
 

Người quản 
lý:  

Phan Trung Nghĩa, Bùi Đình Long ( liên kết đến 
trang thông tin về cán bộ Bùi Đình Long) 

Từ khóa:  AutoLab 
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN HOÁ ĐA NĂNG 

Mô tả thiết bị:  1. Tên thiết bị: Thiết bị đo điện hóa đa năng 
(Autolab Potentiostat Galvanostat) 
2. Ký mã hiệu: PGSTAT30 
3. Hãng sản xuất/ nước sản xuất: Autolab - Hà 
lan. 
4. Mô tả thiết bị: Thiết bi đo điện hóa đa năng 
Autolab 30 do hãng Autolab Hà lan chế tạo là 
thiết bị được điều khiển hoàn toàn tự động bằng 
máy tính PC. Thiết bị sử dụng hệ điều hành 
Windows XP để điều khiển giúp cho người vận 
hành dễ dàng sử dụng với các giao diện thân 
thiện. Với độ phân giai 1.280 x 960 pixels cua 
màn hình cho phép ghi được các kết quả với chất 
lượng cao. 
 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống 
thiết bị 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ 
thuật: 

5. Thông số kỹ thuật chủ yếu (Specifications) 
-         Đo đường cong phân cực vòng; Đường 

cong phân cực đơn. 
-         Khoảng quét thế: -5.0 V ÷ 5.0 V. 
-         Khoảng dòng đo được: 10 nA ÷ 1ª 
  

6. Nguyên lý hoạt động (Operating principle) 
  
7. Các thông số của mẫu mà thiết bị có thể đo 
được 

-         Tốc độ quét từ: 1mV/s ÷ 1 V/s 
-         Khoảng nhạy với cường độ dòng điện: 

10 nA ÷ 1 A 
-         Kết quả thu được dưới dạng đồ thị 

(dạng số liệu và dang ảnh) 
8. Các kết quả chính  
9. Yêu cầu cơ bản đối với mẫu đo: 

Mẫu đo dạng bột ép hoặc mẫu rắn có bề mặt 
sạch không bay hơi, và dẫn điện. 
10. Lĩnh vực áp dụng và giới hạn của thiết bị 

-         Phân tích điện hoá 
-         Pin, pin nhiên liệu, siêu tụ điện 
-         Công nghệ sinh học 
-         Đánh bóng điện hoá 
-         Nghiên cứu lớp phủ hữu cơ,  vô cơ 



-         Polyme dẫn và màng ngăn 
-         Điều khiển và chống ăn mòn, tính tốc 

độ ăn mòn kim loại 
-         Vật liệu cách điện 
-         Xúc tác điện hoá 
-         Điện phân 
-         Mạ điện 
-         Hoà tan điện hoá 
-         Tổng hợp điện hoá 
-         Kỹ thuật nano 
-         Kỹ thuật bán dẫn 
-         Phát triển sensor 
 

 Các ghi chú 
khác 

 

 

Người quản 
lý:  

Phan Trung Nghĩa, Bùi Đình Long ( liên kết đến 
trang thông tin về cán bộ Bùi Đình Long ) 

Từ khóa:  UV-Vis 
Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến 

Mô tả thiết bị: 1.  Tên thiết bị: Máy quang phổ tử ngoại - khả 
kiến (UV-VIS Spectro-photometer) 

2 . Ký mã hiệu: Agilent 8453 
3 . Hãng sản xuất/ nước sản xuất: HP  Agilent, 

USA 
4 . Mô tả thiết bị 
    Máy quang phổ Agilent 8453 được thiết kế để 
chống lại ảnh hưởng của dung môi, kéo dài tuổi 
thọ của máy, Máy sử dụng hệ 2 chùm tia, hệ 
thống cách tử hiện đại có độ ổn định và độ phân 
giải cao. Máy sử dụng nguồn đèn Dơtơri và đèn 
vonfram, khoảng bước sóng từ 190 đến  1100nm. 
Phần mềm điểu khiển  
 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống 
thiết bị 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ 
thuật: 

5.  Thông số kỹ thuật chủ yếu (Specifications) 
-         Dải bước sóng 200 ÷ 1100 nm 
-         Độ chính xác bước sóng:  1 nm 
-         Độ lặp lại bước sóng:  0,1 nm 
-         Độ phân giải: 0,1 nm 
-         Nguồn đèn: Tungsten và Deuterium 
-         Vùng giá trị đo quang: ABS = 0 ÷ 5 
-         Chế độ: đo điểm và quét phổ 
-         Cuvet: 1 cm, 2 cm, 5 cm. 
-         Đo theo sự biến đổi nhiệt độ: 

Tphòng đến 600C 



-         Kết nối máy tính và phần mềm đo xử 
lý 

6 . Nguyên lý hoạt động 
Thiết bị hoạt động dựa trên khả năng hấp 

thụ ánh sáng của mẫu 
7. Các thông số của mẫu mà thiết bị có thể đo 

được 
-         Mẫu lỏng, 
-         Mẫu rắn được phân tán trong dung 

dịch 
8 . Các kết quả chính 

-         Xác định nồng độ chất tan trong dung 
dịch 

-         Xác định đỉnh hấp thụ cực đại của mẫu 
ở dạng dung dịch 

-         Xác định năng lượng vùng cấm 
(Energy band gap, Eg) 

9. Yêu cầu cơ bản đối với mẫu đo: 
-         Mẫu ở dạng lỏng : không chứa cặn lơ 

lửng, bước sóng cần đo không chịu ảnh 
hưởng bởi tạp chất. 

-         Mẫu dạng rắn, kích thước hạt nanomét 
(hoặc không bị lắng đọng khi phân tán 
trong pha lỏng) 

10. Lĩnh vực áp dụng và giới hạn của thiết bị 
-         Phân tích định lượng chất tan trong 

dung dịch 
-         Xác định Eg của các chất rắn 
-         Nghiên cứu hấp phụ các chất 
-         Chuyển hóa enzym 

      -         Áp dụng cho các nghiên cứu về sinh y 
học, hóa học, vật lý và sinh học phân tử để định 
lượng các hợp chất trên cơ sở đo độ hấp thụ ánh 
sáng ở vùng nhìn thấy và tử ngoại. 

 
 Các ghi chú 

khác 
 

 

Người quản 
lý:  

Phan Trung Nghĩa, Bùi Đình Long ( liên kết 
đến trang thông tin về cán bộ Bùi Đình Long) 

Từ khóa:  UV-Vis 
Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống 
thiết bị 

Mô tả thiết bị: 1.Tên thiết bị: Máy quang phổ tử ngoại - khả 
kiến (UV-VIS Spectro-photometer) 



2.Ký mã hiệu: Halo VIS-10 
3.Hãng sản xuất/ nước sản xuất: Dynamica , 
CH Áo 
4. Mô tả thiết bị 
    Máy quang phổ Halo VIS-10 được thiết kế để 
chống lại ảnh hưởng của dung môi, kéo dài tuổi 
thọ của máy, Máy sử dụng hệ chùm tia, hệ 
thống cách tử hiện đại có độ ổn định và độ phân 
giải cao.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông số kỹ 
thuật: 

5 .Thông số kỹ thuật chủ yếu : 
Optics Concave diffraction grating / Single 
Beam Principle 
Wavelength Range 330nm -999 nm 
Spectral Bandwidth 5nm 
Stray Light 0.5%T (360nm NaNO2) 
Wavelength Accuracy ±1nm 
Photometric Range 
Absorbance: -0.17 to +2  
%T: 0% to 150% 
Wavelength Scan Speed 60 - 800 nm/minute 
Baseline Flatness ±0.005 Abs 
Noise Level 0.2%T (500nm, 0%T) / 0.5%T 
(500nm,0%T) 
Light Source Tungsten-Halogen Lamp 
Detector Silicon Photodiode 
Display Back-lit LCD 89(W) x 89(H) mm 
Dimensions 400(W) x 360(D) x 180(H) mm 
Net Weight 15Kg 
Gross Weight 19Kg 
Power Requirements AC 220V ± 10%, 50/60Hz 
6 .Nguyên lý hoạt động 
Thiết bị hoạt động dựa trên khả năng hấp thụ 
ánh sáng của mẫu 
7.Các thông số của mẫu mà thiết bị có thể đo 
được 
-         Mẫu lỏng, 
-         Mẫu rắn được phân tán trong dung dịch 
8.Các kết quả chính 
-         Xác định nồng độ chất tan trong dung 
dịch 
-         Xác định đỉnh hấp thụ cực đại của mẫu ở 
dạng dung dịch 
-         Xác định năng lượng vùng cấm (Energy 
band gap, Eg) 
9.Yêu cầu cơ bản đối với mẫu đo: 



-         Mẫu ở dạng lỏng : không chứa cặn lơ 
lửng, bước sóng cần đo không chịu ảnh hưởng 
bởi tạp chất. 
-         Mẫu dạng rắn, kích thước hạt nanomét 
(hoặc không bị lắng đọng khi phân tán trong 
pha lỏng) 
10.Lĩnh vực áp dụng và giới hạn của thiết bị 
-         Phân tích định lượng chất tan trong dung 
dịch 
-         Xác định Eg của các chất rắn 
-         Nghiên cứu hấp phụ các chất 
-         Áp dụng cho các nghiên cứu về sinh y 
học, hóa học, vật lý và sinh học phân tử để định 
lượng các hợp chất trên cơ sở đo độ hấp thụ ánh 
sáng ở vùng nhìn thấy và tử ngoại. 
 

 Các ghi chú 
khác 

 

 
Người quản 
lý:  

Phan Trung Nghĩa, Bùi Đình Long ( liên kết 
đến trang thông tin về cán bộ Bùi Đình Long) 

Từ khóa:  MÁY LY TÂM LẠNH   
 

Mô tả thiết bị: 1. Tên thiết bị: Máy ly tâm lạnh  
2. Kí mã hiệu:  H-200NR 
3. Hãng sản xuất:  Kokusan, Nhật bản 
4. Mô tả máy: Máy ly tâm tính năng cao H-
200NR có thể ly tâm với tốc độ lên tới 20 000 
v/p, thu kết tủa nhanh và hiệu quả. Máy dễ vận 
hành với độ an toàn cao và có thể sử dụng với 
nhiều loại rotor khác nhau, chỉ mất thời gian 
ngắn để đạt tới tốc độ yêu cầu. Máy còn có 
chức năng làm lạnh Fast Cool tới - 200C và có 
thể duy trì nhiệt độ này trong suốt quá trình ly 
tâm tại tốc độ tối đa cũng như thời gian chờ cần 
thiết. 
 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống 
thiết bị 

 
 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ 
thuật: 

5. Thông số kỹ thuật  
          - Kích thước và khối lượng máy: W x D x 
H = 73.5x 47 x 56 cm; 85 kg 
          - Nguồn điện: 100V/50 Hz, công suất 
1500 W 
          - Chức năng Fast Cool: từ nhiệt độ phòng 
xuống 40C khoảng 10 phút 
          - Có chức năng Short-spin với tốc độ lựa 
chọn 



 

 

 

 

          - Thời gian chạy máy 60 phút hoặc hơn 
          - Nhiệt độ từ - 200C tới 400C 
          - Tự động phát hiện khi mẫu không cân 
bằng 
6. Yêu cầu cơ bản đối với mẫu: Mẫu đựng 
trong các ống ly tâm (eppendorf hoặc PCR), 
trước khi đưa vào ly tâm phải được cân bằng, 
thể tích mẫu không quá ¾ ống. 
7. Lĩnh vực ứng dụng và giới hạn của thiết 
bị: sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm 
về sinh học, hóa học, vật lý, môi trường... 
 

 Các ghi chú 
khác 

 

 

Người quản lý: Phan Trung Nghĩa, Bùi Đình Long ( liên kết 
đến trang thông tin về cán bộ Bùi Đình Long ) 

Từ khóa:  MÁY LY TÂM LẠNH ĐỂ BÀN 
  

Mô tả thiết bị: 1. Tên thiết bị: Máy ly tâm lạnh để bàn 
2. Kí mã hiệu:  Mikro22R 
3. Hãng sản xuất:  Hettich, Đức 
4. Mô tả thiết bị: 
Máy li tâm Mikro22R do hãng Hettich (Đức) 
sản xuất là loại thiết bị li tâm tốc độ cao, dung 
tích ống li tâm lớn, sử dụng dễ dàng, vận hành 
rất êm và trơn tru, nhỏ gọn. 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống 
thiết bị 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ 
thuật: 5.     Các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

  - Dải nhiệt độ : -10…+400C   
- Tốc độ không tải : 18000 vòng/phút 
- Lực ly tâm cực đại : 23907 xg 
- Thời gian vận  hành : 1…99 phút 
hoăc liên tục 
- Kích thước (cao x  rộng x  sâu) : 300 
x 420 x 660 mm 
- Trọng lượng : ~ 46 kg 
- Điện : 230-240 V 1~, 50-60 Hz, 950 
VA 

 Dung tích:             4 ống x 150ml/ống 
Tốc độ tối đa                  15000 

vòng/phút 
Thời gian làm việc liên tục cho mỗi lần 

li tâm từ 1-99 phút 
Điều kiện làm việc: 



          Nhiệt độ phòng: 15-300C 
          Độ ẩm: dưới 70% 
          Nguồn điện: một pha AC 220V 50/60Hz 
5kVA 

6.     Nguyên lý làm việc: 

Dựa vào lực li tâm để tách các chất rắn có tỉ 
khối khác nhau ra khỏi dung dịch. 

7.     Các thông số mẫu mà máy có thể đo 
đựơc: Tách các chất rắn từ dung dịch, huyền 
phù. 

8.     Lĩnh vực áp dụng và giới hạn của thiết 
bị: 

Sử dụng cho các nghiên cứu về hoá học, sinh 
học, y học... 

 Các ghi chú 
khác 

 

 

Người quản 
lý:  

Phan Trung Nghĩa, Bùi Đình Long ( liên kết đến 
trang thông tin về cán bộ Bùi Đình Long ) 

Từ khóa:  Tủ sấy 
 

Mô tả thiết bị:  1. Tên thiết bị: TỦ SẤY MEMMERT 

2. Ký mã hiệu: Model: UNE500 

3. Hãng sản xuất/ nước sản xuất: Memmert - 
Đức . 
4. Mô tả thiết bị:  
 

Hình ảnh thiết bị/hệ thống 
thiết bị 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ 
thuật: 

 
5. Thông số kỹ thuật chủ yếu (Specifications) 

Dung tích: 108L 

Kích thước buồng sấy: 560x480x400mm 

Màn hình hiển thị số 

Có hai chương trình đặt thời gian: 

  -    Điều chỉnh: 1’ – 999h 

- Điều chỉnh chạy chương trình 7 ngày 



 

 

Điều chỉnh nhiệt độ từ nhiệt độ phòng tới 250OC. 

Độ chính xác nhiệt đô: 0.5OC 

Có RS232 nối máy tính 

Điện áp: 220V, 2000W 

Khối lượng: 50kg  
 

 Các ghi chú 
khác 

 

 


