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TISSUE PROCESSOR (DS2080/H) آماده سازی بافت مدل

دستگاه آماده سازی بافت مدل DS 2080\H تولیدی شرکت دید سبز دستگاھی است کامال اتوماتیک و خودکار کھ در یک سیکل کاری
قادر است بیش از 80 نمونھ بافت انسان و یا حیوانی را پاساژ داده و آماده قالب گیری نماید . دستگاه دارای 2 حمام پارافین و تعداد 2
عدد زنبیل نگھدارنده بافت از جنس استیل زنگ نزن می باشد کھ قادر است در حالت اتوماتیک و دستی مورد بھره برداری اپراتور قرار

گیرد.

تمام نمایشگر ھای دستگاه در پانل جلویی از نوع نمایشگر دیجیتالی و کلید ھای مورد استفاده جھت کاربری دستگاه بصورت مسطح
طراحی  گردیده است . راحتی اپراتور در بکارگیری از دستگاه و طراحی زیبا و ارگونومیک از دیگر خصوصیات این دستگاه می

باشد.

کلیھ اعمال حرکتی و زمان ھای برنامھ ریزی پاساژ بافت با تعبیھ ھشدار دھنده ھای مناسب نوری و صوتی و نمایشگرھای درشت خوانا
براحتی توسط اپراتور قابل کنترل و نظارت می باشد.

جھت جلوگیری از تبخیر محلول ھای مورد استفاده در دستگاه از بشرھای سر سخت استفاده شده کھ بصورت دائم با درپوشھای مناسبی
پوشانده شده اند کھ این امر نھ تنھا موجب بھ حداقل رسیدن تبخیر محلول ھا می گردد بلکھ از منتشر شدن بوی محلول ھا در محیط

آزمایشگاه نیز تا حدود زیادی  جلوگیری می نماید.

مشخصات و ویژگی ھا

- عدم وابستگی بھ خارج از کشور در خصوص تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز

- پشتیبانی و سرویس بھ موقع محصول توسط کارشناسان مجرب

- صفحھ کلید تخت ( Flat ) و نمایشگر ھای دیجیتالی خوانا و درشت

- مشاھده ھمزمان کلیھ فرمان ھای برنامھ ریزی شده برای ھر محلول ، برنامھ در حال اجرا ، زمان ھای تاخیری ایام تعطیالت    و ... از طریق پانل دستگاه

- بھره مندی از یک سیستم پشتیبانی کننده برای تامین دمای کوره ھای حمام پارافین

- قابلیت استفاده از دستگاه در ظرفیت ھای 1 و 1/5 لیتری

- قابلیت برنامھ ریزی پردازش بافت با 20 برنامھ متفاوت

- کنترل کلیھ فرامین حرکتی توسط سنسور ھای الکترونیکی دقیق

- مجھز بھ تایمر تاخیر برای ایام تعطیالت برای بیش از 4 روز تعطیل

- دارای دو زنبیل از جنس استیل زنگ نزن و مجھز بھ ظروف نگھدارنده بافت از جنس استیل زنگ نزن.

  آخرین اخبار
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- مجھز بھ یک سیستم کنترل پشتیبانی کننده برای مواقع قطعی برق بطوریکھ در صورت قطع و وصل ھای متوالی برق تنظیمات دستگاه بھم نمی خورد .

- سیستم کنترل دستگاه از نوع میکرو کنترلی می باشد 

- امکان تجھیز دستگاه با سیستم نرم افزاری ارسال SMS جھت نظارت آنالین و Real-Time فعالیت ھای دستگاه

 

کاتالوگ

تمامی حقوق این وب سایت متعلق بھ شرکت دید سبز میباشد
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