
 

LỰA CHỌN MÁY QUANG PHỔ HACH 
 

Máy quang phổ, hóa chất và phương 
pháp phân tích được thiết kế, sản xuất 
và phát triển cho kết quả tối ưu. 
 

Hach cung cấp hệ thống tích hợp để phân 
tích chất lượng nước. 

DR 5000™
 

Cao cấp cho ứng dụng nghiên 
cứu và dùng phép đo UV  

 

DR 3900™
 

Máy để bàn đa năng với 
nhiều tính năng mở rộng  

 

DR 2800™
 

Máy xách tay dùng đo 
trong lab hoặc ngoài hiện 

trường 

DR 2700™
 

Kinh tế nhất cho các 
phép đo cơ bản 

Tính năng chính 
 
 

   

Phân tích UV ✔    
Phân tích quang phổ với chùm tia khả kiến ✔ ✔ ✔ ✔ 

Quét bước sóng với tốc độ cao ✔ ✔   
Chọn Sipper Sampler Module cho thông lượng cao ✔    
Màn hình có hướng dẫn  ✔   
Sử dụng dễ dàng, màn hình cảm ứng trực quan ✔ ✔ ✔ ✔ 

Màn hình cảm ứng màu  ✔   
Phần mềm LINK2SC để so sánh dử liệu thí nghiệm và dữ liệu từ đầu đo trực 
tiếp trên hệ thống 

 ✔   

Đo mẫu tự động và biễu diễn theo thời gian người sử dụng ấn định ✔ ✔ ✔  
Phương pháp nhận dạng tự động TNTplus ✔ ✔ ✔  
Loại bỏ lỗi bằng cách lấy trung bình 10 giá trị đọc khi sử dụng TNTplus ✔ ✔ ✔  
Mẫu trắng thuốc thử không cần thực hiện với TNTplus ✔ ✔ ✔  
Phương pháp lập trình trước over 250 220 240 130 

Lập trình tùy chỉnh các phương pháp 50 100 50 10 

Số điếm tự động lưu trữ  1000 2000 500 200 

Đo lường đa bước sóng ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tùy chọn Pour-Thru Cell để phân tích chính xác ✔ ✔ ✔ ✔ 

USB truyền dữ liệu dễ dàng đến các máy tính thông thường – không cần phần 
mềm đặc biệt. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

Truyền các phương pháp DR liên hệ thống  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tương thích với nhiều loại cốc mẫu ✔ ✔ ✔ ✔ 

Sử dụng được với nhiều ngôn ngữ  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Linh động hơn với tùy chọn sử dụng pin   ✔ ✔ 

Chống nước với vỏ bảo vệ (IP42)   ✔ ✔ 

Thông số kỹ thuật chính     

Độ chuẩn xác bước sóng ±1.0nm ±1.5nm ±1.5nm ±1.5nm 

Độ rộng phổ 2nm 5nm 5nm 5nm 



 

Kết hợp máy quang phổ Hach với 
TNTplus™ cải thiện tính chính xác và hiệu quả 

 

Hoạt động của TNTplus   Ưu điểm của TNTplus 
 

1  Mã vạch              
Loại bỏ lỗi do người sử 
dụng nhờ tự động nhận 
diện phương pháp và 
bước sóng  

 

2  Detector tham chiếu 
    Giám sát và điều chỉnh 

cho quang học biến 
động. 

 

3  Đo10X và xóa giá trị 
ngoài ngưỡng cho 
phép 

Khi quay ống thì các vết 
trầy xước, đất hay vết 
nứt sẽ được phát hiện 
và các giá trị đọc được 
sẽ bị loại bỏ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn 
đèn 
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Detector 

 

 

   

 

Ống TNTplus chỉ sử dụng với máy quang phổ DR 5000, DR 3900 và DR 2800.  Xem các video về TNTplus tại: www.hach.com/tntplus 
 

Phụ kiện 
 

Mã hàng      Mô tả 

LZV479 Pour-Thru™ Cell Kit, 1-in. dùng cho DR 5000 
Cho phép đo màu nhanh chóng mà không cần 
lấy từng mẫu phân tích 

LZV789 Pour-Thru Cell Kit, 1 cm dùng cho DR 5000 

5940400 Pour-Thru Cell Kit dùng cho  DR 2800, DR 2700 

LZV485 Sipper Sampler Module cho DR 5000 
Sử dụng bơm định lượng  lấy mẫu chính xác 
vào flow cell (có kèm cốc vuông 10mm) 

LZV478 Carousel Sample Holder cho DR 5000 
Cho phép người sử dụng đưa 7 cốc đo 1cm vào 
cùng một lúc. Các cốc mẫu có thể kết hợp mẫu 
trắng và mẫu đo khác nhau. 

LZV513 Peltier Module cho  DR 5000. Module điều khiển 
nhiệt độ: lý tưởng cho các phân tích yêu cầu môi 
trường xung quanh, nhiệt độ của mẫu được ổn 
định,  ±0.5°C trong khoản từ 15 đến 50°C. 

  
 
Mã hàng     Mô tả 

LZV537 Bộ kính lọc  dùng  cho DR 5000, DR 3800, DR 2800.  

Bao gồm các kính lọc để kiểm tra độ chính xác hấp   
thụ, ánh sang lạc  và độ chính xác các bước sóng. 

LZV770 Kính lọc cho máy DR 2700 

LZY274 Hach DataTrans™ Phần mềm cho DR 5000, DR 3800,  DR 
2800, DR 2700. 
Chuyển gái trị đo từ máy quang phổ tới máy 
tính thông qua cổng USB. 

LZV774 Phần mềm LINK2SC®  cho DR 3900 
Nhanh chóng và dễ dàng so sánh các phép đo 
trong phòng thí nghiệm từ máy quang phổ DR 
3900 với các phép đo từ một bộ điều khiển 
SC1000. 

LZY421 10 cm Cell Adapter cho DR 5000 
Adapter cho cốc vuông 10 cm x 1 cm. 

 

 

 
Mã hàng     Mô tả 

2624401 Cuvet vuông 10 cm cho DR 5000, thạch anh 

2629201 Cuvet vuông 10 cm cho DR 5000, thủy tinh 

2495402 Cuvet vuông 1-in., thủy tinh, 10 mL, đánh dấu khớp 

2495408 Cuvet vuông 1-in., thủy tinh, 10 mL, đánh dấu khớp, bộ 
8 cốc đo 

4822800 Cuvet vuông1 cm, thạch anh cho DR 5000, 2 cốc 

2624410 Cuvet vuông1 cm, thạch anh cho DR 5000, 2 cốc 

2624450 Cuvet chữ nhật, 5 cm, thạch anh dùng cho DR 5000 

2629250 Cuvet chữ nhật, 5 cm, thủy tinh 

5940506 1 cm/1-in. Dual Pathlength Round Plastic Sample Cell, 
pk/6 dùng cho DR 2700, DR 2800, DR 3800 

4864302 1 cm tròn nhựa, pk/2 dùng cho DR 5000 

http://www.hach.com/tntplus

