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Handelsmerken 
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Verklaring van symbolen 

Symbol/Symbool  Symbol Symbool 

 
 
 

Alternating current Wisselstroom

 
 
 
 
 

Protective Earth 
Ground 

Aardverbinding 
Aarde 

 
 
 
 
 
 

On (Supply) 
 
 
 

Off (Supply) 

Aan (toevoer) 
 
 
 

Uit (toevoer) 

 
 
 

Fuse Zekering

 
 
 

Maximum  
Clearance 

Maximale 
vrije ruimte 

 
 
 
 
 

Warning – Crushing 
hazard 

Waarschuwing – 
Gevaar voor 
beknelling 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waste Electrical & 
Electronic 
Equipment 

Afgedankte 
elektrische en 
elektronische 
apparatuur 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Symbolen 
 
 

Voor in-vitro diagnostisch gebruik 
    
 

 

IFU (Gebruiksinstructies) 
 

 

 Europese vertegenwoordiger 
 
*De bevoegde vertegenwoordiger:  EMERGO EUROPE 

Prinsessegracht 20 
2514 AP, The Hague 
The Netherlands 

 

 

WIZARD2-modellen voor in-vitrodiagnostiek zijn 
2480-0010 IVD WIZARD2 1-detector 76 mm (3 inch) 1000 monsters 
2470-0010 IVD WIZARD2 1-detector 550 monsters 
2470-0020 IVD WIZARD2 2-detector 550 monsters 
2470-0050 IVD WIZARD2 5-detector 550 monsters 
2470-0100 IVD WIZARD2 10-detector 550 monsters 
2470-0150 IVD WIZARD2 5-detector 1000 monsters 
2470-0200 IVD WIZARD2 10-detector 1000 monsters 

*IVD staat voor in-vitrodiagnostiek 
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 
Het doel van het WIZARD2 instrument is het detecteren en tellen van 
gammastraling afkomstig van vaste en vloeibare monsters, die bereid 
zijn door toevoeging van een radioactief reagens voor klinische 
downstream toepassingen. Het instrument is bedoeld voor gebruik 
door opgeleid laboratoriumpersoneel. 

 
Detectors met unieke kokers en monsterwisselsysteem, geavanceerde 
robotica en zeer doeltreffende loodafscherming resulteren in hoge 
meeteffectiviteit, lage achtergrond en minimale crosstalk. 

Een besturingssysteem met touchscreen voor eenvoudige en snelle 
instrumentbediening voor routinetaken maakt WIZARD2 zeer 
gebruikersvriendelijk. Het instrument ondersteunt in-vitrodiagnostisch 
gebruik in klinische laboratoria en is optioneel beschikbaar als 21CFR Deel 11 
compatibel om te voldoen aan de vereisten van de farmaceutische industrie. 

Er zijn twee basismodellen van de WIZARD2-counter, 2470 WIZARD2 
automatische gammacounter en 2480 WIZARD2 automatische gammacounter. 
Bovendien is de 2470 WIZARD2 beschikbaar in een aantal verschillende 
configuraties. 

2470 WIZARD2™ 

De 2470 WIZARD2 is bedoeld om gammastraling die wordt uitgezonden door 
klinische monsters te detecteren en te tellen, en is een compacte teller die 
verkrijgbaar is in twee overdrachtsgroottes en met verschillende aantallen 
detectoren. Het aantal detectoren kan in de toekomst worden opgewaardeerd 
als de behoeften van uw laboratorium veranderen. 



Hoofdstuk 1 

 2 

Met een enkele opdracht kan de 2470 WIZARD2 worden veranderd in een 
handmatige multidetectorcounter. In de handmatige modus kunnen 
monstervolumes tot 5 ml, zoals LSC-minipotjes, worden gemeten of 
flowcelbepalingen worden uitgevoerd. 

 

 
Afbeelding 1-1.  Automatische WIZARD2-gammacounter, model 2470, van 
PerkinElmer met band voor 550 monsters. Er is ook een instrumentversie voor 
1.000 monsters verkrijgbaar. 

2480 WIZARD2™ 

Voor geavanceerdere toepassingen biedt de WIZARD2, 2480, een capaciteit  
van 1.000 monsters met potjes met een diameter van 13 mm (½ inch) of  
een capaciteit van 270 monsters met potjes met een diameter van 28 mm 
(1,1 inch). Het instrument beschikt over uitstekende achtergrondreductie en 
het unieke ontwerp monsterwisselaar zorgt dat crosstalk nagenoeg wordt 
verwijderd uit monsters op de band. Vergeleken met de detector die wordt 
gebruikt in de WIZARD2-counters, model 2470, is het 76 mm (3 inch) 
kokertype groter voor een nog hogere meeteffectiviteit, meer vermogen en 
multilabel meetcapaciteiten. 
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Afbeelding 1-2. Automatische WIZARD2-gammacounter, model 2480, van 
PerkinElmer met band voor 270 of 1.000 monsters. 

Algemene waarschuwingen 
 Opmerking: Om besmetting door mogelijk omvallen van een rek te 

voorkomen, wordt het gebruik van dopjes op de testbuisjes te 
allen tijde aanbevolen. 

 Opmerking: Zorg dat er geen vloeistoffen op de band worden geknoeid. 

 Opmerking: Plaats uw vingers niet in de meet-/transferbaan. 

 Opmerking: Vergeet niet de detectoren te wissen in het geval van een 
herstel na stroomuitval, of na een bestaande STAT-bewerking, 
of na het overschakelen van de handmatige modus naar de 
automatische modus. 

Opmerking: Ernstige incidenten die zich met betrekking tot het WIZARD2-instrument 
hebben voorgedaan, moeten worden gemeld aan PerkinElmer en de bevoegde instantie 
van de lidstaat waarin de gebruiker is gevestigd. 
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Hoofdstuk 2  

Beschrijving van instrument 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functies van de WIZARD2 beschreven 
en laten wij zien wat zij inhouden en welke voordelen zij u als gebruiker 
bieden. Verschillen tussen de modellen 2470 en 2480 worden aangeduid. 

Autonoom of met LAN-verbinding 
WIZARD2 kan worden gebruikt als een autonome counter met zijn eigen 
ingebouwde computer. Dit is een industriestandaardcomputer waarop 
Microsoft Windows draait en die beschikt over USB-aansluitingen voor 
randapparatuur zoals geheugensticks, externe harde schijven en printers. 
Het systeem heeft ook ethernetpoorten voor een LAN-verbinding. Er is een 
ingebouwde lcd-touchscreen voor routine gebruik en een aanvullend volledig 
alfanumeriek toetsenbord op een uittrekbare lade. 

Interactieve bediening 
De ingebouwde touchscreen kan worden gebruikt voor interactieve bediening 
van de counter. Bovendien kan de touchscreen informatie weergeven over de 
meetstatus; er wordt live numerieke of grafische informatie gegeven. 

Routinebewerkingen kunnen worden ingesteld en uitgevoerd met behulp van 
de touchscreen. Voor geavanceerdere parameterbewerking moeten het 
toetsenbord en de muis worden gebruikt. De functies van de built zorgen dat 
u geen pc nodig heeft in de buurt van de counter. 

Aanpassing (Model 2470) 
Een aantal versies van het instrument zijn verkrijgbaar met 1, 2, 5 of 
10 detectors en bieden een doorvoer van tussen 50 en 500 monsters/uur, 
afhankelijk van de protocolmeettijd. De versie met de kleinere band is 
geschikt voor maximaal 550 monsters wanneer hij volgeladen is. Het grotere 
model heeft plaats voor 1000 monsters. 
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Het instrument biedt diverse fysieke configuraties die u een breed aanbod 
van mogelijkheden bieden om uit te kiezen. U kunt de configuratie selecteren 
die het beste past bij uw actuele behoeften en middelen. 

Compactheid (Model 2470) 
WIZARD2 is uitzonderlijk compact voor een automatische gammacounter met 
meerdere detectors: de tafelversie met 10 detectors voor 550 monsters is 
slechts 650 mm (25,6 inch) breed bij 700 mm (27,6 inch) diep. Het kleine 
ontwerp is mogelijk gemaakt door het scherm en het detectorblok tussen de 
banen van de band te plaatsen in plaats van aan het einde waardoor het 
instrument in lengte zou toenemen. 

Zeer doeltreffende detectors 
In de WIZARD2 zijn met succes kokertype detectors in het design van een 
automatische gammacounter met een hoge doorvoer opgenomen. Deze  
geven de WIZARD2 de best mogelijke detectorgeometrie voor de hoogste 
meetefficiëntie. Raadpleeg de instrumentspecificaties voor actuele waarden. 

Model 2470 is voorzien van een speciaal monsterwisselmechanisme waarin de 
tien monsters in een rij in een rek worden geplaatst en de monsters naar de 
detectorkokers worden verplaatst. Deze worden in een gespreid configuratie 
gezet, waardoor de afscherming tussen detectoren wordt gemaximaliseerd en 
de grootte van het detectorblok wordt geminimaliseerd. 

In model 2480 is de detector gebaseerd op de bijna 4 geometrie van een 
kokertype detector. Dit geeft de WIZARD2 de best mogelijke detectorgeometrie 
voor de hoogste meetefficiëntie. Raadpleeg de instrumentspecificaties  
voor actuele waarden. Dit is mogelijk door middel van een speciaal 
monsterwisselmechanisme waarin twee afmetingen monsterhouders  
(rekken) passen. 

Detectorafscherming 
In model 2470 is de detectoreenheid omringd door een loodafscherming van 
minimaal 12 mm (½ inch) tegen straling in een verticaal vlak. De 
afscherming tegen straling van monsters op de band is 30 mm (1¼ inch).  
De afscherming tussen detectoren is 7 mm (¼ inch). 

In model 2480 is de detectoreenheid omringd door een loodafscherming van 
minimaal 75 mm (3 inch) tegen monsters op de band. Het 
monsterwisselmechanisme verplaatst niet alleen het monster, maar maakt 
ook de afscherming compleet en zorgt zo voor de best mogelijke reductie van 
de achtergrond en crosstalk van de band. 
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Afbeelding 2-1.  Detectoreenheid en -afscherming voor 2480 instrument. 

Crosstalkcorrectie (model 2470) 
Crosstalk is een probleem waarmee multidetectorcounters te maken hebben, 
met name met hoge-energiemonsters zoals 51Cr. Straling van een monster in 
één detector of op de band draagt bij aan de metingen die worden vastgelegd 
in een andere detector. Naast het crosstalkreducerende ontwerp van de 
WIZARD2 wordt speciale software gebruikt om crosstalk tussen detectoren weg 
te nemen. 

Flexibele monsterbehandeling 
Monsters staan in rekken die zijn gemaakt van plastic. Zij worden geleverd 
met individuele monsterhouders, wat inhoudt dat monsterflesjes van alle 
vormen tot de diameter van de houder kunnen worden gemeten. Deze 
monsterhouders kunnen in geval van verontreiniging worden vervangen. 
Rekken en monsterhouders kunnen worden gebruikt in een centrifuge die 
hiervoor is ontworpen. 

 

 

75 mm lood tegen band 
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In model 2470 zorgt dit monsterhoudersysteem ervoor dat het instrument, in 
de automatische modus, monsterflesjes van elke vorm tot 13 mm in diameter, 
of microsferen, die zelfs niet in flesjes hoeven te zitten, kan meten. In de 
handmatige modus kunt u monsterflesjes tot 17 mm meten. 

 
Afbeelding 2-1.  Rek voor monsters tot 13 mm in diameter (links) en, voor gebruik met de 

2480, voor monsters tot 28 mm in diameter (rechts). 

In de WIZARD2, model 2480, passen twee verschillende rekafmetingen. In het 
ene type passen 10 monsters tot 13 mm in diameter en in het andere 
5 monsters tot 28 mm in diameter. Dit zorgt voor een totale bandbelasting 
van respectievelijk 1000 of 270 monsters, als slechts één type rek wordt 
gebruikt. De rekken kunnen echter in een mix van de twee afmetingen in 
dezelfde assay worden geladen, omdat het instrument automatisch bepaalt 
welke afmeting een rek heeft voordat hij in de meetpositie wordt gezet. 

ID-systeem voor meerdere gebruikers 
De WIZARD2 is bestemd voor automatische bediening door meerdere 
gebruikers. Elk rek kan tot twee barcodelabels hebben, waarbij elk label  
een driecijferige codering of een speciaal codewoord heeft. Deze speciale 
barcodelabels vertellen de WIZARD2 hoe deze de monsters moet meten.  
U kunt monsters laden met rekken die zijn gecodeerd voor de gewenste 
meetvoorwaarden. Elke keer dat de band met een set monsters met een 
nieuwe ID-codering langs de ID-lezer komt, wordt het juiste meetprotocol 
geselecteerd en worden de monsters dienovereenkomstig gemeten. 

Protocolconfiguratie 
De barcodes staan de specificatie van maximaal 999 protocollen en maximaal 
99 nucliden toe. 

Protocollen worden opgesteld met behulp van de protocolmanager in de 
gebruikersinterface. Als u bijvoorbeeld een RIA/IRMA-berekening uitvoert, 
dan definieert u standaardmonstercodes en specificeert u de gecodeerde 
concentratie en plaatsingsmethoden in de data-analysesoftware. 
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Meten van meerdere labels 
In model 2470 kunnen dual-labelmonsters worden gemeten omdat de 
WIZARD2 een correctie uitvoert voor de spillover van een meetvenster naar 
een andere, wat optreedt bij bepaalde nuclideparen bijv. 125I en 57Co. Een 
proces, genaamd “normalisatie”, wordt gebruikt om deze correctie te 
berekenen. Als een normalisatie is uitgevoerd voor een nuclidepaar, dan 
worden de resultaten opgeslagen en kunnen deze worden gebruikt wanneer 
monsters met een label voor dat nuclidepaar moeten worden gemeten. 

Het normalisatieproces maakt ook meten met meerdere detectoren mogelijk 
door het effect van versterkingsvariatie in detectoren te elimineren. Het 
normalisatieproces zorgt dat metingen voor de detectoren binnen 1% van het 
gemiddelde van alle detectoren vallen nadat rekening is gehouden met een 
statische variatie in geaccumuleerde metingen door een meetsnelheidfout 
van +/- 0,1% te bereiken bij een betrouwbaarheidsniveau van 95,5%. 
Bovendien worden piekposities en vensterinstellingen geoptimaliseerd en er 
wordt een achtergrondcorrectie uitgevoerd. 

In model 2480 kunnen naast dual-labelmonsters ook monster met meerdere 
labels worden gemeten. Met de assayfunctie voor meerdere isotopen kan de 
spillovercorrectie van maximaal 6 nucliden simultaan worden uitgevoerd. 
Net als bij model 2470, als een normalisatie is uitgevoerd voor een 
nuclidepaar, dan worden de resultaten opgeslagen en kunnen deze worden 
gebruikt wanneer monsters met een label voor dat nuclidepaar moeten 
worden gemeten. 

Nuclideselectie 
De WIZARD2 heeft vooraf gedefinieerde instellingen voor een grote selectie 
nucliden, zie de lijsten op pagina 35 en 36 in de Specificaties. 

De WIZARD2 2470 kan een monsterenergiebereik tot 1000 keV detecteren, 
alsook de gebruikelijke single- en dual-label RIA's. Voor de WIZARD2 2480 is 
het bereik maximaal 2000 keV. 

Meerkanaals analysator 
Dit is een lineaire meerkanaals analysator met 2048 kanalen, die zijn 
gekalibreerd voor het bereik 15–1000 keV met een maximale dode tijd van 
2,5 µs. Het dode-tijdeffect wordt gecompenseerd door software. 

In model 2480 is het energiebereik 15–2000 keV. 
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Automatische en handmatige bediening (model 2470) 
2470 WIZARD2 is zowel een automatische als een handmatige counter. Bij een 
handmatige meting kunt u grotere monsterpotjes gebruiken dan bij de 
automatische modus. Bovendien biedt dit zekerheid in het geval dat u 
problemen hebt met de band omdat u monsters nog steeds handmatig kunt 
meten. Als u enkele monsters wilt meten zonder deze in een rek op de band te 
plaatsen, dan kunt u de handmatige modus gebruiken. 

 Opmerking: Vergeet niet de detectoren te wissen na het overschakelen  
van de handmatige modus naar de automatische modus. 

IPA-prestatietests 
De instrumentprestaties kunnen worden bewaakt door regelmatig IPA 
TEST-normalisaties uit te voeren. Deze slaan gegevens op die later in een 
grafische weergave kunnen worden bekeken. 

IPA staat voor Instrument Performance Assessment (Evaluatie van de 
prestaties van een instrument). Een IPA TEST normalisatie is gelijk aan 
nuclidenormalisatie, resultaten worden alleen anders opgeslagen. Gegevens 
die worden verkregen in een IPA TEST normalisatie worden niet gebruikt in 
assaymetingen, maar worden getest tegen vooraf ingestelde limieten en 
vervolgens opgeslagen zodat zij later kunnen worden vergeleken met andere 
TEST normalisaties die gebruikmaken van dezelfde nuclide. Deze 
vergelijking wordt gedaan door de waarden van enkele parameters te 
presenteren als een functie van tijd, zodat systematische trends of grote 
willekeurige afwijkingen eenvoudig kunnen worden bekeken. 

Hoge-activiteitsmonsters (model 2480) 
Monsters met activiteit tot 30.000.000 DPM kan worden gemeten met een 
hoge-activiteitsmodus, die in het protocol wordt geselecteerd. Hierbij wordt 
het monster uit het rek gehaald en boven de detectorkoker geplaatst maar er 
niet in, of het monsters wordt alleen omhoog uit het rek gehaald maar niet 
binnen de afscherming geplaatst.
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Informatie over gebruikersinstructies en 
waarschuwingen 

Er zijn verschillende vormen gebruikersinstructies: 

Plaatsingsinstructies 
Deze heeft de reguliere gebruiker niet nodig omdat de plaatsing alleen mag 
worden uitgevoerd door personeel dat is getraind en bevoegd is door 
PerkinElmer. Deze zijn slechts ter referentie bijgesloten. 

Gebruikershandleiding 
Dit is een andere handleiding dan deze instrumenthandleiding. De 
handleiding bevat informatie die nodig is voor de bediening van het 
instrument en gebruikersinterface. 

Snelle referentiegids 
Dit is een aparte korte meertalige handleiding die voldoende informatie geeft 
voor een routinegebruiker om het systeem te bedienen met behulp van 
slechts de touchscreen. 

Onlinehelp 
Deze wordt geleverd bij de software en kan worden geopend door de Help-
knop rechts boven op de touchscreen aan te raken. 
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Afbeelding 3-1.  Knop voor onlinehelp, rechts boven op de touchscreen. 

U kunt de onlinehelp ook openen door met een muis op dezelfde knop te 
klikken of door op F1 te drukken op het toetsenbord. 

Onlinehelp bestaat uit korte informatie over alle functies van de bediening 
die relevant zijn voor de normale gebruiker (onderhoudsinformatie wordt niet 
gegeven). 

Routineonderhoud 
Dit is onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd en dat wordt 
beschreven in een apart hoofdstuk van deze instrumenthandleiding. Elk 
ander onderhoud dan wat in dat hoofdstuk wordt beschreven, moet worden 
uitgevoerd door een onderhoudspersoon die is getraind en bevoegd door 
PerkinElmer. 

Waarschuwingen 
Hieronder geven wij een beschrijving van de gedrukte waarschuwingen die u 
op het instrument ziet of die met het instrument worden geassocieerd. 

Betreffende het aansluiten van het instrument op het elektriciteitsnet 
 Opmerking: Het instrument moet worden aangesloten op een 

geaard elektriciteitsnet. 

Op de achterzijde van het instrument 
 Waarschuwing: Voor onderhoud loskoppelen van het elektriciteitsnet 

 Waarschuwing: KLASSE 1 LASERPRODUCT EN 60825-1:2007 



Informatie over gebruikersinstructies en waarschuwingen 
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Betreffende het gebruik van het instrument 
 Waarschuwing: Om besmetting door mogelijk omvallen van een rek te 

voorkomen, wordt het gebruik van dopjes op de testbuisjes te 
allen tijde aanbevolen. 

 Waarschuwing: Zorg dat er geen vloeistoffen op de band worden geknoeid. 

 Waarschuwing: Plaats uw vingers niet in de meet-/transferbaan. 

 Waarschuwing: Vergeet niet de detectoren te wissen in het geval van een 
herstel na stroomuitval, of na een bestaande STAT-bewerking, 
of na het overschakelen van de handmatige modus naar de 
automatische modus. 

 

Inzake elektromagnetische velden en interferentie 

Waarschuwing: Dit instrument voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen voor 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn) en voor elektrische veiligheid 
(LVD). Overeenstemming met de relevante richtlijnen werd aangetoond door testen 
van derden volgens de toepasselijke EN- en IEC-normen. Deze apparatuur is getest 
en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een apparaat van klasse "A". 
Daarom is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat een 
compatibele elektromagnetische omgeving voor de apparatuur kan worden 
gehandhaafd, zodat het apparaat naar behoren zal functioneren. Gebruik dit 
apparaat niet in de nabijheid van bronnen met sterke elektromagnetische straling 
(b.v. niet-afgeschermde opzettelijke RF-bronnen), aangezien deze de juiste werking 
kunnen verstoren. De prestaties van het instrument kunnen worden beïnvloed door 
de aanwezigheid van radioactieve besmetting. Er moet goed op worden gelet dat de 
achtergrondniveaus worden geëlimineerd. 

 

Waarschuwing: Het WIZARD2-instrument is ontworpen voor gebruik binnen een 
laboratorium- of industriële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt 
radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, waardoor schadelijke interferentie 
met radiocommunicatie in een woonomgeving kan worden veroorzaakt. 
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Veiligheidssymbolen 

 
Afbeelding 3-2.  Symbolen van aan-uitknop 

Contactadressen 

Wereldwijd hoofdkantoor 
PerkinElmer 

940 Winter Street 

Waltham, Massachusetts 02451  VS. 

Tel. +1 (800) 551-2121 

Europees hoofdkantoor 
PerkinElmer 

Imperiastraat 8, 

B-1930 Zaventem, België. 

Tel. 32 2 717 7911 

Fabrikant  
PerkinElmer Singapore Pte Ltd 

2 Tukang Innovation Grove   

#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 

Singapore 618305 

Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 

Website: www.perkinelmer.com 

E-mail: info@perkinelmer.com 

 

 

 

 

Power On

Power Off

Aan 

Uit 
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Hoofdstuk 4  

Routineonderhoud 
Alle onderhoud, anders dan hier beschreven, moet worden uitgevoerd door 
onderhoudspersoneel dat is goedgekeurd door PerkinElmer. 

Reiniging 
De instrument en de omgeving moeten regelmatig worden gereinigd om 
verontreiniging en verhoogde achtergrond te voorkomen. Met name de band 
en liftvorken moeten worden gereinigd met een zachte doek en alcohol. 

 Opmerking: De stofkappen moeten gesloten blijven om de hoeveelheid stof 
dat in de detectorputten komt, te verminderen. 

De achtergrond controleren 
Als u de achtergrond wilt controleren, moet u een leeg rek met houders maar 
zonder monsterbuisjes meten. Zorg dat de meettijd lang genoeg is om 
voldoende metingen te kunnen verzamelen. PerkinElmer raadt een minimale 
achtergrondnormalisatietijd van 10 minuten aan. 

 Opmerking: Het is mogelijk dat de monsterhouders verontreinigd raken. 
Dit type verontreiniging kan de achtergrondniveaus 
beïnvloeden. Controleer de monsterhouders regelmatig en 
vervang deze indien nodig. 
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Verontreiniging 
Als de background toeneemt, moet u de detectorputten vervolgens voorzichtig 
reinigen met een zachte doek die is natgemaakt met alcohol. Vermijd het 
gebruik van ontsmettingsvloeistoffen die corrosief kunnen zijn. Zorg dat u 
geen krassen maakt op het oppervlak van de detectorputten. Controleer of de 
achtergrond na de reiniging weer normaal is. 

 Opmerking: Zorg dat u alleen een zachte doek gebruikt om de  
detectorputten te reinigen. Het aluminium in de detectorputten 
is erg dun en de detector kan onherstelbaar beschadigd raken 
als er krassen of deuken ontstaan. 

Het is mogelijk dat de monsterhouders verontreinigd kunnen raken. 
Controleer de monsterhouders regelmatig en vervang deze indien nodig. 

Hiervoor kan een milde ontsmettingsoplossing worden gebruikt.
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Hoofdstuk 5  

Specificaties 
Dit hoofdstuk bevat informatie over de veiligheidsnormen en technische 
informatie over de WIZARD2. 

Voorschriften inzake de veiligheid van elektrisch 
materiaal 

Het ontwerp van het instrument is gebaseerd op de volgende voorschriften 
inzake de veiligheid van elektrisch materiaal: 

EN 61010-1 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en 
regeltechniek en laboratoriumgebruik 

EN 61326-1 Elektrische uitrusting voor meting, besturing en 
laboratoriumgebruik - EMC-eisen 

Veiligheidsnormen 
Certificering 
CSA Group 
 
Het instrument voldoet aan de eisen van: 
 IEC 61010-1 
 IEC 61010-2-101 
 CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1 
 CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-2-101
 UL 61010-1 
 
Laser 
Het instrument is een klasse 1 laserproduct. 
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 Let op: Als dit instrument niet wordt gebruikt zoals aangegeven in de  
gebruikershandleiding, dan kan dat leiden tot blootstelling aan 
gevaarlijke laserstraling. 

De laser is geclassificeerd conform de norm EN 60825-1:2007 (IEC 60825-1:2007). 

Omgevingsvereisten 
Er wordt aan de veiligheidsspecificaties voldaan onder de volgende 
omgevingscondities naast of boven op de hieronder vermelde condities onder 
Energievereisten en Omgevingsvereisten. 

 Hoogte: tot 2000 m 
 Temperatuur: +5°C tot +40°C 
 Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80% bij 31°C lineaire afnamen 

tot 50% bij 40°C 
 Schommelingen van de netspanning: ±10% 
 Plaatsingcategorie (overspanningscategorie): II conform IEC 664-1 

(zie eerste opmerking hieronder) 
 Vervuilingsgraad: 2 conform IEC 664-1 (zie tweede opmerking 

hieronder) 

 Opmerking: Plaatsingcategorie (overspanningscategorie) bepaalt de  
transiënte overspanningsgraad die het instrument veilig moet 
kunnen weerstand. Dit is afhankelijk van de aard van de 
stroomvoorziening en de overspanningsbeveiligingen. 
Bijvoorbeeld, in CAT II, wat de categorie is die wordt gebruikt 
voor instrumenten in installaties die van stroom worden 
voorzien via een toevoer die vergelijkbaar is met het publieke 
elektriciteitsnet, zoals ziekenhuis- en onderzoekslaboratoria en 
de meeste industriële laboratoria, is de verwachte transiënte 
overspanning 2500 V voor een 230 V toevoer en 1500 V voor 
een 120 V toevoer. 

 Opmerking: Vervuilingsgraad beschrijft de hoeveelheid geleidende  
vervuiling die aanwezig is in de gebruiksomgeving. 
Vervuilingsgraad 2 neemt aan normaalgesproken alleen niet-
geleidende vervuiling zoals stof optreedt met uitzondering van 
incidentele geleiding die wordt veroorzaakt door condensatie. 

Deze beïnvloeden beide de dimensionering van de elektrische isolatie binnen 
in het instrument. 
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Conformiteit met EU-richtlijnen en verordeningen 
Het CE-merk voldoet aan de 
volgende EU-richtlijnen 

2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit 

2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn 

2017/746/EU medische toestellen voor in-vitrodiagnostiek 
 

Prestatiespecificaties die 
worden gebruikt om naleving 
van de bovenstaande richtlijnen 
te controleren 

EN 61326 klasse A vereisten 
EN 61326-1 
EN 61326-2-6 
IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-2-101 

Fysieke afmetingen 
 Model 2480 Model 2470 

Hoogte 680 mm (26,8 inch) 640 mm (25,1 inch) 

Breedte 1190 mm (46,9 inch) 650 mm (25,6 inch) of 1190 mm  
(46,9 inch)a 

Diepte 650 mm (25,6 inch) 770 mm (30,3 inch) of 650 mm 
(25,6 inch)a 

Gewicht 315 kg (693 lb) 150 kg of 165 kg (330 lb of 363 lb)a 

Transportgewicht 355 kg (780 lb) N.v.t. 

a. De kleine afmetingen zijn voor de versie met 550 monsters en de grotere afmetingen 
voor de versie met 1000 monsters. 

Stroomvereisten 
100–240V bij 50/60 Hz 

180 VA maximum 

Omgevingsvereisten 
Temperatuurbereik van +15ºC tot en met +35ºC 

Temperatuurgradiënt 6ºC/uur 

Luchtvochtigheidsbereik van 10% tot en met 85% 
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Monsterbehandeling 

Monsterbuisjes 

 Model 2480 Model 2470 

Maximumdiameter 28 mm (1 inch) 13 mm (½ inch)a 

Maximale dopdiameter N.v.t. 14 mm (~½ inch) 

Minimumdiameter Geen limiet Geen limiet 

Maximumhoogteb 95 mm (3,75 inch) 90 mm (3,5 inch) 

Beperkingen voor de Geen Geen 

a. 17 mm (2/3 inch) in handmatige modus zonder lade 
b. Inclusief dop 

Monsterrekken 
Er zijn twee verschillende monsterrekken verkrijgbaar. Deze kunnen door 
elkaar op de band van de 2480 instrumenten worden geplaatst en worden 
automatisch geïdentificeerd en dienovereenkomstig verwerkt. Rekken 
worden geleverd met individuele monsterhouders, die in geval van 
verontreiniging kunnen worden vervangen. 

 Monsterrek type 1a Monsterrek type 2b 

Monster per rek 10 5 

Lengte 164 mm (6,6 inch) 164 mm (6,6 inch) 

Breedte 18 mm (0,7 inch) 33 mm (1,3 inch) 

Hoogte 57 mm (2,3 inch) 57 mm (2,3 inch) 

Max. diameter van monster 13 mm (0,5 inch) 28 mm (1,1 inch) 

Max. centrifugaalkracht 2500 Gc 2500 Gc 

Max. temp 40 ºC 40 ºC 

a. 2470 én 2480 modellen 
b. Uitsluitend model 2480 
c. Centrifugerekhouders moeten zijn ontwikkeld zodat de WIZARD2-rekken er goed in passen. 

Raadpleeg de fabrikant van uw centrifuge en de PerkinElmer-applicatiespecialisten. 

Monsterwisselaar 
Bidirectionele automatische monsterwisselaar met een opslagcapaciteit van: 

 Versie 2480—100 monsterrekken van type 1 (1000 monsters) of 
54 monsterrekken van type 2 (270 monsters). 

 Versie 2470—55 rekken (550 monsters) of 100 rekken (1000 monsters). 
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Liftsysteem 

Het liftsysteem bestaat uit een robotarm met metalen vorken voor het 
optillen van de monsterhouders. 

 Opmerking: Als de kap van de 2470 detector wordt geopend, wordt de  
lift/arm stilgezet maar de actuele meting gaat verder. Het heeft 
ook geen invloed op de band. 

Monster-ID 
Elk rek kan tot twee speciale barcodelabels hebben, waarbij elk label een 
driecijferige codering of een speciaal codewoord heeft. 

Barcodelezer 
Positieve monsterrekinformatie wordt bereikt door elk rek permanent van 
een label met barcode te voorzien, die wordt gelezen wanneer de monsters in 
het rek worden gemeten. Het label wordt met behulp van een verwijderbare 
clip aan het rek bevestigd. Er wordt een binder met speciale WIZARD2 
barcodelabels bijgesloten. 

Monsteridentificatie wordt vereenvoudigd door middel van twee barcodes die 
voor elk rek kunnen worden geleverd. Elk heeft ruimte voor 3 cijfers of een 
speciaal codewoord. 

Laser in barcodelezer 
De klasse 1 barcodelezer is gebaseerd op een zichtbare laserdiode, golflengte 
650nm ±10nm. 

Detectorsysteem 

Detectortype 

Model 2480 
De detector bestaat uit met een thallium geactiveerde kristal van 
natriumjodide van het eindkoker-design. De kristalhoogte is 80 mm 
(3,15 inch) en de diameter is 75 mm (3 inch). De speciale meetgeometrie zorgt 
voor optimale meetefficiëntie van elk monstervolume zonder handmatige 
instelling van meetposities. 

Model 2470 
Detectoren zijn van het type eindkoker met een met thallium geactiveerde 
kristal van natriumjodide met een afmeting van 50 mm x 32 mm (2,0 x 1¼ inch). 
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Efficiëntie 

Isotoop Model 2480 Model 2470 

125I > 78% > 78% 

129I > 58% > 58% 

57Co N.v.t. 80% (typisch) 

51Cr > 6% (typisch) 3% (typisch) 

137Cs 47% (typisch) 26% (typisch) 

58Co N.v.t. 3,5%, (typisch) 

Energieresolutie 

Isotoop Model 2480 Model 2470 

125I < 30% < 30% 

129I < 30% < 30% 

137Cs < 10% < 12% 

57Co N.v.t. < 16% 

51Cr N.v.t. < 14% 

58Co N.v.t. 8% (typisch) 

  

Spilldown 
57Co in 125I vooringestelde gebieden < 3% (niet-gecorrigeerd), < 1% 
(gecorrigeerd) 

Afscherming 

Model 2480 
De detectoreenheid is boven en onder omringd door een loodafscherming van 
minimaal 50 mm (2 inch). De afscherming tegen de band is van massief lood 
van 75 mm (3 inch) dik. De afscherming weegt 225 kg (495 lb). 

Model 2470 
De detectoreenheid is omringd door een loodafscherming van minimaal 
12 mm (0,5 inch) tegen straling in een verticaal vlak. De afscherming tegen 
straling van monsters op de band is 30 mm (1¼ inch). De afscherming tussen 
detectoren is 7 mm (¼ inch). 



Specificaties 

 23  

 
Detector matchen (model 2470) 

Het normalisatieproces zorgt dat metingen voor de detectoren binnen 1% van 
het gemiddelde van alle detectoren vallen nadat rekening is gehouden met 
een statische variatie in geaccumuleerde metingen door een meetsnelheidfout 
van +/- 0,1% te bereiken bij een betrouwbaarheidsniveau van 95,5%. 

Crosstalk tussen band en detector 
Model 2480 
Tussen band en detector, een bron, ongunstigste geval: 

59Fe < 0,05% 

60Co < 0,06% 

De invloed van nucliden met een hogere energie wordt weggenomen door middel 
van een loodafscherming van 75 mm (3 inch) dik tegen de monsters op de band. 

Model 2470 

Crosstalk Detector tot detector, niet-
gecorrigeerd, ongunstigste 

Tussen band en detector, een bron, 
ongunstigste geval 

125I verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

57Co verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

51Cr < 0,5% verwaarloosbaar 

137Cs < 4% < 0,12% 

58Co < 5% < 0,2% 

Het effect van crosstalk wordt gecorrigeerd door gepatenteerde 
crosstalkcorrectiesoftware. 

Achtergrond 
Dit zijn enkele typische waarden.  Achtergrond zal variëren als gevolg van 
lokale omstandigheden. 

Isotoop Model 2480 Model 2470 

125I 30,6 CPM 12,5 CPM 

129I 16 CPM 5 CPM 

137Cs 11,3 CPM N.v.t. 

Volumeafhankelijkheid (model 2480) 
Wijziging van relatieve meetefficiëntie < 1%/ml voor 59Fe-isotoop in het bereik 
0-20 ml zoals gemeten in een LSC-potje van 20 ml. 
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Automatische achtergrondcorrectie 

Achtergrondmetingen worden automatisch afgetrokken in elk meetgebied. 
Voltooide achtergrondspectra worden opgeslagen. 

Isotoopbibliotheek 
Het instrument is vooraf ingesteld voor de nucliden die in de specificaties 
worden vermeld. Alle vooraf ingestelde nuclidewaarden, waaronder de naam 
en het ID-nummer van de nuclide, kunnen door de gebruiker worden 
aangepast. Metingen met dubbele en meerdere labels (versie 2480) kunnen 
een combinatie van de nucliden uit de bibliotheek gebruiken. 

Energiebereik 
Standaardinstelling is maximaal: 

 2000 keV (versie 2480) 
 1000 keV (versie 2470) 

Versterkingsstabilisatie 
Geoptimaliseerde vensterinstelling voor elke nuclide is gebaseerd op het 
gebruik van meerkanaals analysatortechnieken. De stabiliteit en 
reproduceerbaarheid van de resultaten worden gegarandeerd door de 
resolutie, efficiëntie, spectrumverplaatsing en achtergrond te controleren. 

Standaardafwijking van efficiëntievariatie < 0,5% (uitgezonderd statistische 
meetfout). 

Meerkanaals analysator 
Lineaire meerkanaals analysator met 2048 kanalen, gekalibreerd voor het 
bereik: 

 15-2000 keV (model 2480) 
 15-1000 keV (model 2470) 

Maximale dode tijd is 2,5 seconden, dode-tijdeffect wordt gecompenseerd door 
software. 

Livespectrumdisplay 
Meet-, CPM- of CPS-waarden kunnen worden weergegeven. Het 
meetspectrum kan worden weergegeven of geplot op een printer. De 
energieschaal kan worden ingezoomd. 

Gedrukt exemplaar 
Schermen en protocolinhoud kunnen worden geprint. 
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Maximale meetsnelheid 
WIZARD2 model 2470 (in normale meetmodus): 6 miljoen DPM (ongeveer 5 
miljoen CPM) voor 125I. 

WIZARD2 model 2480: tot 10 miljoen DPM (ongeveer 8 miljoen CPM) voor 125I. 
Dode-tijdfout < 1% tot 2 miljoen CPM. In de hoge-activiteitsmodus is de 
maximale meetsnelheid 30 miljoen DPM voor 125I. 

Ingebouwde computer met touchscreen 
Ingebouwde industriestandaardcomputer om het systeem te bedienen, met 
ingebouwde lcd-touchscreen voor routinegebruik. Zie  “Beschrijving van 
instrument” op pagina 5 voor details. 

Toetsenbord 
Optioneel alfanumeriek toetsenbord op uittrekbare lade, direct onder de 
touchscreen. 

Besturingssysteem 
Windows 

Applicatie: ontwikkeld voor touchscreendisplay 

Capaciteit voor meerdere gebruikers 
Bewaart 999 assayprotocollen, die automatisch kunnen worden opgevraagd 
voor gebruik door middel van barcodeclips. 

Multitasking 
De multitaskingbedieningsomgeving staat simultane manipulatie van 
protocollen en bestanden toe terwijl een meting in gang is. 

Help 
Full-screenhelp is beschikbaar in alle fasen van de bediening. 
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Positieve cassette-informatie (rek-ID) 
Elke cassette kan permanent worden gelabeld met een barcode die wordt 
gelezen wanneer de monsters in een cassette worden gemeten. 

Twee simultane meetgebieden 
In de 2480 WIZARD2 kunnen tot 6 nucliden simultaan worden verwerkt.  
In de 2470 WIZARD2 kunnen twee nucliden simultaan worden verwerkt. 
Nucliden kunnen vooraf worden ingesteld of door de gebruiker worden 
geselecteerd. Spillup- en spilldowncorrectie wordt automatisch uitgevoerd. 
Speciale dual-labelnormalisatie is niet nodig. 

Vervalcorrectie 
Corrigeert voor nuclideverval in alle meetgebieden naar datum, tijd of 
assaybegin. Halveringstijdwaarden zijn opgenomen in de isotoopbibliotheek. 

Bescherming tegen verontreinigingen 
De detector wordt beschermd door de constructie van de cassette. Monsters 
worden gescheiden van de detector door vloeistofdichte 
wegwerpmonsterhouders. 

Aansluitingen 
6 USB-poorten (waaronder 2 op de uittrekbare lade van het toetsenbord) 

2 ethernetpoorten 10/100 

Datalogger 
Alle assayresultaten kunnen in platte tekst, kommagescheiden bestanden 
(CSV) worden opgeslagen voor gebruik in een spreadsheetprogramma zoals 
Microsoft Excel. 

IPA-tests 
De instrumentprestaties kunnen worden bewaakt door regelmatig IPA-
testnormalisaties uit te voeren. De WIZARD2 bewaart deze gegevens en u 
kunt deze later in een grafische weergave bekijken. 
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Tabel 5-1. Nucliden die zijn gedefinieerd voor model 2470 WIZARD2 

ID Isotoop Naam Vermogen 
(keV) 

Efficiëntiea 
(%) 

Halfwaardetijd 
(uren) 

Dekking 
(%) 

Lage W 
(keV) 

Hoge W 
(keV) 

Res. 
(%) 

1 I-125 Jodide 29 82 1445 97   25 

2 Co-57 Kobalt 122 90 6480 92   13 

3 Cr-51 Chroom 320 3,7 667 80   9 

4 I-129 Jodide 31 65 1,49E+11 96   24 

5 Arseen-76 Arsenicum 559 7 26,4 31    

6 Au-195 Goud 99 75 4390 95    

7 Au-198 Goud 412 11 64,7 47    

8 Ba-133 Barium 356 16 63000 54    

9 Ba-139 Barium 166 76 138 87    

10 Br-77 Broom 245 11 57 74    

12 Cd-109 Cadmium 22 71 11136  16 32  

13 Ce-141 Cerium 145 56 780  125 167  

14 Co-58 Kobalt 810 4 1711  660 930  

16 Cs-134 Caesium 795 30 18063  500 890 10 

17 Cs-137 Caesium 662 26 263000 25    

18 Er-171 Erbium 308 13 7,52 62    

19 F-18 Fluor 511 28 1,83  20 1800  

21 Ga-67 Gallium 185 70 78 85   10 

22 Gd-153 Gadolinium 147 100 5808  26 167  

23 Hg-203 Kwik 279 31 1126 68   10 

24 I-123 Jodide 159 80 13,3 88   10 

25 I-131 Jodide 360 15 193 54 260 430 9 

26 In-111 Indium 245 42 67,7 74 320 541 10 

27 In-114m Indium 190 30 1188 88 166 210  

29 K-43 Kalium 373 14 22,6 52   9 

30 Na-22 Natrium 511 51 22700 37   9 

31 Nb-95 Niobium 766 15 841  686 846  
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32 Pb-203 Lood 279 31 52,1 68   10 

34 Ru-103 Ruthenium 497 15 944  400 600  

35 Sb-125 Antimoon 428 10 23700 45    

37 Sc-47 Scandium 160 80 82,1 88   8 

38 Se-75 Selenium 265 31 2880 75   10 

39 Sm-153 Samarium 103 86 47 93   14 

40 Sn-113 Tin 392 22 2760  350 430  

41 Sr-85 Strontium 514 8 1530 36   9 

42 Sr-87m Strontium 388 12 2,8 50   9 

43 Tc-99m Technetium 140 86 6,02 90   12 

44 Open 15-1000 keV 513 100   0 1024  

46 Ge-68 Germanium 511 28 6504  20 1800  

47 C-11 Koolstof 511 28 0,341  20 1800  

48 O-15 Zuurstof 511 28 0,034  20 1800  

49 N-13 Stikstof 511 28 0,166  20 1800  

50 Tl-201 Thallium 70 100 73,06  60 90  

51 Cu-64 Koper 511 8 12,701  425 640  

52 Ti-45 Titanium 511 8 3,08  420 600  

53 Re-188 Renium 155 70 16,98 97 95 203  

91 I-125T Jodium GLP 29 82 1445 25    

92 Cs-137T Caesium GLP 662 26 263000     

93 Ge-68T Germanium 
GLP 

511 28 6912  20 1800  

a. Efficiëntie (%) = (CPM/DPM) x 100, gebruikelijke waarden, open venster. Hierin zijn transitiewaarschijnlijkheden opgenomen. 

Tabel 5-2. Nucliden die zijn gedefinieerd voor model 2480 WIZARD2 

ID Isotoop Naam Vermogen 
(keV) 

Efficiëntiea

(%) 
Halfwaardetijd 
(uren) 

Dekking 
(%) 

Lage W 
(keV) 

Hoge W 
(keV) 

Res. 
(%) 

Crosstalk 
(%) 

1 I-125 Jodide 29 82 1445 97   25 <0,0001 

2 Co-57 Kobalt 122 90 6480 92   13 <0,0001 

3 Cr-51 Chroom 320 7 667 80   9 <0,0001 

4 I-129 Jodide 31 65 1,49E+11 96   24 <0,0001 
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5 Arseen-76 Arsenicum 559 21 26,4 31     

6 Au-195 Goud 99 100 4390 95     

7 Au-198 Goud 412 39 64,7 47     

8 Ba-133 Barium 356 55 63000 54     

9 Ba-139 Barium 166 89 1,38 87     

10 Br-77 Broom 245 21 57 74     

11 Ca-47 Calcium 1297 76 109  1000 1500   

12 Cd-109 Cadmium 22 71 11136  16 32   

13 Ce-141 Cerium 145 56 780  125 167   

14 Co-58 Kobalt 810 65 1711  737 883   

15 Co-60 Kobalt 1332 28 46200  1060 1450 13 <0,06 

16 Cs-134 Caesium 795 30 18063  500 890   

17 Cs-137 Caesium 662 47 263000 42   8 <0,001 

18 Er-171 Erbium 308 26 7,52 62     

19 F-18 Fluor 511 48 1,83  20 1800  <0,0002 

20 Fe-59 IJzer 1292 28 1071  1020 1400 13 <0,035 

21 Ga-67 Gallium 185 89 78 85     

22 Gd-153 Gadoliniu
 

147 100 5808  26 167   

23 Hg-203 Kwik 279 70 1126 68     

24 I-123 Jodide 159 89 13,3 88     

25 I-131 Jodide 360 43 193 54 260 430 10 <0,0001 

26 In-111 Indium 245 83 67,7 74 150 500  <0,0001 

27 In-114m Indium 190 42 1188  166 210   

28 K-42 Kalium 1525 15 12,4  1200 1800   

29 K-43 Kalium 373 42 22,6 52     

30 Na-22 Natrium 511 89 22700 37     

31 Nb-95 Niobium 766 30 841  686 846   

32 Pb-203 Lood 279 69 52,1 68     

33 Rb-86 Rubidium 1077 11 448  800 1300   

34 Ru-103 Rutheniu
 

497 30 944  400 600   
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35 Sb-125 Antimoon 428 37 23700 45     

36 Sc-46 Scandium 1098 20 2011,2  990 1200  <0,06 

37 Sc-47 Scandium 160 89 82,1 88     

38 Se-75 Selenium 265 72 2880 75     

39 Sm-153 Samarium 103 86 47 93     

40 Sn-113 Tin 392 43 2760  350 430  <0,0001 

41 Sr-85 Strontium 514 25 1530  445 580   

42 Sr-87m Strontium 388 40 2,8 50     

43 Tc-99m Technetiu
 

140 89 6 90    <0,0001 

44 Open 15-1000 
keV 

 100   0 1024   

45 Open 15-2000 
keV 

 100   0 2048   

46 Ge-68 Germaniu
 

511 48 6504  20 1800   

47 C-11 Koolstof 511 48 0,341  20 1800   

48 O-15 Zuurstof 511 48 0,034  20 1800   

49 N-13 Stikstof 511 48 0,166  20 1800   

50 Tl-201 Thallium 70 100 73,06  60 90   

51 Cu-64 Koper 511 89 12,701  425 640   

52 Ti-45 Titanium 511 89 3,08  420 600   

53 Re-188 Renium 155 89 16,98  95 203   

91 I-125T Jodium 
GLP 

29 82 1445 97     

92 Cs-137T Caesium 
GLP 

662 47 263000 25     

93 Ge-68T Germanium 
GLP 

511 48 6912  20 1800   

a. Efficiëntie (%) = (CPM/DPM) x 100, gebruikelijke waarden, open venster. Hierin zijn transitiewaarschijnlijkheden opgenomen. 
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Hoofdstuk 6  

AEEA-instructies 

AEEA-instructies voor producten van PerkinElmer 

 

Een label met een doorgekruiste afvalbak en een rechthoekige balk geeft aan 
dat het product voldoet aan de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur) en niet samen met ongesorteerd stedelijk afval 
mag worden verwijderd. Producten met dit symbool moeten afzonderlijk 
worden verzameld conform de voorgeschreven richtlijnen in uw regio. 

De doelstellingen van dit programma zijn behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu, bescherming van de 
volksgezondheid en verstandig en rationeel gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen. De specifieke behandeling van afgedankte 
elektrische en elektronische  apparatuur is onontbeerlijk om de verspreiding 
van verontreinigende stoffen in het gerecycleerde materiaal of in de 
afvalstroom tegen te gaan. Een dergelijke behandeling is de meest 
doeltreffende manier om het leefmilieu van de klant te beschermen. 

Vereisten voor programma's voor het inzamelen, hergebruiken, recyclen en 
herbewerken van afval verschillen per regelgevende instantie in uw regio. 
Neem contact op met uw lokale verantwoordelijke instanties (d.w.z. uw 
laboratoriummanager) of de bevoegde vertegenwoordiger voor informatie 
betreffende toepasselijke afvoervoorschriften. Neem contact op met 
PerkinElmer via de hieronder vermelde website voor informatie die specifiek 
geldt voor producten van PerkinElmer. 

orof  
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Webadres 
https://www.perkinelmer.com/lab-products-and-services/environmental-health-and-
safety/environmental-directives-compliance.html 

Klantenservice 
1-800-762-4000 (binnen de VS) 
(+1) 203-925-4602 (buiten de VS) 
 
0800 40 858 (Brussel) 
0800 90 66 42 (Monza) 

Producten van andere fabrikanten kunnen ook deel uitmaken van uw systeem 
van PerkinElmer. Deze andere fabrikanten zijn direct verantwoordelijk voor de 
inzameling en verwerking van hun eigen afvalproducten onder de voorwaarden 
van de AEEA-richtlijn. Neem rechtstreeks contact op met deze fabrikanten 
voordat u hun producten afvoert. 

Raadpleeg de website van PerkinElmer (hierboven) voor namen en websites 
van fabrikanten. 

Opmerkingen betreffende afvoer van het instrument 
1.  Wanneer het instrument moet worden afgevoerd, is het belangrijk 

rekening te houden met het feit dat de kristal van natriumjodide,  
NaI (Tl), in de detector 0,1% schadelijk thallium bevat. 

De detector moet naar een “afvalverwerkingsfabriek voor toxisch afval” 
worden gestuurd voor verwijdering. 

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor NaI (Tl) voor meer 
informatie. 

2.  De stralingsafscherming van de detector is gemaakt van lood. Dit wordt 
als een schadelijke stof beschouwd als het wordt verwijderd met 
ongesorteerd stedelijk afval. Lood wordt vermeld als een van de metalen 
die op de juiste manier dienen te worden gerecycled. 

 Opmerking: PerkinElmer raadt sterk aan uw handen gronding te wassen 
nadat u ruw lood hebt gehanteerd. 
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Plaatsing 

Plaatsingprocedure 
De volgende instructies bevatten informatie en richtlijnen voor de plaatsing 
en bediening van het instrument. 

Omgeving 
Normale schone laboratoriumcondities bieden doorgaans een bevredigende 
operationele omgeving maar er moet rekening worden gehouden met de 
volgende punten. 

 Indien mogelijk moet een aparte ruimte beschikbaar zijn voor de WIZARD2 
omdat hierdoor de beste controle over de directe omgeving kan worden 
geboden. 

 Ventilatie moet voldoende zijn voor alle gebruikscondities. 
 De temperatuur moet redelijk constant ongeveer 22°C zijn. 
 Relatieve luchtvochtigheid mag niet te hoog zijn. 
 Het instrument mag niet in direct zonlicht staan. 
 Het is ook belangrijk dat de diverse isotopen uit de buurt van het instrument 

in een andere ruimte worden bewaard. Alleen de radioactieve monsters die 
daadwerkelijk worden gemeten mogen te allen tijde in het laboratorium 
aanwezig zijn om de achtergrond op een laag niveau te houden. 

Elektrisch vermogen 
Er moeten twee stopcontacten, allebei geaard, beschikbaar zijn, met, indien 
mogelijk, een aparte voedingskabel voor het instrument zelf die beschikt over 
een isolatieschakelaar en een zekeringenkast. Als overmatige schommelingen 
van de netspanning worden verwacht, dan kan een noodvoeding 
(Uninterruptable Power Supply, UPS) nodig zijn. 



Hoofdstuk 7 

 34 

 

Uitpakken 
Het instrument mag alleen worden uitgepakt en worden geplaatst door 
bevoegde vertegenwoordigers van PerkinElmer. Wanneer u het instrument 
zelf uitpakt of installeert, kan de garantie vervallen. 

Controleer het instrument op basis van de pakbon tijdens het uitpakken en 
noteer alle mogelijke transportschade. 

 
Afbeelding 7-1.  Uitgepakt instrument op pallet, met tilgrepen uitgeschoven. 

Verplaats het instrument naar de plaats voor gebruik. Het instrument is met 
vier schroeven op de houten pallet bevestigd. Verwijder de schroeven, trek de 
tilgrepen naar buiten en til het instrument op de fundatie. De fundatie 
waarop de WIZARD2 moet worden geplaatst moet sterk genoeg zijn. 
PerkinElmer vervaardigt en distribueert een optionele stalen kar 
(onderdeelnummer 5083056) die hiervoor is ontwikkeld. Neem voor meer 
informatie contact op met uw PerkinElmer-vertegenwoordiger. Het gewicht 
van de 2470 bedraagt tussen de 128 en de 140 kg (282 and 308 lb), dit is 
afhankelijk van het model, en de 2480 weegt ongeveer 315 kg (693 lb). De 
2480 zonder loodafscherming weegt 125 kg (275 lb). 

Uitsluitend voor de 2480 WIZARD2 
Plaats het frame met de onderste lood op de fundatie. 

Plaats de onderste lood op het frame, zie Afbeelding 7-2, deel a. 

Til de 2480 op het frame op de tafel, zie Afbeelding 7-2, deel b. 

Lijn de 2480 en het frame zo uit dat de verstijvingsplaat tegen het frame is 
geplaatst, zoals wordt getoond in Afbeelding 7-2, deel c. 
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 Afbeelding 7-2. Versie 2480 naar de fundatie verplaatsen 

De touchscreen en het toetsenbord plaatsen 
Plaats de touchscreen en het toetsenbord zoals wordt getoond in 
Afbeelding 7-3. 

 

 

 

 

 

 

 

Lead 15.5 kg

A

B

C

Lood 15,5 kg 
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 Afbeelding 7-3. De touchscreen en het toetsenbord plaatsen 

De lift vrijmaken 
Verwijder het achterpaneel van het instrument door de borgschroeven los te 
draaien. Verwijder de twee plastic bandjes die de lift in de laagste positie 
houden tijdens transport (zie de onderstaande afbeelding). 

 
Afbeelding 7-4. De beweging van de lift in de 2470 vrijmaken; instructies gelden 
ook voor de 2480 

U kunt nu het achterpaneel van de 2470 WIZARD2 terugplaatsen. Informatie 
over de montage van de loodafscherming en detector in 2480 WIZARD2 
instrumenten vindt u in de appendix bij het hoofdstuk “De 2480 
loodafscherming en detector plaatsen” op pagina 38. 
 

1 2 3

A

B

C

C

A
B
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Aansluiten op het elektriciteitsnet 
WIZARD2 accepteert nominale spanningen van 100 tot 240 V, 50/60 Hz. De 
aansluiting voor de voedingskabel bevindt zich op de achterzijde van het 
instrument. 

 
Afbeelding 7-5. Achterzijde van instrument voor aansluiten van voedingskabel 

WIZARD2 inschakelen 

Schakel de WIZARD2 in (de aan-uitknop bevindt zich op de achterzijde van het 
instrument). Als het besturingssysteem is opgestart, verschijnen de meldingen 
“Initialiseren” en vervolgens “Instrument initialiseren” op het hoofdvenster. 
Wacht totdat deze verdwijnen. 

De printer aansluiten 
De lokale printer kan op het instrument worden aangesloten via de USB-
poort. De ingebouwde pc maakt gebruik van het besturingssysteem Microsoft 
Windows. Als het printerstuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, kopieer 
het printerstuurprogramma dan de meegeleverde cd naar een geheugenstick. 
Sluit de geheugenstick aan op een van de USB-poorten van de WIZARD2 en 
installeer het printerstuurprogramma vanaf de geheugenstick. 

Verbinding maken met een LAN 
De WIZARD2 heeft een Ethernet 10/100 poort voor netwerkverbinding. 
Raadpleeg de IT-afdeling van uw laboratorium voor toegang tot het lokale 
netwerk. 

Functionele controle 
Voer de functionele test en prestatietest van het instrument uit. Bereide voor 
de controle van het instrument drie rekken met de volgende labels voor: 

BKG 
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NORM 004 

STOP 

Plaats de 129I die standaard met het instrument wordt meegeleverd, in de 
laatste positie van het normalisatierek. Verwijder de houder uit de posities  
1 tot en met 9 in het rek. 

Het achtergrondrek moet een leeg rek zijn met het BKG ID label. 

Het STOP rek een geheel leeg rek of een rek met een STOP ID label. In het 
laatste geval maakt het niet uit of er houders zijn of niet. 

Laad de rekken op de band in de volgorde BKG, NORM 004 en STOP. 

Start de meting en controleer of het instrument de ID-labels goed leest. 
Controleer of de rekken soepel op de band bewegen en of de robotarm de 
monsterhouders soepel van het rek naar de detector(en) overzet en deze ook 
weer terug in het rek. Vergelijk de verkregen resultaten met de resultaten op 
het laatste datablad van de test. 

Bereid een ID-label TEST 004 voor en voer de IPA-test uit met de 129I die 
standaard bij het instrument wordt meegeleverd. De IPA-test wordt op 
dezelfde manier uitgevoerd als normalisatie. Vergelijk de verkregen 
resultaten met de resultaten die zijn opgeslagen in de IPA-
geschiedenisdatabase 
(Hoofdmenu | Diagnostiek | Instrumentprestatiegeschiedenis (IPA)). 

De 2480 loodafscherming en detector plaatsen 
 Opmerking: Alle loodafscherming moet worden geplaatst door een  

bevoegde vertegenwoordiger van PerkinElmer. Wanneer u  
de loodafscherming zelf plaatst, kan uw garantie komen te 
vervallen. 

Verwijder de kap aan de voorzijde links door de schroeven aan de voorzijde 
van het instrument los te schroeven, zie Afbeelding 7-6. 

Verwijder de loodafschermkap en het rechterzijpaneel. 

Controleer of alle kaarten in de elektronicarekken stevig in hun positie staan. 
Controleer ook alle kabelaansluitingen. 
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Afbeelding 7-6. Positie van schroeven voor verwijderen van onderste voorkap. 

Verwijder de hefarm. Schroef de twee schroeven los en trek de hefarm naar 
voren. Zie Afbeelding 7-7. 

 
Afbeelding 7-7. De hefarm verwijderen. 

De loodafscherming plaatsen 
Plaats de loodafscherming en begin daarbij met deel 2. Gebruik T-grepen uit 
de plaatsingkit om de loodschijven in het instrument te tillen, zie 
Afbeelding 7-8. 
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Afbeelding 7-8. Loodafscherming in 2480 WIZARD2 instrument plaatsen 

De detector plaatsen 
De kristal van natriumjodide (NaI) in de detector kan barsten als er snelle 
temperatuurwijzigingen optreden. Dit fenomeen staat bekend als thermische 
schok. U kunt de kans dat de kristal door thermische schok beschadigd raakt, 
verminderen door de verpakte detector gedurende 24 uur voorafgaand aan de 
plaatsing in het lab te zetten. 

 

 

Loodafscherming, zijaanzicht

Bevestig deel 4 met twee schroeven 
van 6 x 60 mm (2,6 inch). 

Loodafscherming, 
bovenweergave 

Deel 2 en 3 zijn hetzelfde. Bevestig 
deze delen met twee schroeven 
van 6 x 100 mm (4 inch). 

Deel 1, het onderste deel van de 
loodafscherming, wordt in de 
fabriek geplaatst. 

INSTROOMBAAN 

M
E
E
T
B
A
A
N
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Plaats uw vinger onder geen beding in de put wanneer u de detector optilt. 
Gebruik twee schroeven van 4 mm (0,15 inch) (schroeven van de 
loodafschermkap) om de detector in de loodafscherming te tillen. 

Controleer voorafgaand aan het plaatsen van de detector of de plastic O-ring 
zich in de correcte positie in de loodafscherming bevindt. Schuif de kabel door 
de opening tussen de platen. 

Laat de detector voorzichtig in de loodafscherming zakken, LAAT HEM NIET 
VALLEN. Trek aan de kabel terwijl u de detector laat zakken. 

 
Afbeelding 7-9. De detector is correct gemonteerd wanneer de bovenzijde van de 
detector gelijk loopt met de bovenzijde van de loodafscherming. 

 

 

Gebruik twee schroeven van 
4 mm om de detector op te 
tillen.

Loodafscherming

Klem 

Detector

Hefarm
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Draai de detector naar links totdat de kabelklem de bodemplaat raakt. 
Noteer de positie. 

Draai de detector naar rechts totdat de kabelklem de bodemplaat raakt. 
Noteer de positie. 

Draai tenslotte de detector naar het midden van deze posities. De kabelklem 
zou de bodemplaat nu niet moeten raken. 

 
Afbeelding 7-10. De detector aanpassen. 

Plaats de bovenste plastic ring. De opening in deze O-ring is voor de grote 
vork. Zie Afbeelding 7-11. 

Gebruik een digitale voltmeter om te controleren of de detector is geïsoleerd 
tegen de loodafscherming. 

 
Afbeelding 7-11. De bovenste O-ring plaatsen. 

Sluit de kabel van de detector aan op connector K2 op het DIL-bord, zie 
Afbeelding 7-12. 

 

 

 

LOOD 
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Afbeelding 7-12. De detectorkabel aansluiten. 

De plaatsing voltooien 
Plaats de hefarm terug. 

Sluit het instrument nu aan op het elektriciteitsnet. 

Start de onderhoudssoftware en controleer de positie van de liftstop met 
beide groottes van de monsterhouder. De houder moet in het midden van de 
put staan en de bodem van de put raken. 

Draai de hefarm omhoog voorafgaand aan de plaatsing van het 
loodonderdeel, zoals getoond in Afbeelding 7-13. Gebruik de grepen om het 
lood op te tillen. 

 
Afbeelding 7-13. De afscherming opbouwen met meer lood. 

Draai de hefarm omlaag voorafgaand aan de plaatsing van het loodonderdeel, 
zoals getoond in Afbeelding 7-14. Zorg dat u de hefarm niet beschadigt. 
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Afbeelding 7-14. Het middelste deel van de afscherming plaatsen. 

Gebruik het onderhoudsprogramma om te controleren dat de hefarm niet in 
contact komt met de loodafscherming wanneer de arm omhoog of omlaag 
beweegt. 

Bevestig met twee schroeven van 6 x 90 mm (3,5 inch). 

Plaats het bovenste deel van de loodafscherming. 

 
Afbeelding 7-15. Het bovenste deel van de afscherming plaatsen. 

Bevestig met twee schroeven van 6 x 60 mm (2,5 inch). 
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Conformiteit en markeringen voor regelgeving 
De WIZARD2 is voorzien van de volgende markeringen voor naleving en regelgeving. 

 
Geeft aan dat het product is getest en voldoet aan de 
certificeringseisen voor elektrische, loodgieters- en/of 
mechanische producten. 

 
 

Dit label garandeert dat het product voldoet aan de essentiële 
eisen van alle relevante EU-richtlijnen. 

 
 

Conformiteitsmerkteken voor regelgeving (RCM). 
 

 
 
UK Conformiteitsmerkteken. 

     

Dit etiket geeft aan dat het instrument niet met het gewone 
huisvuil mag worden weggegooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 47  

Index 

Numeriek 
2470 model 1 
2480 model 2 

A 
Adressen 

Contact 13 
Analysator 

Meerkanaals 9, 24 
Automatische en handmatige bediening 10 
Automatische achtergrondcorrectie 24 
Automatische bediening 10 

B 
Achtergrond 23 

Controleren 15 
Achtergrondcorrectie 

Automatisch 24 
Barcodelezer 21 

Laser 21 
Ingebouwde computer 25 
Ingebouwde computer met touchscreen 25 

C 
Capaciteit 

Meerdere gebruikers 25 
Cassette-informatie 

Positief 26 
Certificering 

Veiligheidsnormen 17 
Wisselaar 

Monster 20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controle 

Functioneel 37 
Achtergrond controleren 15 
Reiniging 15 
Compactheid 

Model 2470 6 
Plaatsing voltooien 43 
Configuratie 

Protocol 8 
Naleving van EU-richtlijnen 19 
Printer aansluiten 37 
Verbinding maken met LAN 37 
Aansluiten op het elektriciteitsnet 37 
Aansluitingen 26 
Contactadressen 13 

Europees hoofdkantoor 13 
Fabrikant 13 
Wereldwijd hoofdkantoor 13 

Contactgegevens 
Klantenservice 32 

Bescherming tegen verontreinigingen 26 
Bediening 

Interactief 5 
Crosstalk tussen band en detector 23 
Correctie 

Verval 26 
Meetsnelheid 

Maximaal 25 
Meten 

Meerdere labels 9 
Meetgebieden 

Twee tegelijkertijd 26 
Crosstalk 

Tussen band en detector 23 
Crosstalkcorrectie 

Model 2470 7 
Klantenservice 

Contactgegevens 32 
Aanpassing 

Model 2470 5 



INDEX 

 48 

D 
Datalogger 26 
Vervalcorrectie 26 
Verontreiniging 16 
Gedefinieerde nucliden 

Model 2470 27 
Model 2480 28 

Afhankelijkheid 
Volume 23 

Plaatsing van detector 
Model 2480 40 

Detector matchen 
Model 2470 23 

Afscherming van detector 6 
Detectorsysteem 21 
Detectortype 21 

Model 2470 21 
Model 2480 21 

Detectors 
Zeer doeltreffend 6 

Afmetingen 
Fysiek 19 

Scherm 
livespectrum 24 

E 
Doeltreffendheid 22 
Elektrisch vermogen 

Plaatsing 33 
Voorschriften inzake de veiligheid van elektrisch 

materiaal 17 
Liftsysteem 21 
Energiebereik 24 
Energieresolutie 22 
Omgeving 

Plaatsing 33 
Omgevingsvereisten 

Veiligheidsnormen 18 
Milieurichtlijnen 

Webadres 32 
Omgevingsvereisten 19 
EU-richtlijnen 

Naleving 19 
Europees hoofdkantoor 

Contactadres 13 

F 
Flexibiliteit 

Monsterbehandeling 7 
Flexibele monsterbehandeling 7 
Lift vrijmaken 36 
Functionele controle 37 

G 
Versterkingsstabilisatie 24 
Algemene waarschuwingen 3 
bescherming 

Verontreiniging 26 

H 
Behandeling 

Monster 20 
Gedrukt exemplaar 24 
Help 25 
Hoge-activiteitsmonsters 

Model 2480 10 
Zeer doeltreffende detectors 6 

I 
ID 

rek 26 
Monster 21 

ID-systeem 
Meerdere gebruikers 8 

Plaatsing 
Voltooien 43 
Elektrisch vermogen 33 
Omgeving 33 
Lift vrijmaken 36 
Functionele controle 37 
Toetsenbord 35 
Specifiek voor model 2480 34 
Touchscreen 35 
Uitpakken 34 

Plaatsingsinstructies 11 
Plaatsingsprocedure 33 
Detector plaatsen 

Model 2480 38 
Loodafscherming plaatsen 

Model 2480 38 
Instructies 

Plaatsing 11 
AEEA 31 

Instrument 
Ingebouwde computer 25 
Aansluitingen 26 
Datalogger 26 
Toetsenbord 25 
Inschakelen 37 
Specificaties 17 
Touchscreen 25 

Instrument afvoeren 
Opmerkingen 32 

Instrumentprestaties bepalen (instrument 
performance assessment, IPA) 10 

Interactieve bediening 5 
IPA prestatietest 10 



INDEX 

 49  

IPA-test 26 
Bibliotheek van isotopen 24 

K 
Toetsenbord 25 

Plaatsing 35 

L 
LAN 

Aansluiten 37 
Met LAN-verbinding 5 
Laser 

Veiligheidsnormen 17 
Laser in barcodelezer 21 
Plaatsing van loodafscherming 

Model 2480 39 
Bibliotheek 

Isotoop 24 
Livespectrumdisplay 24 

M 
Elektriciteitsnet 

Aansluiten 37 
Onderhoud 

Routine 12 
Handmatige bediening 10 
Fabrikant 

Contactadres 13 
Maximale meetsnelheid 25 
Model 2470 1 

Compactheid 6 
Crosstalk tussen band en detector 23 
Crosstalkcorrectie 7 
Aanpassing 5 
Gedefinieerde nucliden 27 
Detector matchen 23 
Detectortype 21 
Afscherming 22 

Model 2480 2 
Crosstalk tussen band en detector 23 
Gedefinieerde nucliden 28 
Plaatsing van detector 40 
Detectortype 21 
Detector plaatsen 38 
Loodafscherming plaatsen 38 
Plaatsing van loodafscherming 39 
Afscherming 22 
Volumeafhankelijkheid 23 

Meerkanaals analysator 9, 24 
Meten van meerdere labels 9 
Multitasking 25 
Capaciteit voor meerdere gebruikers 25 
ID-systeem voor meerdere gebruikers 8 

N 
Opmerkingen 

Instrument afvoeren 32 
Nuclideselectie 9 
Nucliden die zijn gedefinieerd voor model 2470 27 
Nucliden die zijn gedefinieerd voor model 2480 28 

O 
Besturingssysteem 25 
Bediening 

Automatisch 10 
Handmatig 10 

P 
Prestatietest 

Ipa 10 
Fysieke afmetingen 19 
Positieve cassette-informatie 26 
Stroomvereisten 19 
Instrument inschakelen 37 
Printer 

Aansluiten 37 
Procedure 

Plaatsing 33 
Protocolconfiguratie 8 

R 
rek-ID 26 
rekken 

Monster 20 
Bereik 

Energie 24 
Lezer 

Barcode 21 
Vereisten 

Milieu 19 
Stroom 19 

Resolutie 
Energie 22 

Routineonderhoud 12 
Achtergrond controleren 15 
Reiniging 15 
Verontreiniging 16 

S 
Voorschriften inzake veiligheid 

Elektrisch materiaal 17 
Veiligheidsnormen 17 

Certificering 17 
Omgevingsvereisten 18 
Laser 17 



INDEX 

 50 

Veiligheidssymbolen 13 
Monsterwisselaar 20 
Monsterbehandeling 20 

Flexibiliteit 7 
Monster-ID 21 
Monsterrekken 20 
Monsterflesjes 20 
Monsters 

Hoge activiteit 10 
Selectie 

nuclide 9 
Autonoom 5 
Afscherming 22 

Detector 6 
Model 2470 22 
model2480 22 

Specificaties 17 
Spilldown 22 
Stabilisatie 

Versterking 24 
Normen 

Veiligheid 17 
Symbolen 

Veiligheid 13 
Systeem 

Detector 21 
Lift 21 

T 
Test 

Ipa 26 
Touchscreen 

Plaatsing 35 
Twee simultane meetgebieden 26 
Type 

Detector 21 

U 
Uitpakken 34 

V 
Flesjes 

Monster 20 
Volumeafhankelijkheid 23 

W 
Waarschuwingen 12 

Algemeen 3 
Webadres 

Milieurichtlijnen 32 

AEEA-instructies 31 
Wereldwijd hoofdkantoor 

Contactadres 13 

 


