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Informações gerais
Este manual fornece instruções para a instalação e uso do instrumento incubador e agitador de microplacas TriNEST.

Mudanças em relação à versão anterior do manual
As alterações feitas neste manual são marcadas com texto sublinhado.

Marcas comerciais
Direitos autorais © 2008-2022, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados.

PerkinElmer® e Wallac® são marcas registradas da PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Finalidade
O incubador e agitador de microplacas TriNEST™ é um instrumento IVD destinado a ser usado para incubação
e agitação de microplacas de acordo com as exigências específicas dos diferentes ensaios. Este produto é
semiautomatizado e deve ser usado somente por profissionais de laboratório treinados.

A função, desordem específica, condição ou fator de risco a ser identificado, as propriedades quantitativas e
qualitativas do produto, o tipo de amostra e a população de teste são baseados no objetivo pretendido do ensaio
IVD aplicável e descritos segundo ele.

Informações de contato
Fabricante

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku,

Finlândia.

Tel: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Email: info@perkinelmer.com

Site: www.perkinelmer.com

Se você precisar de serviço ou assistência, contate o seu representante local PerkinElmer.

Tabela de símbolos
Símbolo Descrição

Marca de conformidade com a CE
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Símbolo Descrição

Fabricante

Data de fabricação

Cuidado, consulte as instruções de uso (etiqueta)

Cuidado, consulte as instruções de uso (instrumento)

Riscos biológicos

Cuidado, superfície quente

Consultar as instruções de uso

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número de série

Este lado para cima

Frágil, manusear com cuidado

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Símbolo Descrição

Mantenha seco

Marca de certificação do laboratório de testes

 ou 

WEEE, seguir as diretrizes locais ao descartar o
equipamento

Corrente contínua

Conteúdo da embalagem
• Incubador e agitador TriNEST (1296-0050)
• Unidade de alimentação elétrica
• Cabos de força (115 V e 250 V)
• Peça de fixação (Placa de conexão 2300073600) 2 peças
• Ferramenta de limpeza
• Manual do Instrumento TriNEST e CD, incluindo a tradução do Manual do Instrumento
• Certificado de controle de qualidade

O pacote contém todos os materiais necessários para a instalação e operação do incubador e agitador de microplacas
TriNEST. Para materiais opcionais e peças de reposição que podem ser encomendadas da PerkinElmer, veja Recursos
opcionais e peças de reposição.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Informações de segurança
Esta seção contém as informações de segurança para o instrumento incubador e agitador de microplacas TriNEST.

Convenções
As seguintes convenções são usadas em toda a documentação do sistema:

Alerta: Uma advertência indica uma situação ou operação perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em
lesões pessoais graves ou em morte. Siga todas as precauções indicadas.

Cuidado: Isto indica uma operação que pode provocar danos no equipamento ou perda de dados caso os
procedimentos corretos não sejam seguidos.

Observação: Uma nota enfatiza informações significativas em um procedimento ou em uma descrição e alerta os
usuários para pontos de interesse importantes não relacionados a lesões pessoais.

Caso uma advertência ou um perigo específico seja identificado, como um perigo elétrico ou risco de queimadura, esse
símbolo é adicionado às indicações de cuidado e de advertência.

Avisos e precauções
Esta seção contém os avisos de segurança e as precauções que você precisa ter em mente ao utilizar o instrumento
incubador e agitador de microplacas TriNEST.

Segurança geral
Alerta: Este equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as recomendações do fabricante. A instalação
e assistência técnica devem ser efetuadas por pessoal devidamente treinado e autorizado pela PerkinElmer.

Cuidado: O mau uso de equipamentos elétricos pode causar ferimentos elétricos ou outros riscos.

Cuidado: Não posicione o equipamento de forma a dificultar a desconexão do cabo de alimentação. O operador deve
ter sempre acesso sem obstáculos ao interruptor de energia. O interruptor de energia e o conector de alimentação
CC estão localizados no painel traseiro do instrumento.

Figura 1: Interruptor de energia e entrada de energia CC

Alerta: Use somente a fonte de alimentação fornecida com o instrumento.

Alerta: Capacidade máxima de três instrumentos empilhados. As peças de fixação (placa de conexão 2300073600)
fornecidas com o instrumento são necessárias para empilhá-los uns sobre os outros. A instalação dos instrumentos
empilhados deve ser realizada por pessoal devidamente treinado e autorizado pela PerkinElmer.

Cuidado: Superfície quente. O interior dos compartimentos de incubação pode ser aquecido até 70 °C, dependendo
da seleção de temperatura. Verifique a temperatura no display antes de tocar a parte interna dos compartimentos de
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incubação. Esteja ciente de que o suporte da placa e a própria placa têm a mesma temperatura da câmara em que
estão localizados.

Cuidado: Líquidos quentes. A temperatura dos líquidos dentro do instrumento pode chegar a +70 °C. O mau uso
da placa pode fazer com que o líquido em seu interior seja derramado ou respingue. O líquido derramado ou
respingado pode resultar em escaldaduras ou queimaduras se entrar em contato com a pele.

Riscos químicos e biológicos
Alerta: Aviso de risco biológico. As placas podem conter materiais com risco biológico ou contaminados por
substâncias químicas.

Alerta: Lembre-se de que as placas não são fixadas aos seus suportes. Tenha muito cuidado quando mover as placas
em seus suportes, especialmente se elas possuírem materiais de risco biológico.

Cuidado: Observe também que um líquido pode evaporar quando aquecido. O usuário é responsável por verificar
com o fornecedor do líquido se os possíveis vapores resultantes da evaporação do líquido não são perigosos.

Ao operar o instrumento Trinest, trate todas as amostras e resíduos como material potencialmente infeccioso e sempre
utilize os equipamentos protetores apropriados, que consistem em jaleco, luvas protetoras e óculos de segurança.

Não toque nos materiais de laboratório sem usar luvas para evitar o contato direto com substâncias potencialmente
perigosas e para evitar qualquer contaminação cruzada dos equipamentos.

Se o instrumento Trinest for contaminado com qualquer material de amostra, ele tem que ser desinfetado e limpo o
mais rápido possível. Veja Manutenção de rotina.

Riscos associados à operação e manutenção
Cuidado: Não use placas com uma tampa, moldura ou colar em volta da parte superior. O uso desses tipos de
placas pode interferir no mecanismo de detecção das mesmas. Três microplacas SBS tamanho padrão podem ser
carregadas em uma unidade.

Alerta: Lembre-se de que as placas não são fixadas aos seus suportes. Tenha muito cuidado quando mover as placas
em seus suportes, especialmente se elas possuírem materiais de risco biológico.

Alerta: Se o mecanismo de suporte de placas estiver desgastado, ele pode derramar durante a agitação. O
derramamento pode resultar em contaminação cruzada das amostras ou na contaminação do instrumento e dos
suportes das placas. Não toque nos materiais de laboratório sem usar luvas para evitar o contato direto com
substâncias potencialmente perigosas,

Alerta: Certifique-se de que a temperatura de incubação esteja correta ao carregar as placas e durante a incubação.
O instrumento não gera um erro se a temperatura real de incubação se desviar da temperatura alvo de incubação.

Alerta: Se os compartimentos do instrumento já estiverem aquecidos e você inserir uma placa sem iniciar o ciclo
de incubação, a placa irá incubar, enquanto a temperatura permanecer suficientemente elevada. Neste caso, o
temporizador do instrumento não levará em conta esse tempo.

Alerta: A placa incuba enquanto a temperatura permanecer alta o suficiente, a menos que seja removida do
instrumento.

Cuidado: Mantenha suas mãos, cabeça e outras partes do corpo longe das peças em movimento enquanto o
instrumento estiver em funcionamento.

Alerta: Desconecte a fonte de alimentação antes de realizar qualquer tipo de manutenção no instrumento. Desligue
o instrumento do interruptor de alimentação e desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.

Cuidado: Deixe os compartimentos de incubação resfriarem antes de limpá-los.

Alerta: Nunca limpe o instrumento com produtos à base de cloro, detergentes saponáceos à base de cloro, amônia,
lã de aço ou agentes com compostos metálicos. Isto poderia causar danos à superfície do instrumento.

Aviso sobre incidentes graves
Para um paciente/usuário/terceiro na União Europeia e em países com um regime regulatório idêntico (IVDR;
EU 2017/746/EU); se, durante o uso deste dispositivo ou como resultado de seu uso, tiver ocorrido um incidente grave,
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favor informar o fabricante e à sua autoridade nacional. As informações de contato do fabricante deste dispositivo para
que seja comunicado um incidente grave são:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlândia

http://www.perkinelmer.com

Telefone: +358 2 2678 111

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Instalação e armazenamento
Esta seção contém informações sobre a instalação e armazenamento do instrumento incubador e agitador de
microplacas TriNEST.

Desembalagem
Desembale o instrumento cuidadosamente e verifique quanto a eventuais danos que possam ter ocorrido durante o
transporte. Se houver peças danificadas ou faltantes, entre em contato com seu representante PerkinElmer.

Observação: As imagens no manual são apenas para fins de ilustração e podem não ser uma representação exata do
produto. A aparência real do produto pode variar, dependendo do modelo e do país de entrega.

Requisitos ambientais
O instrumento destina-se a ser usado em um ambiente de laboratório limpo e controlado.

O instrumento deve ser posicionado de forma a evitar exposição ao excesso de poeira, vibrações, campos magnéticos
fortes, luz solar direta, correntes de ar, umidade excessiva ou grandes flutuações de temperatura.

A mesa de laboratório deve ser firme e possuir uma superfície plana e antiderrapante.

Deixe espaço suficiente (10 cm) em torno do instrumento, para permitir a circulação de ar adequada.

Intervalo de temperatura ambiente durante a operação: 15 - 35°C

Umidade relativa durante a operação: 10 - 75%

Instalação
Use o cabo de alimentação fornecido para conectar o instrumento à fonte de alimentação. Esta fonte de alimentação
deve ter uma proteção (fio terra). A tomada do conector do instrumento está localizado na parte traseira do
instrumento.

Para conectar o instrumento a um sistema de alimentação diferente, é necessário usar um adaptador autorizado com
proteção terra. Observação! A fonte de alimentação entre a rede elétrica e o instrumento opera com tensões entre 100
e 240 V.

Alerta: Capacidade máxima de três instrumentos empilhados. As peças de fixação (placa de conexão 2300073600)
fornecidas com o instrumento são necessárias para empilhá-los uns sobre os outros. A instalação dos instrumentos
empilhados deve ser realizada por pessoal devidamente treinado e autorizado pela PerkinElmer.

Figura 2: Dois instrumentos TriNEST empilhados, vista frontal
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Figura 3: Dois instrumentos TriNEST empilhados, vista traseira

Certifique-se de que o interruptor de energia esteja posicionado em “0” antes de conectar a alimentação.
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Descrição funcional
Esta seção descreve a funcionalidade do instrumento incubador e agitador de microplacas TriNEST.

Descrição física

Você pode usar o instrumento como unidade individual, na qual é possível carregar simultaneamente até três
microplacas de tamanhos e alturas padrão (veja Especificações e recursos na página 19 para mais detalhes).
Os três compartimentos de incubação são controlados pelo mesmo programa, não podem ser programados
independentemente. No entanto, é possível empilhar até três instrumentos, proporcionando uma capacidade total
de nove placas. Cada instrumento na pilha opera independentemente, de acordo com seu próprio programa.

Microplacas encaixam em suportes de placas removíveis, fornecidos junto com o instrumento.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Um suporte de placa encaixa no compartimento de incubação. Ele encaixa no lugar e prende a placa com firmeza
durante a agitação. Também possui um mecanismo de prevenção de derramamento que eleva a placa contra o teto do
compartimento. A placa permanecerá nesta posição enquanto estiver no instrumento.

Empurre a alça para baixo para facilitar a abertura da trava.

Alerta: Lembre-se de que as placas não são fixadas aos seus suportes. Tenha muito cuidado quando mover as placas
em seus suportes, especialmente se elas possuírem líquidos quentes ou materiais de risco biológico.

Alerta: Substitua os suportes de placa assim que notar um desgaste no mecanismo (veja Recursos opcionais e peças
sobressalentes). Se o mecanismo de suporte de placas estiver desgastado, ele pode derramar durante a agitação.
O derramamento pode resultar em contaminação cruzada das amostras ou na contaminação do instrumento e
dos suportes das placas. Não toque nos materiais de laboratório sem usar luvas para evitar o contato direto com
substâncias potencialmente perigosas,

Cuidado: Não use placas com uma tampa, moldura ou colar em volta da parte superior. O uso desses tipos de
placas pode interferir no mecanismo de detecção das mesmas. Três microplacas SBS tamanho padrão podem ser
carregadas em uma unidade.

Observação: Ao usar uma película ou similar para cobrir a placa, dobre o material de cobertura excedente
cuidadosamente debaixo da placa, para permitir o livre movimento do mecanismo do suporte da placa.

Observação: Placas de incubação podem ser iniciadas em momentos diferentes, apesar do programa definir as
mesmas condições para os três compartimentos de incubação (ou seja, todos têm a mesma temperatura e velocidade
de agitação). Para obter mais detalhes, consulte Instruções de operação na página 14.

Observação: O suporte da placa trava magneticamente. Mantenha as superfícies de fechamento limpas.

Observação: O instrumento contém ímãs. Certifique-se de que os ímãs não interferem nos materiais utilizados.

Painel de controle
O instrumento possui um painel de controle com um display e diversos controles, conforme ilustrado na figura.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Exibir
O display exibe os seguintes símbolos (de cima para baixo):

Program number (Número do
programa) (01 a 20) e Program name
(Nome do programa) (até 6 caracteres)

Target incubation temperature
(Temperatura alvo de incubação) no
intervalo de 20 a 70 °C.

Uma seta apontando para cima indica que
o alvo ainda não foi alcançado, mas que
a temperatura está subindo na direção do
mesmo. Uma seta apontando para baixo
mostra que a temperatura está acima do
alvo e está arrefecendo na direção do
mesmo.

Incubation time (Tempo de incubação)
-em horas e minutos (máx. 48 horas).

Shaking Speed (Velocidade de Agitação)
-400 a 1200 rpm em incrementos de 100;
ou OFF (sem agitação)

Interval shake time (Tempo de intervalo
de agitação) -em minutos e segundos
(00:00 = sem agitação)

Interval rest time (Tempo de intervalo
de repouso) -em minutos e segundos
(00:00 = sem pausa)

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Observação: Durante a operação, uma
ponta de seta é exibida próximo das
funções em andamento.

Próximo da parte inferior do display é possível visualizar o status dos três suportes de placas:

Caixa cheia - suporte de placa inserido com
placa carregada

Linha cheia - suporte de placa inserido mas
vazio

Linha pontilhada - suporte de placa
removido

Durante a operação, os temporizadores
mostram o tempo de incubação
remanescente para cada placa. Depois de
alcançar o zero, os temporizadores iniciam
a contagem para cima. A “+” indica que
o temporizador está contando para cima,
ou seja, representa o tempo transcorrido
desde que a incubação foi concluída.

Quando todas as placas tiverem sido removidas, os temporizadores irão desaparecer e no lugar deles será exibida a
temperatura atual.

Current temperature (Temperatura
atual) - é visível próximo ao botão do
display, quando a incubação não está em
andamento.

Uma seta apontando para cima indica
que o pré-aquecimento está ligado e a
temperatura está subindo.

Incubation temperature (Temperatura
de incubação) - é visível na parte inferior
do display. Selecione Incub (Incubação)
em Setup (Configuração) para permitir
o acompanhamento da temperatura atual
durante o ciclo de incubação. Exibe
a temperatura nos compartimentos de
incubação até uma precisão de um décimo
de grau, enquanto os demais indicadores
de temperatura são arredondados para
meio grau mais próximo.

Controles
Os controles são os seguintes:

Botões de seta esquerda e direita - usados para definição de parâmetros, para retroceder
ou avançar um passo nos parâmetros.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Selection dial (Seletor) - usado para selecionar caracteres alfanuméricos e símbolos
durante a definição de parâmetros e para definir os tempos de incubação e agitação.

Preheat button (Botão de pré-aquecimento) - usado para iniciar o pré-aquecimento.

LED vermelho - acenderá quando o botão de pré-aquecimento foi pressionado. Ele
permanecerá aceso até que a temperatura alvo ser alcançada, depois o LED irá piscar.

Quando o LED piscar, indica que a temperatura foi alcançada mas a função de pré-
aquecimento ainda está ativa para manter a temperatura. O LED irá apagar quando o botão
Start/Pause é pressionado, porque então a função de aquecimento normal estará ativada.

Observação: O LED vermelho também acenderá se a operação foi pausada e pelo menos
uma placa ainda permanece no instrumento. Isto indica que o aquecimento ainda está
ligado, apesar da operação estar pausada. Será desligado quando todas as placas tiverem
sido removidas do instrumento.

Botão Start/Pause - irá piscar quando pelo menos uma placa foi carregada. Pressione
este botão para iniciar a incubação. Ele irá parar de piscar, mas permanecerá aceso. Ao
pressionar o botão durante a incubação, ele começa a piscar, o temporizador para e a
operação será pausada. Pressione-o novamente para continuar. Ele será desativado quando
a incubação estiver concluída e até todas as placas serem descarregadas.

Plate loaded indicators (Indicadores de placas carregadas) - do lado esquerdo do display
existem três LEDs verdes. Um LED acenderá quando um suporte de placa com uma placa
estiver no respectivo compartimento de incubação. Quando a incubação estiver concluída
para uma placa, o indicador irá piscar, indicando que a placa pode ser removida.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Instruções de operação
Ligue a alimentação elétrica no interruptor localizado na parte traseira do instrumento. Os números de versão do
software e hardware serão exibidos rapidamente, seguidos de Program 01.

Seleção do programa
Os valores atuais dos parâmetros para o programa 01
serão exibidos. Para ver outro programa, gire o seletor
até que o número desse programa seja exibido.

Edição de parâmetros
Depois de selecionar o número de
programa, pressione a Seta para a
direita durante três segundos. O primeiro
caractere do nome do programa será
destacado para edição.

Observação: Durante a edição de
parâmetros, pressione a Seta para a
direita (ou esquerda) para aceitar a
seleção e mova o cursor para o parâmetro
seguinte (ou anterior).

Program name (Nome do programa)
- gire o seletor em sentido horário ou
anti-horário até o caractere desejado ser
exibido. Pressione a Seta para a direita.
O cursor se movimenta para a posição
seguinte.

Observação: A ordem dos caracteres exibida ao girar o seletor é a seguinte:

• letras maiúsculas (A-Z)
• letras minúsculas (a-z)
• números (0-9)
• símbolos (:!”#$%&()*+,-./_espaço) “Space (Espaço)" é o último símbolo antes de "A".

Ao pressionar a Seta para a direita depois
da sexta posição, o cursor se move para o
valor da temperatura de incubação.

Defina os parâmetros seguintes usando o
seletor e os botões de seta:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Incubation temperature (Temperatura
de incubação)

Incubation time (Tempo de incubação)

Shake speed (Velocidade de agitação)

Interval shake time (Tempo de intervalo
de agitação)

Interval rest time (Tempo de intervalo
de repouso)

Observação: Os tempos de intervalo são exibidos em minutos e segundos, enquanto o tempo de incubação é exibido
em horas e minutos.

Pressione a Seta para a direita depois do
tempo de intervalo de repouso. O modo
de edição será fechado e os valores dos
parâmetros serão salvos. O número de
programa será destacado.

Agora pode usar este programa para operar o instrumento.

Observação: Embora o instrumento aceite tempos inferiores a três segundos para um período de agitação ativa, a sua
utilização pode causar erros. Tempos inferiores a três segundos não devem ser utilizados.

Operação
1. Selecione o número de programa com o seletor.

2. Pressione o botão Pré-aquecer. O LED vermelho ao lado acenderá. Espere até que a temperatura selecionada seja
alcançada e o LED vermelho pisque.

Observação: Isto é uma função opcional para pré-aquecer os compartimentos de incubação.
3. No visor, verifique se a temperatura alvo de incubação está correta e se foi atingida. Carregue as placas nos

suportes dentro do instrumento. O botão Start/Pause irá piscar.

Observação: Certifique-se de que todos os suportes de placa estejam carregados no instrumento antes de iniciar a
operação. Saiba que o instrumento não funcionará enquanto todos os suportes de placa não estiverem carregados.
Um único suporte de placa ausente ou carregado incorretamente impedirá o início da operação

4. Pressione o botão Start/Pause para iniciar a incubação. Os temporizadores iniciam a contagem regressiva até zero.

Alerta: Se os compartimentos do instrumento já estiverem aquecidos e você inserir uma placa sem iniciar o ciclo
de incubação, a placa irá incubar, enquanto a temperatura permanecer suficientemente elevada. Neste caso, o
temporizador do instrumento não levará em conta esse tempo.
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5. Para garantir que a temperatura permaneça correta, siga a temperatura de incubação na parte inferior do visor.

Alerta: Certifique-se de que a temperatura de incubação esteja correta ao carregar as placas e durante a incubação.
O instrumento não gera um erro se a temperatura real de incubação se desviar da temperatura alvo de incubação.

6. Quando o temporizador alcançar zero, os LEDs verdes irão piscar e, se estiver configurado, o instrumento começará
a emitir um bipe (veja Configuração na página 16, “audible alerts” (alertas sonoros) para controlar os sons). Os
temporizadores iniciam a contagem progressiva, exibindo o tempo transcorrido desde a conclusão da incubação.

7. Remova os suportes de placa com as placas. Os LEDs verdes param de piscar e os temporizadores desaparecem.
Quando todas as placas tiverem sido removidas, o bipe cessará.

Alerta: A placa incuba enquanto a temperatura permanecer alta o suficiente, a menos que seja removida do
instrumento.

Adicionar placas durante a operação
Se houver espaço, você pode carregar placas adicionais depois da incubação ter iniciado.

Pressione o botão Start/Pause. Agitação irá parar e os temporizadores
irão pausar.

Carregue placas adicionais em seus suportes nas câmaras de incubação
vazias.

Pressione o botão Start/Pause. A incubação será retomada.

Observação: Para toda placa recém carregada (incluindo aquelas que foram temporariamente removidas e
recarregadas), o temporizador de incubação será redefinido e reiniciado desde o começo. Para placas não removidas, o
temporizador irá retomar a contagem no ponto em que foi pausado.

Observação: Certifique-se de que todos os suportes de placa estejam carregados no instrumento. O instrumento não
funcionará enquanto todos os suportes de placa não estiverem carregados. Um único suporte de placa ausente ou
carregado incorretamente impedirá o início da operação em todos os três compartimentos.

Remova cada placa quando estiver pronta. Após remover uma placa e empurrar o suporte da placa de volta para o
instrumento, pressione o botão Start/Pause para que as outras placas continuem a incubação. Os LEDs verdes e o bipe
(opcional) indicam quando cada uma está pronta.

Alerta: A placa incuba enquanto a temperatura permanecer alta o suficiente, a menos que seja removida do
instrumento.

Observação: Se estiver usando a agitação intervalada e o intervalo é grande em comparação com o tempo total de
incubação, uma placa adicionada depois que a incubação for iniciada pode não ser submetida à mesma proporção
de agitação e repouso das demais placas, visto que o temporizador de intervalo não é redefinido para placas recém
carregadas.

Configuração
Para definir os parâmetros de configuração, pressione a seta
Esquerda ao ligar o interruptor de rede.
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Language (Idioma) - somente INGLÊS está disponível.

Audible alerts (Alertas sonoros) - selecione ON se desejar que o
instrumento emita um bipe quando a incubação estiver concluída.
Selecione OFF, caso não desejar o bipe.

Show temp (Exibir temp) - existem três opções (veja abaixo)

Incub - a temperatura nos compartimentos de incubação
(com precisão de 0.1 °C). Isto será exibido na parte
inferior do display operacional. A temperatura de incubação
precisa ser selecionada para permitir o acompanhamento da
temperatura durante o ciclo de incubação.

Ambient - destina-se para fins de assistência técnica. A
temperatura do compartimento eletrônico será exibida na
parte inferior do display operacional.

OFF - nenhuma temperatura adicional será exibida na parte
inferior do display operacional. Não recomendada.

Pressione o botão Start/Pause para salvar estes valores e ir para o
modo de seleção de programas.

Observação: Não use esta função simultaneamente com a edição de outros parâmetros de configuração, visto que, ao
desligar o instrumento, as alterações realizadas nos parâmetros serão perdidas.
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Manutenção de rotina
Alerta: Desconecte a fonte de alimentação antes de realizar qualquer tipo de manutenção. Desligue o instrumento
do interruptor de alimentação e desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.

Limpeza normal
Mantenha todas as superfícies do instrumento livres de poeira, visto que a poeira pode ter um impacto negativo nos
resultados da sua análise de amostras. Use um pano úmido e sem fiapos (detergentes neutro). Faça essa limpeza
tantas vezes quantas for necessário, para evitar o acúmulo de poeira no instrumento.

Alerta: Nunca limpe o instrumento com produtos à base de cloro, detergentes saponáceos à base de cloro, amônia,
lã de aço ou agentes com compostos metálicos. Isto poderia causar danos à superfície sensível do instrumento.

Limpeza em caso de derramamento
Em caso de derramamento de agentes contaminantes sobre a superfície do instrumento, deve ser seguido o seguinte
procedimento de desinfecção:

Cuidado: Deixe os compartimentos de incubação resfriarem antes de limpá-los.

Desligue a alimentação e desconecte o instrumento. Use luvas descartáveis. Absorva o líquido derramado com uma
toalha descartável. Umedeça a toalha descartável com uma solução de álcool (p.ex. 70 a 80% de etanol) e limpe as
superfícies do instrumento. Descarte as toalhas descartáveis em um contêiner de lixo biológico.

Limpe o interior dos compartimentos usando a ferramenta de limpeza fornecida com o instrumento. Pode envolver a
ferramenta de limpeza com um pano umedecido. Pode usar solução de álcool em um pano sem fiapos.

Pode limpar os suportes de placas removendo-os do instrumento e limpando-os com um pano úmido (detergentes
suaves). Se for necessário, desinfete com solução de álcool.

Qualquer outra manutenção deve ser realizada por pessoal autorizado da PerkinElmer. Entre em contato com o seu
representante local da PerkinElmer para organizar a entrega do instrumento para fins de manutenção.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Especificações e recursos
Esta seção contém informações sobre as especificações e características do instrumento incubador e agitador de
microplacas TriNEST.

Especificações técnicas
As especificações técnicas para o instrumento incubador e agitador de microplacas TriNEST são as seguintes.

Requisitos de energia
Alerta: Use somente a fonte de alimentação fornecida com o instrumento.

Consumo máximo de energia: 150 W

Entrada de tensão CA da rede para a fonte de alimentação: 100 a 240 V, 2 A, 50 a 60 Hz

Saída DC da fonte de alimentação para o instrumento: 24 V, 6,25 A

Capacidade
Três microplacas podem ser carregadas em uma unidade.

Três unidades podem ser empilhadas para uma capacidade total de nove placas.

Pode ser usada qualquer combinação de microplacas SBS tamanho padrão:

• Comprimento 127.76 mm ± 0.12 (5.030 polegadas ± 0.005)
• Largura 85.47 mm ± 0.12 (3.365 polegadas ± 0.005)
• Altura 14.35 mm ± 0.25 (0.565 polegadas ± 0.010).

Cuidado: Não use placas com uma tampa, moldura ou colar em volta da parte superior. O uso desses tipos de
placas pode interferir no mecanismo de detecção das mesmas. Três microplacas SBS tamanho padrão podem ser
carregadas em uma unidade.

Temperatura
A temperatura de incubação pode ser ajustada de +20 °C até +70 °C em incrementos de ±1 °C. A temperatura mínima
que pode ser alcançada nos compartimentos de incubação é de 3 °C acima da temperatura ambiente, mas não abaixo
de +20 °C. Leva no máximo 16 minutos para elevar a temperatura dos 24 °C até uma temperatura almejada de 70 °C.

Se o tempo padrão de arrefecimento da placa é excessivo para um ensaio, o uso de um ou mais blocos de refrigeração
pode ajudar. Para mais informações sobre bloco de refrigeração, consulte Recursos opcionais e peças sobressalentes
na página 21.

Os três compartimentos de incubação estão sujeitos às mesmas condições de temperatura.

Precisão de ajuste da temperatura: ± 0.5°C.

Uniformidade na placa: superior a 0.6°C.

Agitação
Três microplacas podem ser agitadas com movimento vibratório orbital.

Frequência de agitação: 0 ou 400 ‑ 1200 rpm em incrementos de 100 rpm.

Amplitude de agitação: 2 mm (0.08 polegadas).

Precisão de agitação: +/- 2%.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Existem dois modos de agitação: contínuo ou intervalado.

Tempo de agitação: 0 - 48 h em incrementos de 1 min.

Intervalo de agitação ativa: 3 s - 60 min. em incrementos de 1 s ou 1 min. Se ajustado para 0 s, a agitação é desligada.

Observação: Embora o instrumento aceite um valor menor que 3 segundos para um intervalo de agitação ativa, isso
pode provocar erros e, portanto, não deve ser utilizado.

Observação: Período de repouso do intervalo de agitação: 0 s - 60 min, em incrementos de 1 s ou 1 min.

Os três compartimentos de incubação estão sujeitos às mesmas condições de agitação.

Tempo
Tempo de incubação: até 48 horas em incrementos de 1 minuto.

Conjuntos de parâmetros
É possível armazenar até 20 conjuntos de parâmetros (programas) no instrumento.

Medidas
As medidas do instrumento incubador e agitador de microplacas TriNEST são as seguintes.

Dimensões físicas
Profundidade: 350 mm (13.8 polegadas)

Largura: 388 mm (15,3 polegadas)

Altura: 225 mm (8.9 polegadas)

Peso
Uma unidade: 15.7 kg (34.6 lb)

Três unidades empilhadas: 47.1 kg (103.8 lb)

Condições ambientais
As condições ambientais do instrumento incubador e agitador de microplacas TriNEST são as seguintes.

Temperaturas operacionais
Intervalo de temperatura ambiente durante a operação: 15 - 35°C

Umidade
Umidade relativa durante a operação: 10 - 75%

Altitude
Altitude: 2000 m

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Grau de poluição
Grau de poluição do ambiente pretendido: 2

Transporte e armazenamento
Para evitar danos, é aconselhável armazenar e transportar o instrumento e seus componentes dentro das suas
embalagens originais ou em outra caixa adequada. Feche a embalagem com fita adesiva.

Guarde o instrumento em local seco.

Cuidado: Proteja o instrumento contra impactos e vibrações durante o transporte.

Condições de transporte
0 °C até +60 °C, umidade relativa 10 até 80%.

Condições de armazenamento
0 °C até +60 °C, umidade relativa 10 até 80%.

Normas de segurança
Certificação:

• IEC-CB, CE, NRTL

O instrumento preenche os requisitos das normas:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-101
• IEC 61010-2-010
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6

Recursos opcionais e peças sobressalentes
Os recursos opcionais podem ser encomendados separadamente junto à PerkinElmer:

• Cooling block (Bloco de refrigeração): o bloco de refrigeração foi concebido para refrigerar as placas depois que
a incubação/agitação tiver terminado. Os blocos de refrigeração proporcionam um arrefecimento mais rápido dos
cestos. Tipicamente, um bloco de refrigeração no cesto central é suficiente, porém, para um resfriamento rápido,
posicione um bloco de refrigeração em cada cesto. Observe que a temperatura do próprio bloco de refrigeração
afeta a velocidade de resfriamento.

Cuidado: Não utilize blocos de refrigeração enquanto o instrumento estiver agitando. Não há mecanismo de
travamento para blocos de refrigeração e seu movimento, produzido pela agitação, provocará danos no revestimento
interno do compartimento.
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Número da peça para encomenda: 1296-2090
• Plate holder (Suporte de placa): a unidade incubadora-agitadora TriNEST possui três suportes de placa: um

para cada um dos três compartimentos. O suporte de placa não serve apenas como gaveta para inserir a placa
no instrumento, mas também possui um mecanismo de prevenção de derramamento que eleva a placa contra
o teto do compartimento, onde a mesma permanecerá enquanto permanecer no instrumento. Esse mecanismo
está sujeito a desgaste, sendo que um mecanismo gasto pode resultar em derramamento, especialmente durante
operações de agitação.

Para evitar o derramamento, substitua os suportes de placa assim que notar um desgaste no mecanismo.

Número da peça para encomenda (peça sobressalente): 2300026300

• Fonte de alimentação: a fonte de alimentação da incubadora-agitadora TriNEST substitui o carregador fornecido
com o instrumento, caso se quebre ou perca.

Número da peça para encomenda (peça sobressalente): 1296-2040
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Tratamento de erros
Esta seção contém informações sobre erros de manuseio fornecidas pelo instrumento incubador e agitador de
microplacas TriNEST.

Generalidades
Graças ao design extremamente compacto da Incubadora Agitador 1296-0050 TriNEST, o reparo custo-eficiente da
unidade é restrito a poucos elementos. Por esse motivo, a política aplicada na maioria das avarias é a substituição do
instrumento completo por um novo.

O controle de qualidade dos sistemas de agitação e aquecimentos está integrado no instrumento e, caso o display
exibir uma das mensagens abaixo, reinicie o instrumento; caso o problema persista, entre em contato com o serviço de
assistência técnica autorizada.

Erro 1, Tmp sens n
Sensor de temperatura número n não pode ser localizado.

Erro 2, Heater n
Elemento aquecedor número n está solto ou em curto-circuito.

Erro 3, Motor belt
Forno não se move, correia transportadora está solta, sensor indicador de velocidade está solto ou quebrado, ou houve
um erro no motor.

Erro 4, Motor rpm
A rpm de agitação do forno está incorreta. Isto pode ser causado por um erro na correia transportadora ou no motor.
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Instruções WEEE para Produtos PerkinElmer

ou 

O rótulo com o símbolo de um cesto de lixo com rodinhas marcado com um X e uma barra retangular indica que o
produto é coberto pela Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) e, portanto, não deve ser
descartado em lixo municipal comum (não seletivo). Qualquer produto marcado com este símbolo deve ser coletado
separadamente, atendendo às diretrizes regulatórias da sua área.

Os objetivos deste programa são preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana
e usar os recursos naturais de forma prudente e racional. O tratamento específico de WEEE é indispensável para evitar
a dispersão de poluentes no fluxo de material reciclado ou de resíduos. Este tratamento é a maneira mais eficaz de
proteger o meio ambiente do cliente.

Os requisitos dos programas de coleta, reutilização, reciclagem e recuperação de resíduos variam de acordo com a
autoridade reguladora em seu local. Entre em contato com sua entidade responsável local (por exemplo, seu gerente
de laboratório) ou com representantes autorizados para obter mais informações em relação aos regulamentos de
descarte aplicáveis. Entre em contato com a PerkinElmer no site listado abaixo para obter informações específicas
sobre os produtos PerkinElmer.

Site:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: siga o link fornecido acima para acessar as instruções sobre manuseamento de WEEE (Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) específicas de diferentes países europeus

Atendimento ao cliente EUA: ligue para 1-800-762-4000

Atendimento ao cliente no resto do mundo: ligue para (+1) 203-925-4602

Produtos de outros fabricantes também podem fazer parte do seu sistema PerkinElmer. Esses fabricantes são
diretamente responsáveis pela coleta e processamento dos seus próprios resíduos nos termos da diretiva REEE.
Contate esses fabricantes diretamente antes de descartar os seus produtos.

Consulte o site da PerkinElmer (acima) para obter o nome e o endereço eletrônico de todos os fabricantes envolvidos.
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Garantia
O instrumento vem com uma garantia limitada (a "Garantia") da Wallac Oy ("Wallac"), uma empresa PerkinElmer. Este
é apenas um resumo da garantia do instrumento e não altera ou modifica os termos da Garantia. Consulte os termos e
as condições, e o contrato de compra ou aluguel para uma descrição completa da Garantia.

Em geral, por um período de doze (12) meses a partir da data de instalação, ou quinze (15) meses a partir da data
de envio (o "Período de Garantia do Instrumento"), prevalecendo o que ocorrer primeiro, a Wallac garante que este
instrumento está livre de defeitos de materiais e mão de obra.

Durante o Período de Garantia do Instrumento, a Wallac fornecerá peças e mão de obra para reparar defeitos de
materiais e mão de obra.

Observação: A garantia deste instrumento não cobre a Manutenção Periódica (“MP”) necessária, se houver, os custos
e as despesas devem ser suportados pelo comprador ou locatário. A não realização da MP necessária anulará a
garantia. A PerkinElmer e os representantes autorizados estão disponíveis para realizar a MP. Entre em contato com
seu representante PerkinElmer para obter informações adicionais sobre a MP.

As disposições completas da garantia limitada para este produto estão disponíveis em https://www.perkinelmer.com/
corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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