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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
За допомогою елементів Пельтьє
25°, 30°, 37°C на вибір
Точність: ± 0.1°C

ВХІДНІ/ВИХІДНІ ПОРТИ
Порт RS232 для однонаправленої ЛІС

ПРИНТЕР
Вбудований термопринтер, папір шириною 57,5 мм, ширина 
запису 48 мм

ДИСПЛЕЙ 
6” сенсорний  екран
монохромний дисплей

УМОВИ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Температура  15°C – 30°C
Humidity   20% - 80% (максимальна вологість)

ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ
A.C. 110/220 B ±10%; 50 – 60 Гц

РОЗМІРИ
445(Ш) x 190(В) x 420(Г) мм

ВАГА
9 кг

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ
Кінцева точка, Кінетика, Фіксований час, Абсорбція, 
Турбідиметрія
Бланк зразку, Бланк реагенту
Монохроматичний та біхроматичний режими

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА
Кварц-галогенова лампа 12 В / 20 Вт
Розсіювання світла: <1.0% при 340 нм 
 

ОПТИКА
Колесо фільтрів на 8 позицій
7 стандартних фільтрів: 340 нм, 405 нм, 492 нм, 510 нм, 546 нм, 
578 нм і 630 нм 
1 вільна позиція для додаткового фільтра
ширина смуги < 8 нм

ФОТОМЕТРИЧНИЙ ДІАПАЗОН
Діапазон вимірювання: 0.0000 до 3.0000 ABS
Чутливість: 0.0001 ABS
Дрейф: 0.002 ABS

ПРОТОЧНА КЮВЕТА
Нержавіюча сталь з кварцовим вікном 
Оптичний шлях: 10 мм
Об’єм: 32 мкл
Об’єм аспірації: 200 - 2000 мкл

КАЛІБРУВАННЯ
Лінійне
Нелінійне до 6 точок
Фактор

ОБ’ЄМ ПАМ’ЯТІ
3000 результатів щодня, які можуть передаватися через ЛІС.

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Ваш місцевий дистриб’ютор:
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Потужні властивості у компактному пристрої для 
проведення біохімічних досліджень, ферментів та 
імунотурбідиметрії

Прості Операції
Проста установка та чіткі параметри 
дозволяють операторам швидко 
програмувати тести. Оператори можуть 
слідкувати в режимі реального часу за 
кривими реакцій та зміною температури. 
Об’єм пам’яті - до 3000 результатів на 
день. У будь-який момент часу дані 
доступні для друку та передачі через ЛІС.

Зручний інтерфейс
Великий сенсорний LCD-екран, 
простий інтерфейс для комфортного 
і легкого використання. BSA 3000 
поставляється із вбудованим 
термопринтером для автономних 
операцій. Наявний візуальний та 
звуковий сигнал для сповіщення 
оператора про будь-які помилки.

Гнучкий і практичний
BSA 3000 є відкритою системою і сумісний 
з усіма реагентами і тестами. Підтримує 
біхроматичне тестування для методів: 
кінетики, кінцевої точки, фіксованого 
часу. Опція контролю за температурою 
дозволяє швидку зміну між трьома 
температурами (25°, 30° та 37°C) для 
оптимального аналізу.

BSA 3000 - Надійний Програмуємий Спектрофотометр

BSA 3000 є напівавтоматичним інструментом для виконання рутинних клінічних біохімічних тестів 
BSA 3000 виконує деякі операції автоматично (нагрівання, аналізування, розрахунок та друк) реакційні 
розчини готуються вручну оператором заздалегідь

BSA 3000 є ідеальним основним інструментом для лабораторій із малим та середнім потоком аналізів. Також 
буде дуже корисним у великих лабораторіях та лікарнях, які бажають не автоматизувати певні тести: (1) щоб 
запобігти забрудненню певними нестабільними реагентами; (2) щоб отримати швидкі та точні результати за 
негайної потреби; (3) на період сервісу основного приладу.

Гарантовані точні результати
Широкий фотометричний діапазон BSA 3000 , 
висока роздільна здатність і дуже низький дрейф, 
забезпечують дуже точні та надійні результати. 
Запобігання забрудненню та кросс-контамінації за 
рахунок об’єму аспірації (рекомендується 400 мкл для 
32мкл вимірюваного об’єму)  та циклам промивання. 
Комплексна програма контролю якості, що включає 
графіки Леві-Дженнінгса, забезпечує результати 
найвищої якості.

Простий робочий процес
Прилад зберігає до 90 різних тестових програм, 
у будь-який час доступних оператору. 26 
тестів запрограмовано під реагенти SFRI для 
безпосереднього тестування. Оператор може 
запрограмовувати до 64 індивідуальних тестів, 
а також створювати списки для ефективної 
роботи.  Лінійні та нелінійні калібрувальні 
криві зберігаються для уникнення повторного 
калібрування через високу вартість тих чи інших 
реагентів.

 � Методи обчислення вимірів: Кінцева точка, 
Кінетика, Фіксований час, Абсорбція 

 � Оптична система захищена від вібрацій, що 
забезпечує точні та надійні результати

 � Точність вимірювань 0.0001ABS
 � Діапазон довжин хвиль 340 нм до 630 нм
 � режим вимірювання: проточна кювета

 � Доступне біхроматичне тестування
 � Калібрування: лінійне та нелінійне
 � Комплексна програма контролю якості
 � Зручний інтерфейс
 � Графічне відображення перебігу 

кінетичних реакцій
 � Відкрита система для реагентів

Міцний і надійний
З декількох тисяч одиниць, проданих по всьому 
світу, ніколи не було істотних несправностей або 
скарг, отриманих від клієнтів. BSA 3000 є одним з 
найбільш надійних інструментів на ринку.Надійність та відтворюваність

Оптика та автоматичний вибір фільтру 
забезпечують достовірні та відтворювані 
результати. Розрахунок проводиться 
автоматично, таким чином результати 
відображаються безпосередньо в потрібних 
одиницях вимірювання.

Економність
Висока стабільність реагентів; лампа 
з енергозберігаючими функціями, 
які в значній мірі подовжують термін 
їх служби; прості та легкі процедури 
з обслуговування забезпечують 
тривалий термін служби аналізатора 
BSA 3000.

Параметри, що установлюються

Методика вимірювання   
Межа поглинання
Температура   
Бланк реагенту y/n  
Бланк зразку y/n  
Час затримки 
Одиниці вимірювання 

Тип реакції
Об’єм аспірації
Стандарти
Контроль лінійності
Час вимірювання
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