پتانسیواستات/گالوانواستات

Potentiostat/Galvanostat

پتانسیواســتات /گالوانواســتات مــدل  PGS-10بــا دارا بــودن ســخت افــزار و نــرم
افــزار پیشــرفته قــادر بــه انــدازه گیــری جریــان و ولتــاژ نمونــه هــای مختلــف
بــا دقــت و قــدرت تفکیــک بــاال اســت و ابــزاری مناســب و توانمنــد در زمینــه
هــای آنالیــز و مطالعــات الکتروشــیمیایی ،حســگرها ،خوردگــی و ســلول هــای
خورشــیدی مــی باشــد.
در پتانسیواســتات تکنیــک هــای الکتروشــیمیایی اســتاندارد شــامل ولتامتــری بــا
روبــش خطــی پتانســیل ،ولتامتــری چرخــه ای ،کرونــو آمپرومتــری ،تکنیکهــای
پالــس ولتامتــری (پالــس نرمــال ،پالــس تفاضلــی و مــوج مربــع) ارائــه شــده
انــد .محــدوده ی ولتــاژ در دســتگاه  ±5 PGE-16ولــت مــی باشــد و بــا قــدرت
تفکیــک  Full range 0.025%قابــل تنظیــم مــی باشــد .سیســتم تقویــت 8
پلــه ای امــکان انــدازه گیــری جریــان از 50پیکــو آمپــر تــا  1آمپــر را فراهــم
مــی کنــد .در حالــت گالوانــو اســتات ،بــا اعمــال جریــان بــا الگوهــای مختلــف
امــکان انــدازه گیــری ولتــاژ بــر حســب زمــان (کرونــو پتانســیومتری)و یــا ولتــاژ
بــر حســب جریــان وجــود دارد.
نــرم افــزار  LMS-25امــکان اعمــال پتانســیل و یــا جریــان بــه صــورت خطــی و یــا بــا
شــکل مــوج هــای مختلــف توســط کاربــر را فراهــم کــرده اســت ،در ایــن نــرم افــزار روشــهای
مختلــف شــامل ولتامتــری بــا روبــش خطــی پتانســیل ،ولتامتــری چرخــه ای ،تکنیکهــای پالــس ولتامتری
(پالــس نرمــال ،پالــس تفاضلــی و مــوج مربــع) ،کرونــو
آمپرومتــری ،کرونــو پتانســیومتری تعریــف شــده
Specifications
اســت .در تکنیــک پالــس ولتامتــری کاربــر مــی توانــد
پالســهای پتانســیلی و یــا جریانــی مختلــف دیگــر را بــا
PGS-10
توجــه بــه نیــاز خــود تعریــف کنــد PGS-10 .دارای
یــک  Dummy Cellداخلــی مــی باشــد و امــکان
2, 3 and 4
کالیبراســیون و عیــب یابــی دســتگاه را در صــورت
±5V/ ±1V
لــزوم فراهــم مــی آورد.

)Potential range (Adjustable

0.025% of Scale

Potential resolution

0.025%

Voltage set resolution

1A

Maximum current

)100 nA-1A (8 Steps

Course current range

Full scale (FS)/2, FS/4, FS/8

Fine current range

Model
Electrode connections

Current range

)0.0005% (of current range
Min. resolution: 50 pA

Current resolution

0.1 Ω-10 MΩ

Impedance range

1000 S s-1

Sample rate

100 MOhm

Input impedance

100-240 V AC (50-60 Hz) or 24 V DC

Input voltage

USB

Computer interface

LMS-25

Control software

OS: Windows 7 or later

Software requirements
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