IVARO Tube Handler XS
A automação inovadora para o processamento de microtubos com tampa de rosca

IVARO Tube Handler XS
O IVARO Tube Handler XS é um sistema de processamento de amostras para pequenos recipientes de
laboratório, como microtubos de rosca e tubos Cryo. Devido à concepção e variabilidade únicas, agora
é possível automatizar de maneira simples e segura os procedimentos de trabalho variados, que até
então eram realizados apenas manualmente.
2,9$527XEH+DQGOHU;6ÜDIHUUDPHQWDLGHDOSDUDURWXODUHVFDQHDUFODVVLıFDUSHVDUHSLSHWDU
inúmeros tubos de amostra no laboratório. A eliminação das etapas de trabalho manuais alivia o pessoal
GRODERUDWĂULRHWDPEÜPJDUDQWHXPDPDLRUFRQıDELOLGDGHGDDQÈOLVH$LGHQWLıFD×ÊRFODUDGDVDPRVWUDV
com um código de barras e a geração de relatórios de todas as etapas de trabalho também aumentam
a transparência e a rastreabilidade durante o processamento das amostras.
O conceito patenteado dos dois braços paralelos e as diversas opções de módulo, combinados com o
GHVLJQFRPSDFWRHIXQFLRQDOSHUPLWHPRSURFHVVDPHQWRUÈSLGRUHSURGX]ìYHOHSULQFLSDOPHQWHVHJXUR
das amostras, mesmo em aplicações complexas. O poderoso software de controle baseado em banco
GHGDGRVRIHUHFHVXSRUWHDRXVXÈULRFRPGLYHUVDVIXQ×ĄHVSDGUÊRDEUDQJHQWHV,QěPHUDVDGDSWD×ĄHV
HVSHFìıFDVGRFOLHQWHSHUPLWHPDPHOKRULQWHJUD×ÊRSRVVìYHOQRVSURFHVVRVGHODERUDWĂULRH[LVWHQWHV
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&RQıJXUD×ĄHV
Adaptação individual do aparelho
2,9$527XEH+DQGOHU;6GLVSĄHGHXPDVXSHUVWUXWXUDĲH[ìYHOHSRGH
ser adaptado às diversas aplicações e formatos de rack individuais e
HVSHFìıFRVGRFOLHQWHJUD×DVDRVVXSRUWHVGHPĂGXORHUDFN'LYHUVRV
módulos estão disponíveis para equipar o aparelho às exigências
FRUUHVSRQGHQWHV$VVLPHVWDIDPìOLDGHDSDUHOKRVÜLGHDOSDUDYÈULRV
campos de aplicação:

$SUHSDUD×ÊRGHDPRVWUDVQRODERUDWĂULRFLHQWìıFR
2URWXODGRULQWHJUDGRUHDOL]DDLGHQWLıFD×ÊRGRVPLFURWXERVGHURVFD
com um código de barras inequívoco. A adição da amostra é realizada
externamente ou através da pipetagem, no módulo de pipetagem.
Através do módulo de dispensação é possível adicionar um ou mais
solventes.

Manuseio de amostras para bancos de dados biológicos e bibliotecas de compostos
Graças ao leitor de códigos de barras integrado ou do módulo de leitura de códigos de barras do fundo, os tubos de amostra
SRGHPVHUUHJLVWUDGRVHFODVVLıFDGRV2URWXODGRUSRGHID]HUDLQVFUL×ÊRGRVWXERVQRYRV2PĂGXORGHSHVDJHPDGLFLRQDOGH
4 ou 5 dígitos detecta pesos de amostras e monitora as alterações de peso durante o armazenamento. As amostras podem ser
aliquotadas e remodeladas com o módulo de pipetagem.
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IVARO Tube Handler XS
Módulos adequados e soluções para as suas aplicações
• ,GHQWLıFD×ÊRGDDPRVWUDHHVFROKDVHOHWLYD Ś&KHUU\3LFNLQJŗ FRPQRYDV
FODVVLıFD×ĄHVGHUDFNV
• Rotulagem de tubos e ampolas
• 5HIRUPXOD×ÊR DPSRODSDUDDPSRODDPSRODSDUD073
• 3UHSDUD×ÊRGHDPRVWUDV
• $OLTXRWDJHPGHDPRVWUDV DPSRODSDUDDPSRODDPSRODSDUD073
• Determinação de pesagem e controle de amostras
• Tampamento e destampamento de amostras individuais e racks
completos para o processamento posterior, por exemplo, num robô de
pipetagem

Módulos disponíveis
• Impressora de rótulos com impressão por transferência
WÜUPLFDbGSLHDSOLFDGRU
• Separador de tampas
• 0ĂGXORGHSLSHWDJHP bƐO//'
• 0ĂGXORGHSHVDJHP GìJLWRVbPJbJ
• 'LVSHQVDGRU GLYHUVRVVLVWHPDVWDPEÜPSRGHVHUFRPELQDGR
- Módulos de injeção
- Bombas de mangueira
- Bombas de engrenagem
- Sistemas de pressão positiva
• Módulo de leitura de códigos de barras do fundo para a leitura
de tubos com código 2D no fundo

Soluções especiais
&DVRQÊRVHMDSRVVìYHOUHDOL]DUFRPVXFHVVRXPDDSOLFD×ÊRFRPDVQRVVDVGLYHUVDVVROX×ĄHVSDGUÊRıFDUHPRVFRQWHQWHVHP
HQFDUDUXPQRYRGHVDıR2VQRVVRVHQJHQKHLURVHVWÊRSURQWRVSDUDGHVFREULUQRYRVFDPLQKRVFRPYRFÝHVHQHFHVVÈULR
desenvolver e implementar adaptações de software e módulos. Entre em contato para falarmos sobre as suas dúvidas e
necessidades.
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Funções
,GHQWLıFD×ÊRGHDPRVWUDVUHIRUPXOD×ÊRH&KHUU\3LFNLQJ
O IVARO Tube Handler XS dispõe de um braço de pinça para puxar os tubos de quaisquer
GLVSRVL×ĄHVGHUDFNHGHXPVFDQQHUGHFĂGLJRVGHEDUUDVı[RQREUD×R '' $LGHQWLıFD×ÊR
ou seja, a leitura do código de barras no tubo de amostra, é realizada através da rotação do braço
MÈGXUDQWHRWUDMHWRDWÜDSRVL×ÊRGHGHVWLQR$SĂVDLGHQWLıFD×ÊRÜSRVVìYHOFULDUQRYDVGLVSRVL×ĄHV
de rack ou iniciar o processamento propriamente dito.

Tampamento e destampamento
$FRQVWUX×ÊRěQLFDGHEUD×RGXSORSHUPLWHDR,9$527XEH+DQGOHU;6GHVHQURVFDU GHFDSSLQJ 
DWDPSDGRWXERMÈGXUDQWHRWUDQVSRUWH'HSRLVGHDEULUDWDPSDGHURVFDDDPSRODÜYHULıFDGD
DWUDYÜVGRVHQVRUDıPGHJDUDQWLUTXHQÊRVHHQFRQWUDQHQKXPVHSWRRXWDPSDQRWXER(P
seguida, o IVARO Tube Handler XS também pode enroscar novamente a tampa no recipiente
FDSSLQJ $OÜPGLVVRH[LVWHDSRVVLELOLGDGHGHUHMHLWDUDWDPSDRXDUPD]HQDUWHPSRUDULDPHQWH

Adicionar líquidos – dispensação
Como opção, o IVARO Tube Handler XS dispõe de um ou mais canais de dispensação para a
adição de líquidos. Isso pode acontecer, dependendo da aplicação, através de uma bomba de
PDQJXHLUDSLVWÊRRXHQJUHQDJHPRXHQWÊRDWUDYÜVGRSULQFìSLRGDSUHVVÊRSRVLWLYDGRDU ŗ3RVLWLYH
$LU3UHVVXUHŘ $VVLPHWDSDVWìSLFDVGHGLOXL×ÊRRXGLVVROX×ÊRQDIDL[DGHYROXPHVGHbƐODWÜ
YÈULRVPOFRPRDVQHFHVVÈULDVSRUH[HPSORQDDQÈOLVHTXìPLFDSDUDPHGL×ĄHVGH+3/&SRGHP
ser realizadas com rapidez e segurança.

3LSHWDJHP
3DUDDWUDQVIHUÝQFLDGHOìTXLGRVGHXPWXERSDUDRXWUR DPSRODSDUDDPSROD GRWXERSDUDDSODFD
GHPLFURWLWXOD×ÊR DPSRODSDUD073 RXGDSODFDGHPLFURWLWXOD×ÊRSDUDRWXER 073SDUDDPSROD 
HVWÈGLVSRQìYHORSFLRQDOPHQWHXPPĂGXORGHSLSHWDJHP*UD×DVÇVSRQWDVGHVFDUWÈYHLVGLVSRQìYHLV
HPGLYHUVRVWDPDQKRVHFRPRXVHPıOWURDOÜPGDH[FHOHQWHWHFQRORJLDGHSLSHWDJHPFRP/LTXLG
/HYHO'HWHFWLRQ F//'HS//' H4XDOLWDWLYH3LSHWWLQJ0RQLWRULQJ 430 H[FHOHQWHVUHVXOWDGRVGH
pipetagem podem ser obtidos, tanto na aliquotagem e na criação de séries de diluição, quanto em
outras reformulações e preparações de amostras.

3HVDJHP
$GHWHUPLQD×ÊRGHSHVRVGHDPRVWUDVÜQHFHVVÈULDHPPXLWDVDSOLFD×ĄHVGHDQÈOLVHRXWDPEÜP
para bibliotecas de substâncias. Aqui, o IVARO Tube Handler XS ajuda assumindo a pesagem
WRWDOPHQWHDXWRPÈWLFDGRVWXERVYD]LRVHSHVRVGHDPRVWUDV'HSHQGHQGRGDDSOLFD×ÊRR
aparelho é equipado para isso opcionalmente com uma balança ou célula de pesagem de 4 ou 5
GìJLWRV DWÜbPJ 

Rotulagem
$LQVFUL×ÊRRXDURWXODJHPGHWXERVFRPXPFĂGLJRGHEDUUDVSDUDLGHQWLıFD×ÊRSRVWHULRUGD
amostra é feita através da impressora de rótulos. Neste processo, as informações do rótulo também
SRGHPVHUWUDQVPLWLGDVVĂPRPHQWRVDQWHVGDLGHQWLıFD×ÊRHSRUH[HPSORFRQWHULQIRUPD×ĄHVGH
GDWDHKRUDRXRSHVRSUHGHWHUPLQDGRGDDPRVWUD2UĂWXORSRGHDEUDQJHUWH[WRFODURFĂGLJRV'
H'HORJRWLSRVHSRGHVHUFULDGRIDFLOPHQWHSHORSUĂSULRXVXÈULR'LYHUVRVWDPDQKRVHPDWHULDLV
de rótulo podem ser selecionados, incluindo materiais resistentes a solventes que podem ser
XVDGRVDWÜbƓ&
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IVARO Tube Handler XS

• Abertura opcional de aspiração
• Braço de pinça duplo com scanner
de códigos de barras integrado e
sensor de nível de enchimento

Impressora de rótulos
Rotulagem resistente a solventes
GHPDWHULDLVGHODERUDWĂULR WXERVH
DPSRODV UĂWXORVFULRJÝQLFRVFRP
UHVLVWÝQFLDDWÜbƓ&,PSULPH
/RJRWLSRVHWH[WRFĂGLJRGHEDUUDV
'' 
Resultados de medição, carimbo
de hora, entre outros, para o uso de
ampolas novas no laboratório.

Separador de tampas
Disponibilização de tampas de rosca
para o processamento posterior para a
preparação de amostras, assim como
a aliquotagem.

• Aparelho de mesa
completamente fechado

• Eletrônica encapsulada e
computador de comando
integrado
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3URSULHGDGHVşUHVXPRGRVUHFXUVRVGRVLVWHPD

• 6XSHUHVWUXWXUDĲH[ìYHOFRP
diversos alojamentos

Módulo de pipetagem
7UDQVIHUÝQFLDGHOìTXLGRVDWÜbƑOSDUDD
preparação de amostras e a aliquotagem.

Célula de pesagem
Determinação de pesos de amostras e pesos
ıQDLVEDODQ×DVGHRXGìJLWRVFRPHVHP
proteção contra o vento. Adequada para
aplicações como
Determinação de pesos de amostras,
enchimento de produto, documentação e
controle de qualidade.

• Porta deslizante com desligamento de
segurança na carga

Dispensador
Adição de líquidos. Diversos sistemas para
TXDOTXHUDSOLFD×ÊR ERPEDVGHPDQJXHLUDLQMH×ÊR
HHQJUHQDJHPVLVWHPDVGHVREUHSUHVVÊR 3DUDD
solução de misturas e enchimento do produto.

7

A.WARE lab automation control
A.WARE lab automation control – graças ao novo conceito de comando, o aparelho trabalha como você quiser
O moderno software de comando A.WARE lab automation control, baseado em banco de dados, realiza não apenas o comando
do IVARO Tube Handler XS, mas, em combinação com a interface otimizada com tela de toque e a estrutura clara, oferece uma
interface de uso intuitivo para o operador.

&RPRVXSRUWDYÈULRVIRUPDWRVGHGDGRV ;0/&69 R$:$5(ODEDXWRPDWLRQFRQWUROJDUDQWHDLPSRUWD×ÊRHH[SRUWD×ÊR
de dados sem quaisquer problemas e, assim, uma integração perfeita em estruturas existentes. Diversas possibilidade para a
adaptação individual às respectivas exigências como, por exemplo, relatórios relacionados a aplicações, drivers de dispositivos
selecionados e interfaces individuais garantem uma solução de automação reconhecida e aceita rapidamente.

2FRQFHLWRGRŗĲX[RFRQWìQXRŘJDUDQWHDPÈ[LPDGLVSRQLELOLGDGHHDSURYHLWDPHQWRGRDSDUHOKR$RPHVPRWHPSRR$:$5(ODE
DXWRPDWLRQFRQWUROSHUPLWHRSURFHVVDPHQWRVLPXOWÉQHRGHYÈULDVHWDSDVGHWUDEDOKRSDUDGLIHUHQWHVDPRVWUDV2VLVWHPDDFHLWD
ainda o descarregamento e o carregamento de novos racks enquanto outros racks ainda estão sendo processados. Durante
HVWHSURFHVVRDVFRQGL×ĄHVGHVHJXUDQ×DLPSHGHPŗDFLGHQWHVŘQRVLVWHPDHQTXDQWRRHIHLWRGHDXWRRUJDQL]D×ÊRJDUDQWHXP
GHVHPSHQKRPÈ[LPRGR,9$527XEH+DQGOHU;6&RPR$:$5(ODEDXWRPDWLRQFRQWUROÜSRVVìYHOFRQWURODUWDPEÜPRXWURV
aparelhos, e até outros IVARO Tube Handler XS, permitindo o processamento do mesmo estoque de amostras.

*UD×DVDRJHUHQFLDPHQWRVHJXURGHXVXÈULRVXPVLVWHPDGHUHJLVWURDEUDQJHQWHHXPDUPD]HQDPHQWRGHGDGRVEDVHDGRHP
EDQFRGHGDGRVR$:$5(ODEDXWRPDWLRQFRQWUROVXSRUWDDVH[LJÝQFLDVGDUHJXODPHQWD×ÊR)'$&)53DUWH

2VSHGLGRVWDPEÜPSRGHPVHUJHUDGRVVHPŗXVRGHVRIWZDUHŘDWUDYÜVGHXPVHUYL×RGHGLUHWĂULRRXYDULÈYHLVVHQVRUHVH
2V
SHGLGRV WDPEÜP SRGHP VHU JHUDGRV VHP ŗXVR GH VRIWZDUHŘ DWUDYÜV GH XP VHU
H YL×R GH GLUHWĂULR RX YDULÈYHLV VHQVRUHV H
LQWHUUXSWRUHVFRUUHVSRQGHQWHV2SUĂSULRXVXÈULRSRGHFULDUHDOWHUDURVSURFHVVRVFRPXPHGLWRUJUÈıFRGHIÈFLOFRPSUHHQVÊR
3DUDRPDQXVHLRGHHUURVH[LVWHPGLYHUVDVSRVVLELOLGDGHVGLVSRQìYHLVWDQWRQRFRQWUROHGRSURFHVVRQRHGLWRUFRPRWDPEÜPQR
comando. Assim, é possível repetir e saltar etapas ou também eliminar pedidos.

Dessa maneira, o A.WARE lab automation control é tão inovador e potente quanto o IVARO Tube Handler XS e oferece uma base
ideal para controlar qualquer aplicação com segurança.
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Suporte
Mais que apenas um produto: uma solução
&RPXP,9$527XEH+DQGOHU;6YRFÝHVWÈDGTXLULQGRQÊRDSHQDVXPDSDUHOKRPDVXPDVROX×ÊR6RPRVRVHXSDUFHLURQD
concepção de soluções de automação e na criação de aplicações. Nós oferecemos suporte com documentos úteis para a
TXDOLıFD×ÊRGHLQVWDOD×ÊRHRSHUD×ÊR ,424 WUHLQDPHQWRVGHXVXÈULRVHPDQXWHQ×ĄHVGHURWLQDGRVDSDUHOKRV$VVLPQDGD
LPSHGHRXVRGRVDSDUHOKRVWDPEÜPHPDPELHQWHVUHJXODGRVFRPR*/3RX*03

Adicionalmente, com um contrato de manutenção e serviço você pode se proteger contra custos operacionais inesperados e
minimizar os gastos com pedidos. Ao mesmo tempo, os tempos de inatividade do sistema são reduzidos ao mínimo. Atualizações
GHVRIWZDUHTXHGRFRQWUÈULRVHULDPGLVSHQGLRVDVWDPEÜPHVWÊRLQFOXVDVQRFRQWUDWRGHPDQXWHQ×ÊRDVVLPFRPRRVXSRUWH
gratuito da aplicação em caso de dúvidas ou problemas relacionados à aplicação.



(VSHFLıFD×ĄHVWÜFQLFDV
Dimensões
Altura

bPP

3URIXQGLGDGH

bPP

/DUJXUDGRDSDUHOKREÈVLFR,9$52

bPP

+ largura para IVARO 25

bPP

+ largura para IVARO 30

bPP

+ largura para IVARO 35

bPP

+ largura para IVARO 40

bPP

,PSUHVVRUDGHUĂWXORV RSFLRQDO 

bPP

Equipamentos do aparelho
Braço de pinça vertical, pode girar infinitamente



Braço de pinça horizontal, pode girar infinitamente



Scanner de códigos de barras para tubos - 2D, 3D



Sensor de nível de enchimento, ultrassom



Sensor de profundidade para a detecção da ocupação do rack



6LVWHPDGH3& LQWHJUDGR



5HQGLPHQWR
/HUFĂGLJRGHEDUUDVDEULUWDPSDGHURVFD

DSUR[bVDPRVWUD

Dispensar, fechar e recolocar

DSUR[bDPRVWUDVK

/HUFĂGLJRGHEDUUDVSHVDUURWXODU

DSUR[bVDPRVWUD
DSUR[bDPRVWUDVK

*



O número indica quantos pontos de grade estão disponíveis no nível. Por exemplo, um rack MTP ocupa 5 pontos de grade.
2VSRQWRVGHJUDGHÇGLUHLWDQÊRSRGHPVHUDFHVVDGRVSHODJDUUDYHUWLFDOHıFDPGLVSRQìYHLVDRPĂGXOR
GHSLSHWDJHP2VSRQWRVGHJUDGHÇHVTXHUGDQÊRSRGHPVHUDFHVVDGRVSHORPĂGXORGHSLSHWDJHP
 $LPSUHVVRUDGHUĂWXORVRFXSDSRQWRVGHJUDGHDSDUWLUGDHVTXHUGD
*** Os valores podem variar de acordo com o tubo e a precisão solicitada.



Informação para pedidos
6LVWHPDEÈVLFR
&RPSRVWRSRUXPDFDUFD×DDXWRSRUWDQWHXQLGDGHGHHOHYDGRUGXSOH[ '/8 H)OH['HFNFRPSRQWRVGHJUDGH2QěPHURLQGLFD
TXDQWRVSRQWRVGHJUDGHHVWÊRGLVSRQìYHLVQRQìYHO 3RUH[HPSORXPUDFN073RFXSDSRQWRVGHJUDGH
,9$52;6şSRQWRVGHJUDGHSDUDUDFNVHPĂGXORV SDGUÊR

IVXS20

IVARO-XS 25 – 25 pontos de grade para racks e módulos

IVXS25

IVARO-XS 30 – 30 pontos de grade para racks e módulos

IVXS30

IVARO-XS 35 – 35 pontos de grade para racks e módulos

IVXS35

IVARO-XS 40 – 40 pontos de grade para racks e módulos

IVXS40

IVARO-XS 45 – 45 pontos de grade para racks e módulos

IVXS45

2S×ĄHVGHLQVWDOD×ÊRSDUD'/8
Módulo de pipetagem

30

3LQ×DGHDSHUWRSDUDWDPSDVGHbPP

-CR

0ĂGXORV VXSHUVWUXWXUD
,PSUHVVRUDGHUĂWXORV RFXSDSRQWRVGHJUDGHDSDUWLUGDHVTXHUGD

/0

Scanner de códigos de barras de fundo

-BB

&ÜOXODGHSHVDJHPşGìJLWRV RFXSDSRQWRVGHJUDGH

-WZ

6HSDUDGRUGHWDPSDVGHDSHUWRGHbPP RFXSDSRQWRVGHJUDGHDSDUWLUGDHVTXHUGD
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Agitador para formato SBS

-SH

Agitador para tubos individuais

-MI

Dispensador

-DI

4. Suporte FlexDeck e suporte de rack
Suporte FlexDeck para suporte de rack com largura de 4 pontos de grade

FDS4

Suporte FlexDeck para suporte de rack com largura de 5 pontos de grade

FDS5

6XSRUWH)OH['HFNSDUDUDFNV+3/&H*&GHXQLGDGHVFRPSRQWRVGHJUDGH

FD50

6XSRUWHGHUDFNSDUDUDFNV[ [ UHTXHUVXSRUWH)OH['HFN)'6

57

6XSRUWHGHUDFNSDUD[6%6 KRUL]RQWDO UHTXHUVXSRUWH)OH['HFN)'6

RT3S

6XSRUWHGHUDFNSDUD[6%6 YHUWLFDO UHTXHUVXSRUWH)OH['HFN)'6

RT2S

Este é apenas um excerto dos suportes e suportes de rack disponíveis. A gama de produtos é
DPSOLDGDFRQVWDQWHPHQWH6ROLFLWHRVXSRUWHDGHTXDGRSDUDRVVHXVPDWHULDLVGHODERUDWĂULR

5. Software e suporte
Software de controle A.Ware – lab automation control

AW

,424şPRGHORV,4H24DGDSWDGRVSDUDRVLVWHPDVHOHFLRQDGR

,24

Suporte da aplicação
Contratos de manutenção e serviço




$WHQ×ÊRDRVHJXLQWH2VSRQWRVGHJUDGHÇGLUHLWDQÊRSRGHPVHUDFHVVDGRVSHODJDUUDYHUWLFDOHıFDPGLVSRQìYHLV
DRPĂGXORGHSLSHWDJHP2VSRQWRVGHJUDGHÇHVTXHUGDQÊRSRGHPVHUDFHVVDGRVSHORPĂGXORGHSLSHWDJHP
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