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TR-542 Denzitométer
Vékonyréteg kromatogramok méréséhez és kiértékeléséhez



A TR-540 denzitométer család vékonyréteg lapok és 
elektroforézis gélek kiértékeléséhez készült 200  200 mm ×
lapméretig reflexiós módban, 150  150 mm gél méretig ×
transzmissziós módban. 
A hasznos spektrális tartomány 200-600 nm. 
A denzitométert RS-232- interfésszel 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
●A műszer teljeskörű vezérlése RS232 interfészen keresztül
●Kromatográfiás adatgyűjtés a műszerből
●A kromatogramok tárolása, archiválása
●A rétegen a mérendő sávok grafikus kiválasztása
●Automatikus integrálás
●Kézi alapvonal korrekció lehetősége
●Kalibráció készítése a mennyiségi analízishez
●Report nyomtatása
●A mérési paraméterek tárolása Method file-okban.

A LabChrom-2™ különleges ViewScan funkciójával a réteglap 
fotografikus jellegű képén jelölheti ki a mérendő sávokat. A kép 
megjelenése fényképszerű, színskála alapján jeleníthető meg. 



A mérés befejeztével az 
integráló szoftver az előre 
beállított paraméterek alapján 
auto-matikusan elvégzi a 
kroma-togramok kiértékelését. 
A paraméterek később megvál-
toztathatók illetve az 
alapvonalak és a csúcsok 
kézzel módo-síthatók. Az 
Overlay funkcióval több 
kromatogram egymásra 
vetíthető.

A kalibrációs funkció segítsé-
gével a mért kromatogramok 
mennyiségi analízisét végez-
hetjük el. A LabChrom™ több-
féle 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 archi-
válására 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 szab-
ványnak 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: 500 VA

      Mechanikai
    * Méretek: 630 470 ' 245 mm (W D H)× × × ×
    * Tiszta tömeg: 45 kg

      Környezeti
    * Hőmérséklet (működési): +10...+35 °C
    * Hőmérséklet (tárolási): 0...+55 °C
    * Nedvesség (működési): 10...90% (nem kondenzáló)

      Letapogatás
    * Lapméret: 20  20 cm×
    * Rés geometria:
    * Letapogatási irányban (X-koordináta): 0.2 mm
    * Felviteli irányban (Y-koordináta): 1 mm
    * Sebesség: 1 sor (X-irány) / 10 sec

      Optikai rendszer
    * Fényforrás: Osram XBO 75 W/2 xenon lamp (75 W)
    * Detektor: Hamamatsu R1547 photomultiplier

      Szűrők:
    * 1)Wavelength: 606 nm; half width at half height: 10 nm
    * 2)(neutral filter)
    * 3)Wavelength: 208 nm; half width at half height: 27 nm
    * 4)Wavelength: 254 nm; half width at half height: 28 nm
    * 5)Wavelength: 280 nm; half width at half height: 11 nm
    * 6)Wavelength: 436 nm; half width at half height: 8 nm
    * 7)Wavelength: 539 nm; half width at half height: 10 nm
       (Az összeállítás változhat az igényeknek megfelelően)

      Adatgyűjtés
      A/D converter:
    * Konverzió: Sampling
    * Mintavételi frekvencia: 100 kHz
    * Felbontás: 16 bit
    * Csatlakoztatás: optikailag leválasztott RS 232 interface

      Számítógép igény
    * Pentium III 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

http://www.chemotron.hu/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4

