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 .1درباره ما
گروه راد طب فعالیت خود را در سال  1631آغاز نمود
و همواره در راه رشد و توسعه فعالیت خود ،همگام
با پیشرفت تکنولوژی و نوآوریهای روز دنیا همراه
بوده و در سال  1631با یاری خداوند متعال و به
پشتوانه جمعي متشكل از مهندسین و متخصصین خبره و
مجرب شركت رادطب نوین را جهت تحقیقات و تولیدات
جدید تاسیس نمود و هم اکنون این شرکت منتخب و
مستقر در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.
عمده فعالیتهاي این شركت در زمینه راه اندازي و
ارتقاء آزمایشگاههاي میكروبیولوژي  ،بیولوژی
سلولی و ملکولی  ،داروسازي و  ...مي باشد .طراحی
 ،مشاوره  ،ساخت و نصب انواع میز و سکوهای
آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمی  ،المینارفلو و
فیلترهای نانو  ...از جمله دیگر توانایی های این
شرکت می باشد.
پیشگام تولیدات شرکت راد طب نوین  ،نسل جدیدی از
هودهای المینارفلو کالس  IIمدل نانوراد با فیلتر
آلوستینا می باشد که نسبت به نمونه هاي مشابه در
بسیار
قیمت و كیفیت
نوع ساختار  ،فیلترها ،
متمایز و متنوع تر مي باشد.
تشخیصي ،
باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه هاي
آموزشي  ،سلولی  ،ملکولی  ،ژنتیک  ، PCR ،مواد
مخدر  ،گیاهی  ،دامی  ،کشت بافت و  ...به هود
المینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلي وگران
بودن هودهاي تولید داخل و وارداتي  ،این شركت
درادامه گامهایي كه در تكمیل كیفیت این محصول
برداشته كه منجر به اخذ گواهي ثبت اختراع و
نیز گشته تصمیم به تولید
تاییدیه هاي معتبر
مجهزترین و ایمن ترین و بصرفه ترین هود المینارفلو
كالس  IIبا فیلتر آلوستینا جهت كلیه تست هاي
بیولوژیكي و  High Riskنموده است كه مزیتهائي از
قبیل كاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول  ،كاهش
شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفي و نگهداري
دستگاه  ،ایمن بودن كاربر و پرسنل آزمایشات و

گارانتي و خدمات مطمئن در سراسر كشور را براي
مصرف كننده دربر دارد.

 .2اتو دیجیتال
جنس بدنه ورق روغنی با رنگ الکترو استاتیک
جنس محفظه داخلی استنلس استیل ضد زنگمجهز به کنترلر میکروپروسوری با دقت ±1/1درجه سانتیگراد( PIDکنترل)
دارای تایمر هوشمنددارای المنت با محافظ استنلس استیل (کهباعث طوالنی شدن عمر المنت می گردد)
 دارای درب شیشه ای دومدارای دریچه تخلیه هوادارای 2عدد سینیدارای ترموستات مکانیکی دوم (جهت ایمنیبیشتر)
دارای آالرم هشدارد هنده قطع سنسوردارای 2عدد نمایشگر Segment7به صورت مجزاجهت نمایش دما و تایمر
دارای فن ( )circulator Fanجهت یکنواخت کردندمای محفظه (مدل ) SL_111 B
دمای قابل تنظیم +21تا  71درجهابعاد خارجی 31×31×77:سانتیمترابعاد داخلی 77×67×61:سانتیمترظرفیت 36 :لیترولتاژ ورودی 221:ولت  31/31هرتز-وزن 61:کیلوگرم

 .6تصویر

