
     

 

 

 

 

 

 گرادیان ترمال سایکلر

را انجکا   تکثیر اسیدهای نوکلئیک  ندیفرا ریاثر پلت یاز تکنولوژ یریبا بهره گ PCR نیماش ای کلریدستگاه ترموسا

 نگیپیژنوتا نگ،یکلون ص،یتشخ لیاز قب یدست بعد نییپا یندهایفرا یبه راحت توانیم DNA ری. با تکثدهدیم

ها به نمونه توانیدارد. در حالت ساده همزمان م انیساده و گراد عخود انوا کلریترموسا را انجا  داد. یتوال نییو تع

شکدن زمان اعمال نمود. افزوده دما را به صورت هم نیتوان چند یم انیمشخص داد. اما در حالت گراد یدما  ی

 عیو سکر یبه خوب مریپرا یساز نهیبه لیاز قب ییندهایفرا شودیموجب م کلریترمال سا ستمیبه س انیگراد ندیفرا

  .ککاربرد را دارد نیشکتریب Annealing یدمکا یسکاز نکهیبه یبرا کلریدر ترموسا انی. عمل گرادردیصورت بگ

 ینموده و به بازار عرضکه مک دیو تول یطراحرا  PCR انیو گراد یمعمول PCR هر دو حالت زیدنا ژن تجه شرکت

 70تا  60به طور معمول بین  PCRینگ بسیار مناسب دستگاه به گونه ای است که ی  واکنش سرعت رمپ .کند

بدنکه  ،در انتخکا  مکدل با تنکوع زیساخت شرکت دنا ژن تجه PCR انیادگر هایدستگاه گیرد.دقیقه صورت می

 یتجربکه کارهکا و همچنین نر  افزار کاربری فوق العاده کاربرپسکند رمپ مناسبدارا بودن نرخ حرفه ای دستگاه، 
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 مشخصات فنی

 DENA Cycler 32 Eco DENA Cycler 32 DENA Cycler 64 DENA Cycler 96 مدل

 32x0.2 ml 32x0.2 ml 64x0.2 ml 96x0.2 ml اندازه نمونه

 100-4 دامنه دمایی
o
C 4-100  oC 4-100  oC 4-100  oC 

 oC 0.4  oC 0.4  oC 0.4   oC  0.4 دقت کنترل دما

 oC 3 oC 3  oC 3  oC 3 متوسط نرخ افزایش دما

 oC 2.5   oC 2.5  oC 2.5  oC   2.5 متوسط نرخ کاهش دما

 oC 4  oC 4  oC 4  oC 4 حداکثر نرخ تغییر دما

 at 50  oC ±0.4 at 50  oC ±0.4 at 50  oC ±0.4 at 50   oC 0.4± یکنواختی دما

 zones 4   zones 6 zones   2 - حداکثر نواحی گرادیان

 oC 10   oC 20   oC   5 - دامنه گرادیان

 Default on 105, but can دمای در  دستگاه

be variable 

Default on 105, but can 

be variable 

Default on 105, but can 

be variable 
Default on 105, but can be variable 

 بله بله بله بله حالت ترموبالک

 100 100 100 100 حداکثر تعداد گا 

 100 100 100 100 حداکثر تعداد سیکل

 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited حداکثر تعداد برنامه

LCD Display Run on computer 7" HDMI Display 7" HDMI Display 7" HDMI Display 

 دارد دارد دارد دارد USBپورت 

 17x26x40 cm 17x26x40 cm 17x26x40 cm 17x26x40 cm طول( x عرض x ابعاد )ارتفاع

 kg 8 kg 9 kg 10 kg 6.5 وزن

 C 10 - 30°C 10 - 30°C 10 - 30°C°30 - 10 دمای کارکرد

 W 400 W 600 W 800 W  250 پاور
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