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مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرموالسیونمورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرموالسیون

مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرموالسیون مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرموالسیون

کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.

کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد. کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.

کلیه مدل ها شامل : 7 تایمر جهت تنظیم زمان نمونه برداری،

هشدار دهنده زمان نمونه برداری،تنظیم دور از 20 الی 200دور در دقیقه ، 

تنظیم دما از 20 الی 45 درجه سانتیگراد و سنسور دمای متحرك می باشد.

کلیه مدل ها شامل : تایمر قابل تنظیم ، قابلیت تنظیم دور از 20 الی 50 دور،

 نمایش تعداد بار حرکت درام ، قابلیت تنظیم تعداد بارچرخش درام ، 

 هشدار دهنده زمان پایان تست ، قابلیت تنظیم پایان تست بر مبنای تعداد بار 

 چرخش درام، تخلیه  اتوماتیك قرص ، دارای مكش اتوماتیك گرده روی قرص

 و قابلیت دادن زاویه 10 درجه به دستگاه می باشند. 

کلیه مدل ها شامل : قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا500 نیوتن ،

گزارش گیری و ثبت محاسبات آماری ، دارای 7 حافظه برای ثبت مشخصات قرص ،

 اتصال به پرینتر و چاپ محاسبات آماری ، قابلیت محاسبه بر اساس سه واحد

 نیوتن ، کیلو پاسكال و استرانگ کوب

کلیه مدل ها شامل : تایمر قابل تنظیم ، نمایش تعداد بار حرکت بسكت ،

قابلیت تنظیم  تعداد بار حرکت  بسكت ، هشدار دهنده زمان پایان تست

و گرمكن مجزا می باشند.

در کلیه مدل ها قسمت های متغیر(دور و دما) قابل کالیبره می باشد.

در کلیه مدل ها قسمت های متغیر قابل کالیبره می باشد.

در کلیه مدل ها قسمت های متغیر قابل کالیبره می باشد.

در کلیه مدل ها قسمت های متغیر(دور و دما) قابل کالیبره می باشد.

TD 06 : دارای 6 وسل مدرج از جنس پیرکس که 6 واحد فعال می باشد.

EFT 1S : دارای یك درام از جنس اکرلیك از نمای جلوی دستگاه

 EHT50 : قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا 500 نیوتن و اتصال به پرینتر

TD 08 : دارای 8 وسل مدرج از جنس پیرکس که 8 واحد فعال می باشد.

EFT 1 : دارای یك درام از جنس اکرلیك از نمای راست دستگاه

TD 12 : دارای 12وسل مدرج از جنس پیرکس که 12واحد فعال می باشد.

EFT 2 : دارای دو درام از جنس اکرلیك از نمای راست و چپ دستگاه

TD 12F : دارای 12 وسل مدرج از جنس پیرکس که هم بصورت 12 تایی و هم بصورت دو واحد6 تایی مستقل از هم با

 کنترل های جداگانه وصفحه نمایش لمسی تمام رنگی و قابلیت کنترل از راه دور و مانیتورینگ زمان حل شدن قرص می باشد.

EFT 2M : دارای دو درام از جنس اکرلیك از نمای راست و چپ دستگاه که بصورت مجزا کنترل می شوند.

EHT50F : قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا 500 نیوتن و اتصال به پرینتر،

 تنظیم سرعت حرکت فك متحرك ، قابلیت اندازه گیری ضخامت قرص ،

 قابلیت اندازه گیری طول قرص ، قابلیت جایگذاری قرص بصورت اتوماتیك ،

 دارای صفحه نمایش لمسی تمام رنگی

(Tablet Dissolution Tester)دستگاه تست حاللیت قرص

(Tablet Disintegration Tester) دستگاه تست زمان باز شدن قرص

TDI2:دارای2بسكت که هرکدام با سیستم کنترل کامالً مجزا کار می کنند.

TDI4:دارای4بسكت که هرکدام با سیستم کنترل کامالً مجزا کار می کنند.

وقابلیت تشخیص زمان باز شدن قرص و کنترل از راه دور و صفحه نمایش

لمسی تمام رنگی می باشد.

دور موتور در کلیه مدل ها 30 دور ثابت وکورس حرکت بسكت 55 میلیمتر می باشد.

(Tablet Hardness Tester) دستگاه تست سختی قرص

شایان ذکر است در صورت تمایل مشتری کلیه محصوالت تولیدی این شرکت همراه با گواهی معتبر کالیبراسیون ارائه  می گردند

(Tablet Friability Tester) دستگاه تست فرسایش قرص
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