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2 UV-lamper placeres asymmetrisk så størst muligt areal
belyses. Begge lamper tændes og slukkes på den grønne

afbryder på højre side.
 

Lamperne kommer monteret på sider af 5mm polycarbonat.
Ledninger går løst ud på lampernes bagside og tilsluttes 230V. 
Kabinettets polycarbonat sider absorberer UV-lys og beskytter

derved brugeren. 
 

Du får 2 løse sider med påmonterede UV-lamper og ledning for
tilslutning. Siderne ombyttes let ved at løsne i alt 6 skruer fra

indvendig side af kabinettet.
 

Der er mulighed for at tilkøbe lågekontakt, der afbryder UV-
lyset, når lågen åbnes.

Dette ”add-on” skal monteres af mikrolab.

UV-lys

Bagplade med stuts for tilslutning af sug. Udført i 5mm
Polycarbonat.

Størrelsen på stutsen og dennes placering udføres efter
kundens ønske.

Enheden opfylder ikke krav for at være et stinkskab i
henhold til EN/DS 14175.

Udsugning
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HEPA Filter Module

Udvidet mulighed for at øge affaldskapaciteten ved at
montere ekstern affaldsspand til Opentrons OT-2 kabinettet.

Alternativt kan der laves hul i bunden af kabinettet, så
spidser kan skydes af direkte ned i en affaldsbeholder der er
placeret under bordet.

Tip slide

Når der er begrænset plads i din flowbænk, og prøverne er
mange og værdifulde, så muliggør Opentrons HEPA filter modul

at udføre liquid handling automatisering under sterile
betingelser. HEPA filter modulet fjerner nemlig 99.99% af

luftens 0,3 µm DNA-indeholdende partikler samt biologiske
kontaminanter såsom; Bakterier, fungi og andre

mikroorganismer, og skaber derved et rent miljø under
sensitive workflows inde i OT-2 robotten.

Reducer kontamineringsrisiko under dine sensitive workflows
Vertikal luft-flow med downflow på 0,4 m/s-0,7 m/s
3 års estimeret levetid på fanen ved moderat brug
1 års estimeret levetid på HEPA filter ved moderat brug
H14 HEPA filter kan udskiftes
Kompatibel med alle andre OT-2 hardware moduler
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Laboratorie-
automatisering har
aldrig været nemmere

OT-2 kan automatisere hundredvis af life
science-protokoller og arbejdsgange.
Hvis du kan pipettere det manuelt, så kan
du automatisere det med en OT-2.

mikrolab.dk

http://www.mikrolab.dk/
http://www.mikrolab.dk/


Anvend din Opentrons robot til at pipettere dine prøver ned i
vials med eller uden septum. Mikrolab har designet et rack til

vials i SBS format, racket findes med eller uden top.
 

Modellen med top plade hvor der er huller i, er det muligt at
pipettere ned i vials med pre-slit septum.

Den kan laves til forskellige størrelser vials.

Hold dine prøver kolde under kørsel af dine Opentrons
protokoller ved brug af Mikrolabs kølebad og termiske beads.

Undgår vand- og risiko for kontaminering under dine Opentrons
protokoller. Brug også dette kølebad sammen med toppene fra

4-in-1 sættet, eller få lavet en top der passer dine beholdere.

Kølebad med Lab Armor beads

Checkit® Go tilbyder on-the-spot verificering af nøjagtigheden på
din single-, multikanals- og liquid handling robot pipetter nemt og
hurtigt. Checkit® Go er certificeret, og leverer et direkte mål for
pipettens dispenserede volumen på under 10 sekunder! Undgå
tidskrævende og indirekte målinger foretaget ved udvejninger
eller kolorimetrisk aflæsning af væsken ved at bruge Checkit® Go.

Checkit® Go

Racks designet efter behov. Eksempelvis ses der til
venstre et specialrack i POM som passer til 15 mL
rundbundede glasrør.

Mikrolab Racks

HPLC vial rack m/u top

Anvender du tips i æsker som ikke passer til Opentrons standard
SBS-format?Mikrolab kan lave en tiprack adapter som muliggør
brug af jeres egne tipracks på Opentrons dækket.

Tipbox adaptor
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Maria Thorsager
Tlf.: +45 86 26 61 26 
Email: mat@mikrolab.dkMikrolab Aarhus A/S

Axel Kiers Vej 34, 8270 Højbjerg 
Tlf.: +45 86 29 61 11, Email: ml@mikrolab.dk
Hjemmeside: www.mikrolab.dk

Brian Nyborg
Tlf.: +45 23 66 63 30
Email: bn@mikrolab.dk

Køb Opentrons OT-2 pippeteringsrobotten hos Mikrolab og
få speciallavet løsninger på  én og samme tid.

Læs mere i vores overordnede Opentrons  OT-2 brochure.

VI FORHANDLER OGSÅ ROBOTTEN!
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