
تجهیزات جانبی دستگاه پالریمتر

براي کاربردهاي مختلف طراحی شده اند. تمام لوله ها توصیه هاي Schmidt+Haenschلوله هاي پالریمتر 
Icumsa 0.01(مندرج در بند% (±A را رعایت می کنند و از لحاظ ساختار و دقت و با ویژگی هاي

O.I.M.L از بهترمطابقت دارند. به طور کلی لوله هاي اندازه گیري بلندتر157و استاندارد استرالیایی
لوله هاي کوتاه هستند، زمانی که از لوله هاي کوتاهتر استفاده می شود، ناهماهنگی هاي بزرگتر ثبات 

تضمین می کنند در این مورد استثناء نیز وجود دارد که براي اندازه گیري نمونه هاي تیره به بیشتري را 
دلیل جذب باالي نور ممکن است الزم باشد که از لوله هاي اندازه گیري کوتاهتر استفاده شود.

از لوله تنها زمانی دقت پالریمتر را تضمین می کند کهSchmidt+Haenschلطفاً توجه داشته باشید که 
استفاده شد است.Schmidt+Haenschهاي اندازه گیري 



(mm)طولتوضیحاتمدل لوله
حجم

IDN(سانتی متر مکعب)

1005/502595-لوله شیشه اي بدون حباب گیر
2005/1002596

لوله شیشه اي با حباب گیر
از انتهاي باریک لوله پر می شود و بازگشت کوتاه پس 

گیري از تأثیر حباب هاي هوا بر اندازه از بستن 
جلوگیري می کند.

500/802604
1005/1002600
2005/1602601

لوله شیشه اي با جام پر کننده 
مرکزي

جام پر کننده امکان پر و خالی کردن آسان لوله را 
زمانی که کمی آن را تکان دهید در فراهم می سازد.

زمان باز شدن فیلتر حباب هاي هوا از فیلتر رد می 
شوند.

500/302611
1000/602607

2000/1202608

لوله شیشه اي با جام پر کننده 
04/955/502612-مرکزي ( براي کاربردهاي پزشکی)

09/1900/1102613
میان لولهجریان شیشه کوارتز از 

1000/708866با ثبات در اثر حرارتنمونه

1000/108962با ثبات در اثر حرارتشیشه کوارتر لوله ماکرو
دقت جریان شیشه کوارتز براي 

107/009521-حجم کوچک نمونه

جریان از میان لوله هاي نمونه(فوالد 
ضد زنگ)

پاش لوله جریان از میان لوله ها با قیف و با پایه آب 
براي تغییرات دستی نمونه، بدون ثبات در اثر حرارت

1001209212

2001709213

جریان از میان لوله ها با قیف و با 
میلیمتري براي گردش آب6پایه آب پاش با لوله پالستیکی

1001209216

2001709217

جریان از میان لوله ها با قیف و با 
سنسور حرارتی پایه آب پاش با 

یکپارچه

Lبا ثبات در اثر حرارت .تنها براي یونی پل هاي سري 
و مدل هاي جدید Hو سري M، پوالرترونیک 

ساکارومات با فیش اتصال داخل بدنه نمونه. جبران 
حرارت اتوماتیک اندازه گیري درجه حرارت نمونه،نه 

اطاقک نمونه

1001203820

2001703830



از میان لوله با اتصال جریان 
لوله پالستیکی

501009628تغییر اتوماتیک نمونه
1001209208
2001709209

جریان مایکرو از میان لوله 
105/112748میلیمتري بدون ثبات در برابر حرارت4نمونه با اتصال لوله پالستیکی

لوله نمونه از جنس فوالد ضد 
مرکزيزنگ با جام پر کننده 

100/1202614

2000/1702619

لوله تکی کنترل کوارتز(تک 
30Z̊-درجه استاندارد شکر: صفحه اي) (±1˚Z)00613

لوله تکی کنترل کوارتز(تک 
25Z˚(±1˚Z)00616-درجه استاندارد شکر:صفحه اي)

لوله تکی کنترل کوارتز(تک 
50Z˚(±1˚Z)00618-درجه استاندارد شکر:صفحه اي)

لوله تکی کنترل کوارتز(تک 
75Z˚(±1˚Z)00619-درجه استاندارد شکر:صفحه اي)

لوله تکی کنترل کوارتز(تک 
99Z˚(±1˚Z)00621-درجه استاندارد شکر:صفحه اي)

لوله دوتایی کنترل کوارتز(دو 
15Z˚(±1˚Z)00614-درجه استاندارد شکر:صفحه اي)

کوارتز(دو لوله دوتایی کنترل 
20Z˚(±1˚Z)00915-درجه استاندارد شکر:صفحه اي)

لوازم جانب براي صفحات 
07277درجه حرارت سنسور براي اصالح اتوماتیککنترل کوارتز



لوازم جانبی براي لوله هاي شیشه اي کوارتز و جریان از میان لوله ها:

(mm)طولتوضیحاتمدل لوله
حجم
IDNمکعب)(سانتی متر 

پوشش شیشه اي براي لوله هاي پالریمتر به قطر 
01811میلی متر5/15

5/15ورودي فنر براي لوله هاي پالریمتر به قطر 
01813میلیمتر

پوشش شیشه هی براي لوله هاي پالریمتر به 
01812میلیمتر7/23قطر 

ورودي فنري براي لوله هاي پالریمتر به قطر 
01814میلیمتر7/23

01838برس تمیز کننده براي لوله هاي نمونه
1/0درجه سانتی گراد 40ترمومتر صفحه تا 

درجه سانتی گراد ، براي لوله ها با جام پر کننده 
مرکزي

01816

بازدارنده پالستیکی با سوراخی جهت تعبیر 
08341تومومتر

درجه سنسور حرارتی براي اصالح اتوماتیک 
حرارت براي لوله هاي شیشه اي

23/54244/5896/882طول موج به نانومتر
46/289/276/6فاکتور تبدیل از زاویه اي تا شکر
41/035/015/0فاکتور تبدیل از زاویه اي تا شکر


