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EBA 200 / 200 S

Thiết kế lí tưởng cho số lượng mẫu thử thấp

EBA 200 và EBA 200S là các mẫu máy li tâm
nhỏ thiết thực cho các số lượng mẫu li tâm thấp. Chúng
được trang bị với một rotor góc 8 vị trí để giữ các ống
nghiệm có khối lượng lên đến 15 ml.

EBA 200 đạt được lực li tâm tối đa là
RCF=3,461 là điều kiện lí tưởng cho việc sử dụng trong
các hoạt động li tâm thông thường . EBA 200S mạnh
hơn với lực li tâm tối đa lên đến 6,153, được thiết kế cho
các phòng thí nghiệm để xử lí các mẫu thử khẩn cấp,
tính theo từng phút. Nó cói tốc độ li tâm cao trong thời
gian ngắn,nên plasma với số lượng các tiểu cầu thấp có
thể bị chia ra và phân tích trong vài phút .

.Nhìn vào trong buồng li tâm để thấy Rotor và các ống nghiệm chứa mẫu thử.

EBA 200 Small
centrifuge

Cat. No. 1800

EBA 200 S
Small centrifuge

Cat. No. 1802



1) Ghi chú về an toàn

!!! Không có bất kỳ yêu cầu bảo hành nào được chấp nhận nếu không thực hiện theo sự hướng dẫn

sau:

a) Các máy ly tâm phải được đặt trên mặt phẳng tốt và ổn định

b) Trước khi sử dụng máy ly tâm, chắc chắn rằng rotor có vị trí vững chắc

c) Khi máy ly tâm đang hoạt động, không được có người, các chất nguy hiểm hoặc các vật thể nằm

trong ngưỡng an toàn là 300 mm xung quanh các máy ly tâm.

d) Rotor, hệ thống treo và các phụ kiện mà có dấu vết của sự ăn mòn hoặc hư hỏng cơ khí hoặc đã

hết hạn sử dụng thì không được sử dụng nữa.

e) Các máy ly tâm sẽ không được sử dụng nếu như các buồng ly tâm có hư hại liên quan đến sự an

toàn.

f) Các rotor văng phải thường xuyên được bôi trơn để đảm bảo tính nhất quán văng  của các móc

treo.

- Trước khi vận hành máy ly tâm người sử dụng phải đọc và chú ý đến các hướng dẫn vận

hành máy. Chỉ những nhân viên đã đọc và hiểu hướng dẫn mới được phép vận hành máy.

- Cùng với các hướng dẫn vận hành và các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn,

người sử dụng cũng nên thực hiện theo các quy định chuyên môn được công nhận để làm

việc một cách an toàn và chuyên nghiệp. Các hướng dẫn hoạt động phải được đọc cùng với

các hướng dẫn khác liên quan đến công tác phòng chống tai nạn và bảo vệ môi trường dựa

trên các quy định của nhà nước mà thiết bị được sử dụng .

- Máy ly tâm là một thiết bị hiện đại với hệ số an toàn cao khi vận hành, tuy nhiên nó vẫn có

thể gây nguy hiểm cho người sử dụng nếu người đó chưa được đào tạo một cách phù hợp.

- Không được di chuyển hoặc tác động mạnh vào máy khi đang hoạt động

- Trong trường hợp lỗi hoặc thông báo khẩn, tuyệt đối không được chạm vào rotor khi nó đang

quay.

- Để tránh thiệt hại do nước ngưng tụ, khi chuyển máy ly tâm từ phòng lạnh sang phòng nóng

thì thiết bị phải để tại phòng nóng ít nhất 3 giờ hoặc chạy nóng tại phòng lạnh 30 phút trước

khi kết nối với nguồn điện.

- Chỉ các rotor hoặc các phụ kiện được phê duyệt bởi nhà sản xuất cho thiết bị này có thể sử

dụng.

- Khi ly tâm với sự phân tách lớn nhất trên phút thì mật độ của nguyên liệu hoặc hỗn hợp

nguyên liệu không được vượt quá 1,2 kg/dm3.

- Máy ly tâm chỉ có thể hoạt động khi sự cân bằng năm trong khoảng chấp nhận được.

- Máy ly tâm không được sử dụng với:

o Các nguyên liệu dễ cháy nổ

o Các nguyên liệu tạo ra nhiều năng lượng trong quá trình phản ứng với các chất.



- Nếu người sử dụng phải ly tâm chất độc hại hoặc các hợp chất ô nhiễm với chất độc hại,

phóng xạ hoặc vi sinh vật gây bệnh, họ phải có biện pháp thích hợp. Đối với các chất độc

hại, thùng chứa máy ly tâm phải có những nắp đậy đặc biệt. Trong hệ thống các ống nghiệm,

các giọt nước và hơi nước bị bị ngăn thoát ra bởi các adapter. Nếu móc của hệ thống an toàn

được sử dụng mà không có nắp thì các adapter phải được gỡ khỏi móc để tránh cho các

adapter này bị hỏng trong quá trình chạy ly tâm. Các adapter bị hỏng không được dùng để

giữ các ống nghiệm.

- Các máy ly tâm không được dùng với các chất ăn mòn cao mà có thể ảnh hưởng đến tính

toàn vẹn cơ khí của cánh quạt , móc và phụ kiện.

- Việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi những người được ủy quyền bởi nhà sản xuất.

- Các hoạt động an toàn và độ tin cậy của máy ly tâm chỉ có thể được đảm bảo nếu :

- Các máy ly tâm hoạt động theo các hướng dẫn điều hành,

- Cài đặt điện trên các mạng lưới nơi mà các máy ly tâm được cài đặt phù hợp với những

nhu cầu của quy định EN / IEC ,

- Kiểm tra theo quy định phải được thực hiện bởi chuyên gia.

2) Ý nghĩa của các ký hiệu

Biểu tượng trên máy:

Sự chú ý, khu vực nguy hiểm nói chung.

Trước khi sử dụng máy ly tâm cần đọc các hướng dẫn hoạt động và chú ý

đến các tài liệu tham khảo liên quan an toàn!

Biểu tượng trong tài liệu này:

Sự chú ý, khu vực nguy hiểm nói chung.

Biểu tượng này đề cập đến cảnh báo an toàn và chỉ ra các tình huống có thể

nguy hiểm. Việc không tuân thủ các cảnh báo có thể dẫn đến thiệt hại vật

chất và thương tích cho cá nhân.

Biểu tượng trên máy:

Đẳng thế: kết nối (kết nối PE) cho cân bằng tiềm năng, chỉ dành cho máy ly

tâm với PE (kết nối).

Biểu tượng trong tài liệu này:

Biểu tượng này đề cập đến những trường hợp quan trọng.

Biểu tượng trên máy tính và trong tài liệu này:

Biểu tượng cho nhóm riêng biệt của các thiết bị điện và điện tử theo hướng

dẫn 2002/96/EG (WEEE). Thiết bị thuộc về Nhóm 8 (thiết bị y tế).

Áp dụng tại các nước thuộc Liên minh châu Âu, cũng như ở Na Uy và Thụy

Sĩ.



3) Vận hành ban đầu

- Theo tiêu chuẩn của thiết bị thí nghiệm EN/IEC 61010-2-020, phải có một công tắc khẩn cấp

cho việc cung cấp điện riêng trong trường hợp có sự cố và được lắp đặt trong hệ thống điện

của tòa nhà. Công tắc này phải được đặt để điều khiển máy ly tâm. Tốt nhất được đặt ở ngoài

phòng nơi máy ly tâm được lắp đặt gần đó.

- Máy ly tâm phải được đặt tại nơi ổn định và bằng phẳng. Trong quá trình lắp đặt, giới hạn an

toàn cần thiết là 300mm xung quanh máy li tâm.

Khi các máy ly tâm đang chạy, không được có người, các chất nguy

hiểm hoặc các vật thể nằm trong ngưỡng an toàn là 300 mm xung

quanh các máy ly tâm.

- Không được để bất kỳ vật nào trước ống thông gió, giữ khu vực thông gió khoảng 300mm

xung quanh lỗ thông gió.

Phải chắc chắn rằng các máy ly tâm phải được kết nối theo tờ hướng dẫn

kèm theo.

- Kiểm tra xem điện áp nguồn khớp với hướng dẫn trên tấm loại.

- Kết nối các máy ly tâm với cáp kết nối đến một ổ cắm điện tiêu chuẩn

- Bật nguồn điện chuyển đổi. Chuyển đổi vị trí "Ι".

4) Đóng mở nắp máy

Mở nắp

Nắp chỉ có thể được mở ra khi máy ly tâm được bật và các rotor

không quay.

- Nắp mở lên trên, ký hiệu “L” ( nắp mở) được biểu thị trong khung hình biểu thị vòng quay
“O”

- Mở nắp

 Khi có sự cố mất điện và cần lấy mẫu li tâm ra khỏi máy, lúc này sử dụng dụng cụ đi kèm
cắm vào lỗ hổng nhỏ dưới bảng điều khiển rồi xoay vặn để mở máy.

Đóng nắp



- Không được để ngón tay giữa nắp và hộp máy

- Không được đóng nắp mạnh hoặc cưỡng ép đóng nắp

- Đóng nắp lại như bình thư ờng. Biểu tượng "_" (nắp đóng) chiếu sáng trong các chỉ số quay .

5) Các yếu tố điều khiển và hiển thị

Các phím màn hình

>RCF< RPM t/min:s

RCF START
PULSE

RPM/RCF t

SELECT STOP
OPEN

5.1

nắp đã mở.

nắp đã khóa.

Rotor đang quay.

5.2 Phím điều khiển

RPM/
RCF

t

 Nhập tốc độ ngay.

Ấn giữ phím RCF tốc độ sẽ được chuyển đổi sang lực RCF.

Phím tăng giảm tốc độ li tâm, ấn giữ để tăng nhanh tốc độ điều chỉnh

Nhập thời gian li tâm theo phút

Phím tăng giảm thời gian li tâm, ấn giữ để tăng nhanh tốc độ điều chỉnh.



SELECT

RCF

START

PULSE

STOP


OPEN

sđs

Lựa chọn thông số cần điều chỉnh.

Chuyển đổi tốc độ li tâm thành lực li tâm RCF

Chạy li tâm.

Ấn giữ để chạy li tâm chu
ki ngắn

Dừng khẩn cấp

Mở Nắp.




