MONITORAMENTO MICROBIOLÓGICO PRÓATIVO EM TEMPO REAL

O QUE É ATP?
ATP, ou trifosfato de adenosina,
é a principal molécula que
Carrega energia em todas as
formas de vida. Este fato faz
com que a medição do ATP
seja uma indicação direta dos
micro-organismos totais!

medido
COMO ELE É MEDIDO?
Se você já viu um vaga-lume à noite, então você viu o processo
de medição do ATP em ação. Em resumo, o ATP recuperado de
micro-organismos é misturado com a enzima luciferase para
produzir luz, que é medida em um luminômetro.
Mais micro-organismos = mais ATP = mais luz!

O que o t
ATP pode fazer por mim?
O QUE ELE PODE FAZER POR MIM?
A medição do ATP detecta todos os micro-organismos vivos, em
vez de apenas uma fração da população total. Além disso, o teste
de ATP é extremamente rápido – os resultados ficam prontos em
uma questão de minutos, em vez de dias. Estas duas vantagens
cruciais sobre as técnicas de contagem tradicionais podem ajudálo a poupar tempo, gerenciar os riscos e reduzir os custos!

Linha de Kits de Teste
Proporcionam una medição altamente
sensível e livre de interferência dos microorganismos vivos totais em praticamente
qualquer amostra de água filtrável:
Água potável e água de resfriamento
Especificamente projetado para medir os
micro-organismos totais em fluidos
orgânicos.
Em conformidade com ASTM E2694 (para
fluidos de usinagem) e D7687 (para
combustíveis).

Luminômetros altamente sensíveis
incluindo o revolucionário luminômetro
PhotonMasterTM operado por USB.

Fluidos de usinagem, combustíveis e
emulsões
Sistema reagente robusto permite a
medição confiável de ATP intracelular em
água e argamassas com alto teor de
sólidos.

O que e ATP?

Águas de processos de fabricação de
papel, celulose e águas de lavagem de
processos
Proporciona uma medição em tempo real
da população de micro-organismos totais
e do nível de tensão em lodos com alto
teor de sólidos e outros produtos
químicos.

Inovador software de dados colaborativo,
LumiCalcTM e plataforma de gerenciamento
de informações.

Massas, adesivos e tintas
Mede precisamente a concentração
biomassa viva e detecta a toxicidade em e
nos arredores de biorreatores para
otimizar o custo e estabilidade.

Tratamento de efluentes
Obtenha uma medição rápida e completa
dos micro-organismos totais em todos os
tipos de amostras sólidas.

Lodos, biofilmes, cupons e meios
filtrantes

Testes de amostra, validação de
métodos, desenvolvimento de novos
métodos, analise de dados, consultoria,
treinamento e muito mais.

