شرکت مهندسي پارس ايده آل سيستم
سیستمهای آزمایشگاهـی و مواد مصرفی

مشخصات دستگاه :
 دارای یک پروب برای برداشت نمونه و یک پروب برای برداشت معرف
 دارای یخچال جهت نگهداری معرف ها در سيني معرف
 دارای سيستم شستشوی اتوماتيک کووتهای واکنش
 دارای سنسور تشخيص سطح معرف  ،نمونه و تشخيص فيبرین و ضربه
 دارای سيستم فتومتریک پيشرفته Grating
 دارای برنامه QC
 قابليت انجام تستهای( STATاورژانس) در هر زمان
 قابليت انجام انواع تستهای بيوشيمي (توربيدومتریک،کالریمتریک)،سرولوژی
 دارای مانيتور  ،کيبورد  ،پرینتر اکسترنال و پورت  RS 232جهت انتقال اطالعات

شرکت مهندسي پارس ايده آل سيستم
سیستمهای آزمایشگاهـی و مواد مصرفی
عنوان

توضیحات

سیستم :
روشهای اندازه گیری :
سرعت انجام آزمایش :
نوع نمونه :

هیتاچي 407
Discrete, Random access, Multi analysis

Monochromatic, bichromatic,endpoint, endpoint with sample blank,
double endpoint, simultaneous endpoint and kinetic, kinetic and
double kinetic.
 081تست در ساعت بدون ISE
Serum, Plasma, Urine, CSF, Supernatant and other sample types

مقدار برداشت نمونه :

 2تا  21ميکروليتر

مقدار برداشت معرف :

 21تا  051ميکروليتر

مقدار نمونه الزم جهت واکنش :

 051تا  711ميکروليتر

سیني نمونه :

یک سيني دارای  0رینگ هم مرکز :
 -0رینگ خارجي  :دارای  01جایگاه جهت نمونه های روتين
 -2رینگ مياني  :دارای  01جایگاه جهت کاليبراتورها
 -0رینگ داخلي  01 :جایگاه جهت نمونه های اورژانس  6 ،جایگاه جهت کنترل  0 ،جایگاه
جهت محلول شستشو

سیني معرف :

یک عدد سيني معرف دارای  01جایگاه برای نگهداری معرفها

سیني واکنش :

تعداد  08کووت جهت خوانش

دمای واکنش :

07  1.0 C

همزن :

یک عدد همزن جهت مخلوط کردن یکنواخت معرف و نمونه

طول موج :

تعداد  00طول موج:
 001،076،005،051،081،515،506،571،611،661،771نانومتر

سیستم نوری ( :)Grating

دارای سيستم فتومتریک با تکنولوژی بسيار پيشرفته ( Gratingعدم استفاده از موتور و)...

نوع المپ :

هالوژن تنگستن  02ولت  21 ،وات

کنترل کیفیت :

قابليت انجام کنترل کيفي روزانه

وزن :

 051کيلو گرم

ابعاد :

طول  / 016 :عرض  / 70 :ارتفاع  ( 010 :سانتيمتر)

