
 

 

 

 

 

 

ANALIZATOR PIANY  

METODĄ  ROSSA MILS’A – RMFA 

SPECYFIKACJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

           Analizator piany RMFA (analizator piany Ross Miles). Wykonuje badania zgodne z normą ASTM D 1173, elektronicznie wykrywa optyczną wysokość piany. 

                    Zalety analizatora piany RMFA 

 powtarzalność procesu i oszczędność czasu dzięki elektronicznemu pomiarowi wysokości 

 dzięki wąsko obserwowanym czasom pomiarowym, jak na Ross-Miles trwającym jedną, trzy i pięć minut oraz rozstawowi wysokości 0,4 mm, analizy zgodne z ASTM D 
1173 osiągają precyzję, która wcześniej nie była możliwa 

 łatwa instalacja, uruchomienie, czyszczenie, odczyt wyników 

 opcjonalnie możliwość dokupienia stojaka z naczyniem zbiorczym, w którym można opróżnić ciecz po badaniu 

 oprogramowanie ADVANCE 

                    Zastosowanie i aplikacje 

 Pianki do mycia i czyszczenia 

 Pianki do pielęgnacji ciała 

 Rozwój surfaktantów 

 Flotacja jako metoda oddzielania ciał stałych 

 Środki hamujące pienienie i pianotwórcze (przeciwpieniące / środki przeciwpieniące) 

 Zapobieganie pienieniu farb i lakierów, ścieków oraz smarów chłodzących 

 
Specyfikacje grupy produktów RMFA 

Lczujnik liniowy 

Maksymalna wysokość mierzenia  

Rozdzielczosć czujnika                                       

Rozdzielczość wysokości  

Czasowa rozdzielczość  

Długość skanowania 

  620 mm  

  1654 × 1 px  

  67 dpi | 0.375 mm  

   20 fps                                                                                                

620 mm 

  Oświetlenie  

Typ  

Długość dominująca, dominująca 

  LED  

469 nm 

  Oprogramowanie  

ADVANCE analiza piany 

 
 
 

 
Specyfikacje pomiaru RMFA 

 
Typ pomiaru  

Piana  

Wynik  

Rozdzielczość 

  eektroniczne wykrywanie wysokości piany  

  zgodnie z metodą  Ross-Miles w wersji ASTM D 1173  

  wysokość piany zgodnie z  ASTM D 1173  

0.4 mm 
 



 

 

 
Ogólne specyfikacje RMFA 

Objętość próbki 

Minimalna zalecana objętość próbki 250 mL 

  Kontrola temperatury  

Typ  

Zakres  

Rozdzielczość 

  kolumna szklana o podwójnej ściance                                                                                   

4 to 90 °C 1)
 

0.1 °C 

  Iwymiary urządzenia  

Obrys  

Wysokość  

Waga (bez akcesoriów) 

  245 mm × 275 mm (szer. × głęb.)  

  1360 mm  

18.5 kg 

  Zasilanie  

Napięcie  

Pobór mocy  

Częstotliwość 

  100 do 240 VAC  

  maksimum 40 W                                                                                           

50 do 60 Hz 

  Interfejsy  

Komputer 1× USB 2.0 

  Akcesoria  

Kolumna szklana  

Odbiornik 

  dwuścienna szklana kolumna o średnicy wewnętrznej  50 mm  

odbiornik standardowy ASTM 

 
1)  potrzebny dodatkowy termostat: TB14 


