آزمايشگاه شيمی و ميکروبيولوژی
نام دستگاه:
آماده سازی نمونه ،مدلMultiwave 0333 :
مشخصات:














بازده آماده سازی باال با امکان هضم  8نمونه به طور همزمان (روتور  8تايی)
دارای بزرگترين حجم محفظه داخلی ) (66 Lدر بين تمامی سيستم های موجود
مجهز به سيستم  Dual Magnetronجهت افزايش قدرت تابش و يکنواختی تابش توليد شده در تمامی نقاط محفظه
انرژی تابشی پيوسته ) (Continous-Unpulsedو قابل کنترل با توان توليدی  0011وات و توان کاری  0011وات
هضم يکنواخت نمونه بدون کربونيزه شدن به کمک اعمال تابش پيوسته )(Unpulsed
خنک کردن ظروف پس از هضم با بهره گيری از تکنولوژی منحصر به فرد و بدون نياز به حمام يا سيستم خنک کننده مجزا
دارای سنسورهای مختلف جهت کنترل و مانيتور کردن فشار و دمای درون ظروف واکنش
امکان اندازه گيری دمای کليه ظروف توسط سنسور IR
امکان برنامه ريزی دمايی و کنترل قدرت ) (Powerامواج مايکروويو با  Rampingدقيق
سيستم های ايمنی فعال و غير فعال که در صورت افزايش ناگهانی فشار يا دما از وارد آمدن آسيب به دستگاه و اپراتور جلوگيری می نمايد
دارای حافظه وسيع برای نگهداری نتايج تستها و بانک اطالعاتی شامل روش های استاندارد و از پيش تعيين شده
امکان اضافه کردن روشهای جديد به بانک اطالعاتی موجود دستگاه و به روز نمودن بانک اطالعاتی موجود
امکان ايجاد مستندات کامل و حفظ تمامی اطالعات به دست آمده برای هر نمونه

نام دستگاه:
اسپکتروفوتومتر  ،UV-VisibleمدلSpecord S 033 :
مشخصات:















با قابليت دقت و سرعت به طور همزمان
محدوده اندازه گيری UV-Visible
نسبت به نمونه های معمولی ميزان تفکيک بهتری دارد
آناليز سريع با مينيمم ريت اسکن  01ميلی ثانيه از محدوده طيفی  UVتا NIR
مجهز به سيستم اپتيک  MCSچند کاناله )(Multi-Channel System
دارای قابليت تنظيم بدون تغيير هيچ يک از قطعات
دارای سيستم پلی کروماتور با دقت باال
قابليت ارائه بهترين خواص طيفی
با قابليت دسترسی آسان جهت اتصال Accessoryهای خود دستگاه
اندازه گيری سريع طيفها در کمتر از  01ميلی ثانيه
قابليت اتصال به  sample holderجهت اندازه گيری  01نمونه در کمتر از 1
دقيقه
دارای سيستم قابليت تنظيم نور خطی
قابليت تصحيح منبع نور اتوماتيک
قابليت تعويض منبع نور قابل دسترس به راحتی

نام دستگاه:
آلتراسونيک هموژنايزر
مشخصات:








محدوده تنظيم توان  1-011وات
فرکانس کاری  11کيلو هرتز
دارای حسگر دمايی  PT-011با روکش SS 606
محدوده دمايی قابل تنظيم  1-011درجه سانتيگراد
دارای صفحه کنترل نمايش لمسی رنگی
هورن  01ميلی متری از جنس Ti-6A0-0V
قابليت ذخيره تا  0برنامه

نام دستگاه:
جذب اتمی  ،Atomic Absorbsionمدل دستگاهContrAA 033 :
مشخصات:
















مجهز به سيستم شعله و Hydride
مجهز به سيستم تک المپ
قابليت اندازه گيری کليه عناصر با تک المپ و بدون نياز به تغيير منبع نور
مجهز به المپ زنون Xenon
مجهز به سيستم اپتيک  high resolutionيا دتکتورUV Sensitive
قابليت اندازه گيری طول موج های بين  080-011نانومتر
با ايمنی باال در مقابل نفوذ گرد و غبار و رطوبت و ساير آالينده ها
دارای سيستم  Burner-nebulizerتيتانيوم
دارای دو عدد  Burnerبه طول های  0سانتيمتر برای دو گاز و 01سانتيمتر جهت سوخت هوا – استيلن
قابليت چرخش برنر و تعويض آسان برنر
مجهز به سيستم سنسور مونتورينگ جهت مخلوط هوا و سوخت
مجهز به سيستم  Hydrideجهت تست عناصر آرسنيک ،آنتيموان ،جيوه ،سلونوئيم و تلورئيم
قابليت اندازه گيری غلظت در حد ppb
محدوده رنج اندازه گيری از  UVنزديک خال تا IR
قابليت آمادگی سريع جهت سرعت عمل در اندازه گيری

نام دستگاه:
آون ،مدلmemmert :
مشخصات:
 018 ليتری











قابليت همرفت طبيعی
قابليت تنظيم مداوم هوای تازه از قبل گرم شده
دارای دريچه مرتبط با restrictor flap
دارای ريزپردازنده  PIDکنترلر دما با سيستم يکپارچه با autodiagnostic
نشانگر گسل
دارای تايمر های ديجيتال ( 0دقيقه تا  00ساعت  00دقيقه)
دارای نمايشگرديجيتال  LEDبرای نشان دادن دمای تنظيم شده و دمای واقعی
داخل فور
اختالف بين دمای تنظيمی و دمای واقعی داخل فور  1.0درجه سانتيگراد است
دارای محفظه فوالد ضد زنگ
دارای درب فوالدی ضد زنگ کامال عايق بندی شده با قفل دوبل
محدوده دمايی از  +61تا  +111درجه سانتيگراد

نام دستگاه:
اتوکالو
مشخصات:








حجم 10 :ليتر
قابليت کنترل همزمان زمان و دما
محفظه و اتصاالت از جنس فوالد ضد زنگ  ss.606-Lمطابق با  DIN 00010و BS
 0010-6و AISI
قسمت داخل محفظه مجهز به نگهدارنده بار
عايق حرارتی از جنس پشم شيشه با ضخامت  01ميلی متر
پوشش محفظه دستگاه از جنس فايبرگالس ،ورق  0.0ميليمتر با پوشش رنگ
الکترواستاتيک و ورق استيل  1.0ميليمتر
دارای برد الکترونيکی با قابليت کنترل فشار ،حرارت و زمان و سطح آب

نام دستگاه:
آب مقطرگيری دو بار تقطير ،مدل4032 :
مشخصات:









ظرفيت  0 :ليتر بر ساعت
تمام اتوماتيک
هدايت الکتريکی  0.6 µs/cm :در دمای  10درجه سانتيگراد
دارای کنترل های الکترونيکی در کل فرآيند تقطير.
دارای المپ اعالم وجود ناخالصی زياد آب در مخزن يکبار تقطير
دارای سوئيچ ايمنی ترموستاتيک و قطع دستگاه در صورت پايين بودن آب در دو
مخزن يکبار و دوبار تقطير از حد استاندارد
ابعاد( 001*181*001 :پهنا ،عمق ،ارتفاع)
کندانسور آب يکبار تقطير از جنس فوالد ضد زنگ و دوبار تقطير از جنس شيشه
borosilicate

نام دستگاه:
آب مقطرگيری يکبار تقطير ،مدل4330/2 :
مشخصات:





ظرفيت  0 :ليتر بر ساعت
تمام اتوماتيک
هدايت الکتريکی  1.6 µs/cm :در دمای  10درجه سانتيگراد
دارای سوئيچ ايمنی ترموستاتيک و قطع دستگاه در صورت پايين بودن آب از حد استاندارد

نام دستگاه:
انکوباتور شيکردار يخچالدار
مشخصات:








حجم 60 :ليتر
دارای سيستم کنترل قابل برنامه ريزی CBS661 P
قابليت کنترل دقيق ديجيتال هوشمند دما و زمان و سرعت
دقت دمايی  1.0درجه
سرعت شيکر  001دور در دقيقه
دارای تايمر  000دقيقه
محدوده دمايی قابل تنظيم 1-01درجه سانتيگرد

نام دستگاه:
هات پليت مگنت ،مدلL-24 :
مشخصات:








محدوده دمايی  01-610درجه سانتيگراد
محدوده سرعت  011-0101دور در دقيقه
توانايی همزدن تا  01ليتر
دقت دمايی ± 6 :کلوين
قطر صفحه از جنس آلومينيوم  001ميلی متر
قابليت چرخش و گرم کردن به طور همزمان
سرعت چرخش الکتريکی يکنواخت

نام دستگاه:
رطوبت سنج ،مدل0033 :
مشخصات:
RH 01 -011%

نام دستگاه:
هات پليت مگنت ،مدلHMS 2230 :
مشخصات:







محدوده دمايی  01-611درجه سانتيگراد
محدوده سرعت rpm 01-0811
توانايی همزدن تا  0.0ليتر آب
قطر صفحه  000ميلی متر
قابليت چرخش و گرم کردن به طور همزمان
سرعت چرخش الکتريکی يکنواخت

نام دستگاه:
 PHمتر مدلPB-43E :
مشخصات:






به همراه الکترود اندازه گيری  mvو  PHو دما
محدوده اندازه گيری  / ±0811.1 : mvدقت ± 1.6 :
محدوده اندازه گيری  / - 0.00 to 00.00 : PHدقت ± 1.10 :
محدوده اندازه گيری دما  / - 0 °c to 010°c :دقت ± 1.0 :
دارای صفحه نمايش ديجيتال

نام دستگاه:
 PHمتر مدل248 :
مشخصات:








قابليت اندازه گيری  ،PHدرجه حرارت و پتانسيل
قابليت ذخيره سازی  111مقدار اندازه گيری شده همراه با اطالعات مهم هر اندازه
گيری در حافظه
قابليت انتقال اطالعات ذخيره شده از طريق پورت مادون قرمز بدون نياز به کابل ،به
چاپگر و يا کامپيوتر
محدوده اندازه گيری  ±0111.1 : mvبا دقت ± 1.1 :
محدوده اندازه گيری  – 8.111 to +11.111 : PHبا دقت ± 1.116 :
محدوده اندازه گيری دما  – 001 °c to +101°c :با دقت to +001°c (± 1.1 :
 ( – 11 °cو  – 0 °c to +101°cبا دقت ( – 01 °c to +01°c (± 1.6 :
دارای صفحه نمايش ديجيتال

نام دستگاه:
کنداکتومتر ،مدل804 :
مشخصات:









قابليت اندازه گيری هدايت در رنج سانتی متر  /ميکروزيمنس  1.110تا سانتی
متر  /زيمنس 11
رنج های اندازه گيری مخصوص تيتراسيونهای هدايتی
با اين درجه اندازه گيری رنج دمايی  :از  – 001°cتا 011°c
بهترين فرکانس برای کار با اين دستگاه  611 HZ :يا 1.0 KH Z
خروجی از جنس پالتين
خاصيت هدايت گرمايی خودکار ( اتوماتيک )
دارای فرکانس اندازه گيری خودکار و دستی
بازده آنالوگ با رنج قابل برنامه ريزی

نام دستگاه:
ترازوی ديجيتالی ،مدلCP 040S :
مشخصات:






ظرفيت1-611 gr :
دقت± 1.110 gr :
حساسيت دستگاه در دمای ± 1 ppm / °c ، 01 – 61°c
مجهز به صفحه پيش نويس پرينتری
دارای باتری قابل شارژ



نام دستگاه:
ترازوی حساس آناليتيکال محفظه دار ،مدلCP042S :
مشخصات:
 ظرفيت 011 gr :
 دقت1.0 mg :
 اندازه کفه81 nm :
 مجهز به  RS161جهت اتصال به کامپيوتر و پرينتر
 دارای برنامه های  Countingو  Welighing in %و
 Net – total Mass unit conversionو Animal weighing
 کاليبراسيون اتوماتيک )(Mototized calibration
 قابليت ذخيره و ارسال اطالعات مطابق استاندارد ISO / GLP

نام دستگاه:
ترازوی ديجيتالی ،مدلTE0034S :
مشخصات:
 دقت اندازه گيری1.10 gr
 ظرفيت اندازه گيری مواد تا 0011gr :

نام دستگاه:
آشکارساز گاز قابل حمل و نقل ،مدلBX083 :
مشخصات:











کنترل پيشرفته ميکرو کنترلی
نمايش عددی
آالرم های وضعيت High/Low
تعيين وضعيت سطح آالرم
حفاظت سنسور
نمايش پيغام خطا در صورت خرابی سنسور
مدار و ولتاژ پايين ،نمايش زمان
قابليت تعويض سنسور
قابليت تنظيم خودکار
ضد انفجار

نام دستگاه:
اندازه گيری دما و رطوبت گاز مونوکسيد کربن ،مدلtesto 233 :
مشخصات:









دارای دو کانال جهت اتصال پراب جهت اندازه گيری همزمان پارامترهای
دما ،فشار و گاز مونواکسيد کربن
قابليت اتصال دستگاه به کامپيوتر و تهيه گزارش
دارای نرم افزار کامپيوتری جهت آناليز داده های ثبت شده
قابليت ثبت و ذخيره سازی مقادير اندازه گيری شده
قابليت اندازه گيری گاز مونواکسيد کربن )  (COاز  1تا 011 ppm
قابليت اندازه گيری دما و رطوبت هوا  -11تا  +01درجه سانتيگراد و رطوبت
 1تا %011
دقت اندازه گيری  COمقدار 50 ppm
کاربرد طوالنی يا کوتاه در محيط

نام دستگاه:
نقطه ذوب ،مدلBuchi B 020 :
مشخصات:






اندازه گيری نقطه ذوب مواد تا  011درجه سانتی گراد
دارای فن خنک کننده برای اندازه گيری سريع در هر دمايی
دارای صفحه نمايشگر خوانا جهت نمايش تمامی اطالعات
مدت خنک کردن  601-01درجه سانتيگراد  01دقيقه
سرعت گرم شدن  01-601درجه سانتيگراد  0دقيقه

 دقت اندازه گيری تا  011درجه سانتيگراد ±1.6 °C
 دقت اندازه گيری تا  101درجه سانتيگراد ±1.0 °C
 دقت اندازه گيری تا  011درجه سانتيگراد ±1.8 °C
 شيب دمايی
1.0/1.1/1.0/0.1/1.1/0.1/01.1/11.1°C/min

نام دستگاه:
سانتريفيوژ ،مدلDESASPEED BC-9 :
مشخصات:







با قابليت چرخش دور باال
ماکزيمم ظرفيت  011*0ميلی ليتر
قابليت تنظيم مدت زمان چرخش
قابليت تنظيم و استفاده دستگاه بر مبنای سرعت چرخش و
شتاب نسبی سانتريفيوژ
دارای حسگر بارگذاری باالنس
دارای حسگر شناسايی روتور

نام دستگاه:
ميکروسکوپ نوری  ،مدلBIO4T-PL :
مشخصات:
 سه چشمی ،دارای قابليت نصب دوربين و مانيتورينگ
 دارای لنزهای x011, x01, x01 ,x0
 دارای لنزهای پالن آکروماتيک با حداکثر بزرگنمايی x0111
 دارای المپ هالوژن 11وات

نام دستگاه:
فريزر آزمايشگاهی  ،مدلAF-033 :
مشخصات:





روميزی به حجم  011ليتر
محدوده دمايی  -01درجه سانتيگراد
ابعاد داخلی  01*01*61سانتيمتر مکعب
ابعاد خارجی  011*61*81سانتيمتر مکعب

