
MÁY ĐẾM KHUẨN LẠC  

 Model: TTS-CL1 

 NSX: Việt Nam 

 Tính năng sản phẩm: 

 - Dùng đếm vi khuẩn có trong thực phẩm, bệnh phẩm sau khi được nuôi cấy lên môi 

trường.   

- Thiết kế cho đếm nhanh vi khuẩn được nuôi cấy trên đĩa pettri.  

- Đếm bằng bút đếm hoặc bằng nút đếm trên máy (khi không nối bút đếm vào máy) 

- Đặt đĩa petri lên khay nền sáng và dùng bút đếm chạm vào những điểm khuẩn trên đĩa 

pettri. Mỗi lần ấn nhẹ đầu bút đếm trên đĩa petri thì màn hình sẽ hiển thị 1 số (số học) và đồng 

thời phát ra tiếng bíp. 

- Nút reset giá trị hiển thị về zero nhanh chóng. 

- Không cần thời gian khởi động máy, cho phép đếm với tốc độ 12 số/giây 

- Máy bao gồm ánh sáng với nền tối và nền sáng mờ để thích hợp cho nhiều loại mẫu khác 

nhau. 

- Nền sáng với các đường chéo và ô vuông giúp người sử dụng dễ quan sát, (không chói) 

tăng độ tương phản giữa vi khuẩn và môi trường nuôi. 

- Kính lúp có độ phóng đại 1,7 lần cho phép nhìn thấy điểm khuẩn nhỏ nhất 

 

 Thông số kỹ thuật của máy: 

- Số hiển thị: 3 số , lên đến 999 số 

- Kích thước đĩa pettri : lên đến 110mm 

- Độ phóng đại: 1,7 lần 

- Chọn lựa đếm bằng bút đếm hoặc nút đếm trên bàn phím. 

- Bút đếm thiết kế với cảm biến áp suất thấp để nhận biết hoạt động của bút đếm dễ dàng  

- Đèn chiếu sáng neon kết hợp với chấn lưu điện tử tạo ánh sáng trắng, không bị bóng và 

chống ồn khi hoạt động. 

- Bút đếm với mực màu đen, đầu bút 0,4mm 

- Nút Reset zero 

- Nguồn điện: 220V, 50Hz 

 


