
Aplikace
• Stanovení celkového počtu mikrobiálních buněk ve vodě 

průtokovou cytometrií včetně jejich rozděleni na malé, 
velké, živé a mrtvé

•   Automati cké online nebo manuální měření

•   Stanovení „oti sku prstu“ vody, procentuálního podílu
velkých buněk (HNAP) a podílu neporušených buněk (ICP)

•   Využitelný kdekoliv, kde je potřeba rychlá odpověď 
ohledně obecné mikrobiální kvality pitné vody

•   Monitoring kvality surové vody

•   Monitoring technologických kroků úpravy vody

•   Monitoring vodovodních sítí , proplachovacích procedur, 
údržby, atd.

•   Monitoring soukromých a veřejných domovních instalací

•   Rychlá detekce mikrobiologické kontaminace

•   Možnost integrace do systému včasného varování

•   Řízení dezinfekce dle mikrobiologického oživení

Výhody
•  Plně automati cký průtokový cytometr navržený speciálně

pro potřeby vodohospodářství a průmyslu
•  Detekce více než 99,9 % mikrobiálních buněk
•  Výsledek k dispozici již 20 minut po odběru vzorku
•  Rychlejší, méně nákladné a reprezentati vnější výsledky,

než u klasických kulti vačních stanovení počtů kolonií
při 22°C a 36°C

•  Flexibilní nastavení limitních hodnot a alarmů
•  Uživatelsky přívěti vá obsluha a údržba
•  Odpadá jakákoliv manipulace s chemikáliemi a příprava vzorků
•  Kompaktní přístroj malých rozměrů
•  Snadná integrace do systému díky dostupným interface

Průmyslová odvětví
•  Úprava vody a distribuce
•  Potravinářský a nápojový průmysl
• Laboratoře a univerzity
•  Farmaceuti cký průmysl a kosmeti ka

Automati cký průtokový cytometr pro online
monitoring počtu mikrobiálních buněk ve vodě

BactoSense



Automati cký průtokový cytometr pro online monitoring počtu mikrobiálních buněk ve vodě
BactoSense

photometer.com/3bb2

Inovace s výhodami

Technické parametry
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Plně automati cký systém
Vzorkování – barvení buněk – měření – čištění, 
vše probíhá rychle a plně automati cky:
•  Všechny manuální přípravné kroky jsou 

eliminovány, proto není potřeba speciálně 
školená obsluha.

•  Celá programová sekvence trvá méně
než 30 minut.

•  Umožňuje konti nuální monitoring
i na vzdálených místech.

Příklad bodového grafu TCC Jednoduchý kartridžový koncept
Všechny chemikálie včetně odpadu 
jsou uzavřeny v hermeti cky uzavřené 
recyklovatelné kartridži. Jedna kartridž vystačí 
na 1 000 analýz:
•  Odpadá nákup, logisti ka, manipulace 

s chemikáliemi i likvidace odpadu.
•  Výměna kartridže je velmi jednoduchá, 

obdobně jako u inkoustové ti skárny.
•  Úspora díky možnosti  recyklace (opakovaného 

naplnění) kartridže.

Inteligentní řídicí jednotka
Pro ovládání přístroje slouží velká dotyková 
obrazovka s barevným displejem:
•  Řídící jednotka je integrována v zařízení.
•  Snadné a jasné nastavení provozu 

v automati ckém nebo manuálním režimu.
•  Interní databáze umožňuje vyvolat a zobrazit 

historii měření.
•  Rozsáhlé možnosti  komunikace včetně 

webového rozhraní a USB portu.

Uživatelsky přívěti vý koncept údržby
Přístroj je navržen tak, aby vyžadoval údržbu 
pouze jednou ročně. Tuto údržbu provádí 
kvalifi kovaný zástupce SIGRIST:
•  Vysoká disponibilita měření; údržbu lze 

plánovat.
•  Transparentní náklady na údržbu a provoz, 

které lze vyčíslit předem.
•  Provozovatel může kdykoliv ověřit přesnost 

přístroje referenčním roztokem.

Informace o přístroji:
Měřicí princip: Průtoková cytometrie
Zdroj světla: Laserová dioda 488 nm
Fluorescenční kanály:  525/45 (FL1)
 715 LP (FL2)
Rozptyl světla:  488/10 (SSC)
Rozsah měření pro TCC:  1 000 – 2 miliony buněk/ml
Detekční limit:  100 – 5 milionů buněk/ml
Detekovatelné objekty:  Již od velikosti  100 nm
Mikrobiální parametry:   TCC/ml, LNAC/ml, HNAC/ml, 

HNAP(%), ICC/ml, DCC/ml, ICP(%) 
Vzorkování:  Online nebo manuálně 
Objem vzorku:  260 μl, 90 μl pro analýzu
Parametry vzorku:  Obsah chloru: max. 3 mg/l

pH: 5 … 12
Teplota: 5 … 40°C
Vodivost: 0 – 100 000 μS/cm
Zákal: 1 – 10 FTU

Kartridž:   Hermeti cky utěsněný systém 
pro reagencie, čistí cí roztoky 
a odpad

Kapacita kartridže:  Max. 1 000 měření
Automati cký měřicí interval:  Minimum 30 minut,

maximum 6 hodin
Okolní teplota: +5 °C … +30 °C
Okolní vlhkost: 10 … 90% rel. vlhkosti 
Mechanické krytí : IP 65 (elektronika)
Napájecí adaptér:   100 – 240 VAC, 50/60 Hz,

1.4 A, IP 67
Příkon: Max. 20 W
Rozměry (š×h×v): 350 × 240 × 373 mm 
Hmotnost: 14,5 kg

Obsluha:
Displej: WVGA, 7.0“
Obsluha: Dotyková obrazovka
Paměť pro ukládání dat: 32 GB
Vstupy:   4 volně konfi gurovatelné

digitální vstupy
Výstupy:  2 × 0/4 – 20 mA, galvanicky 

oddělené, 4 volně konfi gurova-
telné digitální výstupy

Digitální rozhraní: USB, Ethernet

Slovníček zkratek

TCC   Celkový počet buněk (Total Cell Count)
LDC    Určení živých a mrtvých buněk

(Live Dead Count … ICC+DCC)
ICC    Počet neporušených buněk (Intact Cell Count)
DCC    Počet poškozených buněk (Damaged Cell Count)
ICP    Podíl neporušených buněk

(Intact Cell Percentage … ICP/TCC)
HNAC    Počet buněk s vysokým obsahem nukleových kyselin 

(High Nucleic Acid Count)
LNAC   Počet buněk s nízkým obsahem nukleových kyselin 

(Low Nucleic Acid Count)
HNAP    Podíl buněk s vysokým obsahem nukleových kyselin  

(High Nucleic Acid Percentage)
HPC    Stanovení počtů kolonií (Heterotrophic Plate Count)

SIGRIST-PHOTOMETER AG
Hofurlistrasse 1 • CH-6373 Ennetbürgen
Tel. +41 41 624 54 54 • Fax +41 41 624 54 55
www.photometer.com • info@photometer.com

Zastoupení pro ČR:
TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Lipová 524, 252 43  Průhonice
tel.: 241 716 024, 602 239 910
e-mail: info@technoprocur.cz 
www.technoprocur.cz

Příklad bodového grafu LDC

Dotyková obrazovka
s barevným displejem

Kartridž TCC nebo LDC

Innovations with benefits

BactoSense
Automated flow cytometer for online-monitoring of microbial cell number in water
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Technical Data

Instrument data:
Measuring principle: Flow cytometry
Light source: Laser diode 488 nm
Fluorescence channels: 525/45 (FL1)

715 LP (FL2)
Side scatter: 488/10 (SSC)
Measuring span for TCC: 1'000 – 2 Millon cells/ml
Detection limit: 100 – 5 Million cells/ml
Lower size detection limit: 0.1 µm
Microbial parameters
determined: TCC/ml, ICC/ml, DCC/ml, ICP(%), 

LNA/ml, HNA/ml, HNAP(%),
Sampling: Online or manual 
Sample volume: 260 µl, 90µl for analysis
Sample conditions: Chlorine: max. 3 mg/l

pH-value: 5 .. 12
Temperature: 5 .. 40 °C
Conductivity: 0 - 100'000 µs/cm 
à 20 °C
Turbidity: 1 - 10 FTU

Cartridge: Hermetically sealed system for
reagents, cleaning liquids and
waste

Cartridge capacity: Max. 1'000 measurements
Automatic measuring interval: Minimum 30 minutes,

maximum 6 hours
Ambient temperature: +5 °C .. +30 °C
Ambient humidity: 10 .. 90% RH
Protection degree (electronics
compartment): IP 65
Power supply: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A, 

IP 67
Power consumption max: 20 W
Dimensions (WxDxH): 350 × 240 × 373 mm 
Weight: 14.5 kg

Operation:
Display: WVGA, 7.0“
Operation: Touchscreen
Data storage: 32GB
Inputs:	 4 × digital, freely configurable
Outputs: 2 × 0/4 .. 20 mA, galvanically

isolated, 4 × digital, freely 
configurable

Digital Interfaces: USB, Ethernet

Your representative:

Fully automatic system
Sampling – cell staining – measurement – 
cleaning is performed quickly and fully 
automatically:
 All manual preparation steps are

eliminated, therefore no specially trai-
ned staff is required.
 The whole program sequence only 

takes 30 minutes.
 Allows continuous measurement even 

in remote locations.

Simple cartridge concept
All chemicals, including waste, are packed 
in a hermetically sealed, recyclable car-
tridge. One cartridge is sufficient up to
1'000 measurements:
 No need for purchases, logistics, hand-

ling of chemicals or waste disposal. 
 Exchanging the cartridge is as easy as

replacing an ink cartridge in a printer.
 Economic thanks to the use of recyclable 

cartridges.

Intelligent operating unit
A large touch screen with colour display 
serves as a control unit:
 Control unit is integrated in the system.
 An automatic and a manual mode 

allows simple and clear operation.
 An internal database allows recalling 

and displaying measurement history. 
 Extensive communication options inclu-

ding an integrated web interface and 
USB port.

User friendly maintenance concept
The instrument is designed to only require 
one scheduled maintenance per year. This 
work will be carried out by a qualified
SIGRIST representative:
 High availability; maintenance can be

planned.
 Transparent cost for maintenance and 

operation which can be calculated in 
advance.
 Verification of instrument accuracy can 

be done by the operator at any time 
using a reference solution.

photometer.com/bactosense

Dotplot example TCC

Dotplot example LDC

Cartridge TCC or LDC

Touch screen with colour display
Glossary

TCC Total Cell Count
LDC Live Dead Count (ICC+DCC)
ICC Intact Cell Count
DCC Damaged Cell Count
ICP Intact Cell Percentage
HNAC High Nucleic Acid Count
LNAC Low Nucleic Acid Count
HNAP High Nucleic Acid Percentage
HPC Heterotrophic Plate Count 

(Plating method)
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