
     

 

 

 

 

 

 ترمال سایکلر

تکثیور اسوی یای  نو یفرا ریواثور للت یاز تکنولوو  یریبا بهره گ PCR نیماش ای کلریدستگاه ترموسا

 لیواز قب یدست بع  نییلا ین یایفرا یبه راحت توانیم DNA ری. با تکثدی یرا انجام م نوکلئیک

 انیوسواده و گراد عخود انوا کلریترموسا را انجام داد. یتوال نییو تع نگیپی نوتا نگ،یکلون ص،یتشخ

 یمو انیومشخص داد. اما در حالت گراد یدما کییا به نمونه توانیدارد. در حالت ساده یمزمان م

ترموال  سوتمیبوه س انیوگراد ن یش ن فرازمان اعمال نمود. افزوده دما را به صورت یم نیتوان چن 

. عمل ردیصورت بگ عیو سر یبه خوب مریلرا یساز نهیبه لیاز قب یین یایفرا شودیموجب م کلریسا

دنوا  شرکت  .کاربرد را دارد نیشتریب Annealing یدما یساز نهیبه یبرا کلریدر ترموسا انیگراد

نموده و به بوازار عرهوه   یو تول یطراحرا  PCR انیو گراد یمعمول PCR یر دو حالت زی ن تجه

بوه طوور  PCRینگ بسیار مناسب دستگاه به گونه ای است که یوک واکون  سرعت رمپ .کن  یم

بوا  زیوساخت شورکت دنوا  ن تجه PCR یایدستگاه گیرد.دقیقه صورت می 70تا  60معمول بین 

و یمچنوین نورم افوزار کواربری فووا العواده  رمو  مناسوبدارا بوودن نور  ب نه حرفه ای دستگاه، 

 .  کنیتر مکاربران لذت بخ  یرا برا یمولکول یتجربه کاریا کاربرلسن 
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 مشخصات فنی

 DENA Cycler 32 Eco م ل

 32x0.2 ml ان ازه نمونه

 100-4 دامنه دمایی
o
C 

 oC  0.4 دقت کنترل دما

 oC 3 متوسط نر  افزای  دما

 oC   2.5 متوسط نر  کای  دما

 oC 4 ح اکثر نر  تغییر دما

 at 50  oC 0.4± یکنواختی دما

 - ح اکثر نواحی گرادیان

 - دامنه گرادیان

 Default on 105, but can be variable دمای درب دستگاه

 بله حالت ترموبالک

 100 ح اکثر تع اد گام

 100 ح اکثر تع اد سیکل

 Unlimited ح اکثر تع اد برنامه

LCD Display Run on computer 

 دارد USBلورت 

 17x26x40 cm طول( x عرض x ابعاد )ارتفاع

 kg 6.5 وزن

 C°30 - 10 دمای کارکرد

 W  250 لاور
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