
Inkubator mikrop³ytek z funkcj¹ wytrz¹sania orbitalnego, 
z mikroprocesorowym sterowaniem 

czasem, prêdkoœci¹ obrotow¹ i temperatur¹. 

Model MB100-4A jest zaprojektowany dla potrzeb inkubacji z wytrz¹saniem od 1 do 4 

standardowych 96-do³kowych mikrop³ytek.

Urz¹dzenie umo¿liwia realizacjê dwóch procesów: 

1) Inkubacji bez wytrz¹sania (przydatne w badaniach immunologicznych), 

2) Inkubacji z wytrz¹saniem (przydatne w badaniach immunochemicznych i diagnostyce 

  molekularnej, gdzie wymagana jest wysoka precyzja i powtarzalnoœæ oznaczeñ. 

Charakterystyczn¹ cech¹ tego modelu jest dwustronny modu³ grzewczy (z góry i z do³u p³ytki),

który umo¿liwia dok³adne osi¹ganie zadanej temperatury w do³kach testowych mikrop³ytek. 

Cechy: 

* sterowane mikroprocesorowo: czas, obroty, temperatura

* elementy grzewcze umieszczone pod i nad p³ytkami
o o* temperatura inkubacji do +70 C, z dzia³k¹ 0,1 C

* mo¿liwoœæ jednoczesnej inkubacji do 4 p³ytek

* sygna³ dŸwiêkowy i automatyczne zatrzymanie po zakoñczonym programie

* doskona³a dok³adnoœæ temperaturowa i jednorodnoœæ rozk³adu temperatury

Zastosowania: 

* cytochemia- dla reakcji in situ

* immunochemia - dla reakcji fermentacji odpornoœciowych

* biochemia - dla analiz enzymów i bia³ek

* chemia molekularna - dla analiz matryc
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Parametry techniczne: 

Model: MB100-4A
o oZakres kontrolowanej temperatury: pokojowa +5 C do +70 C

oJednorodnoœæ temperatury: +/- 0,5 C
o

Stabilnoœæ temperatury: +/- 0,2 C
o oZmiennoœæ temperatury w obszarze p³ytki (przy 37 C): <0,5 C

o oCzas nagrzewania (od 20 C do 70 C): <25 minut

Prêdkoœæ obrotowa wytrz¹sania: 100 ... 1500 obr/min

Amplituda wytrz¹sania: 2 mm

Regulowany czas wytrz¹sania: 0 do 99 h 59 min

Pojemnoœæ stolika: max 4 mikrop³ytki (mo¿liwoœæ mocowania 

mikrop³ytek z g³êbokimi do³kami)

Wymiary: 320 x 350 x 185 mm (S x G x W)

Masa: 9 kg
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