
 

شرکت اوژن  Portable UV-VIS Spectrophotometer یسامانه ها
 میابل تنظق یزیانگشگفت-به طرز  یساخت عال یو مهندس یکپارچگیدر کنار  کیاپت
مدل  نی. اباشندیم یفینانومتر  با حداکثر رزولوشن ط 0011-081 یفیمحدوده ط یبرا
است  یقاتیو مراکز تحق هاشگاهیآموزش آزما یبرا یعال نهیگز کی ،هاسنجفیروز طبه
در سه حوزه  سنجفیط یریپذانعطاف یایو مزا ه در آن کاربران به دنبال عملکردک
 نیبل بودن اپرتا تی. قابلباشندیم جیپک کیدر  یو بازتاب یجذب -ینشر یسنجفیط

 ازجمله کووت ، یلوازم جانب ضیکه کاربر تنها با تعو شدهیطراح ینوع سامانه طور

در  تواندیم یسل گازو  ، قرص بازتاب استانداردیبازتاب برینمونه، ف یریرارگمحلول ق
. دیحاصل نما جهینت نیباز بهتر طیو مح یصنعت ،یشگاهیاعم از آزما یطیهر مح

ا کنار قرارداد و ب توانیرا مکووت  -دارنده منبع نور نبع نگهمثال ، مجموعه معنوانبه
خت را س یهاطیدر مح یبازتاب یهایریگاندازه یبازتاب بریکمک مجموعه منبع نور و ف

دم عباعث ورود کمتر گردوغبار، استحکام بالا،  یکرد. استفاده از بدنه فلز ریپذامکان
 است.  دهیمزاحم به داخل گرد یهااز عبور تابش یریو جلوگ یکیالکتر زینو
  بهتوجه  ،مدنظر قرار داد ستیبایمکه  یانکته پکتروفوتومتراس کیدر انتخاب 

 زانیمله وسی بدین تا ،میباشد ینور یریپذکیتفک و زیمورد آنال یفیمحدوده ط
 نمود.  نهیبه یفیط گنالیحداقل س افتیدر ی را برا یتابش فرود

 که با نرم افزار  سنج ها فیاز ط یسر نینرم افزار اlab view و C یسیکد نو 
، یعبور فی، طیجذب فیاعم از ط یارائه هرگونه خروج ییتوانا ت،اس دهیگرد
مت متر معکوس با فر یسانت ایبازتاب برحسب طول موج و  بیجذب، ضر بیضر

Txt ,Excel ,Jpg  را دارد .  یمشتر ازیباتوجه به ن 

 کیترونالک ک،یاپت یهارشته نیمهندس نیبا کمک برتر کیدر شرکت اوژن اپت، 
که سفارش اسپکتروفوتومتر  دهد یرا م تیقابل نیشما ا بهو ...  وتریکامپ

 و ازگ - جامد – عیمامواد  زیالعمر جهت  آنالمادام یبانیمخصوص خود را با پشت
  .دیپلاسما داشته باش یحت

 

Spectrometer Specification 

CCD sensor linear silicon CCD array 

Measuring range 180-1100nm 
(Adjustable) 

Resolution 0.16nm-5nm 

Dark Noise 50 RMS counts 

Slit 50um 

Input Fiber Connector SMA 905 

pixel size 8um x 200um 

pixel depth 100,000 electrons 

Signal to noise ratio 400: 1 

Exposure time 10us – 60s 

A / D resolution 16 bit 

Weight 430 g +70g+1.2g 

dimensions 102mm * 84mm 
*59mm +90mm * 
80mm * 31mm 

Fiber optic connector SMA 905 (400um) 

External trigger Yes(4 modes) 

Operation 
temperature 

10-32 C 

Power AC-DC transformer, 100 
– 240 VAC, Voltage 
output: 12 VDC 

Light source 20W halogen 
lamp+30W Deuterium 
lamp 

Spectral range 170-420nm (Deuterium 
lamp), 350-1100nm 
(Halogen lamp) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه انواع فیبر ها با انواع مغزی و روکش در اندازه های مختلف 

 

 طیف سنجی بازتابی و عبوری ؛فلورسانسانواع تجهیزات 

 

 تجهیزات ترکیبی جهت کار با محلول ها ،گازها و پودرها

 

 تجهیزات طیف سنجی نشری و نور سنجی

 

 انواع لامپ ها،لیزرها و منابع نوری

 

 

 

 

Absorbtion Spectrum of  caoted thin film 

 


