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گالوباکس چيست و چه کاربردهايي دارد

مزايا

ايجاد شرايط بيهوازي و نيمه بيهوازي در  ¢

زمان کوتاه

فيلتزاسيون چند مرحله هپا و کنترل ذرات ¢

کنترل تمام خودکار  ¢

قابليت تنظيم دما و رطوبت ¢

UV قابليت ضدعفوني سطوح با المپ ¢

مجهز به سيستم گردش داخلي هوا ¢

نمايش لحظه اي ميزان اکسيژن موجود در  ¢

محفظه

فناوري Ezee sleves ورود بدون دستکش ¢

ويژگي ها

آماد هسازي محيط بيهوازي مطلق و نيمه بي- ¢

هوازي

فناوري ورود بدون دستکش  ¢

رطوبت زدايي ¢

تنظيم دما (دماي محيط تا ۴۵ درجه  ¢

سانتيگراد)

رطوبت زايي ( تا ۹۰ درصد) ¢

فيلتراسيون پيشرفته چند مرحله ¢

مصرف پايين گاز ¢

ايمني باال (مجهز به شير تخليه اتوماتيک  ¢

کنترل فشار)

آماده سازي سريع ¢

کنترل اتوماتيک فشار ¢

محفظه هاي بي هوازي دستکش امکان ايجاد يک اتمسـفر کنترل شده را براي کاربر 

دارد. اين محفظه هاي از دو بخش اصلي محفظه آماده سازي و محفظه اصلي تشکيل 

شده اند. محفظه آماده سازي اين دستگاه در زمان بســــيار کوتاه شرايط بي هوازي/ 

نيمه بي هوازي را براي انتقال نمونه ها و ابزار آالت به محفظه اصــلي فراهم مي آورد. 

طراحي خالق و کنترل دقيق گاز ها در اين محفظه اماکن استفاده از آن در حوزه هاي 

متنوع را فراهم مي آورد. در اين محفظه ها امکان کنترل کامل اتمسـفر اعم از کنترل 

غلظت گازها، حذف اکسيژن، کنترل ذرات، کنترل دما و کنترل رطوبت وجود دارد. 

کاربردها

¢ داروسازي

دامپزشکي و کشاورزي ¢

¢ بيمارستان ها و مراکز آموزشي

¢ ميکروبيولوژي

¢ آزمايشگاهي

¢ بيوتکنولوژي

کشت سلولي و ميکروبي ¢

مراکز تحقيقاتي ¢

کنترل کيفي ¢

Anaerobic GloveBox
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MicroBox ویژگی ها

250 لیتر حجم محفظه اصلی

18 لیتر حجم محفظه آماده سازي

(  %۹۵  N2 ، %5  H2) ترکیبی گاز مصرفی

نیمه خودکار/دستی کنترل

بیهوازي مطلق/ نیمه بیهوازي شرایط اتمسفر

400 دقیقه زمان راه اندازي دستگاه

100- تا 10 میلی بار فشار کاري دستگاه

کاتالیست  مکانیسم حذف نهایی اکسیژن

دماي محیط تا 45 درجه سانتی گراد دماي کاري دستگاه

ppm 100 تا زیر دقت حذف اکسیژن

از 0 تا 90 درصد کنترل رطوبت

انتخابی انکوباتور

(Ezee sleves) گالولس نوع دستکش

انتخابي CO2 کنترل

دارد (فشار، نور، تخلیه) پدال کنترل

دارد USB پورت خروجی

پیشفیلتر، کربن فعال، جاذب رطوبت، هپا فيلتراسيون

220 V ، 50 Hz برق ورودي دستگاه

آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک جنس بدنه

خدمات پس از فروش
دستگاه گالوباکس بي هوازي شرکت سوگند، همانند ساير محصوالت 

اين شرکت از مرغوب ترين مواد اوليه ساخته ميشـــوند و پس از طي 

مراحل کنترل کيفي به بازار عرضـه م يگردند. از اين رو ما با اطمينان 

از فرايند توليد و محصـــوالت خويش، تمامي آ نها را به مدت ۱۲ ماه 

تضمين و براي ۱۰سال خدمات پس از فروش ارائه م يدهيم.

مشخصات فني دستگاه
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سامان ههاي نوين
آزمايشگاهي و 
پزشکي سوگند

SOGAND 2018 © | منتشر شده توسط شرکت سوگند
تمامی حقوق این اثر متعلق به شرکت سامانه هاي نوین آزمایشـگاهی و پزشکی سوگند است. تمامی نشــان ها (لوگوها) یا نام 

هاي محصوالت، نشان تجاري سوگند است و یا به شرکاي آن متعلق میباشد. هرگونه بازنشـر، انتقال، تغییر یا ذخیره اطالعات 

این سند ممنوع میباشد. تمامی مشخصات - از جمله اطالعات فنی- در صورت صالحدید شرکت قابل تغییر میباشد

.info@synmedlab ir
خيابان ۱۲ فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري، پالک ۹۹

www.sogand-medlab.irايران، تهران، خيابان انقالب (داخلي ۲۵) ۶۶۹۵۲۸۷۰ ،۶۶۹۵۱۰۸۵ -۹۸-۲۱+
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