
 
 

 

TCA 44 -720  Kombinace    
Barvící a montovací automat v jedné řadě 

 
Kombinovaný barvící a montovací automat  

 
S TCA 44-720 kombinací barvícího a montovacího automatu Vám přinášíme plně automatické barvení s automatickým montováním. 
Jednoduše: dáte barvit sklíčko a odeberete sklíčko zamontované – hotový preparát. Firma Medite vychází z dlouhodobých zkušeností s 
oblíbenými barvícími automaty řady TST a montovacími automaty.  
Modulární systém přístrojů umožňuje umístění obou přístrojů do řady bez velkých nároků na prostor. 
 
Montovací automat s vysokou kapacitou zamontuje zhruba 520 skel za hodinu a vrátí je zpět do původních stojánků ve stejném pořadí.  
 



 
 

 

Díky modulovému designu je možné provozovat oba přístroje samostatně – samotný barvící automat a podle potřeby doplnit v budoucnu 
o montovací automat. Tímto spojením pak odpadne manuální krok – odebrání obarvených sklíček a ruční přenesení do montovacího 
automatu. Kromě pohodlí přináší kombinace úsporu času a hlavně omezuje únik nežádoucích 
výparů do laboratoře na minimum – oba moduly mají integrovaný filtr.  
 

 
 

Paměť pro 20 barvících metod a 85 názvů reagencií. Ovládání pomocí menu v češtině s kontextovou nápovědou na barevném 
displeji. Zabudovaný bezpečnostní záložní zdroj pro případ výpadku napájení: přístroj pokračuje po určitou dobu, v závislosti na 

nastavení a typu baterie, v normální činnosti. V případě delšího výpadku se koše automaticky přemístí do bezpečnostních lázní, je-li to 
požadováno. Data se ukládají na externí paměťovou kartu. Kompletní odvětrání přístroje přes filtr s aktivním uhlím. Možnost napojení 

externího alarmu. Možnost napojení tiskárny pro automatické protokolování. 
 

Technická data barvícího automatu: Technická data montovacího automatu: 
o Max. počet programových kroků: 40 
o Volitelný čas pro každý krok: 1s až 59 min  
o Celkový počet barvících lázní: 44 z toho:  

4 startovací pozice 
4 odkládací pozice 
5 vodních lázní (TST44.000C) nebo 2 sušící + 4 vodní 
lázně (TST44.200C) 
30 barvících lázní s agitací 

o Zamezení přenosu reagencií: nastavitelný čas 
odkapání kombinovaný s patentovanou výsuvnou 
odkapávací destičkou 

o Obsah kyvet: 360 ml (lze snížit na 260 ml) 
o Rozměry: 1210 (d) x 620 (h) x 640 (v) mm 
o Hmotnost: cca 115 kg 
o Napájení: 230 V / 50 Hz – 100 W max./1200 W 

o Rychlost montování: 7 - 12 sec. / sklo 
o Množství média: 0.04 - 0.2 ccm nastavitelné 
o Skla:  

o Rozměry: 26 x 76 mm 
o Tloušťka: 0.9 - 1.2 mm 

o Krycí skla:  
o Rozměr - standard: 24 x 40, 50, 55, 60 mm 
o Rozměr - volitelně: 24 x 32, 36 mm25 x 40,  

 50, 55, 60 mm 
o Tloušťka: 0.12 - 0.17 mm 
o Kapacita: cca. 520  skel/hod. 

o Rozměry (š/h/v): 630 x 670 x 640 mm 
o Hmotnost: 55 Kg  
o Napájení: 110-230V, 50/60Hz/400V 

 
 

Rozměry celé kombinace: 1840 (š) x 670(h) x 640(v) mm 
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