
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO N10789

Analisador fotométrico totalmente automatizado

O Gallery™ da Thermo Scientific™ é um analisador fotomé-
trico discreto totalmente automatizado. Muitas aplicações 
diferentes podem ser executadas simultaneamente a partir 
de uma única amostra. Painéis de aplicações de sistemas 
são predefinidos no analisador, por exemplo, para controle 
e testes de qualidade de alimentos, bebidas, água, meio 
ambiente e bioprocessos. Além disso, aplicações de novos 
usuários podem ser definidas.

O analisador Gallery emprega ponto final colorimétrico e 
cinética, bem como reações turbidimétricas e bicromáticas, 
com ou sem amostras em branco. O sistema suporta o 
método de medição de adição padrão automatizado para 
matrizes de amostras complexas. A unidade opcional de 
medição eletroquímica (ECM) usa eletrodos de vidro de pH 
para medição de pH. A unidade de ECM também é capaz 
de medir condutividade. 

Medição
Fotômetro de filtro de interferência de canal único com 
referência de divisão de feixe, 12 posições de filtro.

Unidade opcional de ECM para medição simultânea de pH 
e condutividade paralela às medições fotométricas.

Recipientes de reação
Cubetas descartáveis discretas DECACELL™ da 
Thermo Scientific™. Acesso contínuo às cubetas sem 
interromper o processamento do teste.

Alcance do filtro 340-880 nm

Temperatura de 
incubação

Controlada em 25-60 °C, sem resfria-
mento, predefinida para 37 °C

Fonte de luz Lâmpada flash de xenônio

Alcance de 
absorbância

0-3,5 A, resolução de 0,001 
A,reprodutibilidade de SD <0,005 A em 2 A

Faixa de pH 2-12 pH

Faixa de condutividade 20 μS/cm-112 mS/cm

Testes de ECM por hora Até 54

Capacidade 
interna

360 células de medição, 36 cubetas com 10 
células de reação, até 2 horas de afastamento 
dependendo da carga de trabalho

 

Volume final de reação 120-300 μL

Analisador discreto Gallery
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Saiba mais em 
thermofisher.com/discreteanalysis

Amostras e reagentes
Acesso contínuo a amostras e reagentes do sistema 
Gallery™ da Thermo Scientific™ sem interromper o 
processamento do teste. Identificação automática por leitor 
interno de código de barras. Volume de reagente e 
capacidade de teste restante exibidos claramente em 
tempo real. Até quatro adições de reagentes por teste.

 
 

Calibração
Fator, viés, linear, logit-log, spline, segunda ordem e 
calibração ponto a ponto. Uso dependente do método de 
calibradores individuais ou séries diluídas automaticamente 
de um calibrador de estoque. Comparação de curva 
anterior disponível.

Controle de qualidade
Programa de CQ em tempo real com várias regras Westgard 
definidas pelo usuário. Frequência de controle definida pelo 
usuário. Resultados de controle fora da especificação 
sinalizados. Impressões de gráficos de CQ, relatórios diários 
e cumulativos.

Diluições
Pré-diluição automática da amostra. Diluição 
automática de testes acima da faixa com reexecução 
automática. Adição do valor de pré-diluição manual 
para cálculo do resultado.

 

Gerenciamento de dados
Estação de trabalho Microsoft® Windows® 10 com 
interface gráfica do usuário. Entrada de dados online, via 
mouse, tela sensível ao toque, teclado e leitor de código 
de barras. Diferentes grupos de usuários podem ter 
diferentes direitos de acesso. Diferentes versões de idioma 
da interface do usuário disponíveis.

Interface LIS CLSI LIS02-A2

Interface de hardware RS-232 ou TCP/IP

Relatórios de resultado

Agrupado por amostra, entrada manual de 
resultados o�-line permitindo relatórios de 
resultados totalmente agrupados, resultados 
calculados a partir de resultados medidos e 
o�-line. Relatórios de planilha para cálculos 
adicionais possíveis.

Rastreabilidade
Rastreabilidade total com armazenamento 
de resultados a longo prazo, incluindo 
calibrações associadas e dados de lote 
de reagentes.

Capacidade Até 200 testes/hora com método de 
reagente único.

Dimensões e peso
75 cm (largura) × 70 cm (profundidade) × 
62/130 cm (altura/com tampa aberta), 85 kg 
(peso). Estação de trabalho separada.

Requisitos de energia 100-240 VAC ±10%, 50-60 Hz ±5%, 250 W

Consumos de água 
desionizada 1,5 litro/hora

Nível médio de ruído a 
1 metro <60 dB(A)

Condições 
ambientais

Faixa de temperatura operacional de 18-30 
°C, umidade 40-80% (sem condensação)

Conformidades

Regulatórias com

• CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, 61010-
2-081:15, 61010-2-010:15

• UL Std. Nº 61010-1:2012, 61010-2-
-081:2015, 61010-2-010:2015

• FCC CFR 47 Parte 15, subparte B

• Diretiva RoHS 2011/65/EU

• Diretiva de Máquinas 2006/42/EC

• Diretiva EMC de Compatibilidade 
Eletromagnética 2014/30/EU

Códigos para pedido
MG98610001 Analisador discreto Gallery
MG98611001 Analisador discreto Gallery 
com unidade ECM

Capacidade 
interna

Rack de amostras de 9 ou 18 posições, 
rack de reagentes de 6 posições e um 
máximo de 6 racks no disco resfriado

Volumes de amostra 2-120 μL, possibilidade de estender até 240 μL

Contêiner de 
amostra

Copos e tubos de amostra de 0,5 mL, 
2,0 mL, 4,0 mL (12-16 mm de diâmetro, 
75-100 mm de comprimento)

Códigos de barra* 
de amostra

Código 128 e códigos de barras USS 
Codabar, Intercalado 2 de 5 e Código 39 
com dígito verificador 

 

Volumes de reagente 2-240 μL

Contêineres de reagente Frascos de 10 mL e 20 mL

Distribuição de 
amostra e reagente CV ≤2% para volumes ≥2 μL

*Usado com tubos de amostras em um rack de amostras de 9 posições.


