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ESPECTROFOTÔMETRO T90+ 

O T92 + é um espectrofotômetro duplo feixe de alto desempenho com largura de banda espectral 

variável de 0.1-5nm, selecionado por uma fenda variável contínua. 

DESCRIÇÃO 

O monocromador Czerny-Turner com uma grade 

holográfica mantém a luz difusa ao mínimo e oferece 

excelente resolução óptica. A utilização de um tubo foto-

multiplicador como detector oferece uma sensibilidade 

excepcional. 

O verdadeiro sistema óptico duplo feixe do T92 + 

juntamente com um comprovado  e eficiente sistema de 

controle eletrônico garante alta estabilidade e baixo 

ruído de fundo. 



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 

Detector Tubo Fotomultiplicador fornece excepcional sensibilidade. 

Exatidão de amplitude de onda de ± 0,3 nm (Correção Automatica de amplitude de onda) 

Largura de banda espectral selecionável pelo usuário entre 0.1-5nm. ( intervalos de 0,1nm) 

Design amigável permite fácil substituição de fonte de luz e manutenções de rotina. 

O design do compartimento de amostra permite o uso de uma ampla faixa de acessórios 

opcionais. 

O software  UV-WIN oferece várias ferramentas operacionais, capacidade de  processamento 

de dados e é fornecimento padrão com o T92 + 

 

O instrumento pode ser equipado com um PC incorporado internamente como opcional para 

ampla funcionalidade local via Software UVWin.  

Sistema óptico & Componentes 

 

O T92 + apresenta uma largura de banda espectral contínua variável, tornando o instrumento 

ideal para aplicações que requerem alta precisão ótica e resolução de comprimento de onda. 

Este recurso permite especificar exatamente qual  banda espectral de passagem é necessária 

para determinada aplicação, sendo programável  de 0.1-5nm, em intervalos de 0,1nm. 

O design óptico duplo feixe combinado com uma alta especificação da grade holográfica 

fornece  excelente 

resolução de comprimentos de onda que permite ao usuário medir comprimentos de onda 

adjacentes com excelente sensibilidade. 

O design modular do compartimento de amostra permite facilidade na utilização de uma vasta 

gama de acessórios opcionais,  assegurando análises precisas em vários tipos de amostras, 

incluindo líquidos, filmes  e pós finos. 

O design do compartimento da lâmpada possibilita fácil substituição e manutenção de rotina 

das lâmpadas de deutério e tungstênio. 

O PC integrado opcional no T92+ fornece completo controle do instrumento, aquisição de 

dados e processamento de dados de medição, através do software UV-Win. 



ESPECIFICAÇÃO COMPUTADOR INTERNO (opcional) 

 

•CPU - Processador Intel® Atom ™ Z510 de 1,1 GHz e Z530 

•1,6 GHz  FSB 400/533 MHz 

•l Hard Disk - 250GB, Memory - 2GB DDR2 

•USB - 2 x USB externo 

•Ethernet - 1 porta  10/100 / 1000Mbps suporta Wakeon-LAN, 

•Boot ROM RPL / PXE com Realtek RTL8111B 

•19 "Display LCD - Saída VGA com Intel® GMA 500 

•Graphics Core 

•Periférico -Teclado Mouse mini-USB 

Cada unidade é fornecida com o seguinte padrão 

 

1 x Certificado de conformidade 

1 x Suporte da cubeta posição fixa padrão(amostra e referência) 

1 x Par cubetas de Quartzo 

1 x Bloco preto para correção dark current 

1 x Software UV Win  

1 x Fusível (2A) 

1 x Cabo de alimentação 

1 x Manual de instruções 

1 x Capa contra poeira 

 

PC incorporado 

 

1 x 19 "Display LCD 

1 x  Mini Teclado mouse USB 



UV-Win Software 

Medidas Fotométricas  

Medidas Cinéticas  



Medidas Quantitativas  

Varredura Espectral  

Análises DNA/Proteína 

Gráficos 3D 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

T92+ 

Sistema óptico feixe duplo 

Comprimento de onda 190 - 900nm 

Precisão de comprimento de  onda ± 0.3nm 

Reprodutibilidade do comprimento de  
onda 

≤ 0.1nm 

Largura de banda espectral Fenda Contínua 0.1 - 5.0nm com intervalo de 0,1 nm 

Modo Fotométrico 
Transmitância, Absorbância, Concentração de Energia, via 
UVWin Software 

Faixa fotométrica -4.0 - 4.0Abs 

Precisão fotométrica 0.002A (0 - 0.5A), 0.004A (0.5 - 1.0A), 0.3%T (0 -100%T) 

Reprodutibilidade Fotométrica 0.001A (0 - 0.5A) 

Ruído Fotométrico 0.0004A (500nm)  aquecimento de 30min  

Linha de base 0.001A (200 - 850nm) 

Estabilidade da linha de base 0.0008A/h (500nm, 0Abs),  aquecimento de 2hr  

Luz difusa ≤ 0.01%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) 

Detetor Tubo Foto multiplicador 

Fonte de Luz Lâmpadas de arco de tungsténio e deutério 

Display Sem display 

Impressora não disponível 

PC interface RS232/USB 

Software UV Win 

Alimentação  120 - 230VAC 50 - 60Hz 

Peso 43Kg 

Dimensões (Largura, profundidade, altura) 545mm, 580mm, 270mm 



ACESSÓRIOS 

Sipper Pump  

0,1-250rpm  

Sistema de 

termostatização Peltier  

Suporte para temperatura 
constant 

Suporte para tubos de 

ensaio 

Trocador de 

cubetas manual 

Suporte para cubetas de 

5,10,20 30,40, 

50, 100mm de caminho ótico  

Reflectância 

especular 

15 a 20mm  

Suporte para  

amostras sólidas 

Suporte para micro cubetas  

Largura 2mm, caminho ótico 

10mm  

Reflectância difusa Suporte para 

medidas angulares 

 ( Ajustável)  
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