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Keithley 2450-EC 

muuttaa käsityksesi sähkökemian 
mittauksista! 

 

 

Potentiostaatti kosketusnäyttöllä! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toimii ilman erillistä PC:tä! 
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Johtava mittauslaitevalmistaja, Tektronix, on ensimmäisenä julkaissut sähkökemian sovelluksiin 
suunnatun mittauslaitteen, jossa on innovatiivinen, graafinen käyttöliittymä. 
Uutuus on Keithley 2450-EC, joka kosketusnäyttöohjattavana edustaa nykyaikaista ja helppo-
käyttöistä mittaustekniikkaa.  
 
2450-EC on edullisempi ja toiminnoiltaan joustavampi, kuin tyypilliset sähkökemian potentiometrit.   
Mittauksista mainittakoon: 

· syklinen voltametri 

· lineaarisesti pyyhkäisty voltametri 

· avoimen piirin potentiaalimittaus 

· potentiaalinen pulssi- ja kanttiaalto virtamittauksella 

· virta- ja kanttiaaltopulssi jännitemittauksella 

· kronoamperometri 

· kronopotentiometri 

· perinteiset virta- jännite-, resistanssi-, johtavuus- ja tehomittaukset 
61/2 – numeron tarkkuudella. 

Perinteisesti sähkökemian mittauksissa on käytetty potentiostaattia, jossa asetukset ja 
mittaustulokset tehdään laitetoimittajan omalla ohjelmistolla, joka ei yleensä ole muokattavissa. 
Keithley avasi myös tämän rajapinnan ja toimittaa laitteiden mukana käyttäjän vapaasti 
muokattavan ohjelmiston.   
 
Helppokäyttöisempänä laitteena sen käyttöönottokynnys on huomattavasti matalampi ja 
oppimisaika lyhempi, kuin mihin sähkökemian laitteissa on yleensä totuttu.  Toimiakseen laite ei siis 
tarvitse erillistä tietokonetta, vaan laite toimii täysin itsenäisesti.  Haluttu mittaus valitaan valikosta 
ja syötetään asetustiedot mittausta varten.  Tämän jälkeen laite suorittaa mittaukset ja lopputulos 
näkyy laitteen omalla graafisella kosketusnäytöllä. 
 
Tuloksia voidaan tarkastella joko graafisesti tai taulukkona. 
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Näytöt voidaan helposti kopioida USB-massamuistille, sillä USB liityntä on suoraan etupaneelissa.  
Näin mittaustulokset ja näyttökuvat saadaan helposti vietyä dokumentteihin tai vaikka taulukko-
ohjelmaan lisä analyysiä varten. 
 
Kosketusnäytön ansiosta tuloksia voidaan heti tutkia laitteen näytöllä. Näyttöä sitä voidaan 
”nipistää” ja zoomata samalla tapaa kuin älypuhelimissa.  Potentiostaateissa ei tyypillisesti ole 
etupaneelia ja näppäimistöä ja siksi ne tarvitsevat aina erillisen tietokoneen ohjausohjelmineen ja 
tulosten tarkasteluun.   
 
Keithley 2450-EC laitteen käyttö on helppoa ja tuttua, sillä sen käyttö muistuttaa nykyään hyvin 
yleisesti käytössä olevia älypuhelimia. 
 
Pienikoisena ja itsestään toimivana laitteena Keithley 2450-EC vie vähemmän tilaa labrassa ja siksi 
se on myös helpommin sijoitettavissa, kuin perinteiset laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat 
vierelleen aina erillisen tietokoneen.   
 

Monipuolinen ja joustava 

Kemistit ja tutkijat käyttävät elektroniikan mittauslaitteita kemiallisten reaktioiden ja dynamiikan 
mittaamiseen.  Keithley´n sähkökemian mittauslaitteet ovat joustavia laitteita, sillä ne voivat syöttää 
ja mitata jännitettä tai virtaa.  Ne voivat myös vertailla voltametrisiä mittaustuloksia eri 
parametreillä ja niillä voidaan myös tehdä kronoamperometrisiä mittauksia ajan suhteen. Keithley 
2450-EC voivat tehosyötön lisäksi toimia myös sähköisenä kuormana. 

Tyypillisen potentiostaatin käyttö rajoittuu vain sähkökemian sovelluksiin.  Keithley 2450-EC laitetta 
voidaan käyttää sähkökemian sovellutusten lisäksi: I-V mittauksiin, vuotovirta mittauksiin, akkujen 
lataus- ja purkuvirran mittauksiin, resistanssi ja johtavuus mittauksiin sekä muihin tarkkoihin 
yleismittari mittauksiin. 

2450-EC laitteen käyttäjä saa seuraavat edut: edullisempi ostohinta, pienemmät ylläpito-
kustannukset, vapaasti muokattava ohjelmiston sekä monipuolisen ja joustavan laitteen. 

Laite tulee myyntiin Helmikuussa 2016. 
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Kosketusnäyttö on nykyaikaa! 
 

 

Sähkökemian mittauksiin tarjoamme: 

· potentiostaatit 

· parametrianalysaattorit 

· elektrometrit 

· pikoampperometrit 

· nanovolttimittarit 

· yleismittarit 

· signaalilähteet 

 

 

Lisätiedot, tilaukset ja esittelyt: 
 
Aarne Vikström, 0400 285 390, aarne.vikstrom@tekfinland.fi 


