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HI921 

Autosampler برای تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتری 

 

دستگاه تیتراسیون سیستم نگه دارنده ی اتوماتیک نمونه های تیتراسیون است که برای استفاده با  Autosamplerدستگاه 

طراحی شده است. این سیستم با کیفیت باالی خود، انجام تیتراسیون سریع و آسان چندین نمونه را  C902HIاتوماتیک 

 18دستیابی به روش های تیتراسیون برای انجام تست روی  C902HIدستگاه میسر می کند. این تجهیز با اتصال مستقیم به 

 نمونه به صورت همزمان را فراهم می کند.

. یک تجهیز شود ، سطح نمونه و آسپیراسیون هدررفت هاا حداکثر سه پمپ برای افزودن ریجنتمی تواند ب HI921دستگاه 

همچنین  Autosamplerپنل کنترلی برای عملیات دستی موتورها و پمپ ها نیز همراه ب دستگاه عرضه می شود. این 
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با بارکدخوان تطابقی و  USBاتصال دارای یک همزن داخلی یا همزن باالیی انتخابی، چراغ های تشخیص دهنده ی وضعیت، 

RFID  .داخلی برای هر سینی نیز می باشد 

 پمپ های با مقاومت شیمیایی

 

شما می توانید تا میزان سه پمپ به این تجهیز متصل کنید. این پمپ ها با توجه به پالستیک مقاوم خود، عمر بسیار باالیی 

میلی لیتر بر دقیقه دارد که می توان از آن برای افزودن ریجنت، سطح نمونه  200دارند. هر پمپ دارای دبی جریان بیشتر از 

 یا از بین بردن هدر رفت ها استفاده کرد.
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 بازوی چندکاره

 

میلی متری، یک سنسور دمایی، یک لوله ی  12نگه دارنده ی الکترود مستحکم این دستگاه می تواند سه الکترود 

 آسپیراسیون، پنج لوله ی چندکاره و تجهیز همزن باالیی را در خود نگه دارد. 

 Autosamplerشاخص وضعیت 

 

تیتراتور چراغ های قابل دید در قسمت باالیی دستگاه قرار گرفته اند. این چراغ ها مسخص کننده ی وضعیت روی نمایشگر 

C902HI هستند و به آسانی از فاصله دور قابل رؤیت هستند. این شاخص ها باعث امنیت بیشتر می شوند و با استفاده از 

 در حال انجام را متوقف کرد.کلید به آسانی می توان تیتراسیون یک  فشردن
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 Carousel عملکرد

 

 انتخاب سینی های نمونه

 150سینی نمونه بشر های  16سینی نمونه، اتوماسیون آن را انجام دهد.  18یا  16می تواند با استفاده از  HI921تجهیز 

میلی لیتری را نگه می دارد. سینی ها از مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی  100سینی نمونه، بشرهای  18میلی لیتری و 

می توان در ماشین ظرفشویی با اطمینان خاطر قرار داد تا کاربران  ساخته شده اند و به آسانی حذف می شوند. هر سینی را

 بتوانند به آسانی و سرعت عملیات تمیزکاری را انجام دهند.  

 شناخت اتوماتیک سینی

خوان داخلی است که توانایی تشخیص و ارتباط سایز و شماره سریال هر یک از  RFIDدارای  HI921سینی های نمونه 

کاربران می توانند سینی های چندتایی را که برای تشخیص نمونه ها بدون اشتباه طراحی را دارد.  carouselسینی های 

 خوان اطمینان الزم جهت استفاده از سینی مناسب در هر مرحله را می دهد. RFIDشده اند، تنظیم کنند. این 

 بشر  IRتشخیص نوری 

ور هر یک از بشر ها را در سینی نمونه دارد. کاربران می بایست عکس توانایی تشخیص حضور یا عدم حض IRیک پرتو نور 

می تواند روی  Autosamplerرا در صورت تشخیص نبود یک بشر در طول تیتراسیون انتخاب کنند.  HI921العمل دستگاه 

 گزینه های پرش از بشر غایب، توقف و یا توقف کامل مراحل تیتراسیون برنامه ریزی شود.

 یابی هوشمندموقعیت 

یا  homeشامل یک رمزگذار دقیق می شود که می تواند موقعیت سینی را بدون نیاز به بازگشت به  HI921دستگاه 

calibration  ردیابی کند. این رمزگذار اطالعات موقعیت سینی را در هنگام خاموش شدن دستگاه دخیره کرده . در زمان

 روشن شدن دوباره، آن را برمی گرداند.
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 ن مغناطیسی یکپارچههمز

ها تجهیز شده است. کاربران می بایست برای اطمینان از اختالط خوب در  carouselیک همزن مغناطیسی داخل هر یک از 

باالیی )انتخابی( نیز می  propellerطی تیتراسیون، یک نوار مغناطیسی کوچک به هر بشر اضافه کنند. همچنین یک همزن 

امکان تنظیم آسان سرعت همزن را برای هر دو همزن داخلی و باالسری جهت  HI921دستگاه  تواند روی دستگاه نصب شود.

 اختالط مطلوب می دهد.

 نگه داری و ذخیره نمونه

. 

 ورود سریع نمونه

 اسامی نمونه می تواند برای سرعت و راحتی در ورود نمونه به صورت خودکار توسعه داده شود.

 رابط تعادلی قابل تنظیم

 RS232جی سریالی وهای نمونه می توانند به صورت اتوماتیک با هر تعادل عددی آزمایشگاهی به وسیله ی یک خر اندازه

 مرتبط شوند و باعث ذخیره زمان و نیروی کار شود.
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 میز نمونه تنظیم شده

اضافه شود تا اسامی را نمونه ها یکی کند و باعث پیشرفت  Autosamplerمی تواند به  USBیک بارکد خوان تطابقی 

 ذخیره سازی اطالعات شود.

 گزارش و اطالعات تیتراسیون

 

 Autosamplerتوالی قابل تنظیم 

C902HI  روش استاندارد تیتراسیون و یا تعریف شده توسط کاربر را دارد. هر روش می تواند بنا به  100می تواند حداکثر

 د مورد نظر تنظیم و اصالح شود.نیاز و کاربر

 گزارش های جزئیات توالی

شامل جزئیاتی مانند نام نمونه، موقعیت های بشر، سایز نمونه و برای سینی نمونه به همراه  Autosamplerگزارشات توالی 

 جزئیات گزارش تیتراسیون برای هر نمونه به تنهایی می شود. 
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 گزارش های تیتراسیون قابل تنظیم

 نیاز مورد و مناسب های داده بایگانی و ذخیره از توانند می کاربران بنابراین است، تنظیم قابل کامالً تیتراسیون گزارش هر

 . شوند مطمئن نظر، مورد کاربری برای

 


