THÔNG TIN KỸ THUẬT THIẾT BỊ
Công ty Tân Kiều xin gửi đến khách hàng thông tin kỹ thuật thiết bị như sau:
MÁY Ủ LẮC MICROPLATE (KHAY VI THỂ) DTS-4
Model: DTS-4
Hãng sản xuất: ELMI
Xuất xứ: EU (Latvia)
Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, CE

Cấu hình theo máy:
01 Máy ủ Elisa: Model DTS-4.
Sách hướng dẫn sử dụng
Tính Năng Kỹ Thuật:
Máy ủ được 4 khay vi thể một lúc: cho phép sử dụng 4 khay liên tục.
Kích thước khay vi thể tiêu chuẩn: 86 x 128 x 15mm.
Hệ thống ủ 2 chiều: Buồng điều nhiệt kín được lắp đặt hệ thống làm nóng 2 chiều với các
thanh nóng bên trong sàn (dưới) và ở trên nắp (trên) làm nóng toàn bộ dung tích một cách đồng

nhất. Điều đó đảm bảo sự không phụ thuộc vào nhiệt độ phòng, sự đồng nhất nhiệt độ tuyệt vời
cho cả khay và loại trừ sự cô đặc, cho kết quả tốt nhất thậm chí với lượng mẫu rất nhỏ.
Hiển thị liên tục tất cả các thông số đang hoạt động: Máy có các màn hình hiển thị riêng biệt
cho mỗi thông số thời gian, nhiệt độ và giúp cho việc cài đặt, thay đổi về thời gian, nhiệt độ
ủ và tốc độ lắc rất đơn giản, dễ thao tác.
Bộ nhớ tự động ghi nhớ các thông số đã cài đặt của người sử dụng: khi máy được rút khỏi
nguồn điện hay bị mất điện đột ngột, tất cả các thông số đã cài đặt của người sử dụng không
bị mất đi khi máy được khởi động lại nên giúp cho người sử dụng làm việc thuận tiện hơn.
Quỹ đạo lắc 1,5 mm: là quỹ đạo tốt nhất cho kết quả hoàn hảo khi làm việc với bất kỳ các
loại khay vi thể tiêu chuẩn.
Tốc độ lắc thay đổi được từ 100-1300 vòng/phút.
Kiểu lắc xoay tròn (orbital).
Dải nhiệt độ ủ cài đặt được nhiệt độ môi trường từ +5- 600C.
Độ chính xác nhiệt độ ủ ± 0,1.
Thời gian ủ được điều chỉnh liên tục từ 1 đến 999 phút.
Hoạt động được ở:
+ Nhiệt độ môi trường từ +4 đến +400C.
+ Độ ẩm môi trường tại 200C: tối đa 80.
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz.
Công suất điện tiêu thụ (tại tốc độ tối đa): tối đa 140W.
Kích thước máy: (420 x 310 x 115) mm.
Kích thước máy: 7,8kg.

