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Strona główna › Informacje

Pompy stacjonarne firmy Watson-Marlow
Fluid Technology Group
Czołowy japoński producent systemów fermentacji i bioreaktorów, Able Biott, stosuje
pompy stacjonarne firmy Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) model 120
w produkowanym przez siebie sprzęcie do przetwarzania biofarmaceutycznego takim, jak

bioreaktory wielofunkcyjne. Pompy te zostały wybrane ze względu na kompaktowe rozmiary,
łatwość instalacji oraz możliwość łatwej wymiany węża roboczego, co było problemem we
wcześniej wykorzystywanych pompach.
Able Biott wybrał pompę stacjonarną 120U/DV ze względu na jej doskonałe możliwości sterowania.
Składa się ona z głowicy pompującej 114DV z pokrywą zatrzaskową oraz napędu umożliwiającego
zarówno sterowanie ręczne, jak i automatyczne. Dzięki temu pompy są łatwe w użyciu, a zarazem
zapewniają wysoką precyzję dozowania.
Mała, prosta, precyzyjna
Pompy 120U/DV zostały wybrane ze względu na łatwość montażu w bioreaktorach firmy Able,
ponieważ są ultrakompaktowe, można je też ustawiać jedna na drugiej w przypadku dozowania
wieloskładnikowego np. dodatków do regulacji pH, dodatków zapobiegających pienieniu, dodatków
odżywczych i buforowych w celu maksymalizacji wydajności w zastosowaniach związanych
z fermentacją i hodowlą komórkową. Kompaktowy rozmiar pozwala zaoszczędzić cenne miejsce
w pomieszczeniach czystych, w komorach laminarnych i w komorach bezpieczeństwa biologicznego
przy jednoczesnym zachowaniu ważnych dla użytkowników funkcjonalności.
Łatwa w użyciu
We wcześniej stosowanych pompach firma Able Biott napotykała na problemy z instalacją i wymianą
węży roboczych. Pompy i głowice WMFTG zostały więc wybrane ze względu na łatwość instalacji
i wymiany węży. Zatrzaskowy mechanizm głowicy 114DV umożliwia zainstalowanie węża w ciągu
kilku sekund, a gama dostępnych rurek obejmuje węże wykonane z pięciu materiałów, o średnicy
wewnętrznej od 0,5 do 4,8 mm, spełniających różnorodne potrzeby Able Biott.
Dzięki pompie 120U/DV udało się też osiągnąć
doskonałą precyzję sterowania, ponieważ umożliwia ona
zdalne sterowanie ręczne w zakresie od 0,1 do 200
obr/min w krokach co 0,1 obr/min oraz sterowanie
automatyczne w krokach co 0,1 obr/min za
pośrednictwem wejść prądowych 4-20mA lub wejść
napięciowych 0-10V. Umożliwia to dobranie optymalnej
prędkości dozowania w danym zastosowaniu. Pompy
mają też intuicyjnie prosty interfejs użytkownika. Ich
gładka obudowa zapewnia stopień ochrony IP31, nie ma
też ostrych krawędzi, dzięki czemu zapobiega ryzyku
rozdarcia rękawic podczas pracy lub czyszczenia pomp.
Niezawodny, zaufany dostawca
Zespół WMFTG w Japonii prezentował firmie Able Biott
zalety pomp na żywo i na wideo. Uznawszy potencjał
produktów WMFTG i wieloletnie doświadczenie firmy w technologii zarządzania płynami, firma Able
Biott podjęła decyzję o wykorzystaniu pomp WMFTG w swoim sprzęcie do bioprzetwarzania.
Dotychczas zakupiono i zainstalowano już ponad 300 pomp i głowic pompujących.
Firma Able Biott doceniła niezawodność produktów WMFTG, a obie organizacje zbudowały udane
relacje oparte na zaufaniu. Rozległa wiedza firmy Watson-Marlow w zakresie technologii płynów
przyczynia się do dalszego rozwoju tego partnerstwa, a szeroka gama pomp i węży roboczych
pozwala zaspokajać wszystkie potrzeby Able Biott w zakresie bioprzetwarzania.
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.

26-11-2020

Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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