CÂMARA ESCURA PARA ANALISE UV, DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA
254/365NM COM TRANSILUMINADOR EMBUTIDO 312NM
CB0242

MODELO: BIOBTU6

Descrição:

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho.
Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

A câmara para visualização com luz UV possibilita trabalhos
com comprimentos de onda duplo em 365nm(onda longa) e
254nm(onda curta) com alta intensidade UV, boa
estabilidade, totalmente portátil, fácil manuseio e operação.

Aplicações:
Uma solução ideal para verificação de fluorescência em laboratórios de diferentes áreas
como Engenharia Genética, Bioquímica, Genética Molecular, Microbiologia, Medicina e saúde,
pesquisa e verificação de medicamentos, farmacêuticos, análise de produtos biológicos,
indústria de alimentos, têxteis, pecuária, petróleo, reconhecimento de falsificações,
identificação arqueológica, análises e observação de géis de eletroforese com amostras de
DNA/RNA, detecção de proteína, nucleotídeo, etc.

Características do Produto:
 Equipamento com iluminação UV dupla de 254nm e 365nm;
 Transiluminador tipo gaveta com luz UV de 312nm;
 Suporte para câmeras habilita o equipamento para foto documentação das amostras no
interior da câmara;
 Portátil, leve e compacto poderá ser utilizado em qualquer bancada;
 Abertura em ambos os lados para conveniente posicionamento da amostra;
 Visualização angular possibilita maior conforto ao operador durante trabalhos
prolongados;
 Estrutura externa com metal de alta qualidade;
 Não necessita de sala escura para operação;
 Controle de iluminação com fácil acesso;
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CÂMARA ESCURA PARA ANALISE UV, DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA
254/365NM COM TRANSILUMINADOR EMBUTIDO 312NM
MODELO BIOBTU6

CB0242

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho.
Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

PARÂMETROS TÉCNICOS:
Modelo
Comprimento de onda
da Epi-iluminação
Comprimento de onda
do transiluminador
Área do filtro (transiluminador)

BIOBTU-6

200mmX150mm

Janela de visualização UV

140 x 60 mm

Vida útil da lâmpada

> 5000horas

Tensão/Frequência

220Volts-50/60Hz

Potência

8 Watts

Quantidade de lâmpadas no
transiluminador

6

Dimensões (LxPxA)

350 × 315 × 520mm

Peso

6 kg

254nm e 365nm
312nm

DESTAQUES:

3 comprimentos de
onda

Transiluminador
tipo gaveta

Ângulo de
visualização
confortável

Permite instalar
câmeras
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