شرکت پل ایده آل پارس
تْراى خیاباى استاد هطْری  ،بؼذ از خیاباى هفتح  ،خیاباى جْاًتاب  ،خیاباى ًمذی  ،پالن  ،12طبمِ اٍل
تلفي 88545922-9 :
وذ پستی 1576635714 :

رفراکتومتر دیجیتال

فىس88765561 :
صٌذٍق پستی 9483-15875 :

95200-006

تصحیح دهای خَدوار )(ATC
داهٌِ 1.000-1.050 / 0-12 / 1.3330-1.3900 :
ٍاحذ Urine Sp-Gr / Serum P. g/dl / Refractive index:
تمسین بٌذی 0.001 / 0.10% / 0.0001:
تلراًس +/- 0.001 / 0.2 / 0.0003:

طرح ساختار:
 سٌسَر ًَری با صفحِ ًوایص دیجیتال رًج اًذازُ گیری دها )32-104°F( 0-40°C : -دلت دهای اًذازُ گیری) 2°C( ±1°C:

 تصحیح دهای اتَهاتیه()ATC در صَرت ػذم استفادُ از دستگاُ  ،پس از  3دلیمِ خاهَش هی ضَد. هٌبغ باتری :باتری ّ ( 9 Vوراُ با اخطار بِ ٌّگاهی واّص تَاى باتری) -ابؼادٍ /185*59*45 mm :زى 230 :گرم
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مراحل استفاده از دستگاه
الف) روشن کردن دستگاه
 - 1دووِ  on/offرا جْت خاهَش ٍ یا رٍضي وردى دستگاُ فطار دّیذ .با رٍضي ضذى دستگاُ دهای جاری ٍ
همیاس بر رٍی صفحِ ًوایص ً LCDطاى دادُ خَاّذ ضذ.
 - 2در صَرتی وِ واربر از دستگاُ استفادُ ًٌوایذ ،پس از  3دلیمِ بِ صَرت خَدوار خاهَش هی ضَد.

ب) تنظیم نقطه اصلی
 - 1از تویس بَدى ضیطِ هٌطَر اطویٌاى حاصل فرهاییذ .ضیطِ هٌطَر را با چىاًذى هحلَل استاًذارد پر ًواییذ
 - 2دووِ ” “CALرا برای  5ثاًیِ ًگِ داریذ تا ” “REFبر رٍی صفحِ ًوایص  LCDضرٍع بِ فلص زدى
ًوایذ .بؼذ از  10ثاًیِ دووِ ” “Mesرا فطار دادُ ٍ بِ هذت  5ثاًیِ ًگِ داریذ .دستگاُ ضرٍع بِ تٌظین ًمطِ
اصلی هی ًوایذ .پس از تٌظین ًمطِ صفر ”END”،بر رٍی صفحِ ًوایص  LCDظاّر هی ضَد.

ج) اندازه گیری
 - 1ضیطِ هٌطَر را تویس ًوَدُ ٍ در هحلَلی وِ لرار است تست ضَد لرار دّیذ.
 - 3برای بِ دست آٍردى همذار اًذازُ گیری ضذُ ” “Mesرا فطار دّیذ.
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د) تثذیل َاحذٌا
 - 1رفراکتُمتر را خامُش کىیذ.
 - 2دکمً ” “Mes” َ “CALرا فطار دادي َ وگً داریذ َ دستگاي را رَضه کىیذ َ دکمً ٌا را رٌا کىیذ.
 - 3مراحل  2 َ 1را ترای سایر مقیاش ٌا تکرار کىیذ( مقیاش اوتخاب ضذي حتی اگر دستگاي خامُش ضُد حفظ
می گردد).
سایر عملیات:
 - 1تعُیض تاتری :در صُرت ))) در قسمت تاال سمت چپ صفحً ومایص  LCDظاٌر ضذ تاتری را تعُیض وماییذ.
پُضص تاتری در پطت دستگاي را تاز کردي َ تاتری جذیذ قرار دٌیذ .
 - 2تثذیل دما :تثذیل فاروٍایت تً ساوتی گراد را می تُان تا فطار دکمً ’ “tempاوجام داد.
 - 3تمیس کردن ضیطً مىطُر قثل َ تعذ از اوذازي گیری :حتما از تمیس تُدن ضیطً مىطُر اطمیىان حاصل وماییذ .در
غیر ایه صُرت دقت دستگاي تحت تاثیر قرار خُاٌذ گرفت.

اقدامات احتیاطی:

 - 1دستگاُ را در هؼرض دهای خیلی زیاد یا ًَر ضذیذ برای هذت طَالًی بِ هٌظَر برای حفظ صفحِ ًوایص LCD
لرار ًذّیذ.
- 2از تٌص ّای ًاگْاًی بپرّیسیذ.
 - 3دستگاُ را از ّن جذا ًىٌیذ.
 - 4پس از چىاًذى هحلَل در ضیطِ هٌطَر همذار اًذازُ گیری ضذُ را بِ طَر هستمین بخَاًیذ.
 - 5در صَرت واّص تَاى باتری ،همذار اًذازُ گیری ضذُ غیردلیك خَاّذ بَد.
 - 6بِ ٌّگام استفادُ از دستگاُ ،هراحل واربردی آى بایذ دلیما رػایت ضًَذ.
- 7رفراوتَهتر ًبایذ در هحیط هرطَب ٍ خَرًذُ ًگْذاری ضَد.
- 8از تواس هایغ با باتری ّا خَدداری فرهاییذ.
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هطخصات فٌی رفراوتَهترّای :ALLA
دلت

لسوت بٌذی

داهٌِ

ًَع

0.2%
0.2%
0.0003
0.2%
0.0003
0.2%
0.0003
0.001
0.1
0.0003
0.2%
0.2%
1.0
0.20
0.20
0.20
0.01 sg
0.20

0.10%
0.10%
0.0001
0.1%
0.0001
0.1%
0.0001
0.001
0.1
0.0001
0.1%
0.1%
1.0
0.1
0.1
0.1
0.01 sg
0.10

0-35%
0-28%
1.333-1.390
28-65%
1.3770-1.4535
58-92%
1.4370-1.5090
1.000-1.050
0-12 g/dl
1.333-1.390
0-35%
0-22%
0-150
0-25
-95 – 0
-70 – 0
1.000- 1.510 sg
-72 - o

BRIX
درجً ضُری
ضریة ضکست
BRIX
ضریة ضکست
BRIX
ضریة ضکست
 SP.Gادرار
سرم P
ضریة ضکست
جرم s/v
Vol AP
Oe.
KMN BABO
پرَپیله گلیکل
اتیله گلیکل
تاتری
تمیس کىىذي
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هذل
952.035 B-SALT-ATC
952.065 B -ATC
952.092 B -ATC
952.100 SG -ATC

952.150 OE -ATC

952.151 B -ATC

شرکت پل ایده آل پارس
 طبمِ اٍل،12  پالن،  خیاباى ًمذی،  خیاباى جْاًتاب،  بؼذ از خیاباى هفتح، تْراى خیاباى استاد هطْری
88765561 :فىس
9483-15875 : صٌذٍق پستی

88545922-9 : تلفي
1576635714 : وذ پستی

:ALLA هطخصات فٌی رفراوتَهترّای دستی
مذل
950.032 B -ATC
950.040 B -ATC
950.062 B -ATC
950.090 B -ATC
950.025 %VOL-ATC
950.140 OE -ATC
950.100 PPT -ATC
950.028 %SALT-ATC
950.140 B -ATC

مذل
950.050 BRIX
950.080 BRIX
950.082 BRIX
950.090 BRIX
950.100 BRIX

ًدامى
0-32% BRIX
0-40% BRIX
0-20° Be`
28-62% BRIX
58-90% BRIX
38-43° Be`
0-18% Vol
0-20° Be`
0-140° OE
0-25° babo
0-32%mas
0-100% :درجً ضُری
1.000-1.070 Sp.Gr
0-28% Sel
1.100-1.400g/ml
-50°C-0
-40°C-0

قسمت تىذی
o.2% BRIX
o.2% BRIX
0.2° Be`
o.2% BRIX
o.5% BRIX
0.5° Be`
0.2% Vol
0.2° Be`
1° OE
0.2° babo
0.2%mas
1%
0.001 Sp.Gr
0.2% Sel
0.001g/ml
5°C
10°C

ATC
●

ًدامى
0-50% BRIX
0-50% BRIX
50-80% BRIX
45-82% BRIX
58-90% BRIX
38-43 Be`
1.000-1.040 Sp.Gr
0-12 g/dl

قسمت تىذی
o.5% BRIX

ATC

●
●
●
●
●
●
●
●

o.5% BRIX
o.5% BRIX
0.5% BRIX
0.5 Be`
0.02 Sp.Gr
0.2 g/dl

●
●
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محلول های استاندارد برای رفراکتومتر(  20°سانتی گراد)
برای وٌترل ٍ والیبراسیَى رفراوتَهتر(  20°ساًتی گراد) .هحلَل ّای یه بار هصرف در ضیطِ با ٍ 15یال  5هیلیلیتری.
هی تَاى بِ هذت طَالًی ًگِ داری ًوَد .گَاّی اًطباق لابل ردیابی . ISO 9001
0% BRIX
12% BRIX
25% BRIX
15% Na Cl

951.BRIX/0
951.BRIX/12
951.BRIX/25
951.SA/15
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