دستگاه  FT-IRاسپکترومتر

شرح کاال
-

دارای ابعاد فشرده و کوچک ،مقاوم در برابر تغییرات دمایی و ارتعاشات حرارتی در مقایسه با مدل های مشابه

-

قرارگیری منبع  IRدر قسمت بیرونی دستگاه با پایداری حرارتی باال و بدون نیاز به تنظیمات دینامیکی

 منبع  IRبا قدرت باال جهت تابش ثابت و پایدار-

مبدل  A/Dبا دقت باال ،آمپلی فایر (تقویت کننده) قابل برنامه ریزی و کامپیوتر تعبیه شده در داخل دستگاه جهت افزایش دقت و کارایی سیستم

-

آب بندی شده در برابر رطوبت و گرد و غبار و دارای دسیکاتور سازگار با محیط زیست

-

عدسی های با پوشش طال و کمترین اتالف انرژی جهت دستیابی به حداکثر بازدهی انرژی

-

نرم افزارکاربردی با قابلیت جمع آوری ،تبدیل ،پردازش و آنالیز طیف های ورودی

-

دارای پورت  USBجهت اتصال به کامپیوتر

-

دارای سیستم پرتو خارجی اختیاری جهت دسترسی با باالترین تنوع در تعیین حساسیت محیطی نمونه سیستم از جمله رابط  GC/IRیا میکروسکوپ FTIR

-

دارای بانک اطالعاتی  IRبرای مواد مختلف

-

قابلیت کنترل کامپیوتری برای تعویض پرتوهای نوری داخلی با خارجی جهت استفاده از لوازم جانبی نظیر میکروسکوپ  IRخارجی یا رابط GC/IR

-

دارای لوازم موردنیاز برای آنالیز نمونه های مایع و پودری

-

قابلیت آنالیز نمونه ها تا سایز  100میکرون

-

قابلیت آنالیز نمونه های غیرمخرب و نیمه شفاف

-

دارای دو روش اندازه گیری انتقالی و بازتابی

-

روش آسان آماده سازی نمونه های آزمونه

-

قابلیت اندازه گیری به روش بازتاب انتشاری جهت نمونه های شفاف و پودری و روش بازتاب طیفی جهت نمونه های با سطوح صاف و صیقلی و یا پوشش دار

-

دارای جمع کننده نورهای منحرف و نقاط نورانی ریز جهت اندازه گیری نمونه های با سایز میکرونی و زوایای ورودی متفاوت

-

 ATRافقی جهت آنالی ز نمونه های الستیکی ،مایعات با ویسکوزیته باال ،سطوح بزرگ و مواد جامد قابل انعطاف و  ATRمتغیر جهت نمونه های فیلم و الیه های با
پوشش رنگ

-

قابلیت اندازه گیری درصد هیدروکسیل در شیشه های کوارتز ،میزان اکسیژن و کربن در کریستال های سیلیکونی ،ناخالصی های پودر  ،SiO2نرخ کاهش
فیبرهای اپتیکی IRو قابل استفاده جهت بررسی جواهرات

مشخصات فنی
محدوده طیف

7800~400 cm-1

دقت

بهتر از 0.5 cm-1

دقت امواج

±0.01cm-1

سرعت اسکن

0.2~2.5 cm-1/s

نسبت سیگنال به نویز

2100~2200 cm-1

پرتو شکاف دهنده

 Geبا پوشش KBr

منبع IR

بیرونی با سیستم خنک کننده توسط هوا و بازدهی بارتابی باال

آشکارساز

 DTGSو ( MCTاختیاری)

بانک های اطالعاتی

دارای  11بانک اطالعاتی از  IRمواد مختلف

ابعاد و وزن

 63×52×24 cmو 20Kg

برق

 AC 220V/50Hzو 1000VA

