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 سانتریفیوژمینیراهنمای استفاده 
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 مقدمه 

 

در واقع . زمان داردباشد که قابلیت انجام چندین فعالیت را به صورت همچندکاره می دستگاه یک ورتکس–فیوژ ترینسا مینی

طراحی شده است که در شرایط حاد نیز قابلیت استفاده را داشته باشد. پروگرمینگ بسیار  یابه گونه سانتریفیوژدستگاه مینی

-هایی هستند که در خانواده سانتریفیوژها کم نظیر میمواد اولیه دستگاه، آیتم یماندگاردوام و  ،ربرپسند، قیمت رقابتیساده و کا

مینی در واقع گیرد. مورد استفاده قرار می یمختلف علوم زیستی خصوصا مولکوالر بیولوژ یهااین دستگاه در زمینه. باشد

 :اساسی دارد یتحقیقاتی ذیل کاربردها یهادر زمینه سانتریفیوژ

  کشت سلول 

PCR  

Genetic Engineering Research  

 ژینانوبیوتکنولو 

 ی مولکولیبیولوژ 

مهندسی شیمی 

 های تحقیقاتیاغلب آزمایشگاه 

 ، قیمت مناسب و شرایط خوب گارانتی و یورتکس ساخت دنا ژن تجهیز با سادگی کاربر -فیوژ سانتریدستگاه مینی

 .اشدبعالی جهت استفاده کاربران و محققین می یاخدمات پس از فروش گزینه

  نکات ایمنی

 

 دستگاه را رو سطح تراز و همسطح قرار داده 

 ها مطمین شویدبودن درب نمونهمخلوط شدن حتما از بسته  یها براقبل از گذاشتن نمونه. 

 رطوبت باال از دستگاه استفاده نشود یدر محیط دارا. 

 ناسب متصل نماییدتگاه را تنها به منبع با ولتاژ مدس. 



 قبل از هرگونه جابجایی دستگاه را کامل از جریان برق جدا نمایید. 

 دستگاه را از تکان خوردن و نیز افتادن محافظت نمایید. 

 

 سانتریفیوژ. نحوه بارگیری صحیح دستگاه مینی1ل شک

 نحوه استفاده

 خارج نمایید یبندابتدا دستگاه را از بسته. 

سطح صاف و تراز قرار دهید یدستگاه را رو. 

کابل برق موجود در پشت دستگاه را به منبع جریان متصل نمایید. 

  روشن خواهد شدی پنل کاربربا زدن دکمه پاور دستگاه. 

 

 پنل کاربری دستگاه حین کار. 2شکل



شروع به  RPM، دستگاه اتوماتیک بر روی مد را فشار داده Selectحاال به منظور تنظیم دقیق پارامترها، ابتدا دکمه 

را  Selectدوباره دکمه  Downو  UPهای با استفاده از دکمه RPMبا مشخص نمودن عدد  .کندچشمک زدن می

دارد که با  Hardو  Soft ،Mediumاکنون مد تنظیم بر روی حالت ورتکس قرار دارد. ورتکس سه مد فشار دهید. 

حاال نوبت ها تنظیم نمود. روی هر کدام از حالتتوان و بسته به نوع نیاز کاربر می Downو  Upهای استفاده از دکمه

-می Downو  Upبا استفاده از فیوژ و ورتکس را تکرار نماید. رسد که قرار است دستگاه تنظیم تعداد سیکلی میبه 

زمان برای حالت سانتریفیوژ می  مد تنظیمی وارد مد Selectتوان سیکل را تنظیم کرد. با فشار دادن دوباره دکمه 

دستگاه را در مدت زمان  Downو  Upبا باشد. اینجا زمان برحسب دقیقه و ساعت قابل تنظیم می 00:00شود. 

شود. در مد ورتکس تنظیم زمان برای ورتکس میوارد سیستم  Selectمورد نیاز تنظیم نموده و با زدن دوباره دکمه 

در نهایت پس از ثانیه است.  30است که حداکثر زمان قابل تنظیم برای این مد زمان بر حسب ثانیه قابل تنظیم 

اگر کاربر بخواهد دستگاه را  کند.دستگاه شروع به کار می Run/Stopزدن دکمه تنظیم نمودن کلیه پارامترها با 

 دهد. فشار می ثانیه 2به مدت  را Run/Stop، دکمه حین عمل کردن متوقف کند

شود و دستگاه از کار کردن نمایان می lid open errorدر صورتی که حین کار, درب دستگاه باز شود خطای  نکته:

 ایستد. باز می

دستگاه تنها  ،کاربر مد سانتریفیوژ و ورتکس را تعریف بکند ولی سیکل را تعریف نکرده باشددر صورتی که  نکته:

کاربر حداقل یک  مورد سانتریفیوژ و ورتکسدهد؛ بنابراین الزم است به منظور انجام هر دو سانتریفیوژ را انجام می

 سیکل را تعریف نماید. 

چنین طول عمر دستگاه فوق ورتکس و هم انتخاب یک سطح کامال صاف و محکم برای انجام عمل سانتریفیوژ و نکته:          

 باشد. العاده حایز اهمیت می

 

 



 مشخصات فنی دستگاه

 D 6000 D 10000 مدل

 RPM 10000 RPM 6000 حداکثر سرعت

 g  1700 4700 ینیرو  حداکثر

 ظرفیت

1.5 &2 1.5 &2 

0.5 0.5 

0.2 0.2 

 20x15x14 cm 20x15x14 cm ابعاد بیرونی

 V 220 V 220 ولتاژ

 Kg 4.5 Kg 4.5 وزن

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

 کند.سانتریفیوژ را گارانتی میدستگاه مینیانواع مدل سال شرکت دنا ژن تجهیز به مدت یک 

 باشد. سال دارای خدمات پس از فروش می 10سانتریفیوژ ساخت شرکت دنا ژن تجهیز به مدت دستگاه مینی 

 


