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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU MISSION U120 ULTRA 

Hãng sản xuất: Mission – Trung Quốc 

Model: U120 Ultra 

 

 

Nhỏ gọn đa tính năng 

- Công nghệ CMOS: Sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS cho độ nhạy và độ chính xác 

cao hơn hẳn các dòng máy cùng loại. 

- Nhỏ gọn và tiện lợi cho mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt phù hợp với quy mô sử 

dụng trung bình và nhỏ. 

- Thao tác và đọc kết quả dễ dàng với màn hình cảm ứng LCD rộng. 

- In kết quả trực tiếp hoặc kết nối và in bằng máy in ngoài. 

- Sử dụng cùng đầu đọc mã vạch (Barcode) - Kết nối được với hệ thống quản lý dữ 

liệu labo (LIS) 
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- Kết nối và truyền dữ liệu với máy tính qua cổng USB hoặc RS232C. Phần mềm 

quản lý dữ liệu thông minh, hiệu quả. 

 

Thông số kỹ thuật: 

Công nghệ: Phản xạ quang học 

Cảm ứng: Cảm biến ảnh CMOS 

Công suất hoạt động: Đo đơn lẻ: 55 lần/giờ, Đo liên tục: 120 lần/giờ 

Định dạng đo: Đo nhanh, Đo đầy đủ và Đo tùy chọn 

Chế độ đo: Thông thường (Rountine), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) 

Bộ nhớ: 2000 kết quả đo gần nhất 

Thời gian que ủ màu trong máy: 1 phút 

Bước sóng: 390nm ~ 770nm 

Loại que thử tùy chọn dùng với máy: Tối đa 4 loại trong 15 lựa chọn (2CE, 2GE, 3PE, 

3KE, 4PE, 4SE, 5NE, 5HE, 7N, 8N, 8U, 9U, 10U, 11A, 13CE, 14C) 

Thông số/Kích thước que thử: 1 ~ 14 thông số/ Kích thước:108 x 5mm. Xem các 

thông số trên hộp que thử 

Hiển thị kết quả: Có thể sắp xếp thứ tự các thông số để hiển thị và in ra kết quả 

Cổng truyền dữ liệu: Cổng RS232C kết nối đầu đọc mã vạch và truyền dữ liệu với 

máy tính hoặc máy in ngoài; Cổng USB nối bàn phím hoặc truyền dữ liệu 

Khả năng kết hợp: Bộ phận in nhiệt (kèm trong máy); Bluetooth (kèm trong máy); 

Bluetooth Adaptor (tùy chọn); Đầu đọc mã vạch RS232C (tùy chọn); Cáp USB hoặc 

RS232C (tùy chọn); Thẻ SD hoặc USB cập nhật phần phềm (tùy chọn); Đầu chuyển 

USB sang RJ45 (tùy chọn); Bàn phím (không bao gồm) 

Máy in ngoài (không bao gồm) 

Chuẩn định: Tự động 

Ngôn ngữ máy: Tiếng Anh và hơn 10 ngôn ngữ khác 

Điều kiện làm việc: 0 - 40ºC; 5 - 85% RH 

Điều kiện làm việc của que thử: 15 - 300C; 20 - 80% RH 

Điện nguồn: 100 ~ 240VAC 50/60HZ, 6 Pin AA Alkaline  

Khả năng rò điện có thể: 0.5mA 

Kích thước máy (LxWxH): 26 x 15 x 18cm 

Kích thước màn hình (LxW): 12 x 9cm 

Trọng lượng: 1.7kg (chưa gồm pin hoặc adapter) 


