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Jesteśmy ekspertami w tworzeniu rozwiązań do wyznaczania rozkładu wielkości cząstek,
potencjału zeta, masy cząsteczkowej, zawartości węgla organicznego - TOC, ilości i żywotności komórek, zawartości cząstek w gazach, cieczach iniekcyjnych, olejach, płynach
hydraulicznych i monitorowania stref czystych.
Kim był Coulter?
Pod koniec lat 40 XX wieku Wallace H. Coulter pracując nad aparatem do liczenia
komórek krwi, wynalazł metodę liczenia i pomiaru rozmiaru cząstek w przepływającym
strumieniu cieczy. Zasada Coulter’a (Electrical Sensing Zone) stała się podstawą do
tworzenia cytometrii przepływowej i na zawsze zmieniła świat diagnostyki medycznej
oraz biotechnologii. W ciągu ostatnich 70 lat Metoda Coulter’a wykorzystywana była do
charakteryzowania tysięcy różnych biologicznych i niebiologicznych materiałów takich
jak: komórki, pigmenty, tonery, żywność, leki, materiały ścierne i wybuchowe, minerały,
gleby i gliny, metale i wiele innych.
Za co nas cenią?
Za jakość rozwiązań ściśle dopasowanych do potrzeb klienta, dzięki którym praca staje
się efektywna i przynosi wymierne korzyści.

Firma ITS Science Sp. z o.o. Sp. K. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu
o certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.
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NOWY

LS 13 320 XR

ANALIZATOR WIELKOŚCI CZĄSTEK METODĄ DYFRAKCJI LASEROWEJ

RÓŻNICA, KTÓRĄ MOŻESZ ZMIERZYĆ

LS 13 320 XR – najnowszy analizator marki Beckman Coulter do pomiaru wielkości cząstek metodą
dyfrakcji laserowej. LS 13 320 XR dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie
wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii pomiaru intensywności
rozpraszania światła przy zmiennej polaryzacji fali (PIDS), umożliwiającej analizę w wysokiej
rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym.

WYKRYWANIE NAJMNIEJSZYCH RÓŻNIC
W ROZMIARACH I KSZTAŁCIE CZĄSTEK
 Zakres pomiarowy: 10 nm - 3500 μm
 Dokładna i niezawodna detekcja różnych
rozmiarów cząstek w pojedynczej próbce

PRZYJAZNE, INTUICYJNE
OPROGRAMOWANIE
 Maksymalnie 3 kliknięcia wystarczą, aby
otrzymać wyniki

 Przystawka do pracy w dyspersji powietrznej,
tzw. "na sucho" - TORNADO

 Automatyczny oraz czytelny sposób podawania
wyników według kryteriów pass / fail

 Przystawka do pracy w dyspersji cieczowej, tzw.
"na mokro" - ULM

ITS SCIENCE Sp. z o.o. Sp. K.
Poświętne 25B, 26-670 Pionki
+48 48 612 71 65
www.ITSscience.pl

PROSTA WYMIANA MODUŁÓW ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM, BEZ WYSIŁKU!
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CHARAKTERYZACJA CZĄSTEK
ANALIZA ROZMIARU CZĄSTEK METODĄ DYFRAKCJI LASEROWEJ

LS 13 320 XR
Jeden z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych analizatorów określających rozmiar cząstek metodą dyfrakcji
laserowej. Łatwy w obsłudze i zaprojektowany w zgodzie z ISO 13320-1 oraz FDA 21 CFR Part 11. Przy 4-wiązkowej ła
wie optycznej w połączeniu ze zmienną polaryzacją fali (technologia PIDS) oraz zaawansowanym technikom dyspersji
próbki zapewnia wysoką rozdzielczość, dokładność i powtarzalność w zakresie od 10 nm do 3500 μm.

• 132 detektory w kształcie litery X gwarantujące wiarygodne
i powtarzalne wyniki w całym zakresie pomiarowym bez potrzeby predefiniowania rozkładu próbki przed pomiarem,

• Ochrona układu optycznego przed uszkodzeniem – nie ma
potrzeby wyjmowania szkieł celi pomiarowej w celu ich
umycia,

• Dyfrakcja laserowa wzbogacona o technologię pomiaru intensywności rozpraszania światła przy zmiennej polaryzacji fali (PIDS).
• 36 dodatkowych punktów pomiarowych zapewnia empiryczny
dowód na występowanie lub brak cząstek nanometrycznych
w próbce,
• Wygoda i oszczędność czasu dzięki zautomatyzowanym pomiarom (procedury pomiarowe zapewniające np. automatyczne osiowanie, pomiar tła czy płukanie przed i po pomiarze),

• Pobór całej objętości próbki w zakresie od miligramów do
gramów oraz kontrola poziomu obskuracji podczas jednego
pomiaru sprawiają, że nie trzeba wykonywać kilku powtórzeń
tej samej próbki oszczędzając cenny czas,

• Powtarzalne wyniki dzięki automatycznemu dokowaniu modułów dyspergujących w ławie optycznej oraz celi pomiarowej
zawsze w tej samej pozycji,

• „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu,
że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem
z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub
blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.

LS 13 320 XR z przystawkami ULM oraz TORNADO

Metoda pomiarowa:

Dyfrakcja laserowa - rozpraszanie światła z detekcją od małych do szerokich kątów
wraz z dodatkową technologią PIDS (technologia pomiaru intensywności rozpraszania
światła przy zmiennej polaryzacji fali).
Analiza światła spolaryzowanego pionowo i poziomo pod sześcioma różnymi kątami,
przy wykorzystaniu trzech dodatkowych długości fal.
Pełna implementacja zarówno teorii Fraunhofera, jak i teorii Mie.

Zakres pomiarowy:

10 nm - 3500 μm

Układ detekcyjny:

132 detektory w kształcie litery „X”

Zgodność:

•
•
•
•

ISO 13320;
CFR 21 Part 11;
EU EMC Directive 2014/30/EU;
CISPR 11:2009/A1:2010 - PN-EN 55011:2016-05
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CHARAKTERYZACJA CZĄSTEK
ANALIZA ROZMIARU I LICZBY CZĄSTEK METODĄ COULTERA®

Multisizer 4E COULTER COUNTER®
Wszechstronny analizator określający liczbę i rozmiar cząstek w zakresie od 0,2 μm do 1600 μm. Jego wysoka rozdzielczość i dokładność sprawiają, że jest idealnym narzędziem do zastosowań przemysłowych i biologicznych oraz
w pracach badawczo-rozwojowych.
Metoda pomiarowa:

Electrical Sensing Zone (ESZ) znana jako Zasada Coultera®

Zakres pomiarowy:

Średnica: 0,2 μm - 1600 μm; objętość od 0,004 μm3 do 2,14 x 109 μm3

Rozdzielczość:

Aż do 400 kanałów

Zgodność:

ISO 13319; CFR 21 Part 11

Apertury:

10, 20, 30, 50, 70, 100*, 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1000, 2000 μm
(średnica)
*w zestawie z aparatem

Wybrane zastosowania:

Badania i rozwój

Kontrola jakości

Biologia komórkowa:

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny:

- komórki macierzyste;

- monitorowanie skuteczności filtracji;

- białe i czerwone komórki krwi;

- liczenie cząstek nierozpuszczalnych w cieczach

- komórki tłuszczowe;

(USP 787 – alternatywa dla liczników obskuracji);

- mitochondria;

- monitorowanie bioprocesów;

- komórki roślinne;

- kontrola dużych skupisk protein;

- komórki bakteryjne oraz fitoplankton;

- kontrola stężenia mikropęcherzyków.
Przemysł spożywczy i piwowarski:

- komórki grzybów i drożdży oraz wiele innych.
Mikrobiologia:

- kontrola produkcji aromatów smakowych (emulsje,

- bakterie;

ekstrakty);

- pleśnie;

- kontrola stężenia drożdży;

- drożdże;

- monitorowanie cząstek stałych w napojach i koncentratach.
Przemysł chemiczny i nanotechnologie:

- grzyby;
- zarodniki;

- nanocząstki półprzewodnikowe;

- pełzaki (ameby).

- koloidalne nanocząsteczki metali;

Fykologia:

- tonery (ASTM F751-83, ASTM F577-83);

- fitoplankton:

- materiały ścierne (ANSI B74.12, ASTMC690-09)

- algi,

- kosmetyki, emulsje, pigmenty, granulaty, proszki.

- okrzemki,
- cyjanobakterie,
- sinice;
- formy diploidalne vs triploidalne.
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CHARAKTERYZACJA CZĄSTEK
ANALIZA ROZMIARU I LICZBY CZĄSTEK METODĄ COULTERA®

Zasada Coultera®
Pod koniec lat 40. XX wieku Wallace H. Coulter opracował metodę liczenia i pomiaru rozmiaru cząstek przy wykorzystaniu pomiarów impedancji (oporności). Metoda była początkowo wykorzystywana do liczenia komórek krwi, ale
wkrótce pojawiły się nowe zastosowania, które pokazały, że można szybko i dokładnie liczyć prawie każdy rodzaj
cząstek.
W ciągu ostatnich ponad 70 lat koncepcja ta - znana jako Zasada Coulter’a - była wykorzystywana do scharakteryzowania wielu tysięcy różnych biologicznych i niebiologicznych materiałów, takich jak: pigmenty, tonery, żywność, materiały ścierne, leki, materiały wybuchowe, glina, minerały, metale i wiele innych. Świadczy o tym ponad 100 000 zainstalowanych urządzeń z rodziny Liczników Coultera oraz ponad 7000 doniesień naukowych z różnych gałęzi nauki.
Podstawą działania Zasady Coultera, znanej również jako Electrical Sensing Zone (ESZ) i opisanej w normie ISO 13
319, jest rejestrowanie zmian rezystancji układu wywołanych przepływem cząstek przez aperturę (rys.1). Apertura to
szklana rurka, w dolnej części której obecny jest otwór o określonej, znanej średnicy, a ona sama umieszczona jest
pomiędzy układem elektrod. Taki układ - zanurzony w słabym elektrolicie - posiada swoistą, charakterystyczną dla
danego elektrolitu „sferę wykrywania” (ang. Sensing Zone”).

Rys. 1. Schemat przepływu cząstki przez aperturę

Cząstki zawieszone w roztworze słabego elektrolitu są za pomocą pompy zaciągane i przepływają przez aperturę.
Każda cząstka przechodząc przez aperturę wypiera własną objętość cieczy, zmieniając chwilowo rezystancję układu.
Ta zmiana wytwarza niewielki, ale proporcjonalny przepływ prądu do wzmacniacza, który przekształca fluktuację prądu w impuls napięciowy - wystarczająco duży, aby mógł być dokładnie zmierzony (rys. 2).

O - stała rezystancji elektrolitu; ΔR – zmiana rezystancji; A – powierzchnia przekroju apertury; V- objętość cząstek.

Zasada Coultera zakłada, że amplituda tego impulsu jest wprost proporcjonalna do objętości cząstki, która go
wytworzyła.

Rys. 2. Schemat generowania impulsu podczas przejścia cząstki przez

Rys. 3 - Schemat pracy analizatora serii Multisizer

aperturę
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CHARAKTERYZACJA CZĄSTEK
ANALIZA ROZMIARU CZĄSTEK METODĄ DYNAMICZNEGO ROZPRASZANIA
ŚWIATŁA (DLS)
W dziedzinie charakteryzacji cząstek odróżniamy się od innych.
Ponieważ cenimy czas naszych klientów i nie chcemy, aby tracili go na zbędne, mało produktywne czynności, takie jak
choćby czyszczenie szkieł celi pomiarowej, wymagamy od naszych analizatorów funkcjonalności ułatwiających pracę
użytkownikom, niezawodności oraz najwyższej jakości pomiaru. Wspierając pracę naszych klientów osiągamy efekt
synergii, potwierdzając prawdę, że inwestycja w jakość zawsze się opłaca.

DelsaMax Series
Reprezentujący nową generację instrumentów analizator, pozwalający najszybciej na rynku określać rozmiar cząstek
submikronowych przy użyciu dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz dokonywać pomiaru ruchliwości elektroforetycznej (potencjału Zeta) z wykorzystaniem fazowej analizy światła rozproszonego (PALS).

• Jednoczesny pomiar rozmiaru nanocząstek i potencjału zeta
dzięki dwóm niezależnym detektorom,
• Pomiar w czasie już od 1 sekundy dzięki 32-elementowemu
układowi detekcyjnemu,
• Ultra-małe objętości już od 1 μl dla oszczędności badanego
materiału,
• Eliminacja pęcherzyków powietrza przy pomiarach potencjału
zeta przez zastosowanie nadciśnieniowego systemu sprężania
próbki,
• Integracja z systemami HPLC Agilent jako rozszerzenie
aplikacyjne zestawu pomiarowego.

DelsaMAX PRO

Metoda pomiarowa:

DLS (ang. Dynamic Light Scattering) - Rozmiar
MW-PALS (Massively Parallel - Phase Analysis Light Scattering) – Potencjał Zeta

Zakres pomiarowy:

0,4 nm – 10 000 nm (rozmiar)

Układ detekcyjny:

fotodioda lawinowa (APD) dla DLS pod kątem 168o
31 silikonowe diody PIN dla Potencjału Zeta w zakresie kątowym od 4° do 15°
45 μl – kuweta kwarcowa (wielkość);

Objętość próbki:

2,5 ml - kuweta jednorazowa (wielkość);
170 μl - kuweta przepływowa (wielkość i Z-potencjał);
60 μl – kuweta zanurzeniowa „Dip Cell” (Z-potencjał);

Czas pomiaru:

Od 1 s
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FARMAKOPEALNE LICZENIE CZĄSTEK
W kontroli jakości produktu kluczową kwestią jest spełnienie wymagań farmakopealnych w zakresie obecności cząstek
stałych w preparatach do iniekcji – ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.

HIAC 9703+
Automatyczny licznik HIAC 9703+ został zaprojektowany tak, aby był prosty w obsłudze i intuicyjny, a jednocześnie
zapewniał najwyższe standardy farmakopealne.
• Predefiniowane, zabezpieczone testy farmakopealne dla ułatwienia pracy i bezpieczeństwa pomiaru;
• Raportując wynik automatycznie określa zgodność z wymaganiami farmakopealnymi (EP/USP/JK/KP) dla ułatwienia interpretacji
wyniku;
• Bezpieczeństwo danych elektronicznych poprzez spełnienie wymagań CFR 21 Part 11 w zakresie kont użytkowników, kontroli
dostępu, audit trial czy automatycznych kopii (backupów) i archiwizacji danych pomiarowych;
• Pomiar 4 powtórzeń już w 1 ml dla oszczędności próbki (rekomendacja USP 788);
• Alarm kontaminacji sensora i obecności pęcherzyków - szybkie wychwytywanie zagrożeń mających wpływ na wynik analizy;
• Ulokowanie sensora na zewnątrz licznika pozwala w skuteczny sposób zabezpieczyć próbkę podczas pomiaru prowadzonego pod
komorą laminarną (rekomendacja USP 787).

Uchwyt do pomiaru próbek
o małych objętościach

HIAC 9703+

Metoda pomiarowa:

Blokowanie wiązki lasera

Zakres pomiarowy:

0,5 do 600 μm (zależny od sensora)

Kanały pomiarowe:

18 w pełni konfigurowalne

Objętość próbki:

Pomiar już w 1 ml

Prekonfigurowane testy na zgodność z wymaganiami:

EP 2.9.19; USP <787>, <788>, <789; JP <11>, <24>; KP <52>

Wymagania:

ISO 21501; 21 CFR PART 11

ANALIZA TOC
POMIAR LABORATORYJNY ORAZ ONLINE
Pomiar ogólnego węgla organicznego (ang. Total Organic Carbon - TOC) pozwala na bieżąco i w prosty sposób monitorować pracę oraz efektywność systemów uzdatniania wody. Doskonale sprawdza się również w procesie walidacji
czyszczenia, będąc metodą szybszą, bardziej ekonomiczną i mniej wymagającą niż HPLC. Oferujemy wysoką jakość
urządzeń, wiarygodne wyniki, niskie koszty analiz, oraz pełną zgodność z wymaganiami farmakopealnymi.

PAT 700
Wszechstronny i niezawodny analizator TOC w trybie online lub offline. W pełni utlenia każdą próbkę, aby uzyskać jak
najdokładniejszy wynik TOC, zgodny z wytycznymi EP 2.2.44.
• Wiele zastosowań jednego analizatora: pomiary online - jedno
i dwustrumieniowe, pomiary offline, na pętli, w laboratorium,
w trybie CIP, z autosamplerem zewnętrznym lub wbudowanym,
• Pomiar: TOC, przewodności/oporności, temperatury jednocześnie,
• Dwie zintegrowane lampy UV – główna i rezerwowa – ciągła
praca przez cały rok i wysoki poziom bezpieczeństwa
pomiarów,
• Wbudowany autosampler na cztery fiolki – szybkie i proste
pomiary offline,
• Automatyczny przechwyt próbki poza ustawionym limitem
TOC, do późniejszego zbadania w laboratorium,

• Pomiar przewodności zgodny z UPS 645 – kalibracja za
pomocą zewnętrznego opornika NIST, analizator może służyć
jako konduktometr,
• Technologia RFID – identyfikacja próbek poprzez fale radiowe,
• Włącz i analizuj – błyskawiczna instalacja, prosta obsługa,
przyjazne menu, mobilność,
• Ekstremalnie niskie koszty eksploatacji – do regularnej
wymiany tylko dwie lampy UV raz na rok,
• Zgodność z 21 CRF Part 11 w cenie urządzenia,
• Intuicyjna obsługa poprzez zintegrowany, kolorowy panel
dotykowy.

PAT 700

Zakres pomiarowy TOC:

0,5 ppb – 2000 ppb

Zakres pomiarowy przewodności:

0,05 μS/cm do 150 μS/cm

Metoda utleniania oraz metoda detekcji:

Lampa UV, metoda konduktometryczna

Zgodność:

USP <643>, USP <645>, JP 16, EP 2.2.44
21 CFR część 11

Dwie lampy UV dla zwiększenia bezpieczeństwa pomiarów

TAK

i wydłużenia czasu pracy do 12 miesięcy:
Przechwyt próbki poza limitem do zbadania w laboratorium
wykonywany automatycznie:

TAK

Stabilność kalibracji, wymiana materiałów eksploatacyjnych:

12 miesięcy

Tryby pracy:

Online – jedno i dwustrumieniowy, offline z wbudowanym lub
z zewnętrznym autosamplerem, CIP
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ANALIZA TOC
POMIAR LABORATORYJNY ORAZ ONLINE

QbD 1200
Zaprojektowany tak, aby ułatwić wykonywanie testów
w sposób powtarzalny i dokładny, analizator TOC
QbD 1200 zapewnia wysoką wydajność przy niskim
koszcie eksploatacji, wymagając tylko jednego przeglądu
serwisowego rocznie.
• Bezpośredni pomiar węgla organicznego w technologii całkowitego utleniania – zgodność z USP, EP, JP,
• Szeroki zakres pomiarowy: od 0,4 ppb do 100.000 ppb,
• Menu w języku polskim obsługiwane poprzez duży, 10-calowy
ekran dotykowy w formie tabletu,
• Pełna zgodność z 21 CFR Part 11 w standardzie – bez dodatkowych kosztów, licencji i nakładek,
• Niskie koszty eksploatacji – przygotowywanie odczynnika samodzielnie bądź zakup gotowego – wolny wybór użytkowników,
• Kompletna autodiagnostyka przed pomiarem każdej próbki –
całkowita pewność wyniku,
• Autosampler na 64 fiolki sterowany przez analizator –
bez potrzeby zakupu zewnętrznego PC i wykonywania
czasochłonnych
i
kosztownych
walidacji
systemów
skomputeryzowanych,
• Odczytywanie kodów kreskowych identyfikujących próbki
– błyskawiczne wprowadzanie danych nawet przy bardzo
dużej ilości próbek,
• Autooczyszczanie linii poboru próbki – brak efektu przeniesienia (Carry-over-Effect),

QbD 1200

• Kalibracja wielopunktowa w około 90 minut,
• Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja – nowa jakość
w laboratorium.

Zakres pomiarowy TOC:

0.4 ppb – 100 000 ppb

Metoda utleniania oraz metoda detekcji:

Lampa UV + nadsiarczan, detektor NDIR

Zgodność:

USP <643> (w tym woda sterylna SST), JP-16 <2.59>, EP <2.2.44>, IP,
CP, KP, US EPA 5310c,
21 CFR część 11,
wytyczne ICH dla walidacji instrumentu, w tym: dokładność, precyzja,
LOD, LOQ, liniowość, zakres, specyficzność, odporność

Bezpośredni pomiar TOC/NPOC:

TAK

Pełna autodiagnostyka przed pomiarem każdej próbki:

TAK

Stabilność kalibracji, wymiana materiałów
eksploatacyjnych:

(raz na) 12 miesięcy
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ANALIZA OZONU I TLENU
Ozonowanie jest efektywną oraz ekonomiczną metodą dezynfekcji wody, alternatywną wobec sanityzacji termicznej,
pozwalającą na utrzymanie właściwych parametrów wody, a przy tym znacznie tańszą w użyciu. Do dezynfekcji ozonem konieczne jest dokładne i wiarygodne określanie stężenia ozonu w wodzie.
Monitorowanie poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie jest niezwykle istotne w przebiegu procesów: od produkcji
piwa czy napojów bezalkoholowych, poprzez produkcję półprzewodników i systemy chłodzenia reaktora w elektrowniach jądrowych.

ORBISPHERE C1100
Sensor Orbisphere C1100 - to urządzenie zapewniające niezrównaną dokładność i precyzję pomiarów poziomu ozonu
w wodzie bez dryftu zera. Gwarantuje możliwość pomiaru stężenia ozonu poniżej 1 ppb. Jest dostarczany wraz ze świadectwem kalibracji.
• Poziom detekcji wynosi 0,6 ppb, a dokładność ±0,4 ppb przy
wartości 5 ppb;
• Wyjątkowa
konstrukcja
z
platynowym
pierścieniem
zabezpieczającym, zapobiegająca generowaniu fałszywych
sygnałów pochodzących z elektrolitu;
• Stabilna praca bez dryftu zera;
• Nie więcej niż 2 konserwacje/kalibracje rocznie;
• Sensor dostarczany jest z identyfikowalnym certyfikatem
walidacji za pomocą wzorca ±0,5%.

Orbisphere C1100

Zakres pomiarowy

0 ppb - 50 ppm O₃

Zakres temperatury próbki

Od -5 do 45 °C

Czas odpowiedzi:

30 s

Dokładność:

± 0,4 ppb lub ±5%, zależnie od tego, która wartość jest większa

Powtarzalność:

± 0,4 ppb lub ±5%, zależnie od tego, która wartość jest większa

Przepływ próbki:

350 mL/min

ORBISPHERE A1100
Sensor tlenu Orbisphere A1100 to najnowsze osiągnięcie producenta znanych i sprawdzonych czujników
elektrochemicznych (EC) serii Orbisphere. Zaprojektowany z myślą o monitorowaniu przebiegu procesów, jak i analizie
laboratoryjnej fazy ciekłej lub gazowej tlenu.
• Szybkie wykrywanie zmiany parametrów procesu;
• Bardzo krótki czas reakcji (do 7,2 s);
• Wymiana czujnika w ciągu trzech minut za pomocą gotowego
do użycia, napełnionego kartridża;
• Zgodność z ATEX;
• Wytrzymały i odporny - praca możliwa również w trudnych
warunkach chemicznych, w tym odporność na proces CIP i
ciśnienie do 100 barów.

Orbisphere A1100

0,1 ppb - 400 ppm lub od 0,25 Pa do 5000 kPa

Zakres pomiarowy

(w zależności od modelu i wyposażenia)

Zakres temperatury próbki

Od -5 do 95°C (w zależności od modelu i wyposażenia)

Czas odpowiedzi:

Od 7,2 s do 2,5 min (w zależności od modelu i wyposażenia)

Dokładność:

±1 % odczytu lub ± niższy zakres, którakolwiek z wartości jest wyższa

Przepływ próbki:

Od 25 ml/min do 180 ml/min (w zależności od modelu i wyposażenia)
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ANALIZA OZONU I TLENU
ORBISPHERE 410/510
Sterowniki Orbisphere 410 i 510 współpracujące z sensorami ozonu oraz tlenu Orbisphere C1100 i A1100 zapewniają
precyzyjne monitorowanie przebiegu procesu, uzyskanie dokładnych, powtarzalnych wyników pomiarów oraz umożliwiają rozbudowane zarządzanie danymi.
Urządzenia te są przeznaczone do zastosowań w naukach przyrodniczych, do monitorowania procesu w branży farmaceutycznej, energetyce, produkcji napojów, przemyśle chemicznym i w oczyszczalniach ścieków.

• Wysoki poziom dokładności pomiaru i szybki czas reakcji umożliwiają niezawodne i skuteczne monitorowanie procesu;
• Prosta w obsłudze, intuicyjna nawigacja po oprogramowaniu;
• Kolorowy ekran dotykowy w obudowie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65, dzięki której Orbisphere 410/510
to urządzenia o wytrzymałej konstrukcji, odpowiednie do pracy w środowisku przemysłowym;
• Przechowywanie do 10.000 pomiarów, ostatnich 1000 działań operatora i danych z ostatnich 50 kalibracji.

Orbisphere 410/510

Pomiary:

Rozdzielczość, dokładność i czas reakcji są określane przez czujnik

Zakres temperatury pracy:

Od -5 do 40 °C lub 50 °C (w zależności od modelu)

Ochrona hasła:

5 poziomów autoryzowanego dostępu do konfiguracji i zarządzania danymi

Materiał:

Stal nierdzewna/ Aluminium (w zależności od modelu)

Wyświetlacz:

Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT

Interfejs użytkownika:

Dane wyświetlane na ekranie dotykowym: stężenie, wykres trendów,
diagnostyka, stan alarmu, statystyka

13

ANALIZA KOMÓREK
LICZENIE, OKREŚLANIE ROZMIARU I ŻYWOTNOŚCI KOMÓREK
Trudno przecenić znaczenie analizy, liczenia, określania rozmiaru i żywotności komórek. Zarówno w sprawach małych,
jak i w dużych: przy rutynowym podejmowaniu decyzji odnośnie wdrażanej terapii, a także przy przeprowadzaniu
badań mających na celu doprowadzić do przełomowego odkrycia w medycynie - dokładność i precyzja na poziomie
komórkowym są niezwykle istotne.
Specjaliści, badacze i naukowcy mogą liczyć na nasze urządzenia, gdyż – podobnie jak oni – mamy obsesję na punkcie
małych rzeczy. Ponieważ małe rzeczy prowadzą do wielkich odkryć.

Vi-CELL XR
W pełni zautomatyzowana cyfrowa analiza komórek: począwszy od pobierania próbek, poprzez mieszanie z odczynnikami, rozcieńczanie, aż do analizy, czyszczenia
i dezynfekowania, pozwalająca eliminować błędy operatorów w trakcie całego procesu: od etapu przygotowania
próbki do interpretacji uzyskanych wyników.
• Dwa urządzenia w jednym:
– stacja do przygotowywania próbki,
– analizator ilości, żywotności i koncentracji,
• Automatyzacja konwencjonalnej techniki określania żywotności komórek metodą wybarwiania błękitem trypanu,
• Dokładne i precyzyjne określanie stężenia i żywotności komórek, wykluczenie zmienności związanej z manualnym przygotowaniem próbki i liczeniem komórek,
• Obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym dzięki automatycznie ogniskowanej kamerze,
• Najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy: asystent operatora
monitorujący koncentrację, poziom zapełnienia zbiornika na
odpady, automatycznie uruchamiający procedurę czyszczenia i dezynfekcji,
• Raportowanie wyników na podstawie domyślnych lub samodzielnie zdefiniowanych algorytmów klasyfikacji komórek,
• Obiektywne i powtarzalne wyniki - tworzenie i zapisywanie
procedur pomiarowych SOP, dzięki czemu pomiary są wyko-

Vi-Cell

nywane zawsze z użyciem tych samych nastawień,
• Zgodność z wymaganiami farmakopealnymi, GMP oraz 21
CFR part 11.

Technologia obrazowania:

Auto-ogniskowana kamera CCD, Firewire;
obraz video w kwarcowej celi przepływowej

Czas analizy:

< 2,5 min

Minimalna objętość próbki:

0,5 mL

Rozdzielczość cyfrowa:

1394 x 1040

Zakres pomiarowy:

2 µm - 70 µm

Zakres stężeń:

5 x 10^4 to 1 x 10^7 komórek/mL

Autosampler:

12-pozycyjna karuzela z automatycznym rozpoznawaniem pozycji
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ANALIZA KOMÓREK
LICZENIE, OKREŚLANIE ROZMIARU I ŻYWOTNOŚCI KOMÓREK

Vi-CELL MetaFLeX
Urządzenie do analiz wielu parametrów bioreakcji. Idealnie sprawdza się w prowadzeniu hodowli komórkowych
zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Ponieważ nie wymaga częstego serwisowania oraz cechuje się
zaskakująco niewielkimi gabarytami - jest to wygodne rozwiązanie badawcze pozwalające wykonywać bioanalizy
szybko i dokładnie, przy zachowaniu optymalnego środowiska, niezbędnego dla wzrostu hodowanych komórek.

• Tylko 65 μl próbki, by wyznaczyć kluczowe parametry
w hodowli komórkowej,

Metaflex

• Wyniki w mgnieniu oka: już tylko 35 sekund wystarczy na
ocenę kondycji namnażanych komórek,
• Wydajność 44 próbki/h,
• Wygodne podawanie próbki strzykawką, on-line, z fiolki lub
z innego dowolnego naczynia,
• Automatyczne otwieranie i zamykanie komory podawania
próbki,
• Auto-kalibracja bez konieczności
wzorców i odczynników,

zakupu

dodatkowych

• Integralność danych i zgodność z 21 CFR part 11,
• Interfejs pozwalający na automatyzację procesów pomiarowych i przesył danych.

Metoda pomiarowa:

Radiometryczna kaseta z sensorami, równoczesny pomiar 9 parametrów

Objętość próbki (wszystkie parametry):

65 μL

Czas pomiaru (wszystkie parametry):

35 sec

Parametr

Jednostka

Zakres pomiarowy

pH

skala pH

6,3 - 8,0

mmHg, Torr

5 - 250

kPa

0,67 – 33,3

mmHg, Torr

0 - 800

pCO2
pO2
cK+
cNa+

cCa2+

cCl-

cGlu

cLac

kPa

0 - 107

mmol/L

0,5 - 25

meq/L

0,5 - 25

mmol/L

7 – 350

meq/L

7 – 350

mmol/L

0,1 – 9,99

meq/L

0,2 – 19,98

mg/dL

0,4 – 40,04

mmol/L

7- 350

meq/L

7 - 350

mmol/L

0 – 60

mg/dL

0 – 1081

g/L

0 – 10,81

mmol/L

-0,1 – 31

meq/L

-0,1 – 31

mg/dL

-1 - 279

g/L

-1 - 279
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LICZENIE CZĄSTEK W POWIETRZU ORAZ W CIECZACH
Zapewnienie parametrów czystości środowiska i mediów jest istotne dla wielu naszych klientów, dlatego dostarczamy
im wiodącą technologię zliczania cząstek.
Liczniki cząstek w powietrzu i w cieczach MET ONE i HIAC - uznane za złoty standard od 1976 roku – wykorzystywane
są na całym świecie w różnych zastosowaniach: od produkcji farmaceutycznej i elektronicznej, poprzez produkcję ropy
i gazu aż do badań w przemyśle lotniczym.

LICZENIE CZĄSTEK W POWIETRZU

PRZENOŚNE LICZNIKI CZĄSTEK W POWIETRZU
Met One 3400
Przenośny licznik cząstek w powietrzu zaprojektowany specjalnie do monitorowania i kwalifikacji pomieszczeń czystych.

• Pełna zgodność z normami ISO 14644-1 i ISO 21501-4
– dokładność i powtarzalność,
• Opcja wydruku danych pomiarowych do zabezpieczonego
PDF,
• Kreator raportu oraz kreator testu klasy czystości zgodny
z obowiązującymi normami ISO i GMP,
• Akcesoria umożliwiające np. pomiar cząstek w sprężonych
gazach czy skanowanie filtrów HEPA,
• Zgodność z 21 CFR part 11 - zabezpieczony dostęp i transfer
danych,
• Intuicyjny interfejs,
• Wydłużony czas działania poprzez zastosowanie podwójnych
akumulatorów,
• Wiele opcji komunikacji i przesyłu danych - sieć bezprzewodowa, Ethernet, USB,
• Opcjonalnie pompa o wydajności 100 L/min – 1 m³ w około
10 minut.

MET ONE 3400

Parametry pomiarowe:

6 (opcjonalnie 8) kanałów mierzących już od 0,1 µm (model 3411)

Przepływ:

Trzy opcje natężenia przepływu: 28,3 LPM (1 CFM),
50 LPM (1,77 CFM), 100 LPM (3,53 CFM)

Źródło światła:

Long Life Laser™ dioda laserowa z potwierdzonym średnio 10-letnim okresem stabilnego
i bezawaryjnego działania.

Funkcjonalność:

• Pomiary w trybie poboru pojedynczych prób, cykli pomiarowych, pomiaru ciągłego.
• Kreator testu klasy czystości zgodny z aktualnymi wytycznymi norm ISO 14644, EU GMP Annex 1 i inne.
• Akcesoria umożliwiające skanowania filtrów HEPA oraz pomiaru cząstek w sprężonych gazach.

Dokładność pomiaru:

Pełna zgodność z ISO 21501

Zasilanie:

Sieciowe i bateryjne – wydłużony czas pracy dzięki podwójnym kieszeniom baterii.
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LICZENIE CZĄSTEK W POWIETRZU
ZDALNE LICZNIKI CZĄSTEK W POWIETRZU
MET ONE 6000, 6000P i 7000
Liczniki cząstek w powietrzu MET ONE reprezentują najnowocześniejszą generację urządzeń monitorujących w czasie
rzeczywistym ilość cząstek w pomieszczeniach czystych przy aseptycznej produkcji leków. Zapewniają zgodność
z normą ISO 14644 oraz ISO 21501.

• Stały pomiar w systemie RMS/FMS,
• Dwu lub czterokanałowe liczniki mierzące już od 0,3 μm
z przepływem 0,1 lub 1,0 CFM,
• Prosta konfiguracja,
• Wiele opcji komunikacyjnych,
• Łatwa integracja z każdym systemem FMS,
• Wysoka jakość wykonania,
• Potwierdzona długa żywotność diody laserowej,
• Wbudowany czujnik przepływu.

MET ONE 6000

MET ONE 6000P

Parametry pomiarowe:

2 (opcjonalnie 4) kanały pomiarowe mierzące od 0,3 µm

Przepływ:

0,1 lub 1,0 CFM z pompą zewnętrzną lub wbudowaną (model 6000P)

Źródło światła:

Long Life Laser™ dioda laserowa z potwierdzonym średnio 10-letnim okresem stabilnego
i bezawaryjnego działania

Funkcjonalność:

Pomiar on-line w systemach monitorowania FMS/RMS.
Kompatybilność komunikacyjna z większością systemów.
Wbudowany czujnik przepływu.

Dokładność pomiaru:

Pełna zgodność z ISO 21501

RĘCZNE LICZNIKI CZĄSTEK W POWIETRZU
Met One HHPC+
Ręczne liczniki serii HHPC+ upraszczają rutynowe monitorowanie pomieszczeń czystych.
• Idealne do użytku w małych przestrzeniach,

MET ONE HHPC+

• Lekka budowa (0,7 kg) i małe wymiary umożliwiające obsługę jedną ręką,
• Szybkie sprawdzanie i potwierdzanie parametrów czystości
w kontrolowanych pomieszczeniach,
• Łatwy w odczytywaniu wyświetlacz o dużej rozdzielczości,
w pełni konfigurowalny, dzięki czemu wyświetla tylko pożądane dane,
• Transfer danych do Excela może odbywać się przez złącze
USB (bezpośrednio na PC, lub na Pendrive) lub Ethernet. Nie
są wymagane dodatkowe sterowniki czy oprogramowanie.

Zakres pomiarowy:

0.3 μm – 10 μm zgodnie z ISO 14644-1
(FS 209E) standard przemysłowy.

Liczba kanałów:

W zależności od modelu 2, 3 lub 6

Przepływ:

0,1 CFM (2,83 LPM)

Funkcjonalność:

Rutynowa kontrola parametrów czystości powietrza.
Niska waga, długi czas pracy na baterii, prosty transfer danych.
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LICZENIE CZĄSTEK W CIECZACH
HIAC 8011+
Laboratoryjny analizator do liczenia cząstek w cieczach.
• Eliminacja pęcherzyków powietrza przez sprężanie próbki dla
wiarygodnego pomiaru,
• Oszczędność czasu na rozcieńczaniu próbek
szerokiemu zakresowi lepkości aż do 425 cSt,

dzięki

• Przyspiesza pracę raportując wynik według dostępnych
standardów: ISO, NAS, SAE, NAVAIR, DEFSTAN, GOST, ASTM,
User-specified, Counts/ml, Raw counts,
• Próbkowanie przy użyciu 1 przycisku; wyniki w czasie
krótszym niż 60 sekund,
• Przegląd i kalibracja licznika na miejscu pracy u użytkownika
dla oszczędności czasu i pieniędzy.

HIAC 8011+

Metoda pomiarowa:

Blokowanie wiązki lasera

Zakres pomiarowy:

0.5 μm do 600 μm (zależny od sensora)

Kanały pomiarowe:
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Lepkość próbki:

1 - 425 cSt

Raportowanie:

ISO, NAS, SAE, GOST, DOD i ASTM,
User defined, Raw counts

PRZENOŚNE LICZNIKI CZĄSTEK W CIECZACH
HIAC PODS+
Przenośny licznik cząstek do analizy zanieczyszczeń stałych w płynach hydraulicznych, paliwach, olejach, glikolu
i w wodzie.

• Wbudowana pompa dla pełnej swobody mobilności i zastosowania zarówno w laboratorium, jak i w procesie (on-line),

HIAC PODS+

• Kalibracja ISO 11171 dla pełnej zgodności z najwyższymi standardami jakościowymi,
• Zakres lepkości aż do 424 cSt dla możliwie najszerszego
spektrum zastosowań: od wody, przez glikol, benzyny, po oleje syntetyczne i mineralne,
• Tryb pracy FilterCard – automatyczne określanie klasy czystości oleju w procesach filtracji wraz z alarmowaniem o osiągnięciu założonego poziomu czystości dla ułatwienia pracy
operatorowi,
• Oszczędza czas użytkownika raportując wynik według
dostępnych standardów: ISO, NAS, SAE, NAVAIR, DEFSTAN,
GOST, ASTM, User-specified, Counts/ml, Raw counts.

Tryb pracy:

Ręczny i on-line

Rozmiar kanałów:

ISO-MTD: 4, 6, 10, 14, 21, 25, 30, 50, 70 μm
ACFTD: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 μm

Kalibracja:

ISO-11171:2010, ISO-MTD , ACFTD, PSL
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LABORATORIUM KALIBRACYJNE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA I KALIBRACYJNA
Laboratorium kalibracyjne ITS SCIENCE oferuje kompleksowe rozwiązania metodologiczne dla kalibracji, przeglądów i napraw liczników cząstek w cieczach i powietrzu w zakresie standardowym, jak i w rozszerzonym, zgodnym z regulacjami ISO 21501.
Dokładność i precyzja pomiaru oraz odpowiednio przeprowadzony i udokumentowany proces kalibracji mają podstawowe znaczenie
dla procesów produkcji oraz kontroli jakości. To właśnie m.in. na podstawie wyników otrzymanych z systemów liczenia cząstek
podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu bądź wycofaniu produktu. Rozumiejąc tę wielką odpowiedzialność gwarantujemy wysoki
poziom usług świadczonych przez nasze laboratorium kalibracyjne.
Nowoczesne zaplecze techniczne, doświadczenie i profesjonalizm to fundamenty, na których zbudowaliśmy zaufanie nawet
najbardziej wymagających klientów.
Nasi inżynierowie są cyklicznie szkoleni przez ekspertów w szwajcarskich laboratoriach firmy Beckman Coulter. Nasze laboratorium
jak i inżynierowie posiadają certyfikaty producenta gwarantujące najwyższą fachowość, aktualną wiedzę oraz wsparcie techniczne
producenta.
Pracujemy przy użyciu systemu CoreCAL, zapewniającego zgodność z 21 CFR Part 11 oraz przy wykorzystaniu standardowych testów
wymaganych do wykonywania kalibracji ISO 21501.

USŁUGI KALIBRACYJNE:

• Kalibracja sond HRLD, liczników serii HIAC (8011+, 9703+), liczników serii PODS i PODS+, liczników
serii MET ONE (3400, 6000, 6000P, 7000, HHPC),
• Maintenance (czyszczenie, konserwacja).

STANDARDY / OPCJE KALIBRACJI:

PSL, Glycol, ISO-MTD, ACFTD, ISO 11171 (dostępne wkrótce), ISO 21501-2, ISO 21501-3, ISO 21501-4,
Standard Calibration.

Świadczymy wsparcie techniczne dla analizatorów marki BECKMAN COULTER, ANATEL, MET ONE, HACH, ORBISPHERE.
Oferowane przez nas produkty oraz materiały posiadają certyfikaty jakości ISO GUIDE 34, ISO 17025, UKAS.
Posiadamy wdrożony system ISO 9001:2015.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie
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