
 
  



LUmo and PHOmo 

Прилади розроблені на спільній платформі, для загального 
використання. Більшість основних компонентів електроніки, 
механіки та програмного забезпечення ідентичні для обох 
інструментів. Аналогічний принцип експлуатації та технічного 
обслуговування в рамках даного сімейства продуктів підвищує 
ефективність і економить час та витрати. 
Далі наведені деякі основні характеристики та спільні технічні 
рішення які реалізовані у LUmo та PHOmo: 
 
Сучасний дизайн______________________________ 
LUmo та PHOmo були розроблені досвідченою командою з 
Європи. Використовуючи сучасні технології та більш ніж 20-
річний досвід роботи з мікропланшетними приладами, розробка 
була зосереджена на найвищому рівні продуктивності, 
економічності та надійності. 
 
IVD_____________________ISO 9001·13485 certified IVD CE 
LUmo, і PHOmo пройшли всі необхідні випробування та 
перевірки, проведені незалежними сертифікованими органами, 
для підтвердження відповідності директивам 98/79/EC (IVD), 
2004/108/EC (EMC) та 2006/95 /EC ( LVD). 
 
USB та RS232 інтерфейс_________________________ 
Для підключення до комп'ютера прилади включають в себе як 
USB, так і інтерфейс RS232. Це гарантує підключення приладу 
незалежно від комплектації вашого ПК. 
 
Фронтальний завантажувач - LUmo і PHOmo_________________ 
Механізм фронтального завантаження призначений для 
використання LUmo і PHOmo в комплексних автоматичних 
роботизованих системах. Плашку можна легко розмістити у 
завантажувач без обмеження доступу. Для легкого та 
безпечного завантаження плашка не блокується поки 
завантажувач знаходиться в положенні завантаження і починає 
утримуватися в певному положенні тільки після того, як 
завантажувач переміщається в прилад, якщо плашка випаде, 
рідина що міститься в плашці не розіллється в прилад. Це 
зменшує вартість сервісу та підтримує прилад у робочому стані. 
Завантажувач можна легко очистити та знезаразити. 
 
Вміщує 96 і 48-лункові мікропланшети______________________ 
Система тримача планшетів призначена для розміщення всіх 
видів 96- та 48-лункових (4х12) мікропланшетів без необхідності 
додаткового адаптера. 
 
Плоска поверхня приладу_________________________________ 
Може використовуватися для розміщення інших інструментів що 
зберігає цінний простір в лабораторії. LUmo і PHOmo можна 
розміщувати один на одного. Поверхня може бути легко 
очищена і дезінфікована. 
 
Відсутній вентилятор - немає шуму_________________________ 
Надзвичайно низьке енергоспоживання вбудованої електроніки 
не виробляє тепла. Відповідно, жодного вентилятора не 
потрібно, це робить роботу в режимі очікування абсолютно 
безшумною. Температура всередині приладів залишається на 
рівні температури навколишнього середовища без будь-якого 
впливу на проведення реакції в планшеті. 
Закрите середовище без циркуляції повітря значно зменшує 
потрапляння пилу та інших забруднень в середину приладу, що 
значно покращує продуктивність роботи оптичної системи.         Як 

результат – скорочення витрат коштів та часу на обслуговування 
приладу. 

 
Інтеграція в комплексну автоматичну роботизовану систему    
Точний механізм фронтального завантаження, компактний 
дизайн і надійність роблять LUmo і PHOmo ідеальним вибором 
для інтеграції в комплексні автоматичні роботизовані системи. 
При необхідності передню панель можна легко зняти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PHOmo 
Autobio PHOmo - прилад для фотометричних зчитувань 
мікропланшетів який відповідає всім сучасним вимогам. 
 

Основні характеристики приладу 
Надійність______________________________________________ 
Використовуючи сучасний світлодіод як джерело світла разом з 
автоматичним калібруванням та регулюванням, PHOmo 
забезпечує надійну роботу та мінімальне технічне 
обслуговування. Внутрішнє програмне забезпечення 
автоматично контролює та регулює необхідну потужність. На 
відміну від звичайних галогенних ламп,  світлодіоди не 
вимагають часу для нагрівання і вмикаються тільки під час 
вимірювання. Світлодіоди мають низьке енергоспоживання та 
не мають тепловиділення. 
 
Великий діапазон вимірювань і відмінна повторюваність______ 
Конструкція оптичної системи не обмежує ваші можливості у 
вимірюваннях, точність не знижується  у будь якому діапазоні. 
 
Сканування з  високою роздільною здатністю________________ 
Складна оптична система PHOmo розроблена для сканування з 
високою роздільною здатністю. Кожна лунка вимірюється з 
кроком 0,2 мм, забезпечуючи 29 значень вимірювання в кожній 
лунці. Ця функція робить PHOmo ідеальним вибором для 
вимірювання результатів реакцій аглютинації. 
 
Швидкість______________________________________________ 
З частотою повторення 5 секунд (8 секунд для подвійної 
довжини хвилі) PHOmo не примусить довго чекати отримання 
результатів і забезпечить швидке кінетичне вимірювання. 
 
Простий доступ до касети з фільтрами                           ________ 
Касета з фільтрами  дає  можливість заміни або додавання 
бажаних фільтрів з необхідними параметрами на прилад. Для 
встановлення нового фільтра не потрібен інструмент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Технічні характеристики PHOmo_________________ 

Метод детекції Абсорбція 

Режими вимірювання кінцева точка та кінетика 

Сканування 
Сканування високої 
розподільної здатності 
до 29 вимірювань/лунка 

Калібрування Автокалібровка 

Джерело світла LED (світлодіод) 

Тип плашки 
96 (8x12), 48 (4x12) 
плоске, U- і V- образне дно 

Довжина хвилі 400нм - 700нм 

Канали вимірювання 8 

Діапазон індикації 0,000 - 4,500 OD 

Розподільна здатність 
0,001 ОD (коефіцієнт 
наростання) 

Точність 
<±0,5% при 1,0 ОD (492 
нм) 

Лінійність 

<± 0,75% і ± 0,005 OD 
0,1- 3,0 ОD 
<± 1,5% і ± 0,005 OD 
3,0 - 3,5 OD 

Повторюваність <0,15% при 1,0 OD 

Час вимірювання 

5 секунд при одній довжині 
хвилі 
8 секунд подвійна довжина 
хвилі (кінетичні методи) 

Фільтри 
до 8 
Стандартні 405nm, 450, 
492, 620 

Струшування 3 режими 

Розміри 
33,5 см x 20,5 см x 47,0 см 
(ВxШxГ) 

Вага ~ 13.0 кг нетто 

Джерело живлення зовнішнє 

Діапазон напруги 
100 - 240VAC ± 10%,  
47 - 63Гц 

Передача данних 
RS232 (9-контактний) 
та USB 2.0 

Умови навколишнього середовища 

Експлуатація 
Температура: 10°C - 40°C 
Вологість: 15% - 85%  

Зберігання 
Температура:  -10°C - 50°C 
Вологість: <95% 

Комплектація 

Прилад з 4 фільтрами (405, 
450, 492, 620 нм), кабель 
живлення, RS232 кабель, 
USB-кабель, програмне 
забезпечення (Windows®), 
посібнико користувача на 
СD 

Інщі фільтри За запитом 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LUmo 
Autobio LUmo - найсучасніший люменометр для 
мікропланшетів, призначений для задоволення вимог до 
сучасних приладів, що працюють за принципом виміру 
люмінесценції.  
 

Основні характеристики приладу 
Висока чутливість 1 х 10-23 моль HRP________________________ 
Дозволяє виявляти низькі концентрації аналіту, дає можливість 
більш ранньої діагностики захворювань та ефективне 
відстеження лікування. 
 
Великий динамічний діапазон від 0 до 1,6 х 109 RLU___________ 
Значно підвищує лінійність аналізу і дає можливість достовірної 
інтерпретації дуже низьких і дуже високих концентрацій аналіту 
в одному тесті без додаткового розведення проби. 
 
Низькі показники інтерференції каналів_________  ___________ 
LUmo включає в себе складну адаптивну систему 
позиціонування, що забезпечує максимально точне та  
наближене розташування  детектора над зразком для усунення 
перехресних перешкод сусідніх каналів вимірювання що 
забезпечує високу чутливість та динамічність LUmo. 
 
Швидкість______________________________________________ 
Час на вимірювання 96-ти лункового планшету складає менше 40 
секунд з часом обробки сигналу 0,1 сек. Швидкі реакційні 
системи на основі люмінолу в поєднанні з високою швидкістю 
зчитування значно покращує точність результатів вимірювання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Технічні характеристики LUmo_________________ 

Метод детекції Модуль фотомноження 

Режими детекції Хемілюмінісценція 

Спектральний діапазон  300 - 650 нм 

Динамічний / індикаційний 
діапазон 

0 - 1.600.000.000 RLU 

Одиниця вимірювання 
RLU (Відносні світлові 
одиниці) 

Чутливість при 545 нм 1 х 10-23 моль HRP 

Відтворюваність <2% 

Інтерференція каналів <1 x 10-7 (типовий) 

Час вимірювання 
<40 секунд для 96-
лункового планшета 

Час обробки сигналу 
0,1 - 10 сек з кроком 0,1 
сек 

Типи плашок 
96- та 48-лункові (4х12) 
мікропланшети,  
макс. висота 15,2 мм 

Струшування 3 режими 

Розміри 
33,5 см x 20,5 см x 47,0 см 
(ВxШxГ) 

Вага ~ 13.0 кг нетто 

Джерело живлення зовнішнє 

Діапазон напруги 
100 - 240VAC ± 10%,  
47 - 63Гц 

Передача данних 
RS 232 (9-контактний) 
та USB 2.0 

Умови навколишнього середовища 

Експлуатація 
Температура: 10°C до 40°C 
Вологість: 15% - 75%  

Зберігання 
Температура:  -10°C до 
50°C 
Вологість: <95% 

Комплектація 

Прилад, блок живлення, 
захисний кожух, кабель 
живлення, RS 232  кабель, 
USB-кабель, програмне 
забезпечення (Windows®), 
посібник користувача на CD 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTOsoft 
Програмне забезпечення для управління та обчислення 
Autobio використовує програмне забезпечення, що 
використовується для управління приладами і виконує необхідні 
обчислення як невід'ємну частину ефективної системи, 
зосередженої на обробці результатів вимірювання 
різноманітних видів мікропланшетів. AUTOsoft - програмне 
забезпечення  для автоматичного керування аналізатором та 
обчислення результатів вимірювань призначене для виконання 
переважної більшості поточних і наукових дослідженнь. 
AUTOsoft постачається безкоштовно з LUmo та PHOmo. На 
відміну від інших виробників, Autobio надає необхідний повний 
потужний пакет програмного забезпечення для оцінки та 
обчислення результатів. Інші виробники надають тільки основну 
програму для збору даних, для забезпечення максимального 
функціоналу якої потрібні  її оновлення, часто за додаткові 
кошти. 
 

AUTOsoft особливості та основні характеристики 
Управління користувачами________________________________ 
Програмне забезпечення надає можливість роботи на 
аналізаторі користувачам з двома різними рівнями доступу. 

 
 
Налаштування плашки___________________________________ 
Результати вимірювання можуть бути визначені і збережені 
незалежно від визначення тесту, використовуючи зручні функції 
позиціонування, заповнення і повторних вимірів. 

 
 
Кількісний підрахунок результатів вимірювання_____________ 

 
 

 
Варіанти побудови калібровочної кривої:  
Лінійна регресія, від точки до точки,кубічний сплайн і 
логістичний по чотирьом параметрам.  
При побудові калібровочної кривої можуть бути використані 
наступні варіанти масштабування по осях: 
Лінійна, логарифмічна, осьове масштабування logit-log та метод 
екстраполяції. 
Стандартні калібровочні криві можуть бути збережені і 
використані для подальших тестів а також змінені за допомогою 
однієї або двох точок калібровки. 

 
 
Якісний аналіз__________________________________________ 
До 3 різних значень відсічки може бути використано для 4 різних 
діапазонів. Класифікація ґрунтується на значеннях вимірювань, 
концентраціях або результатах перетворення. Необхідне 
значення відсічки може бути вибрано для обчислення 
співвідношення величини відсічки і значень вимірювань зразків 
(M / CO). 

 
 
Валідація_______________________________________________ 
Перевірку правильності проведення аналізу можна виконувати 
автоматично на основі формул, що визначають необхідні 
критерії валідації. 

 
 
 
 



Функція внутрішнього контролю якості______________________ 
Використовується для моніторингу та статистичного аналізу 
тестів та контрольних вимірювань. 

 
Автоматичне усунення реплікації__________________________ 
Виходячи з формули, крайні значення при повторних вимірах 
можуть бути автоматично виключені з подальшої оцінки. 

 
 
База даних_____________________________________________ 
Всі результати зберігаються в базі даних, що підтримує гнучке 
управління даними / результатами для пацієнтів, звітність на 
основі вибірки, включаючи запис зовнішніх результатів, гнучкі 
функції експорту, управління партіями реагентів і т.д. 
 
Результати від LUmo і PHOmo______________________________ 
прив’язуються до відповідних ідентифікаторів зразка. 
Результати зовнішніх тестів можуть бути додані до вибірки і 
надруковані у повному звіті. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Multitest і Kindling тестування______________________________ 
На одній плашці можна обробити до 12 різних аналізів на зразок 
(Multitest) або до 5 зразків одного пацієнта (Kindling test). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Швидке сканування та вимірювання________________________ 

Підтримує збір та експорт необроблених даних для стандартних 
вимірювань OD та сканування з високою роздільною здатністю. 
 
 

 
 
 

 
Копіювання, вставка та експорт результатів вимірювань_____ 
Відображає результати вимірювань зразків, для використання у 
інших програмах (наприклад, Excel ™). 
 
ID зразків та база даних пацієнтів__________________________ 
 Ідентифікатори зразків можна вводити вручну, генерувати 
автоматично або імпортувати з файлу. Відповідні результати 
відображаються разом з даними зразка або друкуються у звіті. 

 
 
Каталог________________________________________________ 
Використовується для швидкого доступу до часто 
використовуваних даних та спрощення поточного введення 
даних. 
 
OEM налаштування та багатомовний інтерфейс______________ 
Інтерфейс AUTOsoft можна легко налаштувати відповідно до 
вимог користувача щодо графіки та мови. 
 
У комплекті з LUmo та PHOmo_____________________________ 
AUTOsoft безкоштовно адається з приладами LUmo і PHOmo, 
забезпечує повнофункціональну систему готову для роботи в 
лабораторії. 


