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ESPECTROFOTÔMETRO T80 

T80 é Espectrofotômetro duplo feixe para leituras nas faixas UV-VIS marca PG Instruments de 

procedência inglesa. Equipamento dotado de sistema ótico DOUBLE BEAM, onde a energia gerada 

a partir da fonte de luz é dividida em dois feixes fazendo a leitura da amostra simultaneamente 

com o branco, evitando variações provenientes da própria amostra e da fonte de alimentação 

elétrica. Como destaque de alto desempenho apresenta comprimento de onda de 190 a 1100nm, 

banda espectral programável de 0,5nm a 5nm  e ruído fotométrico inferior a 0,05% controlado por 

microprocessador garantindo confiabilidade analítica nos resultados. 

A série T80 e T80+ de espectrofotômetro duplo feixe de alto desempenho apresentam  banda 

espectral fixa de (2nm) ou variável de 0,5, 1, 2, 5 nm, e são capazes de executar medidas 

fotométricas, varredura  espectral, determinação quantitativa e análise de DNA/proteína. 

  

Quando conectado a um PC utilizando o Software UV-Win, várias outras funções estão disponíveis 

incluindo espectro tri-dimencional, medidas cinéticas, armazenamento e exportação de dados em 

múltiplos formatos e admnistracão GLP. .Ambos instrumentos têm um alcance espectral de 190-

1100nm 

DESCRIÇÃO 



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 

Banda espectral fixa em 2nm (T80) e variável 0.5, 1, 2, 5 nm (T80+) 

Precisão do comprimento de onda +/- 0,3 nm. 

Fornecido com suporte motorizado para 8 cubetas e lâmpadas pré-alinhadas de tungstênio e 

deutério. 

Rede  Holográficas de 1200 linhas / mm. 

Alto grau de automação exigindo o mínimo de programação para iniciar a análise. 

Uma série de acessórios opcionais disponíveis para aumentar a flexibilidade de análise. 

Estrutura mecânica simples e eletrônica modular de fácil manutenção. 

Análise Precisa 

Grade de difração de alta performance reduz a luz espúria do instrumento deixando a análise 

mais precisa. 

Alta  Estabilidade 

A óptica split beam  garante alta estabilidade 

Alta Velocidade de Medida 

A maior velocidade de varredura ultrapassa 1000nm/min 

Sistema óptico & Componentes 
 

Componentes óticos de alta qualidade garantem dados analíticos confiáveis com baixa luz 

difusa, graças a circuitos eletrônicos com baixo ruído eletrônico. 

A proporção da divisão eletrônica do feixe óptico  ( split beam ) garante excelente estabilidade 

analítica. 

 

Fontes de luz de deutério e  tungstênio pré-alinhadas, fornecem desempenho superior em toda 

a faixa de comprimentos de onda. Ambas as lâmpadas são de fácil instalação quando 

necessário. 

 

O design modular permite fácil acesso a todas as superfícies ópticas que podem ser facilmente 

limpas para manter uma ótima reflectividade durante a vida útil do instrumento. 

 



Aplicações 
 

Meio Ambiente 

Monitoramente da qualidade da água,  

poluição atmosférica e contaminação do solo. 

  

Exploração Geológica 

Determinação de elementos metálicos e sais inorgânicos em minerais 

  

Agricultura 

Detecção de pesticidas, analise em medicina animal, monitoramento de  

fertilizantes, análise de solos e culturas, ração animal etc.. 

  

Alimentos 

Analises de aditivos e preservantes,aromas, conteúdo de gorduras,  enzimas, glicose, minerais, 

vitaminas etc.. 

  

Ciência da Vida 

Analises em micro amostras com menu especifico para determinação da concentração de 

DNA/Proteína  

 

Cada unidade é fornecida com os seguintes Itens: 
 
 

•Certificado de conformidade 

• Suporte para 8 cubetas 

• Par  de cubetas  de Quartzo 

•Bloco preto para cireção “dark Current” 

• Software UV Win  

• Fusível (2A) 

•Cabo de alimentação 

• Manual de instruções 

•Tampa contra poeira 



UV-Win Software 

Medidas Fotométricas  

Medidas Cinéticas  



Medidas Quantitativas  

Varredura Espectral  

Análises DNA/Proteína 

Gráficos 3D 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MODELOS DISPONÍVEIS 

T60U (UV-Visível): Comprimento de onda de 190 -1100nm.  

T60V (Visible): Comprimento de onda de 325 -1100nm. 

 

O instrumento é fornecido com fonte de alimentação bivolt, aceitando tensões de 95 - 240 V AC, 

suporte universal automático para 5 cubetas (5-100mm)  e suporte padrão para 8 cubetas de 

100mm. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

  T80 T80+ 

Sistema óptico Duplo Feixe Duplo Feixe 

Comprimento de onda 190 -1100nm 190 -1100nm 

Precisão de comprimento de onda ± 0,3 nm ± 0,3 nm 

Reprodutibilidade de comprimento de 
onda 

≤ 0.2nm ≤ 0.2nm 

Largura de banda espectral 2nm 0,5, 1,0, 2,0, 5.0nm 

Modo Fotométrico 
Transmitância, Absorção, concentração de 

Energia 
Transmitância, Absorção, concentração de 

Energia 

Faixa fotométrica -0.3-3.0Abs -0.3-3.0Abs 

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

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

(0 - 100%T) 

Reprodutibilidade Fotométrica 
0.001A (0 - 0.5A), 0.002A (0.5 - 1.0A),0.15%T 

(0 -100%T) 
0.001A (0 - 0.5A), 0.002A (0.5 - 1.0A),0.15%T 

(0 -100%T) 

Ruído Fotométrico 0.001A (500nm) 30min warm-up 0.001A (500nm) 30min warm-up 

Linha de base 0.002A (200 - 1000nm) 0.002A (200 - 1000nm) 

Estabilidade da linha de base 0.001A/h (500nm, 0Abs), 2hr warm-up 0.001A/h (500nm, 0Abs), 2hr warm-up 

Luz difusa ≤ 0.12%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) ≤ 0.12%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) 

Funcionalidade 
Medidas fotométrica, quantitativa, de 

espectro e  de DNA 
Medidas fotométrica, quantitativa, de 

espectro  e  de DNA 

Suporte de cubetas Troca automática 8 cubetas Troca automática 8 cubetas 

Detetor Fotodiodo de Silicone Fotodiodo de Silicone 

Fonte de Luz Lâmpadas de tungstênio e deutério Lâmpadas tungstênio e deutério 

Display LCD digital LCD digital 

Impressora RS 232 RS 232 

PC interface RS232 RS232 

Software Local e UV Win Local e UV Win 

Fornecimento de energia  120 - 230V 50 - 60Hz 120 - 230V 50 - 60Hz 

Peso 25Kg 25Kg 

Dimensões (Largura, profundidade, 
altura) 

520mm, 420mm, 230mm 520mm, 420mm, 230mm 



ACESSÓRIOS 

Sipper Pump  

0,1-250rpm  

Sistema de 

termostatização Peltier  

Uso em conjunto CH16-

1  

Suporte para temperatura 
constante 

  5 posições 10mm  

Suporte ajustável para 

5 cubetas  

5 a 50mm  



 
Acesse mais produtos através do site www.instrulab.com.br 
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