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LabChrom-2™ kromatográfiás adatállomás
Kromatográfiás műszerek adatgyűjtéséhez és kiértékeléshez

Tetszőleges kromatográfiás műszerek analóg jelének mérése és
digitális jeleinek feldolgozása illetve általuk vezérlése válik
lehetővé a LabChrom-2™ kromatográfiás adatgyűjtő és
jelfeldolgozó szoftverrel.
Egyszerre legfeljebb 4 műszer 4 detektorának jelét képes
fogadni a LabChrom-2™ rendszer. A műszert RS-232interfésszel összekötött személyi számítógép vezérli.
A LabChrom-2™ kromatográfiás adatgyűjtő és jelfeldolgozó
szoftver a legkorszerűbb grafikus technológiákkal működik,
megkönnyítve a felhasználó munkáját a mérés, adatgyűjtés,
adatfeldolgozás során.

A szoftver főbb jellemzői

Teljeskörű vezérlés és adatgyűjtés RS232 interfészen keresztül
●Kromatográfiás adatgyűjtés
●A kromatogramok tárolása, archiválása
●Egyszerre akár 4 detektor jelének fogadása párhuzamosan
●Automatikus integrálás
●Kézi alapvonal korrekció lehetősége
●Kalibráció készítése a mennyiségi analízishez
●Report nyomtatása
●A mérési paraméterek tárolása Method file-okban.
●

A LabChrom-2™ rendszer teljes szabadságot ad a digitális
vezérlőjelek hozzárendelésében, továbbá a mérés elvégzése
után folyamat (post-run) összeállításában.

A mérés befejeztével az
integráló szoftver az előre
beállított paraméterek alapján
automatikusan elvégzi a kromatogramok kiértékelését. A
paraméterek később megváltoztathatók illetve az alapvonalak és a csúcsok kézzel
módosíthatók. Az Overlay
funkcióval több kromatogram
egymásra vetíthető.
A kalibrációs funkció segítségével a mért kromatogramok
mennyiségi analízisét végezhetjük el. A LabChrom™ többféle kalibrációs módszert és
analitikai görbét kínál fel.
Kalibrációs módszerek
●Területnormalizáció
●Belső standard
●Külső standard
Görbetípusok
●Lineáris
●Hatványfüggvény
●Multilineáris

A LabChrom-2™ szoftver többféle
lehetőséget biztosít az adatok archiválására és feldolgozására. Beállítható
formátumú Report nyomtatását teszi
lehetővé, a nyomtatandó reportot mind
nyomtatóra küldhetjük, mind pedig PDF
formátumban elmenthetjük elektronikus
formában. Saját összeállítású sablonok
alapján szöveg formában exportálhatjuk
a mért adatainkat. A nemzetközi szabványnak megfelelő NetCDF formában is
elmenthetjük a kromatogramjainkat.
Egyes grafikus kép-ernyőtartalmakat
képfájl formában elment-hetjük későbbi
feldolgozás céljára.

Paraméterek
Műszaki paraméterek
Elektromos
* Tápfeszültség: 230 VAC
* Hálózati ingadozás: ±10%
* Frekvencia: 48-66 Hz
* Fogyasztás: 50 VA
Mechanikai
* Méretek: 300×170×80 mm (W×D×H)
* Tiszta tömeg: 2,5 kg
Környezeti
* Hőmérséklet (működési): +10...+35 °C
* Hőmérséklet (tárolási): 0...+55 °C
* Nedvesség (működési): 10...90% (nem kondenzáló)
Adatgyűjtés
A/D converter:
* Konverzió: Integráló / konverziós, no missing code típusú
* Mintavételi frekvencia: 10 Hz
* Felbontás: 24 bit (22,5 bit effektív)
* Csatlakoztatás: optikailag leválasztott RS 232 interface
Vezérlés
D/A converter (gradiens vezérléshez):
* Konverzió: 12 bites, 0-10V vagy 0-1V (kapcsolóval választható)
* Csatlakoztatás: optikailag leválasztott RS 232 interface
Digitális I/O jelek:
* Bemenet: 8 csatornás optikailag izolált kontakt érzékelés
* Kimenet: 8 csatornás optikailag izolált relé kimenet
* Segédtáp lehetőségek: +5V, +24V
Számítógép igény
* Pentium IV processor
* 512 MB RAM
* VGA monitor
* egér
* GNU/Linux operációs rendszer, GNOME-2 desktop környezet
* CUPS kompatibilis (gyakorlatilag bármilyen) nyomtató

Chemotron Inc. P.O.Box 58. H-1683 Budapest, Hungary http://www.chemotron.hu
Phone: (+36) 30 961 0486 Tel/Fax: (+36) 1 290 2289 Email: mailbox@chemotron.hu

