
Biyo-Görüntüleme ve Dokümantasyon Sistemi

•  DNA Jelleri •  Boyasız Görüntüleme •  Filmler 
•  RNA Jelleri • Protein Jelleri •  Koloni Plakaları
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Yeni Nesil Biyo-Görüntüleme ve
Dokümantasyon Sistemleri

Moleküler görüntülemeleri geniş bir yelpa-
zede karşılamak için yüksek quantum 
verimine sahip CCD veya yeni nesil CMOS 
kameralar kullanmaktayız (Menşei: Avrupa). 
Monokrom bilimsel kameralar sayesinde 
hem mor ötesi (UV) hem floresan ölçüm 
yöntemlerini destekleyen çalışmalar başa-
rıyla yapılmaktadır. Fonksiyonel resim 
yakalama ve düzenleme yazılımı sayesinde 
başka bir resim işleme programına kullanıl-
madan; resim düzenleme, yazı ve sembol 
ekleme, filtreleme, çözünürlük değiştirme ve 
farklı formatlarda kayıt yapabilme imkânı 
sunularak verimlilik arttırılmıştır.    

UV ışığa kesinlikle direk olarak bakmayınız, UV 
koruyucu gözlük veya yüz koruma kalkanı 
kullanınız, çünkü UV ışık görünmese de uzun 
süre bakıldığında körlüğe varan kalıcı zararlar 
vermektedir. Bu yüzden sistemimiz kapı açıldı-
ğında milisaniyeler içerisinde UV ışığı kesen 
güvenlik sistemine sahiptir, bu sayede gözleri-
niz ve teniniz mor ötesi ışıktan korunur. En 
tehlikeli mor ötesi ışık UV-C (254nm) ışınlarıdır, 
UV-B’ye (302nm) ve UV-A’ya (365nm) göre 
çok daha tehlikelidir, bu nedenle genelde sterili-
zasyon amacıyla kullanılmaktadır.

Ergonomik Raylı Numune Çekmecesi/Tablası   

Cihazda 2 farklı aç/kapa anahtarına ve aktif 
olduğunu gösteren 2 farklı uyarı lambasına 
sahiptir, bu sayede hem Transilümiantör hem 
de Epi (üstten) uyarma (exitation) yapan ışık 
kaynakları eş zamanlı veya ayrı ayrı kullanıla-
bilir. Zaman ayarlı dijital sayacı sayesinde UV 
ışık kaynaklarını kapatmayı unutsanız bile, 
belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak 
kapanır, bu sayede lambalarınızın kullanım 
ömrü ve kameranızın sensörü uzun süre UV 
ışınlara maruz kalmaz. Ayrıca sistem kısa 
devre veya yüksek voltaj riskine karşı sigorta-
larla korunmaktadır. 

Sistem standart olarak içerisinde 302nm dalga 
boyundaki UV lambaların bulunduğu UV Transilü-
minatör ile teslim edilmektedir. Ancak Trans-UV 
(alttan) aydınlatmanın yanı sıra Qdots veya Stain 
Free (Boyasız) çalışmalar için numuneye Epi 
(üstten) ışık verebilen Epi-UV, Epi-Dual-UV ve 
Epi-LED eksitasyon opsiyonlarımız mevcuttur, bu 
opsiyonlar sayesinde jel gibi ışınları geçirmeyen 
membranlarla da çalışmak mümkün olur. EtBr, 
GelRed vb klasik boyaların yanı sıra, yine opsiyo-
nel olarak sunulan Mavi Işık veya Beyaz ışık 
dönüştürücüsü ile Safe Dyes (Güvenli Boyalar) ile 
çalışmak mümkündür. Gerektiğinde jel kesme 
işlemi için kapı açılınca UV ışığı kesen güvenlik 
mekanizması geçici olarak devre dışı bırakılabilir. 

Dokunmatik ekranlarla kullanımlara uygun olan  
           ‘Resim Yakalama’ yazılımı sayesin-
de birkaç dokunuşla hızlı ve kolay bir şekilde resim 
alınır ve kaydedilir. Fx3 modeli harici bilgisayar 
veya laptop ile kullanılırken, FxT (Touch) modeli-
miz üzerindeki dokunmatik ekranla kullanılır. 
Temel düzenleme ve kayıt fonksiyonlarının yanı 
sıra, canlı görüntü üzerine kılavuz çizgileri koyabilir, 
saturasyonu izleyebilir, pozlama süresinin otoma-
tik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. 

ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM
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Jel Görüntüleme

• Gerçek zamanlı görüntüleme

• Otomatik ve Manuel Çekim Modu    

• Türkçe ve İngilizce dil seçimi 

• Otomatik veya Manuel Pozlama Süresi ayarlama

    (milisaniye, saniye, dakika)

•  Kazanç (gain), Pozlama Süresi (exposure time),

    Gamma, Kontrast ve Yenileme hızı ayarları

Fonksiyonel ve İşlevsel Yazılım

Resim Filtreleme MenüsüŞifreli Kullanıcı Güvenliği

Resim Düzenleme Opsiyonları

Resim Renklendirme Opsiyonları

3D Görüntüleme

Analiz Programları (Opsiyonel)

 
 

 

•  Temel Resim Formatlarıyla Çalışma 
    (BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF vb.)
• Şifre korumalı kullanıcı tanımlama
•  Makale Kayıt Fonksiyonu (150/300/600 dpi)
•  Resim filtreleri 
(AVG, GAU, MED, MAX, MIN, LOG, NEG vb)
•  Renklendirme, Parlaklık ve Kontrast Ayarları
•  3D Resim görüntüleme
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•  DNA ve RNA bantlarını kullanarak molekül
    ağırlığı hesaplama, koloni veya petrilerde
    obje sayma, Western Blot ve Dot Blot
    analizleri, 2D Jel Analiz opsiyonları

•  Alan yoğunluğu (Area density) hesaplama,
   Jel skorlama, Bant bulma (Band Matching),
   Kalitatif veya Kantitatif PCR analizler

•  Dendogram (Benzerlik Haritası) ve
    Matching matrix (Benzerlik Matrisi) çizimi

•  Kullanıcı pozisyon, alınan yol, alan, hacim, pik
    genişliği, kalitesi ve kalibrasyon standardını
    izleme, veri tablolarını Ofis programlarına   
    (Word, Excel vb) aktarma
 
•  Yeni deney kayıtları oluşturma, otomatik veya
    kullanıcı tanımlı lane (şerit) ve band (bant) 
    bulma, optik yoğunluk ve floresan grafikleri 
    çizme, düzensiz ışık, düzgün olmayan jeller ve 
    kameranın düzensiz görüntü yakalama, 
    durumlarında background (Arka zemin) ayarlaması

•  Kalibrasyon kütüphanesi ile manuel veya
    otomatik olarak entegre moleküler ağırlık
    tespiti yapma, kalibrasyon eğrilerini çizme

•  Kesme kopyalama ve yapıstırma 
    fonksiyonlarını kullanarak birkaç görüntüyü 
    sentezleme ve çoklu kullanıcı tanımlama

•  Multiplex analizler, otomatik veya kullanıcı
    tanımlı DNA ve RNA markerları ile çalışma

•  Molekül ağırlık hesabı; Rf, bp veya
     miktar tespit ve değerlendirmesi

•  GLP raporlama (Parametre, işlem
    ve resimleri tek dosyada raporlama
    veya yazdırma)

•  Yazdırma Seçenekleri

•  Windows 10 (64Bit) işletim sistemi
     ile kullanıma uygundur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
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GEN-BOX Fx3/FxT Serisi

ER-FX3-A5 ER-FXT-A5

Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar Dokunmatik Ekran

Kameranın Optik Çözünürlüğü 5 MP

Piksel Çözünürlüğü 2592 x 1944 piksel

Resim Çözünürlüğü > 30 MP

Piksel Boyutu 2,2 x 2,2 μm

Sensor Boyutu 1/2,5 inç

Quantum Verimi > %62

Gri Tonlama 65536

Analog/Digital 8/16 Bit

Renk Derinliği 24/32 Bit

Pozlama Süresi 0,05 - 30 saniye

Lens Kontrol Manuel

Filtre Çekmecesi EVET

UV Zamanlayıcı EVET 
(Ayarlanabilir: 0-999 saniye/dakika/saat)

UV Güvenlik Sistemi YES 
(Kapı açıldığında UV ışıklar otomatik olarak kapanır)

UV Filtre Boyutu 20 x 20 cm 
(Transilüminatör)

UV Lamba Sayısı / Gücü 6 x 8 Watt

UV Dalga Boyu 302 nm

Emisyon Filtresi 560-600nm (Bandpass)
(Tolerans: ± 10nm, Maksimum Geçirgenlik: ≥ %90, Yüzey Kalitesi: 40/20)

Uyumlu Evrensel Boyalar;

EtBr, SYBR Safe™, SYBR Gold™, SYBR Green I & II™, SYPRO Ruby™, SYPRO  
Orange™, Coomassie Fluor™ Orange, GelGreen™, Lumitein™, GelRed™ ve benzeri 

evrensel boyalar.

Beyaz/Mavı Işık Dönüştürücüleri ile; 
SYTO dyes, YOYO-1, mGFP5, mNeon (green), FITC, Alexa™ 488, Cy2, HiLyte Fluor 

488 ve benzer evrensel boyalar görüntülenir.

Opsiyonlar

• Epi-UV (254nm, 302nm, 312nm veya 365nm, maksimum 4x8W)
• Epi-WHITE (Beyaz) 
• Epi-BLUE (Mavi)
• Opsiyonel Trans-UV Filtre Boyutu : 21 x 26 cm 
• Mavi Işık Dönüştürücü Tabla
• Beyaz Işık Dönüştürücü Tabla

UV-BOX Transillüminatörler

UV-BOX Transilüminatörler, DNA, RNA ve Protein elektroforezlerinde kullanılan jellerdeki nükleik asit bantlarını 
görüntülemek ve analiz etmek amacıyla kullanılır, görüntüleme sistemlerimizin içinde veya dışında kullanıma uygun 
olarak üretilmiştir.

UV (Ultraviolet, Morötesi) ışık kaynakları ve emisyon filtreleri ile; EtBr, SYBR Safe™, SYBR Gold™, SYBR Green I & II™, 
SYPRO Ruby™, SYPRO Orange™, Coomassie Fluor™ Orange, GelGreen™, Lumitein™, GelRed™ vb emisyona sahip 
boyalarla çalışmaya uygundur. Ayrıca opsiyonel mavi ışık kaynakları veya çeviricileri kullanılarak; SYTO boyaları, 
YOYO-1, mGFP5, mNeon (green), FITC, Alexa™ 488, Cy2, HiLyte Fluor 488 vb boyalarla çalışılır. 

Sabit veya portatif UV koruyucu kapak opsiyonlarına sahiptir.

%99,9 UV
koruma kalkanı

Son derece hassas
UV geçirgen filtre

2 Aşamalı
güvenlik sistemi

Yeni nesil
Elektronik Balastlar

Katalog No UV-6L-2020 UV-6L-2126 UV-10L-2530

Dalga Boyu 302nm 302nm 302nm

Filtre Boyutu 20x20cm 21x26cm 25x30cm

Işık Kaynakları 6x8W 6x8W 10x8W

UV Filtre Özellikleri Uzun ömür, yüksek verim, reflektörlü

Elektronik Balast Açıldığında titreme veya yan/sön yapmayan özellikte

UV Koruma kalkanı Sabit veya Portatif

Güvenlik Kullanıcı tarafından değiştirilebilen sigorta, topraklama

Gerilim 220V/240V (50Hz)

Ölçüler (g x d x y) 311x237x80 mm  331x311x80 mm 

Ağırlık (kg) 3,5kg 4kg

Opsiyonlar

Wavelengths / Protector 254nm, 312nm ve 365nm / jel dökme aparatı

imagER-W1 Beyaz (White Light) ışık dönüştürücü tabla

imagER-W2 Mavi (Blue) ışık dönüştürücü tabla

Güvenlik kapağı, zararlı UV 
radyasyonunun %99,9'unu 
engeller

Kolay jel kesme aparatı, isteğe 
bağlı UV filtre koruyucusu

Fx3/FxT
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