INKUBATOR CARONTE
DO WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH O STANDARDOWYCH I SZYBKICH ODCZYTACH

Inkubator Caronte wyposażony jest w 12 niezależnych cel umieszczonych w dwóch rzędach. W każdym rzędzie można
jednocześnie inkubować w tej samej temperaturze wskaźniki o różnych czasach odczytu. W obu rzędach można ustawić różną
temperaturę.

Nowe urządzenie – wiele możliwości

Wskaźnik

Czas inkubacji

Temperatura
inkubacji

PARA
PARA
PARA
PARA
VH2O2
VH2O2
VH2O2
EO
EO
FORMALDEHYD

20 min
1h
3h
24 h
30 min
2h
24 h
4h
48 h
48 h

60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
37°C
37°C
60°C

Caronte jest kompatybilny ze wskaźnikami firmy Bionova®, ECS, EZTest® i inne.

Urządzenie działa samodzielnie:
▪
▪
▪

Alarm dźwiękowy, za pomocą którego ostrzega operatora o zakończeniu badania.
Natychmiastowy wydruk wyników z datą badań.
Automatyczne przechowywanie przygotowanych do transferu plików z wynikami badań.

Podczas całego procesu inkubacji Caronte samodzielnie wykonuje każdą niezbędną kontrolę.
Po wprowadzeniu niezbędnych danych do przeprowadzenia procesu (rodzaj ampułki, odpowiedni czas i temperatura, dane
operatora, nr sterylizatora oraz w razie potrzeby numer partii ampułki) późniejsza interwencja operatora nie jest wymagana –
poza usunięciem ampułki po zakończonym procesie.
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Podłączenie do sieci i komputera.
W trybie „Acces Point” połączy się z dowolnym urządzeniem wyposażonym w Wi-Fi, w trybie „Client” z istniejącą siecią Wi-Fi.
Dołączone do Caronte oprogramowanie umożliwia szybką wymianę danych i łatwe archiwizowanie wszystkich
przeprowadzonych badań.
Natychmiastowy transfer terminów
wykonanych badań, listy operatorów
i używanych sterylizatorów.

Proste, bezpieczne
i szybkie
przechowywanie.

Transfer danych za
pomocą pamięci USB lub
Wi-Fi.

W przypadku wyboru transferu za pomocą Wi-Fi jest on realizowany tylko poprzez oprogramowanie na komputerze PC,
natomiast przy transferze poprzez USB należy wejść na stronę konfiguracji i wybrać opcję importu z USB.

Technologia odczytu
Dzięki stałej temperaturze (+/- 2°C), zapewnieniu optymalnych warunków do wzrostu bakterii oraz precyzyjnemu czujnikowi
kolorów, urządzenie w krótkim czasie dostrzega wszelkie zmiany kolorów pożywek indywidualnie dokumentując który proces
inkubacji dał wynik pozytywny, a który negatywny.

Dostępne ustawienia
-- dla każdego rzędu cel można wybrać inną temperaturę;
-- włączenie lub wyłączenie automatycznego drukowania wyników testów na koniec każdej inkubacji;
-- włączenie lub wyłączenie dźwięku sygnalizującego koniec testów;
-- czas włączenia trybu czuwania;
-- wybór języka obsługi (aby konfiguracja zmiany języka odniosła skutek konieczne jest ponowne uruchomienie);
-- import listy operatorów i sterylizatorów za pomocą USB (pliki są tworzone przy użyciu załączonego oprogramowania na
komputerze);
-- data i godzina na urządzeniu;
-- konfiguracja Wi-Fi.

NR KAT.

OPIS

EC.CARONTE

Inkubator z drukarką

EC.TERMOMETR

Termometr (opcja)

Okres gwarancji: 12 miesięcy
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