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ANALIZOR de BIOCHIMIE AUTOMAT  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcțiile sistemului 

 

-  Metodă de analiză: punct final, cinetic, în două puncte, dublu-reactiv, citire bicromatica, multi-standard 

   etc, system deschis 

  

Probe si reactivi 

 

-   Volumul probei: 1-50 μl, in trepte de 0,5 μl    

-   Diluarea probei: predilutie automată / manuală, raport de diluție de până la 1: 100 

-   18 pozitii de probe 

-   26 pozitii de reactivi (cu functie frigorifica, 2-8 ℃) 

-   Volumul de reactivi: 10-350 μl, in trepte de 0.5 μl 

  

Sistemul de reacție 

 

-  Cuve de reacție: 60 bucăți din material special, refolosibile 

-  Lungimea optică a cuvei: 6mm 

-  Volum de reacție: 180 ~ 350 μl 

-  Timp de reacție: 10 minute 

-  Temperatura de reacție: 37 ± 0,1 ℃ 

  

Sistem optic 

 

-  Sursa de lumină: lampă halogen 

-  Lungime de undă: 340-690nm, 9 lungimi de undă, precizie ± 1.5nm 

-  Domeniu de absorbție: 0 ~2.50Abs 

-  Rezoluție: 0.0001Abs 

-  Spectrofotometria spate 

 

Calibrarea 

 

-  Calibrare: calibrare liniară / neliniară, pozitii multiple 

-  Re-test: retestați automat eșantionul atunci când rezultatul nu se încadrează în domeniul de linearitate 

   sau eșantionul nu este sufficient 
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Sistem de operare 

 

-  Windows 7, 8, 10 

  

Interfata 

 

-  Intrare: RS-232 

-  Output: tipărire multi-format 

 

Afișarea dinamică și în timp real a stadiului de funcționare 

 

-  Monitorizarea online în timp real a platanului de probe, platanului de reactivi si cutetelor  

-  Reactivi de monitorizare în timp real a volumului rezidual 

-  Monitorizarea în timp real a volumului rezidual 

  

Calibrare optimă 

 
  

-  Testarea automată a blank-ului 

-  Spălare automata a cuvetelor selectate 

-  Monitorizarea în timp real a statusului de cuvă  

 

Diluare automata si retestare 

 

- Se diluează automat și se retestează când intervalul de absorbție este în afara intervalului 

- Se diluează automat și se retestează atunci când limita liniară este în afara intervalului 

- Se diluează automat și se retestează atunci când intervalul liniar este în afara domeniului 

- Sunt disponibile două moduri (fără diluare și diluare automată) 

  

Software intelligent 

-  Cuve de spălare automate la pornire  și oprire 

-  Detectați automat volumul reactivului la fiecare pornire 

-  Afișați temperatura plăcii de reacție la fiecare pornire 

 

Dimensiuni si greutate: 59 x 42 x 39 cm; 23 kg 


