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Snabb

Riskfri

Exakt

Pålitlig

Säker

Resultat tillgängliga redan efter 20 minuter. 
Upp till 48 provtagningar på ett dygn.

Ingen kontakt med kemikalier eller
avfall sker tack vare det återanvändningsbara  
kassettsystemet.

Flödescytometer som på tjugo minuter 
exakt detekterar mikrobiella föroreningar.

Övervakning dygnet runt. Användaren kan 
själv ställa in när man vill att flödescytometern 
skall larma.
BactoSense har automatiska kontrollrutiner, 
den är kalibrerad från fabrik och har mini-
mala  underhållsbehov.

Enkel att använda Helautomatiserad provberedning, 
provtagning och rengöring.

Effektiv BactoSense ersätter manuella 
provtagningar.

Enkel att använda Kan användas automatiskt eller 
manuellt.

Interaktiv Resultat kan överföras i analog eller 
digital form, via modbus TCP, USB 
eller webbinterface.

Kompakt BactoSense är liten och kan monteras i 
ledningsnätet för automatiserad
provtagning.

Användarvänlig Det finns ett flertal inställningar av 
gränssnitt för användaren.

Huvudfunktion
Övervakning av råvattenkvalitet, processer 
för vattenrening, vattendistributionsnät, spol-
ningsprocedurer.
• Desinfektionskontroll
• Filtreringseffektivitet
• Validering av distributionsnätverk
• Behållarövervakning 

Branscher
• Vattenbehandling och distribution
• Mat & Dryck
• Laboratorier och universitet 

Provtagningsparametrar
TCC Totalt antal celler
ICC Intakt antal celler
HNAC Högt antal nukleinsyror
LNAC Lågt antal nukleinsyra
HNAP Hög procent nukleinsyra
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Var lugn - ha alltid koll på vattenkvaliteten 
 
Det bästa sättet att kontrollera den mikrobiologiska kvaliteten på ditt vatten är att göra en vattenanalys. 
I mer än ett sekel behövdes ett laboratorium för att upptäcka bakteriell kontaminering. Numera öppnar sig 
möjligheten att övervaka på plats kontinuerligt med en ny era av vattenkvalitetsövervakning. 
Se nedan utvecklingen inom provtagningsmetoderna.

HPC 
(Heterotrophic Plate Count)

FCM 
(Flow Cytometry)

Online FCM 
(Online Flow Cytometry)

Sedan 1883 
Manuell provtagning - 3 dagar

Sedan 1968 
Manuell provtagning - 3 timmar

Sedan 2017 
Automatisk provtagning - 20 min

BactoSense™ automatisk flödescytometer 
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DINA UTMANINGAR
Behöver du övervaka kvaliteten på rå- eller grundvatten? 
Vill du förbättra dina vattenbehandlingsprocesser eller underlätta dina spolningsprocedurer? 
Vill du undvika bakterieförorening i ditt vattendistributionsnät? 
I alla dessa fall behöver du på ett enkelt sätt få snabba resultat från din vattenanalys för att kunna vidta   
adekvata åtgärder. Dagens metoder är dock komplicerade, långsamma och inte alltid exakta. Dessutom 
måste de utföras i ett laboratorium.

VÅRA LÖSNINGAR

PROCESS
Online-provtagning vid valfri 
tidpunkt. Vid inloppet eller 
före och efter och före och 
efter desinfektion eller prov-
tagning vid vattentankarna. 
Övervakning dygnet runt.

VATTENVERK
Manuell eller online-provtagning 
kan genomföras var som helst i 
ledningssnäten. 
Enkel att ta med och med låg 
strömförbrukning är enheten helt 
fältkompatibel.

LABORATORIE 
Manuell analys för processvali-
dering, snabbkontroll från olika 
punkter. 
Enkel att använda. Det kompakta 
utförandet gör också BactoSense 
lämplig för begränsade utrym-
men.

FULL KONTROLL
När ett vattenprov mäts med BactoSense kan 
99,9% av de mikrobiella cellerna som är större 
än> 0,1 μm detekteras. Ett punktdiagram som 
visar den exakta mängden och den ungefärliga 
storleken på varje bakterie presenteras.
För att hämta resultaten kan du välja mellan 
fjärråtkomst via Ethernet med hjälp av det 
integrerade webbgränssnittet eller att exportera 
dina data via USB-porten. Ett larmsystem med 
konfigurerbara varningsområden informerar 
dig omedelbart vid föroreningar och låter dig 
snabbt ingripa.
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SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG HANTERING 
Det säkra och miljövänliga kassettsystemet i BactoSense eliminerar hantering av giftiga ämnen och all 
kontakt med kemikalier och avfall kan undvikas. Kassetten är hermetiskt tillsluten och är dessutom återan-
vändbar. Den innehåller allt du behöver för upp till 1000 mätningar, vilket ger din flödescytometer obruten 
användning från tre veckor upp till nio månader beroende på hur ofta analyser utförs. 
Ett kassettbyte görs sedan enkelt.

LÄTT ATT ANVÄNDA
BactoSense är en helautomatisk flödescytometer för mikrobiell analys av vatten. 
Den kan användas var som helst, av vem som helst och utan laboratorieutrustning. 
Provtagningen kan göras 
manuellt eller kontinuerligt.
Tack vare det användarvänliga 
gränssnittet kan du enkelt ställa in 
mätintervall från 30min till 6tim. 
Ytterligare inställningar kan enkelt 
göras.

EXAKTHET
Äldre metoder så som (HPC) 
detekterar bara 1% av de bakterier 
som finns i ett vattenprov. 
BactoSense-teknologin gör det 
möjligt att mäta 99,9% av dessa.

KOMPAKT
BactoSense är en kompakt, tät 
och säker maskin. Den har en 
IP65-klassificering vilket betyder 
att maskinen är dammtät och 
spolsäker. Den kan placeras på 
bord eller monteras på väggen. 
Den är portabel och kan användas 
externt.

SPARA TID OCH PENGAR
Ta inte dina vattenprover till 
labbet. Låt labbet komma till din 
anläggning. BactoSense ger dig 
en möjlighet att analysera vattnet 
direkt i sin källa. Den automatiska 
processen gör det möjligt för dig 
att få ett pålitligt resultat efter bara 
20 minuter.
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HUR FUNGERAR DET?
Provtagningen börjar med infärgning av provet,
(1 & 2) sedan mätning och analys (3 & 4). Resultaten är 
nu redo för att exporteras efter endast 20 minuter (5). 
Till sist hamnar provet i avfallsbehållaren (6). 
Mätcykeln avslutas med en fullständig rengöring 
av instrumentet (7).

OLIKA MÄTPARAMETRAR
Alla olika mätresultat finns i databasen för analys. Vilka 
resultat som kan hämtas från respektive databas beror 
på vilken provkassett som är installerad i maskinen.

MÄTPARAMETRAR TILLGÄNGLIGA FÖR OLIKA KASSETTER 

TCC (Total Cell Count) och HNAP (High Nucleic Acid Percentage) 
för TCC - kassetter. 
ICC (Intact Cell Count), ICP (Intact Cell Percentage) och HNAP 
för ICC - kassetter.

Diagram som visar TCC och HNAP mätning sett över 1 vecka.

Diagram som visar TCC och ICC mätning var 3:e timma.

KONTAMINERING UPPTÄCKT
Medan TCC/ml förblir relativt stabil (Blå kurva.) syns 
en tydlig ökning av HNAP-nivån (Röd kurva.) på 
grund av en förorening i vattnet. 
Via online-övervakning kan man efter endast några 
timmar se att åtgärd måste vidtas.

FELAVKÄNNING I SYSTEMET
Denna tabell visar tydligt att ICC/ml ökar kraftigt vid 
en specifik punkt (Röd kurva.) medan TCC/ml ligger 
relativt stabil (Blå kurva.) 
Informationen bidrar till att snabbt och exakt konstate-
ra kontamineringoch felsökningen blir då mer precis.
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Mätprinciper Flödescytometer

Ljuskälla 
Optisk detektion

Lägsta gräns för storlek
Mätomfång
Detektionsomfång
Exakthet
Mätintervall
Mikrobiella parametrar

Laserdiod 488mm 
Fluorescens: 535/43 (FL1), 715 LP (FL2), 
spridning 488/10 (SSC)
0,1 μm
1000-2000000 celler/ml
100-5000000 celler/ml
< 5%
Min 30min, max 6tim
TCC/ml, ICC/ml, LNA/ml, HNA/ml och 
HNAP (%)

Provtagning Online eller manuell

Provtagningsvolym
• Flöde
• Klorinkoncentration
• Turbiditet
• PH-värde
• Temperaturomfång
• Ledningsförmåga

260 μl prov, 90 μl för analys
200 - 400ml/min
Max 3mg/l
1 - 10 FTU
5 - 12
5 - 40º C
0 - 100000 μs/cm à 20°C

Egenskaper Från fabrik

Display - skärm
Datalagring
Ytterhölje
Mått L+H+B
Vikt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Omgivande temp
Fuktighet
Kassett

Kapacitet kassett

Pekskärm
32GB
IP65
350mmx240mmx373mm
14,5kg
100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A, IP 67
20W
5 - 30º C
10 - 90% RH
Hermetiskt tillslutet hölje för reagenser, 
rengöring av vätskor och avfall.
Max 1000 mätningar eller 9 månader.

Gränssnitt Digitalt och analogt

Ingångar
Analoga utgångar
Digitala utgångar
Digitalt gränssnitt

4x digitala kan konfigureras
2x 0/4 - 20mA, galvaniskt isolerade
4x digitala kan konfigureras
Innesluten USB, Ethernet, Modbus

Tillbehör Information

TCC återfyllningsbar

ICC återfyllningsbar

Rengöringskit
Valideringskit
Transportlåda

Återfyllning och service av kassett - för mät-
ning TCC upp till 1000 gånger.
Återfyllning och service av kassett - för mät-
ning ICC upp till 1000 gånger.
Djuprengöringskit vid korskontaminering.
Kontroll av instrument efter transport.
För säker transport av BactoSense.

BactoSense™



Kontakta oss

Försäljning Försäljning

Karl Zickert 
Tel: +46 300 198 72 

Mob: +46 705 60 85 25 
karl@kzhandels.se 

Försäljning

Försäljning - Stockholm

Andreas Lindvall 
Tel: +46 300 52 13 95 

Mob: +46 727 10 20 14
andreas@kzhandels.se

Tommy Jansson 
Tel: +46 300 52 13 93 

Mob: +46 706 77 55 46 
tommy.jansson@kzhandels.se 

Evert Andersson 
Tel: +46 300 198 71 

Mob: +46 705 37 04 57 
evert@kzhandels.se

Försäljning - Västsverige

Anders Carlsson 
Tel: +46 300 52 13 96 

Mob: +46 720 92 19 91 
anders@kzhandels.se 

Lena Corneliusson 
Tel: +46 300 52 13 92 

Mob: +46 702 38 35 83 
lena@kzhandels.se 

Inköp - lager

Konstruktion- verkstad

Krister Fridholm 
Tel: +46 300 52 13 90 

Mob: +46 703 84 94 94 
krister@kzhandels.se 

Annika Permyr 
Tel: +46 300 52 13 91 

Mob: +46 702 20 14 24 
annika@kzhandels.se 

Ekonomi


