
Natychmiast mierzy 
liczbę kolonii w próbce
z dużą dokładnością 
i wysoką powtarzalnością.

Najnowszy automatyczny licznik kolonii na świecie.

AUTOMATYCZNY
LICZNIK KOLONII

PSF-1100/2100/5100/7100

Nowe oprogramowanie już dostępne!



Popraw wydajność swojej pracy,
rozwiązując najczęstsze problemy! . 
Pomogą Ci w tym nasze liczniki kolonii bakteryjnych.

Proces, który przy liczeniu ręcznym zabierał 10 minut, teraz zabiera tylko 
  5 sekund**Zależnie od liczby i rodzaju kolonii.

Jest to urządzenie, które w jednej chwili pozwala policzyć wszystkie kolonie w obrębie ustalonego obszaru.

Obraz oryginalny Obraz po obróbce przez urządzenie

 Ręczne zliczanie kolonii jest bardzo czasochłonne, przez co 
opóźnia inne prace.

 Długa praca przy mikroskopie powoduje sztywność szyi i karku. 

Ręczne zliczanie kolonii zabiera dużo czasu,
zwłaszcza przy dużej liczbie próbek. 

Problem

1

Przy liczeniu ręcznym wyniki często 
bywają niespójne. 

 Trudno o dokładne policzenie kolonii bakteryjnych wielkości
mniejszej niż 0,5 mm.

 W zależności od kondycji �zycznej w danym dniu, liczący może 
pominąć mniejsze kolonie.

Problem

2

Dokładność liczenia maleje, gdy na szalce
obecne są duże, rozlane kolonie. 

 Na powierzchni pożywki pod rozlanymi koloniami mogą 
znajdować się inne kolonie, które pozostają niezauważone, 
przez co liczona jest pojedyncza kolonia.

Problem

3

Istniejące urządzenia zliczające 
nie pozwalają na odrębne liczenie
kolonii w zależności od ich koloru.

 Przy ręcznym liczeniu kolonii o różnych 

markerów, co jednak zmniejsza
wydajność pracy. 

kolorach używa się różnobarwnych 

Problem

4

Czym jest automatyczny licznik kolonii?
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Automatyczny licznik kolonii ułatwia pracę

O
dpow

iedzi

Urządzenie pozwala na de�niowanie wielu zakresów wielkości, 
według których kolonie będą zliczane.

Jako kolonie można zliczać wszelkie obiekty, np. obiekty 
jaśniejsze od pożywki.

Można je zliczać z osobna, używając funkcji rozgraniczania 
zachodzących na siebie kolonii.

Tak, dzięki zliczaniu automatycznemu kolonii na szalce 
oznaczonej markerem podczas liczenia ręcznego.

Kolonie do zliczania są wybierane według koloru i jasności,
w związku z czym ich kształt nie ma znaczenia. 

Jeśli wielkość artefaktów różni się od wielkości kolonii, takie 
zliczanie jest możliwe. 

Pytania i odpowiedzi: 

Rozwiązanie
problemu

1

Powód

Ręczne zliczanie kolonii jest czasochłonne
zwłaszcza przy dużej liczbie kolonii.

Przy ponad 300 koloniach na szalce liczenie ręczne 
zajmuje 5 minut. Policzenie tych samych kolonii przy
pomocy licznika automatycznego zabiera tylko 3 sekundy.  

Obraz oryginalny Obraz po obróbce

Komputerowa obróbka obrazu umożliwia przeprowadzenie liczenia
w błyskawicznym tempie. Nawet jedna osoba może bez zmęczenia 
w krótkim czasie policzyć kolonie na wielu szalkach. 

Rozwiązanie
problemu

2

Powód

Przy metodzie wizualnej wyniki zliczania często 
nie są spójne. 

Automatyczny licznik kolonii pozwala zliczać 
kolonie o zadanym zakresie wielkości, dzięki czemu 
pomiary są spójne i powtarzalne.

Obraz oryginalny Obraz po obróbce

Kolonie są zliczane na podstawie zadanych zakresów wielkości.
Jeśli grubość pożywki na całej szalce jest taka sama, istnieje możli-
wość zliczania automatycznego za pomocą funkcji automatycznego
progowania.

Rozwiązanie
problemu

3

Powód

Dokładność pomiaru spada, gdy mamy do czynienia
z rozlanymi koloniami. 

Licznik zlicza kolonie tylko na tych częściach szalki, gdzie  
możliwe jest dokładne policzenie, a następnie dokładnie
przelicza wartości CFU.

Obraz oryginalny

Podczas automatycznego zliczania rozlane kolonie mogą być
automatycznie usuwane z pola liczenia. Powierzchnia szalki jest
automatycznie przeliczana, co umożliwia dokładne oszacowanie
liczby CFU. 

Rozwiązanie
problemu

4

Powód

Istniejące urządzenia pomiarowe nie pozwalają zliczać
osobno kolonii o różnych kolorach.

Nasze urządzenie pozwala zde�niować do 8 typów kolonii, które będą 
zliczane niezależnie, w trybach: "rozróżnij na podstawie koloru", "rozróżnij 
na podstawie koloru i wielkości", "rozróżnij na podstawie koloru i jasności".  
Ustawienia można zadać odpowiednio do typu odżywki i rodzaju kolonii.  

Obraz oryginalny Obraz po obróbce

Urządzenie jest wyposażone w barwną kamerę. Parametry, według
których będą zliczane kolonie, można łatwo de�niować poprzez 
kliknięcie w obiekty na monitorze.

Obraz po obróbce

Pytania

Na szalce występują kolonie różnej wielkości. Czy da się je
zliczać automatycznie?  

Czy można zliczać automatycznie duże i zlewające się  
ze sobą kolonie? 

Czy da się porównać wynik liczenia ręcznego z wynikiem
uzyskanym ze zliczania automatycznego?

Czy można zliczać kolonie na szalkach z artefaktami? 

Czy licznik może zliczać bardzo cienkie i małe kolonie?

Czy da sie zliczać automatycznie kolonie o różnych
kształtach?  1
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Zalety urządzenia

Równomierne oświetlenie pozwala zniwelować niewielkie różnice w wyglądzie 
kolonii i pożywki. 

Dla wykonania dokładnych pomiarów konieczne jest równomierne, jednolite oświetlenie całej szalki. 

W przypadku pożywki o nierównej grubości dokładny pomiar
można osiągnąć dzięki odpowiedniej kalibracji jasności tła.

Żeby zliczanie było dokładne, urządzenie zliczające jest wyposażone w jednolite, równomierne źródło światła. Wszelkie nierówności wynikające 
np. z niedokładnie wylanej pożywki mogą być właściwie skalibrowane dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. Równomierność oświetlenia
zapewniona jest zarówno na poziomie hardware’owym jak i software’owym. 

Dokładne pomiary są możliwe nawet w przypadku 
mało wyraźnych kolonii lub nierówno wylanej pożywki

Bez kalibracji Po kalibracji

Po konwersji monochro-
matycznej w tle widoczne
jest nachylenie płaszczyzny
pożywki. 

Oprogramowanie 
pozwala na kalibrację tła
obrazu poddanego mono-
chromatycznej konwersji. 

Szalka o średnicy 90 mm
oświetlona równo-
miernie w przypadku
jasnego i ciemnego tła.

Wykres jasności tła dla pomiaru na jasnym i ciemnym tle. 

Pomiar prowadzony jest 
na podstawie różnic cech między
koloniami a artefaktami.

Niezde�niowana powierzchnia jest automatycznie
pomijana podczas pomiaru.

Zliczanie jest możliwe, o ile między
koloniami a artefaktami istnieją
różnice w wielkości, jasności lub
kolorze.

Możliwość zliczania
mimo obecności 
 artefaktów lub osadów

Funkcja automatycznego pomijania
rozlanych kolonii o dużych rozmiarach

Automatyczne zliczanie 
z korektą ręczną.

1. Należy zadać zakres wielkości zliczanych kolonii. 
2. Powierzchnia, którą trzeba sprawdzić 

ręcznie, może być dodana lub odjęta 
w trybie manualnym. Istnieje możliwość
połączenia trybu automatycznego i ręcznego.

Ręczne dostosowywanie  
wyników pomiaru

Powierzchnia ogra- 
niczona niebieskimi 
krawędziami jest 
automatycznie odej-
mowana podczas
pomiaru.

Zwykle zlicza się kolonie o określonych rozmiarach, więc
większe kolonie można pominąć. 
Istnieje również możliwość korekty powierzchni pominię-
tej podczas pomiaru.

Wsparcie / Przepisy i standardy zgodności
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Dokładność pomiarów

Dokłady pomiar możliwy jest na szalkach o różnej 
liczbie kolonii

Eksport do arkusza

Dane wyeksportowane do arkusza

Dane wyświetlane w programie

Pomiary są dokładne nawet, gdy liczba kolonii na poszczególnych szalkach jest różna

Przy zadanych parametrach pomiaru zliczanie jest dokładne niezależnie od liczby kolonii na szalce.

Ok. 50 kolonii
na szalce

Ok. 200 kolonii
na szalce

Ok. 1000 kolonii
na szalce

Ok. 4000 kolonii
na szalce

Wyniki pomiaru wyświetlane
w programie mogą zostać wyeks-
portowane do arkusza Excel 
N u m e r  p o m i a r u ,  n a z w a  p r ó b k i ,  
liczba kolonii, CFU, itd. są wyświetlane  
bezpośrednio w programie.  
Wyniki  można wyeksportować do arkusza
Microsoft Excel. Jednocześnie następuje
automatyczne zapisanie linku do odpowiednie-
go obrazu.

Wygodne i łatwe zliczanie

Automatyczne wykrywanie szalek Tryb automatycznego progowania 

Easy counting

Margines 0 mm Kolonie zliczane dzięki funkcji automatycznego progowaniaMargines 5 mm

Powierzchnia szalki, na której prowadzimy zliczanie,
może być wykrywana w sposób automatyczny.  
Pozwala to na pomiar niezależnie od usytuowania
szalki w komorze pomiarowej, dzięki czemu laborant
nie musi tracić czasu na ustawianie szalki we właściwym
położeniu.    
Można też oczywiście zde�niować powierzchnię 
pomiaru, zadając wcześniej wartość marginesu.

Funkcja automatycznego progowania pozwala na doko-
nanie pomiaru bez uprzedniego uciążliwego zadawania 
ustawień. 
W połączeniu z automatycznym wykrywaniem szalek
pozwala to na zaoszczędzenie dużej ilości czasu.
W każdej chwili można zwiększyć dokładność pomiaru 
poprzez zde�niowanie optymalnych ustawień. 
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Wyniki pomiaru

Wybór metody progowania

Przygotowanie do binaryzacji

Obróbka obrazu

Wybór zakresu wielkości

Wybór zakresu kolistości

Rozgraniczanie kolonii

Zapisywanie ustawień

Wykluczanie obiektów

Ręczna korekcja

Włącz/wyłącz znaczniki

Zliczanie wg sektorów

Pomiar wg rozcieńczeń

Pomiar na płytkach spiralnych

Hodowla typu “ring-plate”

Płytki wielodołkowe (opcja)

OPKA (opcja)

Pomiar strefowy (opcja)

Test paskowy MIC (opcja)

Zapisywanie obrazu

Zapisywanie w formacie zewn.

Zlicz ponownie

Zarządzanie kontem

Ścieżka audytu

Funkcja
Liczba żywych kolonii, CFU, średnica mierzonej powierzchni

Automatyczne lub ręczne progowanie, rozróżnianie na podstawie koloru, de�niowanie do 8 klas

Wyrównywanie poziomu tła (przy nierówno wylanej pożywce), konwersja monochromatyczna (kanały R, G, B, H, S, V lub skala szarości)

Wybór rozmiarów kolonii, które będą zliczane 

Pozwala usunąć liniowe artefakty, jak kurz, zadrapania itp. zależnie od stopnia kolistości.

Automatyczne rozdzielanie i osobne zliczanie zlewających się kolonii.

Funkcja zapamiętywania ustawień dla poszczególnych protokołów pomiarowych.

Automatyczne usuwanie z pola liczenia dużych, rozlanych obiektów, np. kolonii grzybów. Możliwa korekcja powierzchni zliczania.

Dodawanie lub usuwanie kolonii; wybór powierzchni, na której ma być prowadzone zliczanie – ręcznie, za pomocą myszki.

Kontrola zliczania małych kolonii może być prowadzona poprzez włączanie/wyłączanie znaczników na analizowanym obrazie.

Szalkę można podzielić na maksymalnie 8 sektorów zliczanych niezależnie.

Zliczanie kolonii kultywowanych z różnych rozcieńczeń i ocena CFU.

Zliczanie kolonii uzyskanych metodą posiewu spiralnego. Do stosowania z różnymi typami płytek spiralnych.

Pomiar w sześciu koncentrycznych sektorach. Średnica każdego z nich może być zde�niowana z góry.

Indywidualne automatyczne zliczanie dołków w płytkach 6-, 12-, lub 24-dołkowych.

Oprogramowanie dla protokołu Opsonophagocytic Killing Assay. Niezależne zliczanie kolonii w maksymalnie 48 polach.

Dla protokołów opisanych w farmakopei japońskiej i metod z wykorzystaniem kwadratów łacińskich. Zliczanie w maksymalnie 36 strefach.

Analiza wyników testów MIC (Minimum Inhibitory Concentration).

Zapamiętywanie oryginalnego, zbinaryzowanego oraz końcowego obrazu ze znacznikami lub bez.

Eksport do programu Excel, zapisywanie w formatach CSV, PDF lub TXT.

Ponowne przeliczanie danych z zapisanych obrazów

Możliwość de�niowania uprawnień poszczególnych użytkowników.

Możliwość zapisu całego procesu pomiarowego.

Działanie funkcji

Oprogramowanie standardowe

Standardowe oprogramowanie pozwala na pracę z ho-
dowlami na płytkach okrągłych, prostokątnych i innych

Zlewające się kolonie są automatycznie 
rozdzielane i zliczane jako osobne. 

Funkcja rozgraniczania zachodzących
na siebie kolonii 

Standardowe oprogramowanie pozwala zliczać 
kolonie pozyskane metodą posiewu spiralnego.

Można stosować z wieloma typami płytek spiralnych.
Możliwy pomiar według dwóch wzorów: 
pierścieniowego oraz spiralnego.
W pierwszym uzyskuje się liczbę kolonii w każdym
pierścieniu; w drugim – sumaryczną liczbę kolonii
w obrębie mierzonej powierzchni.

Pomiar na płytce z posiewem spiralnym

Tło obrazu niejednorodne Obraz po prostym progowaniu Funkcja wyrównywania tła

Jeśli pożywka na szalce jest niejednakowej grubości, 
funkcja ta pozwala na wyrównanie jasności tła
i przeprowadzenie pomiaru z dużą dokładnością.

Funkcja wyrównywania poziomu tła

Dzięki niezależnemu zliczaniu kolonii wg ich
rozmiarów, do pomiaru nie są brane pod uwagę
rozrzucone kolonie o innych rozmiarach..

Wybór zliczanych kolonii 
na podstawie wielkości

Równocześnie można zde�niować do ośmiu
kolorów kolonii, które mają być zliczane niezależnie. 

Zliczanie kolonii  
o określonym kolorze

●Oprogramowanie
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Zastosowania

Czołowy japoński automatyczny licznik kolonii
ma liczne zastosowania

Zliczanie ogólnej liczby żywych bakterii na pożywce agarowej. Policzono  
wszystkie kolonie w obrębie zde�niowanej powierzchni.

Ogólna liczba żywych bakterii

Pożywka agarowa,
ogólna liczba kolonii.

Zliczono wszystkie kolonie
w obrębie oznaczonej
powierzchni. Obraz bez
korekcji manualnej.

Obraz oryginalny Measured image

Bakterie mlekowe

Kolonie policzono na szalce przykrytej wieczkiem.
Pomiar na szalce z wieczkiem jest możliwy nawet, gdy na wieczku 
występuje niewielka mgiełka kondensacyjna.  

Obraz oryginalny Measured image

Przy zadanych parametrach zliczania pomiar jest dokładny
niezależnie od rozcieńczenia próbki.

Określanie mutagenności (test Amesa)

Obraz oryginalny Measured image

Przemysł spożywczy i dystrybucja żywności

Pomiar ogólnej liczby żywych bakterii. 
Zliczono wszystkie kolonie w obrębie oznaczonej powierzchni.

Obraz oryginalny Measured image

Urządzenie umożliwia zarówno pomiar liczby kolonii, 
jak również łysinek czy stref inhibicji.

Przemysł farmaceutyczny

Pomiar łysinek Pomiar stref inhibicji

Do pomiaru stref inhibicji potrzebne
jest opcjonalne oprogramowanie. 

Model PSF-2100 pozwala uzyskać ostrzejszy 
obraz kolonii względem pożywki niż model PSF-1100, 
dzięki czemu znajduje lepsze zastosowanie do zliczania 
małych, niewyraźnych kolonii.

Różnice między modelami urządzenia

Model PSF-1100, obraz 
z górnym oświetleniem

Model PSF-2100, obraz
z górnym oświetleniem Wyraźniejszy obraz 

uzyskiwany przez model 
PSF-2100 pozwala  
na zwiększenie 
dokładności pomiaru
drobnych kolonii albo
kolonii o jednakowym
.kolorze. Jeszcze ostrzej-
szy obraz zapewniają
modele PSF-5100/7100. 

Zliczanie bakterii z grupy coli na podłożu z deoksycholanem

Analiza wody i ścieków

Pożywka z deoksycho-
lanem, oryginalny obraz 
bakterii z grupy coli. 

Kolonie bakterii z grupy
coli na pożywce z deoksy-
cholanem. Zliczano kolo-
nie o średnicy > 0,5 mm.

Obraz w Selected image in setting 
condition. Kolorem
wyróżnione są kolonie
ośrednicy powyżej 0,5 mm. 

Obraz oryginalny Measured image
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Wymiary głównej jednostki

Waga

Zasilanie

Kon�guracja systemu

Warunki pracy

Kamera

Wielkość matrycy

Rozdzielczość teoretyczna

Rozdzielczość praktyczna

Zastosowanie

Kompatybilność z szalkami

 Szalki o średnicy 150 mm

Płytki wielodołkowe

Maksymalna powierzchnia
pomiaru

Czas pomiaru

Maksymalna liczba kolonii

System oświetlenia

Sprzęt

Oprogramowanie do pomiaru stref inhibicji

Opcje

PSF-7100Model PSF-5100 PSF-2100 PSF-1100

AC 1 φ100-240V  50/60Hz

Barwna kamera z matrycą CMOS

ok. 280 × 351 × 630 mm (szer. x głęb. x wys.)

ok. 19 kg

Płytki 6-, 12-, 24-dołkowe. Konieczne zainstalowanie dodatkowego oprogramowania

ok. 1 do 5 sekund na szalkę

zależna od pamięci komputera

ok. 100×134 mm

Tylko główna jednostka (komputer i monitor sprzedawane osobno)

Szalki Petriego (do 100 mm średnicy)

20 megapikseli

28 μm

35 μm

opcjonalnie nie ma zastosowania

12 megapikseli

34 μm

53 μm

5 megapikseli

53 μm

71 μm

3 megapikseli

67 μm

99 μm

Standardowo: ok. 100×134 mm
Opcjonalnie: ok. 152×152 mm

Standardowo: ok. 100×134 mm
Opcjonalnie: ok. 123×152 mm

Dla zapoznania się z dalszymi opcjami zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem.

Oprogramowanie Akcesoria

Płytki walidacyjne, adaptory do płytek wielodołkowych

temp. 10-35°C, wilgotność 20-80 % temp. 10-35°C, wilgotność 20-80 %

2020/10/00 005S

Środki bezpieczeństwa

Dane dystrybutora

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Specy�kacja i wygląd produktu mogą w wyniku dalszych ulepszeń ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach w niniejszej broszurze.

7-2-10, Nojihigashi Kusatsu-City, Shiga 525-0058, Japonia
Tel: +81-77-566-1208  Fax: +81-77-565-3506

URL: https://www.shashin-kagaku.co.jp/skp/sales/acc/en/
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej.

SHASHIN KAGAKU CO., LTD.
PRODUCT COMPANY

Kolonie na szalkach Petriego, mediach typu Petri�lm, Compact Dry i Film Media, �ltrach membranowych. Łysinki i strefy inhibicji. 

Oprogramowanie do płytek wielodołkowych

Dane techniczne/specy�kacja

Oświetlenie górne o regulowanej wysokości* (światło odbite), oświetlenie dolne (ciemne i jasne tło)
Oświetlenie górne (światło 
odbite), oświetlenie dolne 

(ciemne i jasne tło)

*Dzięki możliowści regulacji wysokości górnego punktu świetlnego można dokładnie sfotografować kontury kolonii.

Zastosowania


