
 
 

 

 

NOVOmatic («Lmb Technologie», Німеччина) 

 Точна сепарація компонентів крові 

Швидкий процес сепарації крові 

Високий відсоток відновлення тромбоцитів 

Точне лікування для всіх ВЕРХ / ВЕРХ і ВЕРХ / 

НИЗ процесів 

КРІО застосування 

Тромбоцити з лейкоцитарної плівки і PRP 

Система адаптивних оптичних сенсорів для 

найкращого розпізнання відмінності між 

еритроцитами та плазмою 

Точна механіка для тривалої витримки 

Процес інтегрування та оперування 

Для користувача доступні анімовані значки оперування програм для простого 

розуміння процесів. 

Конверсія Грамів в Мілілітри 

Просте з'єднання з місцевої ПК мережею. 

 

 
 

 



 

 
 

 

Надійна система сепарації крові 

 

Високоякісна сепарація цільної крові 

Прес, що працює від двигуна (відсутня потреба в 

компресорі) Збереження простору 

Само налаштувальні головки для кожного матеріалу 

трубок або системи контейнерів 

LAN передача даних, інтегрована система зберігання і 

управління даними 

Кольоровий сенсорний екран з інтуїтивно навігацією 

для користувача 

Регулювання потоку для низького гемолізу 

Адаптивні оптичні сенсори для різних типів плазми, 

компонентів крові та матеріалу трубок 

Автоматичне виштовхування повітря пресом з 

контейнера із плазмою (опціонально) 

Подвійний прес для сепарації плазми та трансферу 

адитивного розчину 

Можлива сепарація контейнерів із вбудованими 

фільтрами 

Можлива дистанційна діагностика 

Доступний зчитувач штрих-коду (опціонально) 

 



 

 
 

Основна комплектація: 

- NOVOmatic основний блок 

- Кабель подачі живлення 

- Верхній баланс для тарілки контейнеру  

- Нижній баланс для тарілки контейнеру 

- Керівництво користувача 

Опціональні деталі: 

- Зчитувач штрих-коду 

- Верхній механічний прес з або без крюка для экстракції повітря з контейнеру з 

плазмою 

- Автоматичний боковий відрив мішку 

- Автоматичний відрив материнського мішка 

- Автоматичний відрив САГМ мішка 

- 3-й баланс для материнського мішка 

Технічні параметри: Основні дані 

Розміри (основний корпус) 551 х 357 х 415 мм 

Макс. Розміри з пластинами преса c 

підносами / тарілками 

615 х 498 х 465 мм 

вага ~ 25 кг 

Макс. сила преса 1800 Н 

Макс. Швидкість руху преса 25 мм/сек 

Макс. Відстань руху пресу 122 мм 

Площа корисної дії пресу 170 х 195 мм 

Матеріал основного корпусу Підходить для використання в медичному обладнанні: 

Алюміній, нержавіюча сталь, пластик АБС, мідь, 

плексиглас. 

Джерело живлення 

Тип Cosel AC4-2FHKM-00-KH 

Медичне джерело живлення Cosel AC4-2FHKM-00-KH 

Безпека UL2601-1 (CSA601.1), EN60601-1 

Ізоляція  4,000 VAC вхід - вихід, RC, AUX 1 хв. 

Напруга 90 – 250 В однофазне джерело змінного струму 



 

 
 

Частота 47-63 Гц 

Споживання енергії  450 ВА макс 

Струм в АС100V 5.7  А 

Струм в АС200V 3.1 А 

Вихід в АС230V 0.5 мА макс. 

Запобіжник основного джерела 

живлення 

2 х 6.3 А/ 250 В/ Т 

Початковий струм при 100 В змінного 

струму 

15 А 

Початковий струм при 200 В змінного 

струму 

30 А 

 

 


