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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯZ
ПРИНЦИПИ
Вимірювання оптичної щільності за допомогою
напівпровідникових фотодіодів

ПАМ’ЯТЬ
42 протокола
2500 результатів на день, доступних в будь-який час

ТИП ПЛАНШЕТУ
96-лунковий планшет з U-, V - або з плоским дно

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
2 файли КЯ

ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА
8 каналів оптичного вимірювання
Моно- та біхроматичні режими

КАЛІБРУВАННЯ
До 8 калібраторів

ОПТИКА
Спектральний діапазон: 400 - 750 нм
4 вбудовані фільтри: 405 нм, 450 нм, 492 нм і 630 нм
Колесо фільтра може вмістити до 8 фільтрів
Вольфрам-галогенове джерело світла: 12 В/ 20 Вт
Оптична лінійність: < 2.5%
ШЕЙКУВАННЯ
Три швидкості лінійного шейкування (низька, середня, висока)
ДІАПАЗОН ЗЧИТУВАННЯ
0.001-3.500 Aбс
ВИМІРЮВАННЯ
Діапазон вимірювання: 0.001-3.500 Aбс
Точність: ± 1%; ± 0.001 Aбс
Швидкість: 12 сек (монохроматичний режим) або 30 сек
(біхроматичний режим) на 96-лунковий планшет
ПОВТОРЮВАНІСТЬ
КВ < 1%

Не договірний документ. Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
Ref. IWIRE96UKR-V201702 – Авторське право © 2017 SFRI. Всі права захищені

IRE 96: ЗНАЧЕННЯ A0501

ВХІД/ВИХІД СИГНАЛУ
Паралельний порт для принтера
Порт RS232 для односпрямованої ЛІС
ДРУК
Зовнішній принтер - опція
ДИСПЛЕЙ
Сенсорний екран з діагоналлю 14,5 см
Монохромний дисплей
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Температура
10°C - 40°C
Вологість
15% - 85%
ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕ
A.C. 110/220 B ± 10%; 50 – 60 Гц
ГАБАРИТИ
480(Ш) x 200(В) x 440(Г) мм
ВАГА
9.6 кг

Ваш місцевий дистриб’ютор:

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel. +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com
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ІРЕ 96 Мікропланшетний рідер для ІФА
Гарантує виконання важких завдань

IW 96 Промивач ІФА мікропланшетів
Пральна з упевненістю

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
IW 96: ЗНАЧЕННЯ A0502

Як рідер для мікропланшетів, ІРЕ 96 призначений для проведення, зчитування та обробки даних аналізів ІФА
із застосуванням в клінічних та наукових дослідженнях. ІРЕ 96 розроблений для забезпечення більш високих
показників продуктивності імуноферментного аналізу в зручному для користувача форматі 96-лункового
планшету.
Застосування: ІФА аналізи
Невибагливий окремий рідер
Економічний, легкий у використанні, просте встановлення та навчання
Простий та надійний, без зайвих функцій
Для 96-луночних планшетів з рівним або U-/V-подібним дном

Висока
продуктивність
програмного забезпечення
IRE 96 може вміщувати до 42
протоколів та калібрувальних кривих
і зберігати до 2500 результатів в день
для швидкого і легкого доступу до
результатів пацієнта. Внутрішній
аналіз даних надає можливість
порівнювати
криві
в
різних
масштабах, розраховувати критичні
значення, перетворювати дані та
контролювати придатність

Швидкі точні результати

Завдяки
8-канальній
оптичній
вимірювальній системі, що працює
як в моно-, так і в біхроматичному
режимах,
IRE
96
забезпечує
результати високої точності вже
через 12 секунд.

Забезпечує точні, швидкі
та стабільні результати

ТИП ПЛАНШЕТУ
96-лунковий планшет з U-, V-подібним або з плоским дном
ПРОМИВАЮЧИЙ ВУЗОЛ
8-канальни або 12-канальний
ДОЗУВАННЯ РІДИН
Об’єм: 		
50 - 450 мкл з кроком 5 мкл
Точність:
< 5% на 3000 мкл
ПРОМИВКА, ЗАМОЧУВАННЯ, ШЕЙКУВАННЯ
Кількість циклів промивання 		
1-9
Режим промивання
стріп за стріпом чи планшет
Залишковий об’єм < 2 мкл для U і V-подібного планшету
		
< 3 мкл для плоскодонного планшету
Режими подвійної та простої аспірації
Час замочування та промивання: 0 - 99 с
КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ РІДИНИ
4 бутлі об’ємом 3,5 л
2 – з промивочним буфером
1 – для дистиляту
1 – ємність для відходів з датчиком об’єму

ПАМ’ЯТЬ
40 програмованих користувачем протоколів промивки
9 циклів промивки; 2 різних буфери
Можливість програмування 8 різних типів планшетів
ДИСПЛЕЙ
Сенсорний екран
Монохромний дисплей

IW 96 призначений для відмивання ІФА планшетів у процесі аналізу. Навіть при своїх компактних розмірах
промивач працює зі стандартними планшетами на 96 лунок і виконує безліч варіантів протоколів промивання. IW
96 ідеально підходить для лабораторії будь-якого розміру. Його чудова точність промивання та аспірації поряд з
простотою обслуговування значно спрощують процес роботи.
Застосування: ІФА аналізи
Окремий промивач, що не вимагає складних налаштувань
Швидко встановлюється та простий для навчання
Не має зайвих функцій
96-лункові з U-, V-подібним або з плоским дном

МОВА
Англійська
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Температура
10°C - 40°C
Вологість
≤ 80%
ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ
A.C. 110/220 B ±10%; 50 – 60 Гц
ГАБАРИТИ
410(Ш) х 230(В) х 410(Г) мм
ВАГА
7.5 кг

Ефективність

Із можливістю вибору з двох
промиваючих голівок (8 або 12),
подвійної або простої аспірації, і 9
промивних циклів, IW 96 забезпечує
високу
точність
дозування
з
мінімальним залишковим об’ємом
у мікропланшетах. IW 96 має
точний
контроль
промивання
та аспіраційних установок, щоб
уникнути втрати матеріалу та
зниження відтворюваності

Повністю програмується та
налаштовується

IW 96 легко адаптується під Ваші потреби.
Користувач може запрограмувати до 40
протоколів, 8 різних типів планшетів та
вибрати 2 промиваючі буфери. Кожен
протокол може включати до 9 циклів
промивок. Користувачі можуть адаптувати
протоколи до своїх конкретних потреб.
Можливість повного програмування
об’ємів рідин, шейкування та замочування
гарантують низьки коефіціенти варіації
ваших досліджень.

Простий і зручний

Всі результати виводяться на екран
чи на друк. Всі тести можуть бути
передані через однонаправлену ЛІС
для зберігання та легкого доступу до
даних

Ідеально підходить для
будь-якої лабораторії

Легке обслуговування

Можливість
контролю
чистоти
оптичного шляху фотометра

Minimal maintenance
operations required
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Інтерпретація результату

Всі результати можна інтерпретувати
якісно:
позитивний/негативний
результат; або кількісно в одиницях
виміру концентрації.

Отримайте результати
тесту ІФА, менш ніж за 15
секунд!

Зручний

Робота без проблем

2 режими промивання

Простий та інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс
сенсорного
екраноу,
багатофункціональне
програмне
забезпечення надають максимальну
зручність у використанні.

Низькі затрати на
експлуатацію

Користувач може вибрати зручний для
нього режим: промивання відразу всього
планшету або стріпу за стріпом.
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забезпечення надають максимальну
зручність у використанні.

Низькі затрати на
експлуатацію

Користувач може вибрати зручний для
нього режим: промивання відразу всього
планшету або стріпу за стріпом.
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯZ
ПРИНЦИПИ
Вимірювання оптичної щільності за допомогою
напівпровідникових фотодіодів

ПАМ’ЯТЬ
42 протокола
2500 результатів на день, доступних в будь-який час

ТИП ПЛАНШЕТУ
96-лунковий планшет з U-, V - або з плоским дно

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
2 файли КЯ

ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА
8 каналів оптичного вимірювання
Моно- та біхроматичні режими

КАЛІБРУВАННЯ
До 8 калібраторів

ОПТИКА
Спектральний діапазон: 400 - 750 нм
4 вбудовані фільтри: 405 нм, 450 нм, 492 нм і 630 нм
Колесо фільтра може вмістити до 8 фільтрів
Вольфрам-галогенове джерело світла: 12 В/ 20 Вт
Оптична лінійність: < 2.5%
ШЕЙКУВАННЯ
Три швидкості лінійного шейкування (низька, середня, висока)
ДІАПАЗОН ЗЧИТУВАННЯ
0.001-3.500 Aбс
ВИМІРЮВАННЯ
Діапазон вимірювання: 0.001-3.500 Aбс
Точність: ± 1%; ± 0.001 Aбс
Швидкість: 12 сек (монохроматичний режим) або 30 сек
(біхроматичний режим) на 96-лунковий планшет
ПОВТОРЮВАНІСТЬ
КВ < 1%
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ВХІД/ВИХІД СИГНАЛУ
Паралельний порт для принтера
Порт RS232 для односпрямованої ЛІС
ДРУК
Зовнішній принтер - опція
ДИСПЛЕЙ
Сенсорний екран з діагоналлю 14,5 см
Монохромний дисплей
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Температура
10°C - 40°C
Вологість
15% - 85%
ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕ
A.C. 110/220 B ± 10%; 50 – 60 Гц
ГАБАРИТИ
480(Ш) x 200(В) x 440(Г) мм
ВАГА
9.6 кг
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