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 تری ساید دستگاه الکتروریسی کاتالوگ

  

 

  

پلیمر را  4الی  3طرفه، دو طرفه وسه طرفه فرآهم شده است و بطور همزمان  الکتروریسی یک دستگاه امکان دراین

 همچنین عالوه بر الکتروریسی معمولی امکان الکتروریسی کواکسیالو هیبریدی نیز وجود دارد. الکتروریسی کرد. میتوان

 6/0هزار ولت مثبت با دقت  60ژ باال از نوع جريان مستقيم به ميزان عدد منبع مستقل تأمين کننده ولتا 6

 طرف دستگاه سهکيلو ولت برای 

 ژ باالنبع ولتام

يير و کنترل تمامي پارامترهای الكتروريسي که به دارای پنلي لمسي  و سون سگمنت جهت تعيين، تغ

 توان دبي تغذيه، ولتاژ، فاصله ريسندگي و سرعت جمع آوری را به ميزان دلخواه تنظيم نمود.واسطه آن مي

 و سون سگمنت  HMIکنترل پنل

 انه جمع آوری نانواليافسام دور در دقيقه .  6000جمع کننده ديناميک استوانه ای با قطر دلخواه و با قابليت چرخش تا 

ميلي ليتر بر ساعت  60تا  0ميلي ليتر بر ساعت با دامنه از  6/0عدد سامانه تزريق پمپي مستقل با دقت  8

 با قابليت اتصال هد کواکسيال 

 سامانه تزریق ميکروپمپ

قيم سرنگ در در اين دستگاه به منظور استفاده بهينه از کل محلول الكتروريسي از مكانيسم قرارگيری مست

 استفاده شده است. وهمچنين رابط شيلنگي درون سامانه تزريق

 سامانه تأمين محلول

 نوع سيستم ریسندگی و عمودی های تزريق از نوع استاندارد افقي قرارگيری سامانه

 هاحرکت خطی نازل سانتيمتر در دقيقه 80ها جهت دستيابي به ضخامت يكنواخت اليه با سرعت حرکت دائمي خودکار نازل

 هاطول نازل ميلي متر 80تا  60 قابل تغيير بين

 فاصله الکتروریسی سانتيمتر 80تا  9فاصله ريسندگي قابل تغيير بين 

 سامانه ایمنی سامانه تخليه بار الكتريكي ساکن

 ابعاد حدودی دستگاه سانتي متر 19*89*89
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 Full Option Lab2 ESII-II :ویژگی های دستگاه الکتروریسی کامل مدل

 ... قایل استفاده برای پلیمرهای مهندسی، پلیمرهای زیستی و پلیمرهای خطی طبیعی، نانوذرات، دارو، سلول و   .1

 ساعت بر لیتر میلی 11 تا 1.1 کاری محدوده در و  ساعت بر رلیت میلی 1.1 دقت با عدد 4 مستقل  تعداد سیستم تزریق.2

 دستگاه طرف 3 در

 هزار ولت 33تا  1عدد در محدوده  2تعداد الکترود ولتاژ باال . 3

 سانتیمتر 21 تا 3 بین و  سیستم متغییرفاصله ریسندگی برای هر . 4

 دو برای مشترک کننده جمع تعویض قابلیت با دقیقه در دور 3111 تا 111  جمع کننده دینامیک با سرعت چرخش.3

 سیستم

 قابلیت تغییر و اتصال جمع کننده با ابعاد مختلف و حتی جمع کننده ثابت .6

طرف دستگاه جهت حصول یکنواختی تولید و سرعت اسکن  3نازل در امکان اسکن برروی جمع کننده توسط هر . 7

 توسط کاربر قابل تنظیم است

 های یک بار مصرف و دائم مصرف می توان استفاده کرد از انواع نازل. 8

 ایزوالسیون کامل ولتاژ باال .9

 


