
ProfiBlot 48 je sofistikovaný plně automatizovaný systém na provedení testu Western Blot nebo techniky podobné pro rutinní laboratorní testování.

 Zpracovává až 48 stripů

 Plně automatizované dávkování a odsávání reagencií

 Možnost zpracování přes noc

 Detekce výpadku proudu

 CE značka a IVD certifikace

 20 uživatelských programů uložených v paměti

 Až 60 různých nebo stejných kroků zpracování 

 pro každý program

 6 různých kanálů pro reagencie

 3 vestavěné nasávací pumpy k odstranění kapalin

 Funkce „clean“ – čištění

 Automatické čištění

 Kalibrace pump

 Zpětná funkce pump k uchování reagencií

 Inkubace s 2 reagenciemi s magnetickými míchadly

DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE

ProfiBlot 48

Automatizovaný systém pro techniku Western blotting



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 
Křižíkova 68
612 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 549 121 205 (237, 238)
Fax: +420 541 243 390
E-mail: trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz

Technické parametry

PARAMETRY CHARAKTERISTIKY

Obecné:

displej tekutý krystal se dvěma řadami čísel

klávesnice 4-klíčová membránová

počet dávkovacích kanálů 6

kapacita lahví s reagenciemi 4 x 250 ml, 1 x 500 ml 1 x 1 000 ml

kapacita lahví odpadních 1 x 500 ml, 1 x 2500 ml

rozhraní počítače Serial RS 232, USB

Různé:

počet stripů ke zpracování až 48 stripů

počet kroků zpracování pro každý program až 60 shodných nebo různých kroků

teplota inkubace liší se podle nastavení teploty topného tělesa

objem dávkovaných reagencií 250 – 3 000 μl

přesnost dávkování  10 %

Zdroj:

napájení automatické určení napětí v síti 100-120 V
220-240 V, 50 nebo 60 Hz

pojistky 2x T 8A/250 V

spotřeba max. 900 VA

Rozměry a hmotnost:

vnější rozměry šířka – 80 cm, hloubka – 46 cm, výška – 47 cm

hmotnost 37 kg

Požadavky na prostředí:

okolní teplota provoz: 15 °C až 30 °C

mimo provoz: pod – 10 °C, nad 43 °C

skladování: -40 °C až +70 °C

relativní vlhkost provoz: 20 % až 90 %

mimo provoz: pod 5 %

skladování: 5 % až 95 %

kategorie přepětí: II

kategorie znečištění: 2

odpadové hospodářství: rizikový odpad

použití: komerční


