
COT 20  Lineární barvící automat 
Lineární barvící automat pro CYTOLOGICKÉ a HISTOLOGICKÉ laboratoře 

s kapacitou 500 až 1000 skel za hodinu

Barvící automat s lineárním pracovním principem nabízí mnoho výhod pro histologické a cytologické laboratoře 
s velkým provozem, ve kterých je třeba během dne obarvit velké množství preparátů. V závislosti na 
nastaveném intervalu, jednoduše zvládne 500 až 1000 skel za hodinu.
Co znamená lineární a kontinuální? Podle nastaveného času barvení a odkapání jsou koše se skly 
přenášeny z lázně do lázně. Čas barvení je nastavitelný od 20 sekund do 12 minut a je stejný pro každou lázeň. 
Výsledek barvení závisí na výběru reagencií a počtu použitých identických lázní. Touto metodou lze po uplynutí 
prvního intervalu vložit další koš se skly bez přerušení procesu. Flexibilita barvícího automatu garantuje velký 
počet variant použití barvících roztoků a aplikací všech procedur rutinně používaných v histologických a 
cytologických laboratořích.

COT 20.000 
Standardní typ
S otevřenými boky. Standardní model se zvýšeným počtem barvících
lázní (27), nabízí nejflexibilnější volbu barvících metod a nejvyšší výkon.
Čtyři dodatečné pozice dovolují start pěti košů s dvaceti skly najednou.

Technická data:
Vnější rozměry: (DxHxV): 1520 x 570 x 440 mm
Hmotnost: 55 kg

COT 20.200 
Uzavřený typ
S uzavřenými boky. Tento model poskytuje dostatečný výkon při 
sníženém počtu barvících lázní. Je opatřen 23 barvícími lázněmi a 
vyžaduje méně prostoru než standardní model

Technická data:
Vnější rozměry: (DxHxV): 1300 x 570 x 440 mm
Hmotnost: 55 kg 

COT 20.400 
Uzavřený typ s integrovaným filtrem
Kromě odsávacího zařízení, které je součástí všech typů, má tento model 
s uzavřenými boky integrovaný filtr s aktivním uhlím a přídavný ventilátor. 
Lze ho použít v laboratořích, kde není možnost napojení na externí 
odtah. Výpary reagencií jsou vedeny přes vyměnitelný filtr, kde jsou
absorbovány aktivním uhlím.

Technická data:
Vnější rozměry: (DxHxV): 1300 x 570 x 440 mm
Hmotnost: 55 kg



Technická data COT 20:
Startovací pozice: až pro 4 koše
Počet lázní 23 barvících lázní

4 ve startovacím zásobníku
Kapacita barvení:

interval 2 minuty:
interval 1 minuta:

okolo 1000 skel za hodinu
okolo 500 skel za hodinu

Automatický odkapávací cyklus:
Agitace (pohyb koše v lázni):

zapnuto/vypnuto
zapnuto/vypnuto

Kapacita koše: 20 skel 
koše jsou kompatibilní s montovacím automatem 
medite RCM 2000/7000

Nastavení času:
Čas barvení:
Čas odkapání:

20 sekund až 12 minut
1 až 30 sekund

Optický a akustický signál indikuje dokončení barvení koše
Dva integrované kontejnery pro 10 barvících košů
Připojení vody: vpravo / vlevo

přívod vody ½ ”
odpad  ¾ ”

Kryty barvících lázní
Odtah výparů pro napojení na externí odsávání
Volitelně:
Filtr s aktivním uhlím pro absorpci výparů 
Vnější rozměry: viz. jednotlivé modely
Napájení: 230 V / 50 Hz / 150 VA

Ostatní barvící automaty TST 44:
o Max. počet programových kroků: 40

o Volitelný čas pro každý krok: 1s až 59 min

o Zamezení přenosu reagencií: nastavitelný čas odkapání

kombinovaný s patentovanou výsuvnou odkapávací 

destičkou

o Celkový počet barvících lázní: 44

Z toho: 

o 4 startovací pozice, 4 odkládací pozice

o 2 sušící + 4 vodní lázně

o 30 barvících lázní s agitací

o Obsah kyvet: 360 ml (lze snížit na 260 ml)

o Rozměry: 1210(d) x 620(h) x 640(v) mm, hmotnost: 75 kg

Podrobná specifikace a cena na dotaz

Montovací automat RCM 9000:
Kompatibilní s barvícími automaty COT 20, TST 33, TST 44

Rychlost montování: 8 – 14 sekund / sklo
Podložní skla:
Rozměry:
Tloušťka:
Kapacita zásobníku:

26 x 76 mm
0,9 – 1,2 mm
60 kusů

Krycí skla:
Rozměry – standardní:
Rozměry – volitelné:

Tloušťka:
Kapacita zásobníku:

24 x 40, 50, 55, 60 mm
24 x 32, 36
25 x 40, 50, 55, 60 mm
0,12 – 0,17 mm
200 kusů

Rozměry: 500 x 540 x 640 mm
Hmotnost: 70 kg

Podrobná specifikace a cena na dotaz




