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قابلیت اتصال به سیستم LIS آزمایشگاه 
روش تشخیص : جذب نوری

  END point &Kineticحاالت اندازه گیری : دو روش
عملکرد اسکن :  اسکن با وضوح باال از29 نقطه از هرچاهک  میکروپلیت

Dual LED منبع نوری : المپ
نحوه کالیبراسیون : دستگاه دارای قابلیت کالیبراسیون خودکار بدون نیاز به سرویس دوره ای می باشد.

نوع پلیت : پلیت های 96 خانه / پلیت های 48 خانه / پلیت های باکف مسطح / پلیت هایی باکف U یا V شکل
تعداد کانال خوانش :  فیبرنوری 8 کاناله، هرچاهک میکرو پلیت توسط یک کانال مجزا خوانش می شود.

محدوده خوانش : 0 تا 4/5 به صورت خطی
صحت خوانش دستگاه : CVکمتر  از 0/5% در  = OD و طول موج 492 نانومتر

 OD =  کمتر از 1/5% در CV  : تکرارپذیری دستگاه
زمان خوانش یک پلیت : 5 ثانیه بایک طول موج / 8ثانیه با دو طول موج

رنج : رنج طول موج های فیلترها:400 تا 750 نانومتر / فیلترهای 630-429-450-405 به صورت پیش فرض
قابلیت افزایش : تا 8 فیلتربه درخواست کاربر 

شیک : 3 حالت مختلف  با انتخاب شدت وزمان کامال مجزا
ابعاد : 335x205x47میلی متر

وزن: 13کیلوگرم
رنج ولتاژ : 100-240 ولت فرکانس 63-  47هرتز

RS232-USB2روش های انتقال اطالعات : پورت
شرایط محیطی : دمای  10  سانتیگراد تا 40 سانتیگراد

رطوبت هوای : %85 - %15
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باالترین محدوده خوانش جذب نوری در مقایسه با سایر دستگاه ها
بـر خـالف عمـده دسـتگاه هـای موجـود در بـازار که تنها قادر بـه خوانش جذب نـوری کمتر از 3.0 می باشـند، این دسـتگاه قابلیت خوانـش جذب نوری 
تـا 4/5 بـه صـورت خطـی را دارا مـی باشـد کـه این مزیت باعـث اسـتفاده از تمامی محـدوده جذب نوری قابـل قرائت در کیـت های االیزای نسـل جدید 

وبالطبـع حساسـیت باالتر و دقت درجوابدهـی را نیزبه ارمغان خواهد داشـت.

LED مزایای استفاده از منبع نوری
Phomo  برخـالف اکثریـت دسـتگاههای موجـود دربـازار دارای منبع نوری LED به جای المپ هالوژن  اسـت ، با اسـتفاده از خوانش توسـط نور سـرد 

ایجـاد شـده از المپ های LED در این دسـتگاه.
 دیگر احتیاج به اتالف زمان جهت گرم شدن المپ هالوژن نیست و دستگاه به محض روشن شدن آماده خوانش میکروپلیت می باشد.

 صحت خوانش و اندازه گیری قابل اطمینان جذب نوری به حداکثر ممکن ارتقا یافته است.
 مصرف بسیار کم انرژی المپ LED در مقایسه با المپ هالوژن.

 طـول عمـر طوالنـی المـپ LED در مقایسـه با المپ هالوژن بسـیار باالتر می باشـد. الزم به توضیح اسـت که المپ LED در دسـتگاه هـای االیزاریدر 
برخـالف المـپ هالـوژن در حالت Standby روشـن نمی باشـد. از این جهت طـول عمر طوالنی تری خواهد داشـت.

ایـن دسـتگاه دارای2 المـپ LED جداگانـه اسـت کـه یکی از المپ ها طـول موج 405 )نـور آبی( والمپ  LED دیگـر طول موج های 450 تـا 700 نانومتر 
را بـه صـورت جداگانـه انـدازه گیری  می کنداین امر سـرعت ودقت  خوانش دسـتگاه را بـاال می برد.

دقت  خوانش دستگاه
سیسـتم خوانـش اپتیکـی دسـتگاه  Phomo مجهـز بـه فـن آوری High Resolution Scanning مـی باشـد. ایـن امـر بدین معنی اسـت که جذب 
نـوری 29 نقطـه از هـر چاهـک میکروپلیـت بـه فاصلـه 0.2 میلیمتـر بـه صـورت خطـی قرائـت و سـپس میانگیـن جـذب نـوری ایـن نقـاط بـه عنـوان 
جـذب نـوری یـک چاهـک محاسـبه مـی گـردد. اسـتفاده از ایـن فـن آوری در جلوگیـری از خطـای قرائـت نقطـه ای چاهک ها بسـیار مفید می باشـد. 

سرعت باالی خوانش میکروپلیت
اسـتفاده  از فیبرنـوری 8 کانالـه مجـزا سـرعت خوانـش این دسـتگاه را بدون رقیب کرده اسـت به طوریکه یـک  میکروپلیت را با یک طول مـوج تنها در5 

ثانیـه وبـا 2 طـول مـوج در 8 ثانیـه مـی خواند.درصورتی که در دسـتگاه هـای موجود بازار این مدت به 1 دقیقه یا بیشـتر می رسـد. 

نرم افزار دستگاه
نـرم افـزارAutosoft برنامـه داخلـی کنترل و ارزیابی دسـتگاه می باشـد که  تحت ویندوزطراحی شـده اسـت. پـس  بر خالف اکثر دسـتگاه های موجود 

در بازارهیـچ گونـه محدودیتی در تعریف و ذخیره نوع تسـت، اسـتاندارد و نمودارهـا وجود ندارد.
 توانایی تعریف استانداردها و کنترل های یک تست به صورت Single یا  Replicate در هر نقطه ازمیکروپلیت بدون محدودیت.  

Linear regression, 4 Parameter Fit    , Point to Point , Cubic Spline :توانایی انجام تست های تیتراسیون با چهار نوع منحنی متفاوت شامل 
 )Master Curve( قابلیت ذخیره سازی منحنی برای هر تست به تعداد نامحدود 

 قابلیت تعریف 5 نوع Cut-off متفاوت برای تقسیم بندی رنج جوابدهی هر تست  به 6 بخش.
Multi-test قابلیت خوانش تا 12 تست متفاوت در یک پلیت به صورت همزمان استفاده از فن آوری 

 سیستم کنترل کیفی داخلی دستگاه قابلیت رسم نمودارهای کنترل کیفی از جمله نمودارهای لویجنینگ  واعمال قوانین وستگارد  نمودارها را دارا می باشد.

 Auto maintenance  توانایی کالیبراسیون اتوماتیک
تمامی قطعات دسـتگاه از جمله المپ LED، فیلتر های خوانشـگر، نگهدارنده میکروپلیت دارای سیسـتم کالیبراسـیون اتوماتیک می باشـند که در برنامه 

داخلی دسـتگاه تعریف شـده اسـت.اپراتور با اجرای برنامه کالیبراسـیون) بدون نیاز به سرویسـکار(تمامی اجزا فوق را می تواند کالیبر نماید.

مجهز به محفظه فیلتر جداگانه
این دستگاه دارای محفظه فیلتر جداگانه تعبیه شده در پشت دستگاه می باشد که دارای 4 فیلتر 405،450،492 و620 نانومتر به صورت پیش فرض است. 

همچنیـن بـا وجـود محفظـه فیلتـر جداگانه به راحتـی توانایی نصب تـا 8 فیلتر اضافی تـا 700 نانومتر بـدون وجود هیچگونـه نصب اضافـی را در صورت 
درخواسـت کاربـر دارا مـی باشـد.  کاربـر به راحتی میتواند بدون نیاز به هیچ وسـیله وسرویسـکاری به فیلترهای این دسـتگاه دسترسـی داشـته و نظافت 

دوره ای فیلترهـا را بـدون هیچگونـه هزینه ای  در آزمایشـگاه انجام دهد.

ویژگی بدنه دستگاه
 بدنـه دسـتگاه عایـق الکتروسـتاتیک مـی باشـد ایـن خاصیـت مانـع از انتقـال جریـان الکتریکـی به اجـزا داخلی دسـتگاه می شـود همچنیـن به جهت 

جلوگیـری از نوسـانات بـرق شـهری دسـتگاه phomo  دارای یـک آداپتـور محافـظ بـرق می باشـد.

www.nouyan-co.com/info@nouyan-co.com

management system certified

www.autobio-diagnostics.com


