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Ψηφιακόσ μετρητήσ με πολλαπλζσ λειτουργίεσ:





Μζτρηςη λευκοκυτταρικοφ τφπου οκτώ (8) παραμζτρων επί τοισ εκατό (%).
Μζτρηςη και αυτόματοσ υπολογιςμόσ ςυγκζντρωςησ κυττάρων ςε διάλυμα ανά ml.
Μζτρηςη λευκοκυτταρικοφ τφπου οκτώ (8) παραμζτρων επί τοισ χιλίοισ (‰).
Απλή διαφορική μζτρηςη οκτώ (8) παραμζτρων.

Επιπλζον λειτουργικότητα:
 Δυνατότθτα μζτρθςθσ ςυγκζντρωςθσ ςε πλακίδια τφπου
Neubauer και Makler.
 Επιλογι αναλογίασ αραίωςθσ διαλφματοσ.
 Αποκικευςθ και ανάκλθςθ των τελευταίων μετριςεων.
 Δυνατότθτα διόρκωςθσ εςφαλμζνθσ / ακοφςιασ μζτρθςθσ.

Ευκολία ςτη χρήςη:
o
o
o
o

Φωτιηόμενθ οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων πολλαπλϊν ενδείξεων.
Ηχθτικι ζνδειξθ επιβεβαίωςθσ πρόςκεςθσ μονάδασ ςτο ςφνολο.
Ηχθτικι ζνδειξθ ολοκλιρωςθσ μζτρθςθσ.
Συςκευι με επικλινι επιφάνεια και μαλακό πλθκτρολόγιο για
εφκολθ και ξεκοφραςτθ χριςθ.

Η
ψθφιακι
αρικμομθχανι
διαφορικισ
και
ςυγκεντρωτικισ μζτρθςθσ DFC-2, διακζτει μεγάλθ
οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων (LCD) που προβάλλει
ταυτόχρονα τισ μετρήςεισ ζκαςτησ παραμζτρου, τα
αντίςτοιχα ποςοςτά επί % για κάκε μζτρθςθ, όπωσ και
το ςυνολικό άθροιςμα.

Στθ λειτουργία μζτρθςθσ και υπολογιςμοφ
ςυγκζντρωςθσ ςπερματικϊν κυττάρων, θ
οκόνθ προςφζρει ταυτόχρονη προβολή του
αρικμοφ κυττάρων, αρικμοφ θαλάμων
πλακιδίου, επιλεγμζνου τφπου πλακιδίου,
επιλεγμζνθσ αραίωςησ και τον αυτόματο
υπολογιςμό τησ ςυγκζντρωςησ.
Η ςυςκευι διακζτει πλθκτρολόγιο υψθλισ ποιότθτασ και μεγάλθσ αντοχισ, με διάταξθ πλικτρων και αίςκθςθ
πατιματοσ που προςφζρει ευκολία ςτον χριςτθ χωρίσ να κουράηει.
Για τθν απρόςκοπτθ και αξιόπιςτθ χριςθ, θ ςυςκευι προςφζρει ςτιγμιαία θχθτικι ζνδειξθ για κάκε πάτθμα
πλικτρου/μζτρθςθσ όπωσ επίςθσ και θχθτικι ειδοποίθςθ και αυτόματθ απενεργοποίθςθ του πλθκτρολογίου όταν
το άκροιςμα των μετριςεων φτάςει το ςφνολο των 100 (μζτρθςθ λευκοκυτταρικοφ τφπου επί τοισ %) ι το ςφνολο
των 1000 (μζτρθςθ λευκοκυτταρικοφ τφπου επί τοισ ‰).
www.LabCounter.gr
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Τεχνικά χαρακτηριςτικά:
Διαςτάςεισ: 134mm x 189mm x 55mm
Βάροσ: 400gr
Τροφοδοςία: 12VDC/1A
Οκόνθ: φωτιηόμενθ υγρϊν κρυςτάλλων 128x64 pixel
Πλθκτρολόγιο: μθχανικοφ τφπου, 12 πλικτρων

Διαφορική μζτρηςη επί τοισ εκατό (%) και επί τοισ χιλίοισ (‰):
Παράμετροι μζτρθςθσ:
1. NEUT
2. LYM
3. MONO
4. EOS
5. BASO
6. MYEL
7. ALYM
8. RADB

Συγκεντρωτική μζτρηςη:
1. Τφποσ πλακιδίου Neubauer:
a. Όγκοσ καλάμου: επιλογι μεταξφ 100 nanoliters και 4 nanoliters
b. Αναλογία αραίωςθσ: επιλογι από 1:1 ζωσ 1:199
2. Τφποσ πλακιδίου Makler:
a. Όγκοσ καλάμου: 0.1 nanoliters
b. Αναλογία αραίωςθσ: 1:1

Απλή διαφορική μζτρηςη:
1. Οκτϊ παράμετροι: VR1 ζωσ VR8
2. Μζγιςτο άκροιςμα παραμζτρων: 65000

Υποστήριξη Πελατών:
Αν ζχετε ερωτιςεισ, ςχόλια, προτάςεισ ςχετικά με το προϊόν, επικοινωνιςτε
μαηί
μασ
μζςω
e-mail
ςτο
support@hiroshi-hellas.gr.
Μπορείτε επίςθσ να καλζςετε ςτουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ
(+30) 210 777 6565 και (+30) 6948 381628.

www.hiroshi-hellas.gr
Η αριθμομηχανή διαφορικήσ μζτρηςησ DFC-2 περιλαμβάνεται ςτη κατηγορία εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ πληροφοριϊν και ςυνιςτάται για
χρήςη ςε ερευνητικά εργαςτήρια, εκπαιδευτικοφσ και βιομηχανικοφσ χϊρουσ. Τα τεχνικά χαρακτηριςτικά του ςυςτήματοσ ποικίλουν ανάλογα
με το πεδίο εφαρμογήσ και παρζχεται η δυνατότητα μετατροπήσ και προςαρμογήσ των χαρακτηριςτικϊν αυτϊν για να καλφψουν
ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ ςασ απαιτήςεισ. Πιθανζσ εφαρμογζσ είναι η χρήςη ςε δειγματοληψία για βιομηχανικοφσ ελζγχουσ ποιότητασ, η
καταμζτρηςη εμπορικοφ αποθεματικοφ κ.α. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρακαλϊ επικοινωνήςτε με την υποςτήριξη πελατϊν.

www.LabCounter.gr

