915 بــرای تعییــن جیــوه در تله هــای جــاذب و ســایر مــواد 

نیازمنــد بــه کنتــرل مقــدار جیــوه )زغــال ســنگ، ســوخت ها، خاکســتر، گــچ، لجــن، پســاب، ...( بــه کار مــی رود.

ابزار OLM30B یک سیستم نمونه گیری دوگانه برای نمونه گیری و آنالیز گاز دودکش است. 

ــت  ــرل کیفی ــوه، کنت ــای جی ــن گونه ه ــدت، تعیی ــدت و بلندم ــری کوتاه م ــرای نمونه گی ــوع ب ــای متن ــا چیدمان ه ــاذب  ب ــای ج تله ه

ــی رود. ــه کار م ــز ب ــری و آنالی نمونه گی

حجــم مشــخصی از گاز احتــراق بــا دبــی جریــان ثابــت توســط تله هــای جــاذب اســتخراج می شــود. جــاذب پــس از نمونــه گیــری بــرای 

ــد  ــه بای ــرار دارد ک ــا دســتکم دو بخــش ق ــه جــاذب ب ــط جــاذب در یــک تل ــوه از دســتگاه خــارج می شــود. محی ــدار جی ــری مق اندازه گی

ــه تله هــای  ــرای نشــت جیــوه می تــوان موانــع اضافــی ب ــه دام انــدازی اولیــه جیــوه گازی و ب ــرای ب ــه آزمــون شــوند: ب ــه طــور جداگان ب

جــاذب افــزود. تله هــای جــاذب پیچیده تــر می تواننــد بخش هــای اضافــی بــرای تشــخیص جیــوه اکســید شــده و عنصــری و شستشــوی 

گازهــای اســیدی باشــند.

جعبه ابزار اندازه گیری جیوه
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FT-IR Analyzer

مدل دستگاه

FT mid-IR spectrometer InfraLUM FT-08
دســتگاه FT mid-IR spectrometer InfraLUM FT-08 یــک ابــزار چنــد منظــوره بــا عملکــرد ســاده، گزینــه ای مناســب جهــت اســتفاده 

ــه  ــل فوری ــک تبدی ــا اســتفاده از تکنی ــف IR  ب ــری طی ــه اندازه گی ــر پای ــن دســتگاه ب ــرد ای ــی می باشــد. عملک در آزمایشــگاه های تحلیل

می باشــد.

ــزار،  ــاده  نرم اف ــردی س ــرایط عملک ــل ش ــه دلی ــود. ب ــرا می ش ــزار SpectraLUM اج ــتفاده از نرم اف ــا اس ــدوز و ب ــط وین ــتگاه در محی دس

ــن دســتگاه مســلط شــوند. ــا ای ــه ســادگی روی کار ب ــد ب ــز می توانن پرســنل غیرماهــر نی

تمامــی عملکردهــای اصلــی ماننــد شناســایی پیــک، مشــتق ســازی، کالیبراســیون های کمــی و ســایر خدمــات را می تــوان بــه راحتــی 

ــن ســاخت  ــی و همچنی ــه کتابخانه هــای طیف ــکان اتصــال ب ــه ام ــاژول جســتجوی کتابخان ــزار SpectraLUM انجــام داد .م ــرم اف ــا ن ب

ــد. ــر را فراهــم می کن ــه توســط کارب کتابخان
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ویژگی های دستگاه
تداخل سنج دو چشم گربه ای برای تطابق با کیفیت باال )دانش فنی ثبت شده(  	

محفظه نوری با درزبندی بی منفذ مجهز به سیستم خودکار تشخیص رطوبت 	

آشکارساز DLATGS با حساسیت باال 	

منبع تابش پیشرفته با طول عمر مفید باال 	

سیستم خود تشخیصی جامع هوشمند داخلی  	

طراحی نوآورانه ی ارگونومیک محفظه ی طیف سنج که بیشترین راحتی را برای اپراتور فراهم می کند 	

 محفظه ی نمونه ی بزرگ با اندازه ی 230 در240 در180 میلی متر 	

	 PIKE  و Specac سازگار با فناوری های  FTIRطیف گسترده ای از لوازم جانبی شامل خط کامل تجهیزات نوری

نرم افزار حسی با ماژول کالیبراسیون یکپارچه و ماژول جستجوی کتابخانه 	

سیستم اعتبارسنجی خودکار طیف سنج 	

تشخیص از راه دور طیف سنج 	

لوازم جانبی
	 InfraLUM FT-08 FT mid-IR طیف سنج

	  SpectraLUM بسته نرم افزاری

مجموعه ای از سل های اندازه گیری، لوازم جانبی و کتابخانه طیفی )به درخواست مشتری( 	

	 ATR دارای ماژول
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کاربردها
صنایع شیمیایی:

شناسایی مواد شیمیایی ناشناخته 	

تعیین خلوص مواد اولیه 	

تعیین ترکیب اجزا 	

آنالیزهای عملکردی و ساختاری-عملکردی 	

	  )ASTM E1754( تعیین آب موجود در کلر مایع

	  ASTM D2124، ASTM D2238، ASTM D3124، ASTM D3594، ASTM D4660،( آزمــون ترکیــب فیلم هــای پلیمــری و پوشــش ها

)ASTM D5576، ASTM D5594، ASTM D6248، ASTM D6645، ASTM D8036، ASTM F2778، ASTM F2102

	 )ASTM D2702، ASTM D3677، ASTM D3900، ASTM D5670، ASTM D6047، ISO 4650( آزمون ترکیب الستیک

	 )ASTM D2357( دسته بندی کیفی سورفکتنت ها

بررسی های جنایی و قانونی:
شناسایی ناخالصی ها و مقادیر ناچیز از مواد 	

صنایع داروسازی:
	 .IR تعیین صحت آماده سازی دارو با استفاده از استانداردهای مرجع

	 .IR کنترل کیفیت آماده سازی دارو با استفاده از استانداردهای مرجع

تضمین کیفیت مواد اولیه آلی. 	

صنایع نفت وگاز:
تعیین ترکیبات گاز طبیعی و فراورده های صنعت گاز 	

شناسایی مواد شیمیایی ناشناخته 	

اندازه گیری میزان خلوص نفت خام و گاز 	

تعیین ترکیب اجزا 	

آنالیزهای عملکردی و ساختاری-عملکردی 	

	 )DIN IEC 60590، D2144، D2668( بررسی روغن های عایق الکتریکی

	  ASTM D7214، ASTM D7414، ASTM D7415، ASTM D7624، ASTM D7844، ASTM D7889،( پایــش کیفیــت روان کننده هــا

)ASTM E2412

	 )DIN EN 238، ASTM D4053، ASTM D6277( تعیین میزان بنزن موجود در بنزین

	 )ASTM D5845( تعیین میزان ترکیبات اکسیژن دار در بنزین

	 )FAME( )EN 14078، ASTM D7371، ASTM D7806 آنالیز سوخت زیستی )غلظت

پایش زیست محیطی و بهداشتی:
تشخیص وجود مواد تخریب کننده ازن 	

	 )ASTM D3921، ASTM D7066( اندازه گیری میزان مواد هیدروکربنی موجود در آب

	 )ASTM D7948( اندازه گیری میزان سیلیکای کریستالی قابل تنفس در هوای محیط کار
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LumexShimadzu Agilent 660

8000cm-350بازه طیف سنجی
-1

 )KBr optics)
500-8000cm

-1
 )ZnSe optics)

350cm-7800)استاندارد(
-1

cm )اختیاری(
-1

 12500-240
IR: 9000-375 cmمیانی 

-1
(استاندارد(

53000-20 cm
-1

(اختیاری( 

0.5,1,2,4,8,16,32,64cm دقت متغیرها
-1

cm
-1

 0.25,0.5,1,2,4,8,16 
 (IR میانی/ دور(

0.06cm
-1

معمول: بهتر از 
 0.075cm

-1
تضمین: بهتر از 

نسبت سیگنال به 
RMS نویز

4cm دقیقه(
-1

 , 1) 60000 <  cm
-1

 8، 4، 2
(IR نزدیک(

-

پایداری خط 
% ،100%

0.2--

16cm وضوحسرعت اسکن
-1

25/0cm وضوح0.8 ثانیه بر اسکن در 
-1

-20طیف بر ثانیه در 

DLATGSDLATGS با وضوح باالآشکارساز

DLATGS خنک/محیطی، 
آشکارسازهای MCT، آشکارسازهای 

 ،Far-IR DLATGS ،خطی شده MCT
 Far-IR، سلنید سرب، سیلیکون، بلومتر

 PMT: R446

0.05cm±دقت عدد موج
-1

-
صحت عدد موج: 

2200cm
-1

0.005cm در 
-1

 
0.003cm

-1
دقت عدد موج:  

شکافنده پرتو
)Beamsplitter)

KBr با روکش ژرمانیوم )یا ZnSe( در 
محفظه ای با درز بندی بی منفذ

KBr با روکش ژرمانیوم برای IR میانی 
)استاندارد(، Csl با روکش ژؤمانیوم 

 CaF2 ،)میانی/دور )اختیاری IR برای
با روکش سیلیکونی برای IR نزدیک 

)اختیاری(

 KBr دامنه گسترده ی
Csl

NIR  کوارتز
UV-Vis کوارتز

CaF2
(mylar(مجموعه ی 5 مایالر

)6.25 , 12.5, 25, 50,125µm)

تداخل سنج
تداخل سنج دو چشم گربه ای برای 

تطابق با کیفیت باال )دانش فنی ثبت 
شده(

مایکسول)زاویه برخورد °30(، مجهز 
به سیستم تراز دینامیکی پیشرفته، 
تداخل سنج سیلد شده همراه با 

رطوبت گیر خودکار

بلبرینگ مکانیکی 60° مایکسول، 
38mm تراز دینامیکی

منبع تابش
منبع تابش IR سرامیکی تثبیت شده با 

طول عمر زیاد

سرامیک پر انرژی برای IR میانی/دور 
)استاندارد(

المپ تنگستن برای IR نزدیک 
)اختیاری(

air-cooled سرامیک
منبع هالوژن تنگستن

Hg-Arc )خارجی(
زنون )خارجی(

دوتریوم )خارجی(

--W 65مصرف انرژی

)mm( 344*756*295708*665*340600*550*580ابعاد

)kg( 324780وزن

مقایسه عملکرد دستگاه  Lumex InfraLUM FT-08 با نمونه های مشابه

مرجع اطالعات فنی ذکر شده سایت رسمی شرکت های سازنده دستگاه است
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FT-NIR Analyzer

مدل دستگاه

InfraLUM FT-12
آنالیزور NIR ابزاری بسیار کارامد جهت نظارت بر فرایند تولید و کنترل کیفیت محصوالت غذایی می باشد.

ــواع  ــن ان ــی و همچنی ــاورزی و غذای ــف کش ــوالت مختل ــریع محص ــز س ــت آنالی ــس جه ــرکت لومک ــزور  InfraLUM FT- 12 NIRش  آنالی

نوشــیدنی ها اســتفاده می شــود. ایــن آنالیــز امــکان تعییــن همزمــان اجزا/پارامترهــای اصلــی را بــا باالتریــن دقــت ممکــن میســر می ســازد.

ویژگی های دستگاه
انجام آنالیز سریع و غیرمخرب )1.5 دقیقه( 	

عدم نیاز به پیش آماده سازی نمونه )معموال( 	

امکان تعیین همزمان اجزا/پارامترهای اصلی 	

آنالیز بسیار دقیق و تکرارپذیر 	

ــداول مرطــوب  	 ــا روش هــای مت ــز در مقایســه ب ــه ی آنالی ــن محصــول موجــب کاهــش چشــگیر هزین ــن در ای ــزار روتی اســتفاده از اب

ــیمیایی می شــود. ش
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لوازم جانبی
	 InfraLUM FT-12 مجموعه ای از سل ها در مدل

دیتابیس کالیبراسیون )مطابق با لیستی از پارامترهای مورد نیاز( 	

کامپیوتر صنعتی همراه با صفحه نمایش لمسی یا کامپیوتر شخصی دارای ویندوز ® OS، سی دی رم و دو پورت USB رایگان 	

نصب شامل آموزش شخصی در سایت مشتری 	

قرارداد خدمات و تعمیر 	

کاربردها
جهت آنالیز غالت و محصوالت آن 	

آنالیــز ســریع پارامترهــای کیفــی )تعییــن پروتئیــن، رطوبــت، محتــوای گلوتــن و ســایر پارامترهــا(، محصــوالت غــالت شــامل؛ گنــدم،  	

جــو، ذرت و ســایر محصــوالت دانــه ای.

کنترل کیفیت فرایند تولید آرد در تمام مراحل آسیاب آن. 	

تعیین میزان روغن، رطوبت و سایر پارامترهای کیفی مد نظر در دانه های روغنی. 	

صنایع لبنیاتی 	

جهت کنترل کیفیت شیر و فراورده های آن )پنیر، کشک، ماست، شیرخشک و غیره( 	

سایر صنایع غذایی 	

آنالیز محصوالت گوشتی، ماهی و غذاهای دریایی، میوه ها و سبزیجات، روغن های گیاهی و سایر محصوالت. 	
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FT-NIR Analyzer

مدل دستگاه

WHOLEGRAIN INFRALUM FT-12
ــایر  ــه )vitreousness( و س ــن، زجاجی ــدار گلوت ــت، مق ــن، ؛ رطوب ــزان پروتئی ــری می ــه )اندازه گی ــی دان ــای کیف ــریع پارامتره ــز س آنالی

ــات. ــاز در غــالت و حبوب ــورد نی ــی م ــن و ســایر پارامترهــای کیف ــدار روغــن، پروتئی ــن تعییــن مق ــدم(. همچنی پارامترهــای گن
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کاربردها 
ــا  ــالت ت ــارت غ ــول،  تج ــت محص ــامل؛ مدیری ــاورزی ش ــره کش ــالت در زنجی ــد غ ــف فراین ــل مختل ــی مراح ــت بازرس جه

ذخیره ســازی و فــراوری آن هــا:
باالبر غالت و دریافت غالت 	

شرکت های بازرگانی غالت 	

آسیاب آرد 	

لومکــس کالیبراســیون های پیشــرفته ای را بــرای تعــدادی از نمونه هــا و پارامترها/مــواد تشــکیل دهنده محصــوالت 
کشــاورزی/غذایی ارائــه می دهــد:

دانه های گندم --< پروتئین، رطوبت، گلوتن، شیشه، ترکیبات معدنی و فیبر 	

ذرت --< پروتئین، رطوبت، روغن، نشاسته و فیبر 	

جو --< پروتئین، رطوبت و فیبر 	

سوی --< پروتئین، رطوبت، روغن و فیبر 	

چاودار )غالت( --< پروتئین، رطوبت، نشاسته، فیبر و خاکستر 	

جو دوسر --< پروتئین، رطوبت و فیبر 	

تریتیکاله )Triticale( --< پروتئین، رطوبت و فیبر 	

نخود فرنگی --< پروتئین و رطوبت 	
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Lumex
FOSS

)NIRS TM DS3(
Metrohm

DS2500 Liquid Analyz-(
)er FT-12 FT-12

WHOLEGRAIN

80 ثانیه 80 ثانیهزمان اندازه گیری
< 1 دقیقه برای 32 اسکن 

(8 نمونه فرعی، 4 اسکن در هر 
نمونه فرعی(

30 ثانیه

mlاستاندارد: 60ml 500-3حجم نمونه
 تعداد نمونه های فرعی پیش
 فرض: 7 نمونه برای فنجان

 کوچک.، 8 نمونه برای فنجان
بزرگ

 آنالیز غلظت های پایین تا
100ppm  در مایعات

 سل های متغیر از-طول مسیر
6mm-32mm

--

8700cm-13200بازه طیف سنجی
-1

  13200-8700cm
-1

  400-2500nm400-2500 nm

 8 ،16 ،32 ،64وضوح
cm

-1
:وضوح داده ها

nm 5/0
8.75 nm

--110Wمصرف انرژی

 260VAC-90انرژی مورد نیاز
)48-62 Hz)

--

)mm( 530.450.380530.485.495375.490.300ابعاد-

)kg( 323227وزن-

مقایسه عملکرد دستگاه Lumex NIR با نمونه های مشابه

ویژگی های دستگاه
تعیین همزمان تمامی پارمترهای مورد نظر در 5/1 دقیقه. 	

باالترین دقت اندازه گیری. 	

آنالیز سریع تمامی غالت بدون نیاز به آماده سازی نمونه )بدون نیاز به آسیاب(. 	

بدون نیاز به شناساگر یا مواد مصرفی. 	

عملکرد آسان. 	

	 .FT-NIR طیف سنجی

نرم افزار پیشرفته و کاربر پسند. 	

آزمون سازگاری خودکار سیستم 	

مدل های کالیبراسیون باز )امکان گسترش کالیبراسیون های موجود: گسترش دامنه و دقت آن ها(. 	

لوازم جانبی
دیتابیس کالیبراسیون )مطابق با لیستی از پارامترهای مورد نیاز( 	

کامپیوتر صنعتی همراه با صفحه نمایش لمسی یا کامپیوتر شخصی دارای ویندوز ® OS، سی دی رم و دو پورت USB رایگان 	

نصب شامل آموزش شخصی در سایت مشتری 	

قرارداد خدمات و تعمیر 	

آناالیزر توسط بسته نرم افزاری SpectraLum/PRO )گواهینامه 990592( عمل می کند. 	
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RVP
VT-R03- Heating constant temperature bath

  • ASTM D323
Standard Test Method for Vapor Pressure of 
Petroleum Products (Reid Method)

  • ASTM D1267
Standard Test Method for Gage Vapor Pressure 
of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas 
Method)»
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Copper Corrosion
TMP Heating constant temperature bath

  • ASTM D130
Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from 
Petroleum Products by Copper Strip Test

Viscosity Bath
VIS-T01- Heating constant temperature bath

  • ASTM D445
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of 
Transparent and Opaque Liquids (and Calculation 
of  Dynamic Viscosity)
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Pour Point
BNTI04-05- Refrigerated bath

  • ASTM D97
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum 
Products

portable octane and cetane analyzer

Density Meter

OCTANE-IN Octane and cetane meter

VIP2-MP Density meter

  • ASTM D2700
Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ig-
nition Engine Fuel

  • ASTM D2699
Standard Test Method for Research Octane Number of 
Spark-Ignition Engine Fuel

  • ASTM D613
Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil

  • ASTM D4052
Standard Test Method for Density, Relative 
Density, and API Gravity of Liquids by Digital 
Density Meter

  • ASTM D5002
Standard Test Method for Density and Relative Density of Crude Oils by Digital Density 
Analyze
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Penetration of Grease

Softening Point

Freezing point test

PN-10 (complete set C)

KISH-20 / KISH-20M4

Crystal-21

  • ASTM D217-10
Standard Test Methods For Cone Penetration Of Lubricat-
ing Grease

  • ASTM D937
Standard Test Method for Cone Penetration of Petrolatum

  • ASTM D36
Standard Test Method for Softening Point of Bitumen 
(Ring-and-Ball Apparatus)

  • ASTM D2386
Standard Test Method for Freezing Point of 
Aviation Fuels
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Ductility

RTFOT

Gum Content of Fuel

DB-20-100 / DB-20-150

PSB-10

FS- 10K

  • ASTM D113
Standard Test Method for Ductility of Asphalt Materials

  • ASTM D2872
Standard Test Method for Effect of Heat and Air 
on a Moving Film of Asphalt (Rolling Thin`-Film 
Oven Test)

  • ASTM D381
Standard Test Method for Gum Content in Fuels by 
Jet Evaporation
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Cold Filter Plugging Point

Distillation Test

Oxidation Stability of Gasoline

PTF-20

ARNS-20 / ARNS-21

AIP-21 (complete set K)/AIP-21 (complete set M)

  • ASTM D6371
Standard Test Method for Cold Filter Plugging Point of 
Diesel and Heating Fuels

  • ASTM D86
Standard Test Method for Distillation of Petroleum 
Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure

  • ASTM D525
Standard Test Method for Oxidation Stability of 
Gasoline (Induction Period Method)
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Flash point Manual
ATVT-20

  • ASTM D56
Standard Test Method for Flash Point by Tag 
Closed Cup Tester

Flash point open Cup
ATVO-20/ATVO-20-05

  • ASTM D92
Standard Test Method for Flash and Fire Points by 
Cleveland Open Cup Tester

Flash point closed cup
ATV-21

  • ASTM D93
Standard Test Methods for Flash Point by 
Pensky-Martens Closed Cup Tester
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Concrete setting time
PB-10

  • ASTM C403 / C403M - 16
Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures 
by Penetration Resistance

Dropping point test

 Automatic device for
 determining the dropping point

of petroleum products

KAPLYA-20I / KAPLYA-20U

KAPLYA-20I / KAPLYA-20Y

  • ASTM D2265
Standard Test Method for Dropping Point of 
Lubricating Grease Over Wide Temperature 
Range

  • ASTM D566
Standard Test Method for Dropping Point of Lubricating Grease
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 Hot Application Sealant
Elasticity Tester

 Catalyst steam
 stabilization device in water

vapor atmosphere

PN-10 (GR complete set)

UPSK-10

  • ASTM D5329
Standard Test Methods for Sealants and Fillers, Hot-Applied, for Joints and 
Cracks in Asphalt Pavements and Portland Cement Concrete 
Pavements

  • ASTM D4463
Standard Guide for Metals Free Steam Deactivation 
of Fresh Fluid Cracking Catalysts

 determining the Activity of
microspherical cracking

catalysts 
MAK-10

  • ASTM D3907
Standard Test Method for Testing Fluid Catalytic Cracking (FCC) 
Catalysts by Microactivity Test
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