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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 نانومتر 0022تا  022بازه طول موجی: 
 نانومتر 5/0تفکیک پذیری طیفی: 

 A 3تا  2ی جذب: بازه
 نانومتر 5/2دقت طول موجی: 

 نانومتر 20/2تکرارپذیری طول موجی: 

 A 20/2دقت فوتومتریک: 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 اسپکتروفوتومتر نام کاال/ خدمت

 

 طیف سنجیاندازه گیری دقیق،  حوزه کاال/خدمت

 LENA شماره یا نام نسخه

 0331 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 توسعه/نوآوری بازتحقیق و  -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 های پژوهشیآزمایشگاه 

 های کنترل کیفیت و استانداردآزمایشگاه 

 هادانشگاه 

 داروسازی 

 نانومواد 

  معرفی کاال/خدمت

 یهایژگیو ییاشناس و یسنج غلظت کار اسپکتروفتومترها. است ماده کی از نور بازتاب و عبور جذب، زانیم یریگاندازه یبرا یدستگاه اسپکتروفوتومتر
در این روش ابتدا نور از طریق یک منبع تابشی پهن باند در ناحیه مرئی فرابنفش  .دهندیم انجام دارند، ازین مواد ییشناسا به که ییها حوزه در را مواد

رتو به ی مورد مطالعه. هر دو پهای مرجع عبور می کند و پرتوی دیگر از نمونهگسیل می شود. سپس نور به دو قسمت تقسیم می شود؛ یک پرتو از نمونه
 در این دستگاه امکان با توجه به نگهدارنده های مختلف پیش بینی شدهموج محاسبه می شود.  آشکار ساز می رسند و میزان جذب و عبور در هر طول

 نرم افزار این دستگاههای آزمایشگاهی، لوله های گاما، و کوت وجود دارد. طیف سنجی جذبی عبوری از نمونه های مایع، الیه نازک و نمونه های درون لوله
 بصورت کامال اتوماتیک زمان طیف سنجی سنجیده می شود و طیف نهایی پردازش شده در اختیار کاربر قرار می گیرد. امکانات بسیار زیادی دارد بطوریکه

 امکان اندازه گیری کمی )غلظت سنجی( توسط نرم افزار نیز وجود دارد.
 زمان گذشت اثر در ریمتغ غلظت با مواد و ایپو مواد یبررس جهت مناسب -
  یریگ اندازه دقت بردن باال جهت مداوم خودکار حیتصح -
 پرتو تک اسپکتروفتومتر به نسبت شتریب یفیط یداریپا -
 متحرک قطعات از استفاده عدم لیدل به تکرار قابل جینتا -
 هانمونه زیآنال جهت آن به خود فرد به منحصر نمونه کردن اضافه ای و مرجع کتابخانه در شده داده قرار ماده هزار 32 نیب از خود نمونه انتخاب -
 رندهیگ ستمیس و نور منبع ،یکیاپت یطراح بودن نهیبه -
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 ثانیه 02تا  ms 5زمان طیف سنجی: 

 x 004 x 051 mm 032ابعاد: 

 kg 05وزن: 
 نرم افزار: تانسو

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

ستاد توسعه فناوری  0331 گواهی نانومقیاس
 نانو

0025  

ستاد توسعه فناوری  0331 گواهی ارتباط با نانو
 نانو

0025  

 س


