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Lavadora de Microplacas Fluido 2 

SILENCIOSA E EFICIENTE 

 

- Sistema livre de vácuo e pressurização com bombas silenciosas. 

- Sem necessidade de tempos de pré aquecimento. 

- Sem necessidade de frascos especiais. 

- Lavagem eficiente com volume residual < 1µl. 

FLEXIBILIDADE 

 

- Até 4 diferentes e frascos permitindo flexibilidade na configuração. Ex: 3 canais de lavagem  

e 1 de enxague  ou 4 diferentes canais de lavagens. 

- Manifold com 8 ou 12 agulhas de lavagens e aspiração para placas de 96 cavidades. 

Manifold opcional com 16 agulhas para placas de 384 cavidades. 

- Facil programação de parâmetros de placa com flexível software. 

- Enxague automático para evitar entupimentos. 

- Lavagem sem toque no fundo da placa usando sistema automático de detecção de 

profundidade de cavidade e função de lavagem em toda a extensão do fundo da cavidade. 

- Flexível configuração para qualquer tipo de microplacas disponíveis no mercado. 

- 3 diferentes métodos de enxague 



MODELOS DISPONÍVEIS 

FÁCIL DE USAR 

 

- Conexão dos tubos por cores. 

- Ciclos de lavagem e formatos de placa pré-programados. 

- Manifold pode ser usado para avaliar as dimensões da placa. 

OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO 

 

- Até 8 ciclos podem ser incluídos em cada método 

- 20 diferentes ciclos de lavagem podem ser definidos incluindo: 

Opção de lavagem de fundo e borda 

Ajuste de volume e velocidade da solução de lavagem 

Ajuste de velocidade de aspiração e tempo 

Tempo de espera antes da aspiração programável 

3 modos e agitação 

- 50 diferentes métodos de lavagem podem ser criados programando até 8 diferentes ciclos 

de lavagem em sequência 

- Métodos de lavagem podem ser programados em toda a placa ou apenas em alguns Strips 

- Opções de lavagem de fundo ou borda. 

DESTAQUES DE SEGURANÇA 

 

- Proteção para o Manifold de agulhas evitando respingos para o operador. 

- Parada de emergência ( Evitando danos a placa) 

- Alarmes de nível dos reagentes  

80-4000-10 

 

Lavadora de Microplacas Biochrom Anthos Fluídos 2 96 W2 para placas de 96 cavidades – 2 

linhas de lavagem, manifold de 8 e 12 agulhas com tubos de conexão por cores, 1 frasco de 

lavagem (2L), 1 frasco de enxague (2L), 1 frasco de descarte 2.5L 

80-4000-11 

 

Lavadora de Microplacas Biochrom Anthos Fluídos 2 96 W4 para placas de 96 cavidades – 4 

linhas de lavagem, manifold de 8 e 12 agulhas com tubos de conexão por cores, 3 frasco de 

lavagem (2L), 1 frasco de enxague (2L), 1 frasco de descarte 2.5L. 



80-4000-12  

 

Lavadora de Microplacas Biochrom Anthos Fluídos 2 384 W2 para placas de 96 e 384 

cavidades – 2 linhas de lavagem, manifold de 8 e 16 agulhas com tubos de conexão por 

cores, 1 frasco de lavagem (2L), 1 frasco de enxague (2L), 1 frasco de descarte 2.5L. 

80-4000-13 

 

Lavadora de Microplacas Biochrom Anthos Fluídos 2 384 W4 para placas de 96 e 384 

cavidades – 4 linhas de lavagem, manifold de 8 e 16 agulhas com tubos de conexão por 

cores, 3 frasco de lavagem (2L), 1 frasco de enxague (2L), 1 frasco de descarte 2.5L. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Volume de Dispensa 

50 – 2000µL com incrementos de 50µL (manifolds de 8  e 12 
agulhas) 

50 – 500µL com incrementos de 25µL  (manifold de 16 agulhas) 

Precisão de Dispensa 
<5% em 300 µL (manifolds de 8  e 12 agulhas) 

<5% em 100 µL (manifold de 16 agulhas) 

Volume residual < 1 µL por cavidade 

Interface do Usuário 
Display iluminado com 2 x 16 caracteres / teclado com 5 teclas de 
função 

Agitação 3 velocidades 

Microplacas 
Placas de 96 cavidades com fundo chato e redondo 

( placas de 384 cavidade – manifolds de 16 agulha)  

Alimentação Eletr. 90-250VAC – 47-66Hz 

Idiomas Inglês, Alemão 

Dimensões 28 x 22 x 42cm ( L, A, P) 

Peso 6.2Kg 

Todos os modelos são fornecidos com ferramentas de limpeza para as agulhas dos 
manifolds, fusíveis, cabo de força, e manual do usuário. 



Confira nossos produtos, serviços e soluções integradas através do site. 
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Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 
Lavadoras de ELISA 

Agitadores 
Magnéticos com Aquecimento 
Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 
Shakers  
Vortex  

  Autoclaves 

Banho Maria  

Centrífugas       

Destiladores Pielsen 

Estufas (bacteriológica e secagem)          

Evaporadores Rotativos        

 UltraFreezeres          

Moinhos         

Muflas       

  Pipetas Mono & Multi Canais    

 Termocicladores 

Balanças  
Analíticas 

Determinadora de Umidade 
Microbalanças 

Precisão 

Espectrofotômetros 
AA 
ICP 
NIR 
UV/VIS 

Alimentos 
Destiladores Kjeldhal  
Digestores Kjeldhal  
Dumas (Nitrogênio) 
Extrator de Lipídios 
Fibra Bruta e Alimentar 
NIR 
Oxitest ( vida de prateleira)  

Cromatógrafos  
Amostrador HeadSpace  
Amostradores Líquidos 

Detectores IR em fase sólida 
Desorvedor Térmico 

Fast GC 
GC 

GC x GC 
GC-MS 

HPLC 

Meio ambiente  

DBO 
DQO 

Incubadoras 

Nitrogênio Amoniacal 
Nitrogênio NTK 
Sistema para óleos e graxas 

Instrumentação Analítica 
Analisadores de Aminoácidos 

Analisadores de Mercúrio 
Analisadores TOC 

Análise Térmica 
Condutivímetros  

Densímetros  
pHmetros  

Reatores / Sondas 
Refratômetros 

Tituladores  

Bebidas 
Acidez Volátil 
Analisador Enzimático Multi Parâmetros 

Balança hidrostática p/determinação de grau alcoólico  
Contagem de Leveduras 
Destilador Enológico (não alcoólico) 
SO2 


