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نوع پلیت : پلیت های 96 خانه / پلیت های 48 خانه / پلیت های باکف مسطح / پلیت هایی باکف U یا V شکل
Waste محلول شستشو :  4 ظرف برای شستشو و1 ظرف جهت

حجم محلول شستشو :  3500 -25   میکرو لیتر )تنظیم 25میکرولیتری حجم واش(
سرعت مکش :  قابل تنظیم از 1 تا 5 

دقت مکش محلول : cv  کمتر از 2% در یک پلیت با حجم 300 میکرو لیتر
حداقل حجم باقی مانده :  کمتر از یک میکرو لیتر در پلیت های مسطح

زمان خیس خوردن : 0 تا3600  ثانیه  باقابلیت تنظیم  افزایشی10 ثانیه ای
زمان شیک : 0 تا990  ثانیه با قابلیت افزایش 10 ثانیه ای

دامنه شیک :  قابل تنظیم در10 دامنه
سرعت شیک :  قابل تنظیم در 10 مرحله

زمان مکش : 0 تا10  ثانیه با قابلیت افزایشی 0.1 ثانیه ای
سرعت مکش :  قابل تنظیم در 5 مرحله
تعداد دفعات شستشو :  1 تا 9 مرحله

Priming and Rising : دستی / اتوماتیک / دوره ای

cross-aspiration : قابلیت عملکرد تخلیه محلول شستشو به صورت ضربدری
تعداد روش های شستشو : 100 روش

تعداد برنامه شستشو : 100  مرحله
تعداد پلیت قابل تعریف : 80 عدد

منبع تغذیه : 240-100 ولت برق شهری و24 ولت برقD.C / فرکانس60-50 هرتز
ابعاد : 40x25.5x25.5سانتی متر

وزن : 6/7 کیلوگرم )بدون ظروف واش(، ظروف واش  0/2 کیلو گرم
متعلقات : دستگاه / manifold 8 یا 12 کاناله / 4 بطری واش / 1بطریwaste / منبع تغذیه / ست نظافت دستگاه / دفترچه راهنما

)manifold 12 کاناله بر طبق درخواست کاربر قابل ارائه  است.(
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استفاده از تکنولوژی مگنت جهت حرکت پلیت
ریل حامل پلیت  از جنس سرامیکی بوده وبه صورت مغناطیسی طراحی شده که دارای 2 خاصیت است:

الف( عمر مفید دستگاه به حداکثر ممکن رسیده و نیاز به سرویس دوره ای را به حداقل میرساند.
ب( در سیستم مگنت امکان خارج شدن هولدر حامل پلیت از کالیبر به حداقل می رسد و چاهک ها در مکان دقیق ،جهت شستشو قرار می گیرند.

پمپ های دستگاه
 بـر خـالف اکثریـت دسـتگاهای موجـود در بـازار کـه پمـپ آنهـا جهـت مکش  نیازمنـد محیط خال مـی باشـند ، پمپ های ایـن دسـتگاه  جهت مکش 

محلـول شستشـو نیـاز به شـرایط خال در بطـری های نگـه دارنده محلـول شستشـو را ندارند.

روش شستشو
IWO جز معدود دستگاهی است که از روش شستشوی cross wise-aspiration  استفاده می کند.

 در ایـن روش، مکـش  محلـو ل داخـل چاهـک از دونقطـه در جلـو وعقب چاهک صورت می گیـرد. نتیجه این امر منجر به  تخیله کامل محلول شستشـو 
از تمامـی سـطح داخلـی چاهـک مـی گردد بـه طوری که میزان محلول شستشـوی باقیمانـده در ته چاهک ها بـه حداقل ممکن یعنی کمتـر از 1 میکرو 

لیتـر تقلیـل می یابـد. همچنین  موقعیت ریزش محلول شستشـو داخـل هر چاهک نیز قابل تنظیم می باشـد.
این روش شستشو کمترین carry over را خواهد داشت.

نوع شستشو
این دستگاه قابلیت تعریف شستشو به صورت یک پلیت کامل یا به صورت استریپ به استریپ را داراست.

این بدان معنی است که کاربرمی تواند  ردیف استریپ های  مورد نظر جهت شستشو را مشخص نماید.
تعداد محلول های شستشو:

ایـن دسـتگاه قابلیـت  اسـتفاده از 4 نـوع محلـول شستشـو  بـه طـور همزمان را دارا می باشـد بـه طوریکه در یـک ران کاری بـه راحتی می توانیـد در هر 
سـیکل شستشـو مشـخص کنیـد از کـدام محلول  شستشـو و یا ترکیبـی از محلول های شستشـو متفاوت اسـتفاده کنید.

Manifold ویژگی
Manifold ایـن دسـتگاه بـه صـورت متحرک طراحی شـده اسـت. این امر مانع از شکسـتن نیدل هـا در برخورد احتمالی با کـف چاهکها وهمچنین مانع 

ازکنـده شـدن مـواد کوت شـده  درکف چاهک هـا می گردد.

 Needleویژگی های
دستگاهIWO قابلیت تنظیم ارتفاع نیدل های مکش وریزش محلول شستشواز کف چاهک را  به دقت یک دهم میلیمترداراست.

فاصلـه بیـن  دو نیـدل مکـش وریـزش محلـول شستشـو طوری طراحی شـده اسـت که تداخـل چاهـک بـه چاهـک )Carry over(  به حداقـل میزان 
ممکـن کاهش مـی یابد.

تعریف نوع پلیت
 U قابلیـت تعریـف 80 عـدد پلیـت متفـاوت از پلیت هـای 96 خانه / پلیت هـای 48 خانه / پلیت های باکف مسـطح / پلیـت هایی باکف  IWO دسـتگاه

یا  V شـکل را داراسـت.

Shaking & Soaking Time  زمان شیک وزمان خیس خوردن 
دسـتگاه بـه صـورت هوشـمند زمـان )shake & soak( بـرای تـک تک چاهک ها را محاسـبه ونگهـداری می کند که ایـن توانایی منجر بـه انجام رفتار 

یکسـانی بـرای تمامی چاهک هـا و بالطبع کاهـش C.V می گردد.
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