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ANALIZOR BIOCHIMIE COMPLET AUTOMAT – TC6090 

 

 
Functiile: 

 Complet automat, discret, functie STAT 

 Randament: 400 teste/ora 

 Lucreaza pana la 40 de teste 

 Metode de analiza: end-point, cinetic, two-point, dublu reactiv, multi-standard, etc… 

 Sistem deschis 

 Memorie: date de stocare pana la 2 milioane de pacienti 

 

Probe / Reactivi: 

 Pozitii probe: 93 (include standard, QC, pozitii STAT) 

 Volum proba: 2-50 µl, in trepte de 0.1 µl 

 Curatirea acului de proba: spalare autoamta interna/externa 

 Dilutia probei: automata/manuala pre-dilutie, cu ratia de 1:100 

 Pozitii reactivi: 80 cu functie de racire la 2-8 ℃ 

 Volum reacitv: 10-350 µl, in trepte de 1 µl 

 Sonda reactiv: detectie de lichid automata, cu functie de protectie la coliziune 

 Sonda de reactiv: spalare automata interna/externa 

 

Sistem reactiv: 

 Cuvete de reactie: 90 fabricate din material special 

 Lungimea optica cuvete: 6 mm 

 Volum reactie: 200-350 µl 

 Timp de reactie: 8-14 min. 

 Temp. de reactie: 37℃ ± 1℃ 

 Sistem agitare: 2 agitatoare independente 
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Sistemul optic: 

 Sursa de lumina: lampa halogen-tungsten 

 Lungimi de unda: 300 – 700 nm, 9 lungimi de unda 

 Spectofotometrie: spectofotometrie din spate 

 Rangul de test: 0 – 4.0 Abs 

 Rezolutie: 0.001 Abs 

 

Cititor Cod de Bare (Optional) 

Cititor cod de bare pentru probe si reactivi  

 

QC 

Diferite functii de management QC si random QC  

 

Control si Calibrare 

 Calibrare: lineara, non-lineara, multi-points calibrare 

 Re-testare, retesteaza probele automat cand rezultatul este in afara rangului de liniaritate, sau 

proba este insuficienta 

 Functie de diluare automata 

 

Sistemul de spalare: 

 Spalare automata in 8 trepte 

 Uscarea automata a cuvelor 

 Consum apa: 8 litri/ora 

 

Interfata: 

 Intrare: RS-232, tastatura, computer 

 Iesire: printare multi-format 

 Windows 7, Windows 10 

 

Dimensiuni si Greutate: 

 95 x 71x 118 cm 

 136 kg 
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 Discret Acces automat, cu două discuri independente și ac independent de agitare 

 Elemente de testare online: cel mult 40 de articole de testare 

 400 teste fotometrice pe oră, cel mult 40 de articole aflate la bord 

 93 poziții de eșantionare, 80 poziții de reactivi cu funcție refrigrată 

 2 agitator independent, sistem avansat de 8 etape de curățare 

 Diluare automată și retestare, curățare automată a sondei. Detectarea nivelului ridicat al lichidului 

 Spectrofotometria înapoi cu lungime de undă Mult pentru a asigura rezultatul testării mai precis 

 Sistem de alarmă și deșeuri perfecte 

 Sistem de reacție deschis 

 Ușor de utilizat: software prietenos și inteligent 

 Construcție cu greutate redusă pentru a asigura o instalare și o întreținere mai flexibilă 

 Dimensiune: 95 * 71 * 118cm 

 Dimensiunea stimulării: 89 * 113,5 * 140cm 

 Greutate neta: 164kg  

 

 


