
cabine asséptica para PCR
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aplicações:

- PCR
- Amostras estéreis

•	 manipulação	de	amostras
•	 preparação	de	PCR
•	 trabalho	em	ambiente	

asséptico
•	 manipulação	de	DNA/	RNA

Assepsia com luz UV: lâmpadas 
germicidas (UV-C, 254nm) de longa 
duração no interior da cabine 
devem ser acesas por ao menos 
quinze minutos antes da utilização 
para garantia de um ambiente de 
trabalho asséptico.

Estrutura em aço inox e 
policarbonato transparente 
de alto impacto: 250X mais 
resistente que o vidro. 
Porta frontal transparente com 
tratamento especial que além de 
proteger o ambiente externo da 
luz UV, evita o amarelamento e 
possíveis rachaduras, prolongando 
a durabilidade do equipamento.

Pés de borracha, anti-
derrapantes e aderentes com 
ajuste de altura promovem a 
estabilidade e o nivelamento da 
cabine sobre a bancada. O ajuste 
de altura permite o nivelamento 
em superfícies irregulares.

Barra com 3 tomadas internas 
permite o uso de equipamentos 
no interior da cabine sem a 
necessidade de cabos extensores 
de energia.

CABINE ASSÉPTICA

DNA WORKSTATION

UV-C



Resistente aos principais 
produtos e reagentes de 
limpeza. Área de trabalho pode 
ser limpa e descontaminada com 
diversos reagentes de limpeza. 
Material de fácil descontaminação, 
resistente a substâncias químicas e 
à oxidação.

CABINE ASSÉPTICA

DNA WORKSTATION

Iluminação da área de 
trabalhao com lâmpadas 
fluorescentes de luz branca.

Central µStation®

Central	de	controle	digital	microprocessado	por	
touchscreen	capacitivo.	Permite	o	acionamento	de	
iluminação,	esterilização	UV	e	circulação	de	ar,	com	
diversos	recursos	integrados:

Agendamento de 
assepsias: a estação 
estará pronta para o 
uso nos dias e horários 
pré-programados.

Temporizador 
de luz UV: desliga 
automaticamente as 
fontes de luz UV após o 
período determinado.

Menu interativo: 
mostra data e hora 
e permite acessar 
as configurações, 
programações e ajustes 
do sistema.

Controle de vida útil 
dos componentes: 
indica quando será 
necessário trocar as 
lâmpadas UV e filtros.

Sistema de 
segurança: desliga 
automaticamente as 
lâmpadas UV com a 
abertura da porta.

Praticidade: QR 
code direcionado 
para a loja online dos 
componentes que 
precisam ser trocados.

Porta com abertura frontal, 
trava e sensores de segurança 
que desligam toda iluminação 
UV quando a porta é aberta, 
protegendo o usuário. Ângulo 
de trabalho frontal ergonômico 
(inclinado), que permite total 
conforto do usuário durante a 
utilização da cabine.

DNA WORKSTATION

A cabine asséptica DNA Workstation 
proporciona um ambiente de trabalho ideal 
para a preparação de PCR, manuseio de DNA/ 
RNA, manipulação de amostras biológicas 
e realização de ensaios que necessitam 
de ambiente livre de microorganismos e 
contaminantes.

O equipamento é construído em estrutura de 
alumínio de alta resistência. Possui barra de 
tomadas internas que permite  a utilização 
de equipamentos em seu interior sem a 
necessidade de cordões de força para conexão 
externa à cabine. 

Tampa frontal produzida em material  
transperente de alto impacto: policarbonato 
- (250 X mais resistente que o vidro) com 
tratamento químico especial que evita o 
amarelamento, rachaduras e fornece total 
proteção contra a luz UV sobre o ambiente 
externo, protegendo o usuário. Tampa 
posicionada em angulação ergomética 

Sistema de proteção com dispositivo de 
segurança que desliga a iluminação UV quando 
aberta a porta frontal. 

Apoiadores especiais de borracha que garantem 
a estabilidade e permitem o nivelamento em 
bancadas com desuniformidades.

A DNA Workstation já vai montada e pronta 
para ser instalada sobre a bancada!

Manual de instruções em português.

Totalmente adequada às normas internacionais 
de segurança.

modelo DNA	Workstation	(LWS-01)
lâmpadas internas UV-C (254nm - 15W) e luz branca

tomadas internas 3 tomadas

sensor de segurança Sim, desligamento automático da luz 
UV com a abertura da porta

fluxo de ar não apresenta

alimentação Bivolt automático

dimensões (C x L x A) 58cm x 80cm x 67cm

peso 25kg
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