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OptiMelt – automatyczny aparat do pomiaru temperatury topnienia 
 
 
Nowoczesny, w pełni automatyczny aparat z 
cyfrową kamerą wysokiej rozdzielczości 
rejestrującą proces topienia próbki w czasie 
rzeczywistym. 

Algorytm wyznaczania wyników pomiaru jest 
oparty na cyfrowej analizie zmian 
charakterystyki optycznej próbki, co daje wyniki 
najbardziej zbliżone do pomiarów manualnych 
dokonywanych przez obserwatora. Stanowi to 
zdecydowany postęp w stosunku do urządzeń 
wykorzystujących algorytmy oparte na 
absorpcji lub odbiciu światła. 

Prosta obsługa za pomocą dotykowego panelu 
LCD z intuicyjną obsługą i interaktywną 
pomocą, sprowadza się jedynie do 
wprowadzenia temperatury początkowej, 
końcowej i przyrostu temp. w czasie. 

Wizjer obserwacyjny z obiektywem 
powiększającym umożliwia ciągłą obserwację 
próbek w trakcie pomiaru i w razie potrzeby 
manualne oznaczenie do 6 istotnych punktów 
(temperatur) dla każdej z badanych próbek. 

Mikroprocesorowy układ kontroli temperatury typu PID gwarantuje doskonale liniowy przyrost temperatury w 
trakcie pomiaru a precyzyjny czujnik Pt RDT zapewnia wysoką dokładność i rozdzielczość pomiaru 
temperatury. 

Aparat umożliwia pomiar do 3 próbek jednocześnie 

Opti-Melt może pracować samodzielnie lub pod kontrolą komputera PC z podglądem próbek badanych na 
ekranie komputera i wizualną rejestracją procesu topnienia. 

Komora pomiarowa aparatu jest podświetlana 4 białymi, praktycznie nie zużywającymi się diodami LED. 

Aparat jest zgodny z GLP i farmakopeą. 

Adjustacja (kalibracja) z zastosowaniem certyfikowanych substancji odniesienia może być łatwo 
przeprowadzona przez użytkownika. Data ostatniej kalibracji jest przechowywana w pamięci i dołączana do 
wszystkich raportów.  

Wyniki pomiaru można zapisać w pamięci, przesłać do podłączonego komputera PC lub wydrukować na 
opcjonalnej drukarce (wydruki zawierają informacje o operatorze i miejsce na podpis). 

Pamięć 24 metod pomiarowych i do 8 kompletnych raportów z pomiaru. 

Bezpłatne oprogramowanie MeltView umożliwia obserwację procesu topienia próbki na ekranie komputera a 
następnie odtworzenie zapisanych w pamięci obrazów „klatka-po-klatce”. 

Po podłączeniu zewnętrznej sondy temperaturowej aparat może być także wykorzystywany jako precyzyjny 
termometr. 

3 wbudowane timer-y mogą być służyć do kontrolowania czasu innych zadań w laboratorium. 

W tylniej części obudowy znajdują się 2 pojemniki na kapilary. 

Aparat jest produkowany w USA i posiada roczną gwarancję. 

 

 

Szczegółowe parametry techniczne na następnej stronie. 
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Obraz z programu MeltView na ekranie komputera. 

 

OptiMelt - parametry operacyjne: 

 Temperatura początkowa pomiaru:  

od temp. otoczenia + 10° C do 396° C. 

 Temperatura końcowa pomiaru: 

od temp. początkowej + 4° C do 400° C. 

 Rozdzielczość: 0,1° C. 

 Przyrost temperatury w trakcie pomiaru: 

od 0,1° C do 20° C /min. (co 0,1° C/min). 

 Dokładność: 

± 0,3° C w zakresie do 100° C 

± 0,5° C w zakresie do 250° C 

± 0,8° C w zakresie do 400° C 

 Powtarzalność: ±0,2° C. 

 Czas nagrzewania: ok. 10 minut (od 50 do 350° C). 

 Czas chłodzenia: ok. 10 minut (od 350 do 50° C). 

 Wynik pomiary: temperatura topnienia i zakres temperatury topnienia. 

 Pomiar do 3 kapilar jednocześnie. 

 Wbudowany czujnik temperatury Pt RTD. 

 Kontroler temperatury ze sprzężeniem zwrotnym, typu PID. 

 

OptiMelt - pozostałe parametry: 

 Wyświetlacz: podświetlany, dotykowy LCD. 

 Złącze drukarki: port szeregowy RS232 do uderzeniowych drukarek matrycowych zgodnych ze 
standardem Epson. 

 Złącze komputerowe: USB, wszystkie funkcje kontrolowane za pośrednictwem komputera. 

 Oprogramowanie PC: MeltView, zgodne z Windows (port USB). 

 Kapilary: śr. zewn. 1,4 do 2 mm, wys. napełnienia 2 do 3 mm. 

 Gniazdo zewnętrznej sondy temp.: do sond 100  Pt RTD,  = 0,00385 //°C. 

 Zasilanie: 90 do 264 VAC; 47 do 63 Hz; 125W. 

 Temperatura pracy: 0 do 40° C. 

 Waga:  ok. 4,5 kg. 

 Wymiary: 19 x 25,4 21,6 cm (szer. x wys. x głęb.) 


