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شرکت فناوران نانومقیاس که در سال 1383 با ايده محوری الكتروريسی تاسیس گرديده است، به گواه مستندات در حال حاضر يكي 
انواع تجهیزات  اين فناوری در دنیاست. اين شرکت عالوه بر ساخت  با  از شرکت هاي مطرح در زمینه تجهیزات و محصوالت مرتبط 
الكتروريسی در مقیاس های مختلف از آزمايشگاهی تا صنعتی موفق به تولید تمامی زيرسیستم ها و لوازم جانبی مورد نیاز اين فناوری شده 
است. عالوه بر آن سیاست شرکت ساخت و تولید تجهیزات آزمايشگاهی از قبیل الكتروفورز موئین می باشد که با بومی سازی آنها پیشرفت 
قابل توجهی در آنالیز و شناسايی مواد زيستی و نانويی در کشور حاصل خواهد گرديد. محصوالت اين شرکت تاکنون به کشورهای مالزی، 

کره جنوبی، پاکستان، نیجريه و چین صادر شده و انتظار می رود در آينده نزديک رشد قابل توجهی در زمینه صادرات انجام گیرد.  
اين شرکت با تسلط بر دانش فني ساخت تجهیزات الكتروريسي و تحقیقات وسیع در زمینه کاربردهاي متنوع نانوالیاف، برآن است که روند 
رو به رشد خود را از ساخت نانوالیاف در زمینه نانوفیلترهاي نیروگاهي، خودرويي، اتاق های تمیز، نانوماسک ها و نانوپانسمان هاي پزشكي 
تا زمینه تولید تجهیزات و محصوالت کشت سلولي و ...     ارتقا دهد. فناوران نانومقیاس با همكاری و سرمايه گذاری مشترک با شرکتهای 
تولیدکننده، موفق شده است فیلترهای نیروگاهی، صنعتی و خودرويی و ماسک های شهری را در مقیاس صنعتی بصورت انبوه تولید و 
روانه بازار نمايد. متخصصین اين شرکت با آگاهي از کاربردهاي باالي نانوفیبرها، با تحقیق، مطالعه و بررسي  منابع موجود و ارتباط مستمر 
با دانشگاه وصنعت، در جريان تغییرات علوم و فنون روز دنیا، و نیازهاي جوامع دانشگاهي و صنايع قرار گرفته و جريان فكري و دانش 

تخصصي خود را به سمت ساخت و طراحي تجهیزات و محصوالت به روز سوق مي دهند. 

انتظار مي رود شرکت فناوران نانومقياس، بزرگترين شرکت کشور در تحقيق، توسعه و توليد نانوالياف و تجهيزات الكتروريسي و دستگاههای 
آناليزی از جمله الكتروفورز موئين با کاربردهای متنوع باشد که پيشتازی در سطح منطقه برای کاربردی کردن تحقيقات مرتبط با نانوالياف 
چشم انداز اين شرکت در سالهای آينده است. اين شرکت با داشتن کادر فنی مجرب، در نظر دارد مجهز به تجهيزات آناليز و کنترل ايمنی 

و کيفيت محصول شده و بزرگترين توليدکننده محصوالت و تجهيزات متنوع نانوالياف در منطقه با جايگاه جهاني در صادرات باشد. 

را در تمامي زمينه هاي  بلند مدت، عمليات مدونی  برنامه ریزی کوتاه مدت و  با راهكار مناسب و  نانومقياس در نظر دارد  فناوران  شرکت 
تحقيقات، توليد تجهيزات و محصوالت نانوالياف و نانوذرات با کاربردهاي متنوع در مقياس آزمایشگاهي و صنعتي اجرا و مدیریت نماید. 
پس از دستيابي و تسلط کامل بر توليد و تجاري سازي تجهيزات آزمایشگاهي و دانش آکادميك آنها، از آنجائيكه نانوالياف پليمري براي 
بهبود فيلترها یكي از قابل توجه ترین و پرکاربردترین حوزه ها را به خود اختصاص داده اند؛ از این رو اولویت نخست در سالهاي آتي، طراحي 
و ساخت انواع تجهيزات توليد نانوالياف در مقياس صنعتي با ایده محوري نانوفيلترهاي نيروگاهي و خودرویی، ماسكهای تنفسی با عملكرد 
باال، فيلترهای ویژه و عاملدار جهت فيلتر گزینشی مواد و مایعات باالخص مایعات بيولوژیك و توليد صنعتی انواع الياف پليمری و سراميكی، 
جاذبهای نانوليفی، داربستهای کشت سلولی بر پایه نانوالياف و همچنين انتقال دانش فني استفاده از نانوالياف به بخش صنعت در داخل و 

خارج از کشور با رویكرد بومي سازي کامل این فناوری است.
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منبع تغذیه ولتاژ باال

مدل های مختلف

سری های مختلف منابع تامین اختالف پتانسیل )ولتاژ باال(

تولید سفارشی

High Voltage Power Supply

منابع  کاربرهای گسترده  به  توجه  با  قرار مي گیرند.  استفاده  مورد  کاربردها  از  در طیف گستردهاي  باال(  )ولتاژ  مستقیم  پتانسیل  اختالف  تامین  منابع 
تغذيه ولتاژ باال در فناوری نانو، شرکت فناوران نانومقیاس محصوالت متنوعی را طراحی نموده و طرح های متنوعی مخصوصًا در سیستم های با قابلیت 
برنامه ريزی و اتصال به کامپیوتر اجرا نموده است. فناوري بكار رفته در ساخت اين دستگاه ها باعث شده است حجم و وزن محصوالت تا حد زيادی 
کاهش يابد تا آنرا مناسب استفاده در مراکز تحقیقاتی نمايد. اين محصول به نسبت محصوالت مشابه خارجي از قیمت پايینتري برخوردار بوده و به نحوي 
ساخته شده است که داراي حداقل خطر برق گرفتگي و انعطاف پذيري باال جهت انجام امور پژوهشي مختلف مي باشد. اين سیستم ها در 2 توان 35 و 

70 وات ارائه می گردد. 

سری OV تنها دارای نمايشگر ولتاژ خروجی با دقت دهم کیلوولت می باشد.
سری OC دارای نمايشگر ولتاژ خروجی و نمايشگر جريان خروجی »های ولتاژ« با دقت میكروآمپر می باشد.

سری D-RC دارای پورت ديجیتال جهت کنترل سیستم از طريق پورت های تعبیه شده پشت دستگاه مي باشند. 

توضیح: مدل های ديجیتال کنترل )D-RC( دارای ولوم ديجیتال، تثبیت کننده ولتاژ، سیستم تشخیص ارت مناسب، سیستم تشخیص آرک، محدود کننده جريان و 
نمايشگر ديجیتالی 4 سطر با نمايش ولتاژ و جريان مصرفی می باشند که می تواند آنرا جزء کاملترين سیستم های ولتاژ باال طبقه بندی نمايد. اين سیستم ها دارای پورت 

USB جهت اتصال به کامپیوتر و نرم افزار اختصاصی کنترل منبع ولتاژ باال با توانمندی رسم گراف ولتاژ و جريان می باشند.

وزن و حجم کم: عدم استفاده از ترانس معمولي و روغن باعث کاهش 
قابل توجه وزن و حجم دستگاه شده است. 

کاربري آسان: پانل کنترل جلوي دستگاه شامل ولوم تنظیم کننده ولتاژ، 
و  متر(  )کیلوولت  ولتاژ خروجي  نمايشگر ديجیتال  کلید روشن/خاموش، 

جريان مصرفي )میكروآمپرمتر(
و  ولتاژ  ديجیتالی  نمايشگر  و  5 سوئیچ  دارای  ديجیتال  مدل های 

جريان است.  
حفاظت و ايمني: تخلیه کامل خازن هاي ذخیره ولتاژ در زمان چند ثانیه 
سیستم  به  ايمني  سوئیچ  اتصال  امكان  دستگاه.  شدن  خاموش  از  پس 

توسط خروجی تعبیه شده در پشت دستگاه. 
سیستم تشخیص ارت: اين بخش باعث قطع خروجی دستگاه در صورت 

)DRC عدم اتصال ارت مناسب می گردد. )مدل های
سیستم کنترل ايجاد آرک )جرقه(:درصورت ايجاد آرک )جرقه( خروجی 

)DRC ولتاژ باالی دستگاه قطع خواهد شد. )مدل های

تنظیم  مقدار  از  افزايش جريان  در صورت  سیستم محدودکننده جريان: 
)DRC شده توسط کاربر، ولتاژ دستگاه قطع خواهد شد. )مدل های

کنترل سیستم از طريق پورت های تعبیه شده پشت دستگاه: با استفاده از 
پورت USB کنترل خروجی ولتاژ باال مهیا شده است.

)DRC نرم افزار اختصاصی: دارای نرم افزار تحت ويندوز )مدل های
ولتاژ ورودي: 240-180 ولت، تک فاز، 60-50 هرتز

خروجي ولتاژ: با توجه به مدل  تا 100 کیلوولت
توان دستگاه: با توجه به مدل 35 و 70 وات
دماي کارکرد: از 5- تا 45 درجه سانتي گراد

وزن: با توجه به مدل تا 8 کیلوگرم 
جنس بدنه: فلزی

قطبیت: مثبت يا منفي يا هر دو
ابعاد: 11x30x34 و 11x30x38 سانتي متر )طول، عرض، ارتفاع(

ولتاژ«  »های  دستگاه  است  الزم  موارد  از  بسیاری  در  اينكه  به  توجه  با 
و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  اجزاء  ساير  کنار  در  زيرسیستم  يک  عنوان  به 
مجموعه توسط يک واحد کنترل شود، شرکت فناوران نانومقیاس آمادگی 

دارد، سیستم مورد نیاز را طراحی و ارائه نمايد.
همچنین امكان ساخت دستگاه های زير بصورت سفارشی میسر است.

منابع ولتاژ باال با خروجی ثابت تا 50 کیلوولت
منابع ولتاژ باال با ابعاد کوچک و مینیاتوری تا 20 کیلوولت

منابع ولتاژ باال با ورودی 24 ولت
منابع ولتاژ باال صنعتی با تعداد خروجی مثبت و منفی از 2 تا 20 عدد 

HV35P OC : High Voltage 35kV, Positive, OC seriesنحوه نامگذاری: 

OV سریOC سریD-RC سری
HV35P OVHV35P OCHV35P D-RC
HV50P OVHV50P OCHV50P D-RC
HV75P OVHV75P OCHV35N D-RC
HV10N OVHV10N OC
HV35N OVHV35N OC
HV50N OVHV50N OC

قابلیت ها و مشخصات
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پمپ سرنگي 

قابلیت ها و مشخصات

کاربردها

Syringe Pump

دستگاه پمپ سرنگي شرکت فناوران نانومقیاس جهت بكارگیري انواع سرنگ ها طراحي شده است. اين دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، 
قابلیت تزريق مقدار معیني محلول با سرعتهاي مختلف را دارا مي باشد. قطر سرنگ استفاده شده از طريق صفحه کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان 
دقیق تزريق را محاسبه و اعمال مي نمايد. حافظه بكار گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمی بوده و آخرين تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه سرنگ، 

واحدها و سرعت تزريق، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گرديد.

از نمايشگر چهارسطری باعث نمايش کامل اطالعات شده و نور پس زمینه آن باعث راحتي خواندن اطالعات  راحتي استفاده و نمايشگر: استفاده 
مي گردد. استفاده از 25 کلید باعث عدم نیاز به منوهاي تو در تو شده و به راحتي با فشار چند کلید، دستگاه تنظیم شده و شروع بكار خواهد کرد. 

دو حالت تزريق: دستگاه داراي دو حالت تزريق ممتد يا تزريق به میزان حجم تعیین شده مي باشد.
تزريق يكنواخت: استفاده از موتور و سیسنم کنترل با دقت باال باعث تزريق يكنواخت محلول شده است. 

تنظیم محل صفحه فشاردهنده سرنگ: استفاده از دو کلید جلو و عقب برنده محل صفحه، امكان تنظیم سريع آنرا بوجود آورده است.
انواع سرنگ ها: سیستم نگهدارنده سرنگ به نحوي طراحي شده است که انواع سرنگها در سايزهاي مختلف مي تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.

قابلیت شارژ مجدد سرنگ: وجود گیره های کشش سرنگ و کانكتور مخصوص اتصال به شیر خودکار باعث ايجاد اين قابلیت شده است.
قابلیت بكارگیري در الكتروريسي: با استفاده از ارت مناسب، اين دستگاه مي تواند در مواردي که نیاز به اعمال ولتاژهاي باال در محلول داخل سرنگ 

است، بدون مشكل استفاده شود.

اين سیستم در تمامي مواردي که نیاز به تزريق کم و کنترل شده محلول مي باشد، کاربرد دارد. برخي از اين کاربردها عبارتند از:
تزريق سلولي

تزريق کنترل شده دارو
الكتروريسي مذاب و محلول

تزريق کنترل شده واکنشگر به داخل راکتور
)Lab-on-a-chip( آزمايشگاه روي يک تراشه

1 اين قابلیت نیاز به تجهیزات جانبی از قبیل شیر خودکار می باشد.     2 اين ابعاد بصورت سفارشی قابل تغییر است.     3 با توجه به حداقل و حداکثر قطر سرنگ.

SP1000HOMSP1000HPMSP1000HSMSP2000HOMSP2000HPMSP2000HSMSP3000HSMمدل

سیلندر222101010حداکثر تعداد سرنگ قابل اتصال
20 × 204 × 204 × 204 × 204 × 204 × 204 × 4نمايشگر )کاراکتر × سطر(
20252520252525صفحه کلید )تعداد سوئیچ(
دارددارددارد-دارددارد-قابلیت برنامه ريزي داخلی
قابلیت اتصال به کامپیوتر

)USB دارددارد--دارد--)پورت

قابلیت شارژ مجدد محلول
1)Autofill(-دارددارددارد-دارددارد

6060605050501000حداکثر اندازه سرنگ )میلی لیتر(2

حداقل سرعت تزريق
0.50.50.50.50.50.510000)میكرولیتر در ساعت(3

حداکثر سرعت تزريق
)میلي لیتر در ساعت(                    

3
10001000100064064064060000

202020202020200دقت حرکت پدال )نانومتر(

4444/54/54/510وزن )کیلوگرم(



6www.fnm.ir
Fanavaran Nano Meghyas7

تولید سفارشی

توجه: این دستگاه جهت تزریق دارو به بیماران تست نشده است و فاقد مجوزهای الزم می باشد.

با توجه به اينكه در بسیاری از موارد الزم است دستگاه »پمپ سرنگی« به عنوان يک زيرسیستم در کنار ساير اجزا مورد استفاده قرار گیرد و مجموعه 
توسط يک واحد کنترل شود، شرکت فناوران نانومقیاس آمادگی دارد، سیستم مورد نیاز را طراحی و ارائه نمايد. نرم افزار سیستم های سری HSM دارای 

اين قابلیت و انعطاف پذيری می باشد که بر حسب نیاز مشتری، تغییرات مورد نظر در آن اعمال گردد.

سیستم های سری HPM دارای امكان برنامه ريزی داخلی در 10 مرحله بوده و تغییر سرعت بین مراحل بصورت مرحله ای )STEP( خواهد بود. اين مدلها 
در 2 حالت زمانی يا حجمی قادر به برنامه ريزی بوده و فاقد قابلیت اتصال به کامپیوتر می باشند. اين سری دارای قابلیت شارژ مجدد محلول و کانكتور 

قابل اتصال به شیر خودکار می باشند.
سیستم های سری HSM دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت USB می باشند. نرم افزار اين سری بنحوی طراحی شده است که امكان تغییر 
سرعت و برنامه ريزی را بصورت مرحله ای، خطی، نمايی و ... )با توجه به فرمول داده شده به نرم افزار( برای کاربر مهیا می کند. اين سیستم ها در صورت 

عدم اتصال به کامپیوتر همانند مدلهای قابل برنامه ريزی )HPM( عمل خواهند نمود.
اين سیستم ها جهت اعمال فشار تا 4  بار تست شده است. امكان ساخت پمپ سرنگ با فشار باال بصورت سفارشی میسر است.

 Syringe
Pump
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دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی )الکتروریس(
Labscale Electrospinning Unit (Electroris)

دستگاه الكتروريس دارای قابلیت های ارتقا يافته در مقايسه با مشابه های خارجی برای تحقیقات آزمايشگاهی بر روی نانوالیاف پلیمری است و قابلیت 
کنترل همه پارامترها توسط پانل و صفحه نمايشگر ديجیتالی را دارد. اين دستگاه همچنین دارای سیستم تامین کننده اختالف ولتاژ قابل کنترل از صفر تا 
35 کیلو ولت با نمايشگر ديجیتالی ولتاژ است. اين دستگاه برخالف ساير دستگاه هاي الكتروريسي، از اندازه و وزن کمتري برخودار بوده و امكان استقرار 
آن در آزمايشگاه به راحتي میسر است. با توجه به طول و قطر درام، امكان جمع آوري نمدهای نانوفیبري يكنواختي با ابعاد 30 × 25  سانتیمترمربع 
مهیا خواهد شد. دستگاه الكتروريس در 2 مدل کلی تک پمپ و دو پمپ ارائه می گردد که در مدلهای 2 پمپ، دو سیستم تزريق محلول شامل پمپ 
سرنگ در دو سمت درام، سیستم روبش نازلها، سیستم تنظیم فاصله و منبع تامین ولتاژ باال قابل کنترل از صفر تا 35 کیلو ولت تعبیه شده است. در اين 
دستگاه برخالف دستگاه هاي الكتروريسي معمولی، الیاف از 2 طرف درام روی هم انباشته می شوند بنابراين امكان تهیه نانوالیاف از جنس های مختلف 
يا کامپوزيتی میسر خواهد بود. همچنین می توان در يكطرف نانوالیاف و در طرف مقابل دارو يا مواد افزودنی را به آنها اضافه کرد. بنابراين اين دستگاه 
برای کاربردهای پزشكی، دارويی و بیولوژيكی بسیار مناسب خواهد بود. با توجه به سرعت باالی چرخش درام، تولید نانوالیاف آرايش يافته و موازی به 

خصوص با استفاده از درام جمع کن سیمی میسر است. 

قابلیت ها و مشخصات

سیستم کنترل و پانل

ایمني

سایر

انعطاف پذيري
توسط اين دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شكل، 

قطر، ضخامت و آرايش يافتگی مي تواند کنترل شود. 
فرايند آسان و مقرون به صرفه است.

و زيست  پلیمرهای مصنوعی، طبیعی  از جمله  پلیمرها  انواع  از  بسیاری 
تخريب پذير و/يا پلیمر/کامپوزيت توسط اين دستگاه مي تواند به نانوالیاف 

تبديل شوند. 
نرم افزار مخصوص

پارامترهاي الكتروريسي مي توانند به راحتي توسط کامپیوتر با استفاده از 
نرم افزار مخصوص کنترل شوند. )سفارشي( 

برق ورودي دستگاه
220 ولت، تک فاز، 60-50 هرتز

پمپ سرنگي
افقی )بدون نیاز به شیلنک و رابط(

تعداد سرنگ قابل نصب: حداکثر 2 سرنگ )سفارشی تا 10 سرنگ(
لیتر در  کنترل نرخ تزريق محلول پلیمري )10 میكرولیتر تا 100 میلي 

ساعت(
دو حالت تزريق: تزريق ممتد يا تزريق به میزان حجم تعیین شده 

با  میكرودرايور  از  استفاده  با  محلول  يكنواخت  تزريق  يكنواخت:  تزريق 
دقت باال 

با  پدال  سريع  تنظیم  امكان  سرنگ:  فشاردهنده  صفحه  محل  تنظیم 
استفاده از دو کلید تنظیم موقعیت 

دارای سوئیچ هشدار اتمام محلول سرنگ
سیستم روبش نازل ها

کنترل سرعت روبش  نازل )2500- 0 میلي متر در دقیقه(
دارای 2 سیستم روبش با کنترل مستقل )مدل 2 پمپ(

کنترل نقطه شروع و پايان روبش )30- 0 سانتیمتر(
جمع کننده )کالكتور(

درام چرخان با سرعت قابل کنترل چرخش
کنترل فاصله الكتروريسي  )20- 5 سانتیمتر(

امكان تعويض نوع کالكتور )سیمی، ديسكی، سیلندری و صفحه ای(
سرعت چرخش: دور کم )تا 200( و دور باال )تا 3000 دور در دقیقه(

جنس: استیل يا آلومینیوم
قطر: 8 سانتیمتر

داراي ولتاژ منفي تا 20- کیلوولت )سفارشي(
منبع تامین اختالف پتانسیل )ولتاژ باال(

داراي دستگاه تامین اختالف پتانسیل 35 کیلوولت
نمايشگر ديجیتال ولتاژ با دقت 0/1 کیلوولت

نمايشگر ديجیتال جريان مصرفي با دقت 1 میكروآمپر )سفارشي(
سیستم گرمايش

کنترل دماي محیط الكتروريسي )دماي محیط تا 40 درجه سانتي گراد(
تهويه

خروج حالل از محفظه توسط فن با امكان برنامه ريزي مدت کارکرد

استفاده از نمايشگر بزرگ 4 سطري به همراه 20 سوئیچ باعث کنترل آسان سیستم و نمايش کلیه اطالعات ضروري عملكرد دستگاه شده است. تعبیه 
کلیدهاي عملیاتي در کنار 4 سطر نمايشگر باعث عدم نیاز به منوهاي تو در تو شده و بنابراين به راحتي با فشار حداکثر چند کلید، دستگاه تنظیم شده و 

شروع بكار خواهد کرد. 
حافظه دائمي

آخرين تنظیمات در حافظه دائمي دستگاه ذخیره خواهد شد.

باز شدن درب های  ولتاژ هنگام  داراي 3 سوئیچ مغناظیسی جهت قطع 
دستگاه

خاموش شدن خودکار منبع ولتاژ باال هنگام تمام شدن محلول 
عدم امكان روش شدن منبع ولتاژ باال درصورت عدم اتصال ارت مناسب

محفظه
فلزي با 3 درب جهت دسترسي آسان به کلیه بخشهاي دستگاه

ابعاد
مدل تک پمپ 80x70x65 سانتي متر 
مدل دو پمپ 85x115x70 سانتی متر

وزن
مدل تک پمپ حدود 80 کیلوگرم
مدل 2 پمپ حدود 110 کیلو گرم

این دستگاه دارای ثبت اختراع بین الملی در اداره پتنت آمریکا )USPTO( می باشد
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Dual Pump 
Electrospinning Unit 
(Electroris)
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دستگاه آزمایشگاهی و نیمه صنعتی الکتروریسی غوطه وری
Pilot-scale Dip-Electrospinning Unit

دستگاه الكتروريس غوطه وری )بدون نازل( با جمع کننده درام ريسنده چرخان جهت تولید نانوالیاف پلیمري/سرامیكي در مقادير زياد طراحي و ساخته 
شده است. در اين دستگاه برخالف الكتروريس نازلی، از پمپ سرنگي و نازل استفاده نمي شود و يک درام از جنس استیل در داخل حمام محلول پلیمري 
غوطه ور شده و با اعمال ولتاژ باال به محلول، صدها جت پلیمري از سطح درام به سمت جمع کننده اي که در باالي آن قرار دارد و داراي ولتاژ باالي 
مخالف است شتاب مي گیرند و در نهايت اليه اي از نانوالیاف روي سطح جمع کننده )کالكتور( تشكیل مي شود. درام جمع کن از جنس استیل بصورت 
چرخان با دور قابل کنترل می باشد. اين دستگاه در 3 اندازه 20، 50 و 100 سانتی متری )با نام های NL50 ،NL20 و NL100( تولید می گردد و خروجی 

نهايی دستگاه با توجه به ابعاد درام جمع کننده، مت نانولیفی با ابعاد 20 × 20، 50 × 50 و 100 × 100 سانتی متر مربع خواهد بود.

قابلیت ها و مشخصات
مقیاس تولید

در مقايسه با دستگاه نازلي، خروجي اين دستگاه بسیار بیشتر است.
انعطاف پذيري

توسط اين دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شكل، 
قطر، و توانايی گره دارشدن مي تواند کنترل شود. 

فرايند آسان و مقرون به صرفه است.
بسیاری از انواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی ، طبیعی 
و زيست تخريب پذير و/يا پلیمر/کامپوزيت مي توانند توسط اين دستگاه 

به نانوالیاف تبديل شوند. 
امكان افزودن نانومواد مختلف به درون وان الكتروريسی با هدف تولید 

نانوالیاف حاوی نانومواد يا ساير افزودنی ها میسر است.
برق ورودي دستگاه

220 ولت، تک فاز،   60-50 هرتز
کاربري آسان

تنظیم  کنترل،  پانل  توسط  به راحتي  مي توانند  الكتروريسي  پارامترهاي 
شوند. 

دارای بیم لیزری جهت مشاهده راحتتر فرايند الكتروريسی و جت  پلیمری
درام ريسنده

درام سیلندری، سیمی يا ديسكی از جنس استیل
طول: بسته به مدل 20، 50  و 100 سانتیمتر

قطر: 6 سانتیمتر
سرعت: 10- 2  دور در دقیقه

جمع کننده )کالكتور(
کنترل فاصله الكتروريسي  )20- 5 سانتیمتر(

جنس: استیل 
نوع صفحه ای يا درام چرخان با سرعت 10 تا 50 دور در دقیقه

ابعاد: درام با قطر 6 ، 16 و 32 سانتیمتر 
طول: 20، 50 و 100 سانتیمتر

حمام )وان( محلول پلیمر
ظرفیت: 1000 - 150 میلی لیتر بسته به مدل دستگاه

اتصال راحت کابل ولتاژ باال
سهولت خارج نمودن از دستگاه جهت شستشو

سیستم کنترل و پانل

منبع تغذیه ولتاژ باال

سیستم تنظیم دما، رطوبت و تهویه

ایمني

سیستم کنترل PLC دارای رابط  HMI گرافیكی/لمسی
کنترل نوع پلیمر مصرفی در هر واحد الكتروريسی بصورت مستقل 

اعمال ولتاژ منفی و مثبت به الكترودها و کالكتور بصورت مستقل
نمايش رطوبت داخل محفظه )سفارشی(

قابلیت ديدن داخل محفظه توسط نمايشگر )سفارشی(

سیستم های کنترل ولتاژ باال
سیستم های کنترلی جريان مصرفی )سفارشی(

دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه
تهويه بخارات سمی حالل های آلی

داراي سیستم تامین اختالف پتانسیل 35 کیلوولت مثبت وات باال
داراي سیستم تامین اختالف پتانسیل 35 کیلوولت منفي وات باال

نمايشگر ديجیتال ولتاژ با دقت 0/1 کیلوولت

نمايشگر ديجیتال جريان مصرفي با دقت 1 میكروآمپر )سفارشي(
کنترل ديجیتال منابع ولتاژ باال از طريق رابط HMI مستقل )سفارشی(

سیستم گرمايش
کنترل دماي محیط الكتروريسي )دماي محیط تا 40 درجه سانتي گراد(

سیستم کنترل رطوبت محفظه الكتروريسی )سفارشی(
تهويه

خروج حالل از محفظه توسط هواکش با امكان برنامه ريزي مدت کارکرد

داراي 3 سوئیچ جهت قطع ولتاژ هنگام باز شدن درب دستگاه
دارای چراغ نمايشگر باز بودن دريها

داراي کلید قطع اضطراري با نشانگر فعال بودن کلید 
دارای نشانگر عدم اتصال ارت مناسب

تخلیه ولتاژ باالی خازنها در چند ثانیه پس از خاموش شدن سیستم
دارای هواکش تخلیه بخارات سمی

دارای سیستم حنثی ساز بخارات اسیدی )سفارشی(
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سایر
محفظه

فلزي با 3 درب جهت دسترسي آسان به کلیه بخش هاي دستگاه
ابعاد

مدل NL20:  80×70×70 سانتي متر )ارتفاع، عرض، طول(
مدل NL50: 95×90×125 سانتي متر )ارتفاع، عرض، طول(

مدل NL100: 120×130×220 سانتي متر )ارتفاع، عرض، طول(
وزن

مدل NL20: حدود 120 کیلوگرم
مدل NL50: حدود  200 کیلوگرم

مدل NL100: حدود 300 کیلوگرم

سیستم مدل دستگاه
الكتروريسی

نوع 
کالكتور

طول درام 
ريسنده

قطر درام 
تعداد منبع تعداد نازلحجم وانجمع کن

ولتاژ باال
وزن 

)کیلوگرم(
ابعاد

)سانتی متر(

NL20D80×70×212070-208350درامغوطه وری

NL50D95×90×2200125-5016750درامغوطه وری

NL100D120×130×2300220-100321500درامغوطه وری

NL30R200×90×6350150-450-30رولغوطه وری

N25D80×75×6212075-258درامنازلی

N50D100×100×122200125-5016درامنازلی Pilot-scale
Dip-Electrospinning 

Unit
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واحد صنعتی الکتروریسی
Industrial Electrospinning Unit

با استفاده از خط تولید صنعتی نانوالیاف شرکت فناوران نانومقیاس می توان نانوالیاف مورد نیاز برای کاربردهای متنوع را در مقیاس صنعتی تولید نمود. 
با استفاده از اين خط تولید، پوشش انواع نانوالیاف روی سابستريت های مختلف برای تولید محصوالت جديد در مقیاس صنعتی امكان پذير است. اين 
دستگاه ها با 2 مكانیسم اصلی الكتروريسی نازلی و بدون نازل ارائه می شوند که با توجه به مزايای آنها هر روش برای کاربری خاص می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد. سیستم INFL برای تولید انواع نانوالیاف به طور وسیع کاربرد دارد. بسته به تعداد واحدهای الكتروريسی و میزان پوشش نانوالیاف، 

سرعت تولید برابر 200 تا 1000 متر مربع در ساعت خواهد بود.

قابلیت ها و مشخصات
انعطاف پذيري

مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله يكنواختی، ابعاد، ضخامت و میزان 
پوشش قابل کنترل می باشد. 

فرايند آسان و مقرون به صرفه است.
پلیمر/ و/يا  پذير  تخريب  زيست  و  طبیعی  مصنوعی،  پلیمرهای  انواع 

کامپوزيت مي تواند توسط اين دستگاه به نانوالیاف تبديل شوند. 
کاربري آسان

پارامترهاي الكتروريسي مي توانند به راحتي توسط پانل کنترل شوند. 
برق ورودي دستگاه

220 ولت، تک فاز، 60-50 هرتز
380 ولت، سه فاز، 60-50 هرتز )در صورت نیاز مشتری(

جريان مصرفی دستگاه در ظرفیت کامل
سیستم گرم کن محفظه: 10-20 آمپر

خشک کن: 10-15 آمپر
کنترل، جمع کن و منبع ولتاژ باال: 10-15 آمپر

واحد الكتروريسی
از 4 تا 8 واحد )بسته به نوع سفارش(

میزان پوشش
از 0/04 تا 1 گرم در متر مريع

ابعاد نانوالیاف
از 60 تا 500 نانومتر 

درام ريسنده )سیستم بدون نازل(
درام از جنس استیل

طول: از 30 سانتي متر تا 160 سانتي متر )بسته به نوع سفارش(
قطر: 6 سانتي متر

سرعت چرخش: 20-1 دور در دقیقه
نازل های ريسنده )سیستم نازلی(

نازل ها از جنس استیل
طول: از 30 تا 160 سانتي متر )بسته به نوع سفارش(

تعداد: از 30 تا 100 نازل در هر واحد الكتروريسی
حداقل سرعت تزريق: 100 میكرولیتر در ساعت

حداکثر سرعت تزريق: 20 میلی لیتر در ساعت
جمع کننده )کالكتور(

کنترل فاصله الكتروريسي )20-5 سانتي متر(
جنس: استیل 

ابعاد: با توجه به اندازه درام ريسنده متغیر است.

منبع تغذیه ولتاژ باال

سیستم کنترل و پانل

داراي منابع ولتاژ باالی 40 کیلوولت مثبت
داراي منابع ولتاژ باالی 40 کیلوولت منفي

کنترل ديجیتال ولتاژ از طريق رابط HMI مستقل )سفارشی(

نمايشگر ديجیتال ولتاژ با دقت 0/1 کیلوولت
کنترل جريان مصرفي با دقت 1 میكروآمپر )سفارشي(

سیستم PLC با امكان کنترل کلیه پارامترها
 )HMI( رابط کاريری لمسی

کنترل مستقل نوع پلیمر مصرفی در هر واحد الكتروريسی 
اعمال ولتاژ مثبت و منفی به الكترودها و کالكتور بصورت مستقل

نمايش رطوبت داخل محفظه 
قابلیت ديدن داخل محفظه توسط نمايشگر )سفارشی(

سیستم های کنترلی ولتاژ باال
سیستم های کنترلی جريان مصرفی )سفارشی(

دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه
تهويه بخارات سمی حالل های آلی

داراي کلید قطع اضطراري
هواکش جهت تهويه بخارات حالل ها 

استفاده از محدودکننده جريان منبع ولتاژ باال جهت حداقل شدن خطر 
برق گرفتگی

هنگام  ثانیه  چند  در  باال  ولتاژ  ذخیره  خازن های  خودکار  تخلیه  سیستم 
خاموش شدن دستگاه

سیستم خشک کن
محفظه خشک کن سابستريت با امكان کنترل دمای داخل

ایمني
داراي سوئیچ های جهت قطع ولتاژ هنگام باز شدن درب های دستگاه

هواکش جهت تهويه بخارات حالل ها
دارای سیستم حنثی ساز بخارات اسیدی )سفارشی(

این شرکت آماده ارائه خدمات در خصوص پوشش دهی نانوالیاف در مقیاس صنعتی می باشد.

سایر
محفظه

فلزي با 6 درب جهت دسترسي آسان به کلیه بخش هاي دستگاه
ابعاد

طول: 6 تا 8 متر  )بسته به نوع سفارش و تعداد واحدها(
ارتفاع: 200 تا 250 سانتی متر  )بسته به نوع سفارش(

عرض: 1 تا 2 متر  )بسته به نوع سفارش و عرض واحدها(
وزن

از 1500 تا 3500 کیلوگرم )بسته به نوع سفارش و تعداد واحدها(
ساير مزايا

تولید سفارشی دستگاه طبق میزان و نوع سابستريت

میزان کم پلیمر مصرفی
امكان بازيابی حالل پلیمر )سفارشی(

قابل استفاده برای پلیمرهای حالل در آب و حالل در مواد آلی
امكان اتصال دستگاه به خط تولید )سفارشی(

تجهیزات جانبی
سیستم تهیه محلول )سفارشی(

انواع درام ها با ابعاد مختلف )سفارشی(
میز مخصوص انتقال وان ها )سفارشی(

دستگاه شستشوی وان ها )سفارشی( 

سیستم تنظیم دما، رطوبت و تهویه

سیستم تنظیم دما، رطوبت و تهویه

سیستم تنظیم لبه سابستريت )سفارشی(
سیستم کنترل تنش سابستريت )سفارشی(

امكان برگشت سابستريت توسط موتور مجزا )سفارشی(
فیلتر،  پارچه،  کاغذ،  قبیل  از  انعطاف پذير  سابستريت هاي  براي  مناسب 

فويل و ...
تهويه

خروج حالل از محفظه توسط هواکش با امكان برنامه ريزي مدت کارکرد

سیستم گرمايش
کنترل دماي محیط الكتروريسي )دماي محیط تا 45 درجه سانتي گراد(

سیستم کنترل رطوبت محفظه الكتروريسی )سفارشی(

سیستم کشش سابستريت
کشش سابستريت با سرعت قابل کنترل تا 1000 متر در ساعت )بسته به 

نوع سفارش و تعداد درام ها(
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Industrial 
Electrospinning Unit
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خط صنعتی تولید نانو فیلتر
Nanofilter Production Line

فیلترهای تولیدی شرکت فناوران نانومقیاس که بر پايه نانوالیاف ساخته شده اند ذرات خیلی ريز معلق در سیال های مختلف مايع و گاز را با کارآيی بسیار 
باال غربال می کنند. نتايج تست های انجام شده در خصوص فیلترهای ارتقا يافته با نانوالیاف تهیه شده در شرکت فناوران نانومقیاس نشان دهنده کارائی 
بسیار باالی اين نوع فیلترها در مقايسه با انواع معمولی می باشد. همزمان پوشش نانوئی طول عمر فیلتر را افزايش می دهد. اين نتايج در کنار عدم افزايش 
قابل توجه افت فشار، امیدواری زيادی را در استفاده از اين فناوری جهت فیلتراسیون در صنايع مختلف مانند پزشكی، نیروگاه، خودروئی، شیمیائی، نظامی، 

معدنی و غیره به وجود می آورد. فیلترهای هوای شرکت فناوران نانومقیاس تحولی نوين در فناوری فیلتراسیون ارائه داده است. 

مشخصات فیلترهای هوا نانوالیاف
کارايی باال

اين نوع فیلترها نسبت به فیلترهای سلولزی، بیش از 50 درصد کارايی بیشتري 
از خود نشان می دهند و کارايی آنها از فیلترهای کالس 7 تا حد فیلترهای 

کالس 9 افزايش می يابد.
عدم افزايش قابل توجه افت فشار

با وجود افزايش بسیار زياد کارايی، افزايش افت فشار مشاهده شده در اين 
فیلترها نسبت به فیلترهای معمولی حداکثر 10 درصد می باشد.

جريان هوای يهتر
فیلترهای معمولی از الیافی تشكیل شده اند که ضخامت بااليی داشته و فضای 
بین الیاف بزرگتر است که باعث می شود ذرات آالينده در عمق فیلتر نفوذ کرده 

و به تدريج مانع از جريان هوا می شوند.
ظرفیت بیشتر

فیلترهای هوای نانو، بیشتر از دو برابر آلودگی نسبت به فیلترهای سلولزی در 
خود نگه می دارند. ازآنجايیكه نانوالیاف روی بستر الیاف سلولز حفرات بیشتری 

الیاف سلولزی دارند، اجازه می دهند آلودگی های  در واحد سطح نسبت به 
بیشتری بدون ايجاد افت فشار جذب فیلتر گردند. بديهی است با بهینه سازی 

ضخامت اليه نانوالیاف اين پديده بهبود می يابد.
طول عمر بیشتر و امكان تمیز کردن

فیلترهای هوای نانو نسبت به فیلترهای سلولزی حداقل 50 درصد بیشتر عمر 
مفید دارند و به دلیل جذب سطحی ذرات تمیز کردن آنها بسیار ساده تر است.
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انواع نانو الیاف و سایر محصوالت مرتبط با الکتروریسی
Nanofibers & Electrospinning Accessories

سیستم جمع کننده مندرل
با استفاده از اين سیستم که بصورت میله های با قطرهای متغییر از 2 تا 10 میلی متر می باشد امكان تولید تیوب های نانولیفی باقطرهای متنوع امكان 
پذير شده است. يكی از مهمترين کاربردهای اين جمع کننده تولید رگ مصنوعی از جنس نانوالیاف می باشد. سرعت چرخش اين درام از 250 تا 3000 

دور در دقیقه متغیر است و کاربر می تواند به راحتی با استفاده از ابزارهايی که تحويل داده می شود میله های با قطهای مختلف را تعويض نمايد.  

جمع کننده )کالکتور( صفحه ای 

جمع کننده )کالکتور( درام چرخان

جمع کننده )کالکتور( درام چرخان سیمی

جمع کننده )کالکتور( دیسک چرخان

ساده ترين انتخاب براي سیستم جمع کننده مي باشد که به راحتي با نصب يک صفحه فلزي يا يک فويل آلومینیومي و اتصال آن به ارت يا ولتاژ منفی 
ساخته مي شود. اين صفحات براي برخي کارهاي پژوهشي بهینه سازی تشكیل نانوالیاف مناسب هستند ولي با توجه به اينكه مت نانوفیبري تشكیل شده 
روي صفحه فاقد يكنواختي الزم است، )بصورت يک مت دايره اي که تجمع نانوالیاف از مرکز دايره به سمت بیرون آن کم مي شود( براي اکثر موارد 

مرتبط با بكارگیري نانوالیاف پلیمري مناسب نمي باشد.

با  الكتروريسی است که  انتخابها براي سیستم جمع کننده دستگاه  از بهترين  درام چرخان يكي 
اين  مزايای  جمله  از  می دهد.  را  يكنواخت  و مت های  نانوالیاف  تولید  امكان  به چرخش،  توجه 
روش مي توان به راحتی ساخت دستگاه، امكان دستیابی به يكنواختی باال و امكان تنظیم میزان 
آرايش يافتگی نانوالیاف با تنظیم سرعت چرخش درام اشاره کرد. در حال حاضر انواع درام ها با ابعاد 
مختلف و با سرعت هاي چرخش متغیر تا 3500 دور در دقیقه ساخته شده و آماده ارائه هستند. 

بر حسب نوع سیستم الكتروريسي حداقل و حداکثر سرعت چرخش درام مي تواند متغیر باشد. در 
سیستم هاي سرعت باال )تا 3500 دور در دقیقه(، حداقل سرعت چرخش حدود 350 دور در دقیقه 
مي باشد. تنظیم سرعت چرخش از طريق ولوم تعبیه شده در سمت راست پانل امكان پذير است. 

جهت افزايش دقت تنظیم، ولوم از نوع 10 دور انتخاب شده است.

در صورتیكه نیاز به نانوالیاف آرايش يافته باشد، جمع کننده چرخان سیمی می تواند انتخاب مناسبی 
برای اينكار باشد. چرخش درام دارای سیم های موازی با سرعت باال باعث جمع آوری نانوالیاف 

آرايش يافته می شود.

اين ديسک بنحوی طراحی شده است که امكان قرارگیری آن مقابل نازل به 2 صورت امكان پذير 
باشد. در حالت اول بخش مسطح صفحه مقابل نازل بوده و الیاف روی آن جمع خواهد شد. با 
توجه به فاصله تنظیم شده نازل از مرکز ديسک سرعت خطی آن در شعاع های مختلف متفاوت 
خواهد بود. بنابرين می توان با تنظیم محل نازل مقابل ديسک تاثیر سرعت های متفاوت را در 
آرايش و مورفولوژی نانوالیاف تجربه کرد. در حالت دوم ديسک 90 درجه چرخیده و نازل مقابل 
لبه ديسک قرار خواهد گرفت که برای جمع آوری الیاف بصورت نخ و برای برخی کاربردها مناسب 

است. سرعت اين ديسک تا حدود 6000 دور در دقیقه قابل تنظیم است. 

سیستم جمع کننده رول

نازل های کوآکسیال

محفظه الکتروریسی

انواع نانوالیاف

در اين سیستم که از جمله مزاياي آن تولید نانوالیاف بصورت پیوسته است، رول بستر نانوالیاف 
)کاغذ، فیلتر، فويل و ...( باز شده و پس از عبور از جلوي نازلها و پوشش دهي توسط نانوالیاف 
پلیمري، در سمت ديگر بسته خواهد شد. اين سیستم ها به خصوص در موارد استفاده از روش 

بدون نازل و تولید حجم زياد نانوالیاف، بهترين انتخاب جهت جمع آوری نانوالیاف می باشد.
در صورت سفارش اين شرکت آمادگي دارد، سیستم جمع کننده رول را براي مراکز پژوهشي و 

صنعتي طراحي و ارائه نمايد.

يكی از مهمترين کاربردهای الكتروريسی تولید نانوالیاف با ساختارهای هسته-پوسته است که در آن از نازل های دوجداره يا کوآکسیال استفاده می شود. 
شرکت فناوران نانومقیاس اين نوع نازل ها را در سايزهای مختلف تولید نموده و آماده ارائه آنها به مراکز تحقیقاتی می باشد. 

از موارد موثر در فرايند الكتروريسی، دمای محیط می باشد که تاثیر قابل توجهی در ويسكوزيته محلول و فرايند جامد شده )تبخیر حالل( حین حرکت 
جت محلول پلیمر از نازل به سمت جمع کننده دارد. محفظه الكتروريسی ضمن تنظیم دمای محیط الكتروريسی از دمای محیط تا 45 درجه سانتی گراد 
باعث می شود تشكیل نانوالیاف در محیطی مستقل از جريان هوای آزمايشگاه انجام گرفته و نانوالیاف يكنواخت تری حاصل گردد. عالوه بر اين موارد 

هواکشی با امكان تنظیم مدت کارکرد جهت تخلیه حالل در پشت آن تعبیه شده است. روشنايی داخل محفظه توسط المپ مهتابی تامین می گردد.

با توجه به فناوری تولید انبوه نانوالیاف، شرکت فناوران نانومقیاس آمادگی دارد انواع نانوالیاف 
پلیمری، سرامیكی و کربنی را در مقادير مختلف تهیه نموده و در اختیار مراکز پژوهشی و صنعتی 

قرار دهد. 
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انواع نانو الیاف پلیمری و سرامیکی
Organic & Inorganic Nanofibers
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دستگاه الکتروفورز مویین  
Capillary Electrophoresis

الكتريكي بكار  اثر میدان  آنالیز است که در اين روش مهاجرت اجزاي نمونه با سرعت هاي متغیر در  الكتروفورز مويین )CE( يک روش جداسازي و 
رفته در يک لوله مويین و از جنس سیلیكا که با پلي آمید پوشش داده شده است، صورت مي گیرد. براي آشكارسازي اجزاي نمونه از آنالیز فلورسانس يا 
اسپكترومتري بوسیله دريچه اي در لوله مويین استفاده مي گردد. الكتروفورز مويین داراي کاربردهاي بسیاري از جمله آنالیز پروتیین ها، پپتیدها، ترکیبات 

کايرال، داروها، يون هاي معدني و بويژه سايزبندي و مشخصه سازي نانومواد مي باشد.
CE 1000 يک سیستم الكتروفورز مويین تمام خودکار است که توسط شرکت »فناوران نانومقیاس« توسعه يافته است. اين سیستم به پژوهشگران 
اجازه مي دهد که پارامترهايي مانند سرعت تزريق، زمان کار، ولتاژ نمونه و ولتاژ کاري هر نمونه را برنامه ريزي کنند. اين دستگاه داراي دو حالت تزريق 
نمونه بصورت هیدرواستاتیک خودکار و مهاجرت الكتريكي مي باشد. در سیستم CE 1000 از يک آشكارساز نور مريي- فرابنفش با نويز کم و يک منبع 
تامین ولتاژ باال قابل تعويض استفاده شده است. براي دقت بیشتر، يک بخش تزريق خودکار هوا در دستگاه تعبیه شده است که بعد از هر اجرا لوله هاي 

مويین را تمیز مي کند.
CE 1000 بر پايه کمترين مقدار حالل و نمونه، آنالیز سريع و کارايي باال با نتايج سودمند براي بسیاري از آزمايشگاه ها طراحي شده است. اين سیستم 
همچنین داراي کاربردهاي وسیعي در صنايع مختلف مي باشد؛ که برخي از حوزه هاي کاربردي مهم آن عبارتند از: آنالیز غذا، آنالیز داروها، بیوآنالیز، آنالیز 

آلودگي هاي محیط، آنالیز نانومواد و ..

الكتروفورز مويین )CE( يک روش نسبتًا جديد جداسازي در مقايسه با تكنیک هاي جداسازي قديمي مانند کروماتوگرافي مايع با فشار باال )HPLC( يا 
کروماتوگرافي گازي )GC( مي باشد. يكي از مزاياي مهم الكتروفورز مويین نسبت به ديگر تكنیک هاي جداسازي، توانايي آن در جدا کردن مولكول هاي 

باردار و بدون بار است.

قابلیت ها و مشخصات
منبع تامین اختالف پتانسیل الكتروفورز موئین

قابل تنظیم تا 20 کیلوولت مثبت 
قابل تنظیم تا 20 کیلوولت منفی )سفارشی(

اعمال ولتاژ ثابت و قابل کنترل توسط نرم افزار
سیستم فشار

قابل برنامه ريزي برای تزريق نمونه با فشار 20 تا 100 میلي بار و شستشو 
با فشار 20 تا 1000 میلي بار با دقت 2 میلی بار.

نمونه برداري خودکار
يک صفحه گردان با 16 محل قرارگیری ظرف نمونه )ويال(. 

ابزار تزريق
ويال هاي نمونه با حجم 100 میكرولیتر، ويال هاي بافر با حجم 1 يا 2 

میلي لیتر 
کنترل دمای اطراف لوله موئین

دارای کارتريج جهت کنترل دما و تعويض راحت لوله موئین
تنظیم دمای لوله موئین با امكان کنترل از طريق نرم افزار

آشكارساز
  )200 -900 nm( آشكارسازي با نور مريي-فرابنفش

 5 nm :دقت طول موج
منبع نور

المپ هاي هالوژن برای ناحیه مرئی 
المپ دوتريوم برای ناحیه فرابنفش

سیستم کنترل
طـريق  از  اتصـال  امكان  با  ويندوز  عامل  سیستم  تحت  گرفیكي  رابط 

USB کابل
رسم همزمان گرافهای جذب و جريان عبوری از لوله موئین

سیستم روبش طول موج
تعیین طول موج شروع و پايان روبش

تعیین گام های روبش
تعیین نقطه جذب ماکزيمم

وضعیت ايمني
محدوديت جريان ولتاژ باال، حسگرهاي ايمني در درب جهت قطع ولتاژ

ابعاد و وزن
حدود 45 کیلوگرم با ابعاد x 45 x 45 55 سانتی متر

CE 1000 مزایاي سیستم
جداسازي با کارايي باال

زمان کوتاه آنالیز
مصرف کم نمونه و الكترولیت

تولید کم ضايعات
سهولت عملكرد

دارای سیستم روبش جذب جهت تعیین نقطه جذب ماکزيمم
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Certificates


