
Microtox® LX
Rozstrzygające rozwiązanie dla szybkiej oceny 

toksyczności



Nowy Microtox LX Series to następna 
generacja laboratoryjnego analizatora 
toksyczności ostrej. Ten nowy analizator 
rozszerza sprawdzoną technologię 
Modelu 500 o cechy ułatwiające badanie w 
wymagających obszarach wody do spożycia, 
przemyśle i pomiarach jakości ścieków. 

ZASADNICZE KORZYŚCI
 
   • Biologiczny system wczesnego ostrzegania czuły na ponad 

2700 substancji i związków chemicznych, umożliwia 
ochronę dostaw wody do spożycia przed przypadkowym 
lub celowym skażeniem. 

   • Wyniki wykazują wysoką korelację z innymi szeroko 
akceptowanymi testami toksyczności pomagającymi uzyskać 
zgodność z obowiązującymi przepisami i dopuszczalnymi 
wartościami w ocenie jakości ścieków. 

   • Wiarygodność – liczne niezależne opracowania naukowe 
udokumentowały przydatność Microtox jako efektywnego 
narzędzia do przesiewowej oceny toksyczności w szerokim 
zakresie zastosowań. 

   • Podwyższona czułość – użycie fotopowielacza o lepszych 
parametrach w całym dynamicznym zakresie pomiarowym 
podnosi czułość instrumentu. 

 
  •  Szybkie, wiarygodne i powtarzalne wyniki – wyniki 

uzyskiwane w czasie tylko 15 minut po wstępnym 
przygotowaniu próbki. 

   •  Nowa funkcja automatycznej korekcji koloru próbki 
opracowuje wyniki badań uwzględniając kolor i mętność 
próbki. 

   •  Aktywnie chłodzone dołki: próbek i odczytowy, umożliwiają 
dokładniejsze i spójne odczyty. 

   •  Ekonomiczny – niedrogie testy toksyczności, które 
wymagają małej objętości próbek.

   •  Produkowany w systemie jakości ISO 13485 z pełnym 
udokumentowaniem łańcucha dostaw. 

Przez ponad 30 lat technologia Microtox 
Modern Water zapewniała laboratoriom 
wiarygodną i niedrogą metodę stosowaną 
do ochrony dostaw wody do spożycia, 
zapewnienia zgodności z obowiązującym 
przepisami i prowadzenia badań. Nowy 
Microtox LX został zbudowany w oparciu 
o założenie i ze świadomością, że należy 
do najbardziej wiarygodnych technologii 
przemysłowych w ocenie toksyczności. 



Dwukolorowa 
dioda LED 

sygnalizująca 
gotowość 

urządzenia do 
pracy

7“ tablet z dotykowym 
ekranem, Windows 10, WiFi 

i Bluetooth

 3 porty USB

Myszka, klawiatura, rysik

Aktywnie 
chłodzone dołki: 

odczytowy, 
próbki i 

odczynnika

CECHY PRODUKTU



Microtox - jak technologia 
Microtox dostarcza szybkie i 
bardzo dokładne wyniki

Techniki biologicznego monitoringu 
odgrywają coraz ważniejszą rolę w 
ocenie toksyczności ostrej. Bakterie 
bioluminescencyjne jako bioindykatory są 
używane od ponad 30 lat. Modern Water 
rozwinął technologię Microtox aby pokonać 
ograniczenia analiz z konwencjonalnymi 
oznaczeniami toksyczności. Z powodów: 
łatwości oznaczania, szybkości, ekonomiki, 
wygody i powtarzalności, Microtox stał 
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
biooznaczeń na świecie. W odróżnieniu 
do konwencjonalnych testów, które 
mogą trwać nawet 96 godzin i wymagają 
manualnego zliczania, Microtox pozwala 
uzyskać wyniki w czasie krótszym niż 1 
godzina. 
System Microtox używa własnego szczepu 
bakterii bioluminescencyjnych Aliivibrio 
fischeri. Podczas ekspozycji na substancję 
lub próbkę zawierającą toksyczne składniki, 
luminometr Microtox LX mierzy zmiany 
ilości światła produkowanego przez 
bakterie. Im większa redukcja światła 
emitowanego przez bakterie, tym większa 
toksyczność próbki. Miernik światła 
używany w modelu LX został specjalnie 
zaprojektowany do użycia z bakteriami 
bioluminescencyjnymi Modern Water. 
Modern Water produkuje również 
odczynniki używane w systemie 
Microtox, używając własnych procesów 
produkcyjnych, które zapewniają wysoką 
czułość bakterii Aliivibrio fischeri. Każda 
próbka jest eksponowana na ponad 106 
bakterii bioluminescencyjnych Microtox. 
Firma przestrzega rygorystycznych 
procesów kontroli jakości zapewniając 
wysoką powtarzalność kolejnych serii 
produkcyjnych bakterii. 

Wysoka korelacja wyników z 
konwencjonalnymi biotestami 
toksyczności. 

Liczne niezależne opracowania wykazały, że wyniki 
testu toksyczności Microtox demonstrują wysoki 
stopień korelacji z wynikami konwencjonalnych 
biotestów wykonywanych na rybach, dafniach czy 
krewetkach. W efekcie, oczyszczalnie ścieków 
wykorzystują test toksyczności ostrej Microtox, 
aby pomóc zapewnić zgodność z posiadanymi 
zezwoleniami, mierząc toksyczność na wejściu, 
określając wydajność oczyszczania w oczyszczalniach 
przemysłowych i komunalnych, i monitorując 
proces od surowego ścieku wprowadzanego do 
wypuszczanego ścieku oczyszczonego. 

Modern Water posiada bibliotekę ponad 700 opublikowanych badań obejmujących 

wykorzystanie technologii Microtox w bardzo szerokim zakresie zastosowań. 



Zastosowania 

Zakłady wodociągowe
   • Monitoring przypadkowych lub celowych skażeń
   • Zapewnienie wystarczająco wczesnego ostrzegania dla  
   podjęcia działań
   • Szybkie wyniki i możliwości potwierdzania 
   • Sprawdzanie jakości wody na ujęciu
   • Sprawdzanie jakości wody na kolejnych etapach uzdatniania
   • Sprawdzanie jakości wody uzdatnionej przed  
   wprowadzeniem do sieci
   • Sprawdzanie jakości systemu dystrybucji

Oczyszczalnie ścieków
Jako część programu wstępnego oczyszczania, system umożliwia: 
   • Regulację ilości skażonych ścieków wprowadzanych na  
   instalację
   • Płynne zarządzanie działaniem
   • Zmniejszenie liczby niepożądanych zdarzeń
   • Utrzymywanie dobrych parametrów jakościowych
   • Oszczędności technologiczne i procesowe
   • Generowanie dochodu w przypadku dostaw szczególnie  
   toksycznych ścieków

Podniesienie wydajności 
   • Nieprzewidziane wyłączenia
   • Uszkodzenia/zniszczenia części biologicznej oczyszczalni
   • Zakłócenia działania 
   • Wzrost kosztów podawanych związków chemicznych 

Microtox jest używany dla wielu aplikacji w różnych gałęziach 
przemysłu
   • Płyny i szlamy wiertnicze
   • Górnictwo
   • Ścieki przemysłowe
   • Procesy przemysłowe
   • Wody słone i słonawe
   • Produkty medyczne i farmaceutyczne
   • Opakowania
   • Środki ochrony osobistej
   • Osady
   • Wody opadowe
   • Materiały stałe
   • Wody procesowe w przemyśle spożywczym



Metoda pomiarowa Bioluminescencja

Źródło światła Fotometr

Odczynniki Dedykowane dla systemu Microtox

Wymiary 18” x 10” x 17”
(45.7 cm x 25.4 cm x 43.2 cm)

Wymagania dla instalacji    

Waga Około 9 kg

Wyświetlacz 17,8 mm, tablet 7” z dotykowym kolorowym ekranem

System operacyjny tabletu Microsoft Windows 10 z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem 
dla Microtox LX

Narzędzia komunikacji Ekran dotykowy, myszka, klawiatura

Łączność USB, Wifi, Bluetooth

Porty komunikacji   3 porty dla pen-drive USB, klawiatury, myszki lub kompatybilnej drukarki 
zewnętrznej 

Temperatura

         Temperatura otoczenia  15°C do 30°C

         Aktywnie chłodzony dołek odczynnika 5,5°C+/- 1°C  

         Aktywnie chłodzony blok inkubatora 15°C +/- 0,5°C

         Aktywnie chłodzony dołek odczytowy 15°C +/- 0,5°C

         Temperatura pracy odczynnika  10°C do 28°C

         Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5% do 95% - nie kondensująca  

Certyfikaty CE, IEC 610010-1:2010, IEC 61010-2-010:2014; IEC 61326-1:2103; 
FCC part 15, Subpart B 

Stopień ochrony IEC IEC 60529: IPX-O

Zasilanie, pobór mocy Zasilacz uniwersalny AC, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 W 

Protokoły standardowe Basic Toxicity Test
Comparison Test
Confirmation Test
ASTM (D5660)
DIN (Deutches Institu for Normung 38412 Teil Test)
Screening Toxicity Test
SOLO Screening Test
International Standards Organization (ISO)  11348-3
Solid Phase/Basic Solid Phase
WET (Whole Effluent Toxicity)

Protokoły przygotowane przez Użytkownika Parametry protokołów standardowych mogą być modyfikowane

Protokoły kontroli jakości Cynk i fenol

Dodatkowe możliwości analityczne Monitoring trendu

Korekcja koloru Wyniki testu są automatycznie opracowane z uwzględnieniem zmian 
jakości wody

Zapamiętywanie danych Dane mogą być zapamiętane w systemie lub mogą być zgrane na pen-
drive USB

 

 Oprogramowanie Microtox LX

 Specyfikacja



Microtox FX

Instrument Microtox® FX umożliwia 
bardzo szybkie i czułe testy dwóch 
najbardziej prawdopodobnych zagrożeń: 
patogenów i toksycznych związków 
chemicznych, które mogą przypadkowo 
lub celowo skazić wodę do spożycia 
lub ścieki. Ocena toksyczności ostrej 
Microtox® FX i metoda ATP sprawiają, 
że jest to idealne narzędzie do szybkiej 
i dokładnej oceny jakości wody do 
spożycia, od źródła do kranu, w 
przypadku wystąpienia zagrożenia. 

CTM

Microtox CTM realizuje automatyczny, 
ciągły monitoring toksyczności on-
line. Szerokie spektrum wykrywanych 
związków zapewnia wczesne ostrzeganie 
o skażeniu nawet w przypadku 
pojawienia się tylko jednego z kilkunastu 
tysięcy znanych związków chemicznych. 
Umożliwiają to pomiary on-line, 
które mogą uruchamiać procedury 
bezpieczeństwa przed zdarzeniami 
poważnych skażeń. 



modernwater.com/monitoring
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Modern Water Inc 
15 Reads Way, Suite 100  
New Castle
DE  19720  
United States
info@modernwater.com

Modern Water Monitoring
Unit 22
South Cambridge Business Park
Babraham Road
Sawston
Cambridge
CB22 3JH
United Kingdom
T: +44 (0)1483 696 030
info@modernwater.co.uk

Modern Water Technology 
(Shanghai) Co. Ltd 
#1702 Xinyin Building
No. 888 Yishan Road
Xuhui District
Shanghai 200233
P.R. of China
 
Tel: +86 21 6230 6747
sales.china@modernwater.com

 

Dystrybucja w Polsce: 
TIGRET Sp. z o.o. 
Ul. Warszawska 27, 
02-495 Warszawa
Tel. 22 8670528 
Fax 22 8670530
www.tigret.eu 
tigret@tigret.eu 


