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HETTICH BENELUX
ENGINEERING & SERVICE

In 2011 is Hettich Benelux ontstaan uit een fusie van de bedrijven Dépex (1946) en Elbanton (1986) en is geves-

Onze afdeling Bedrijfsbureau & Productie begeleidt een project van tekening tot de oplevering van de installatie

tigd in Geldermalsen. Hettich Benelux is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, installeren en onderhou-

van een klantspecifiek apparaat. Dat zijn veelal producten die voorheen onder de naam Elbanton (Special

den van klimaatapparatuur wereldwijd. Naast maatwerk leveren wij ook standaard laboratoriumapparatuur, die wij

Products) bekend zijn in de markt. Voordat de apparaten de fabriek verlaten worden ze langdurig getest en vindt

kunnen aanpassen aan uw applicatie dankzij onze eigen engineeringsafdeling.

er een uitgebreide eindcontrole plaats. Alle temperatuurtesten vinden plaats in onze eigen geconditioneerde
klimaatkamer.

De merken die wij leveren naast onze eigen apparatuur zijn:
• (Andreas) Hettich					

• LaboGene

De afdeling Service & Installatie is samen met onze afdeling Bedrijfsbureau & Productie verantwoordelijk voor al

• Advanced Instruments				

• Liebherr

onze serviceactiviteiten, het installatiewerk en onze eigen productie. Onze service technici zijn allemaal in het bezit

• Erlab						• Memmert

van een geldig VCA-certificaat en krijgen regelmatig bijscholing ten aanzien van de producten in ons producten-

• Gram						

• Smeg

pakket. Onze service technici die ingezet worden voor koeltechnische handelingen zijn uiteraard in het bezit van

• Helmer						

• Systec

een F-gassen diploma. In Geldermalsen hebben wij een goed geouttilleerde werkplaats ingericht. Dit geeft ons
de mogelijkheid om reparaties uit te voeren of om duurtesten te doen, zonder dat wij u voor de voeten lopen. Wij
kunnen dan, indien nodig en beschikbaar, voor vervangende apparatuur zorg dragen zodat uw processen ge-

KRACHT & FOCUS

CERTIFICERING

Onze kracht ligt in het produceren
van enkelstuks tot grotere aantallen
ook voor andere merken
(OEM) en het aanpassen van standaard
apparatuur aan uw wensen.

De Hettich Benelux producten zĳn
ontworpen en vervaardigd conform
de huidige veiligheidsnormen.

Hettich Benelux richt zich met name
op producten binnen de medische-,
agro, food, farma en life science
sector.

Hettich Benelux is ISO 9001,
ISO 14001 en STEK gecertiﬁceerd.
Onze hypothermiekasten zĳn ISO
13485 gecertiﬁceerd.
Daarnaast zĳn wĳ Sedex-lid.

SERVICE

KWALITEIT

Hettich Benelux beschikt over een
eigen service afdeling. Onze technici
zĳn in het bezig van een geldig
VCA-certiﬁcaat en worden
regelmatig bĳgeschoold op de
producten.

Om onze klanten goed te kunnen
adviseren, beschikt ons verkoopteam
over o.a. een laboratoriumopleiding
in diverse disciplines.

Onderhoud en reparaties vinden op
uw locatie plaats echter kunnen
reparaties ook in onze interne
werkplaats uitgevoerd worden.

Hettich Benelux werkt samen met het
beroepsonderwĳs om studenten de
beste praktĳkopleiding te geven; wĳ
zĳn een erkend leerbedrĳf.

woon doorgang kunnen vinden. Bij externe werkzaamheden conformeert Hettich Benelux zich aan het convenant
`veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg´.
Op onze afdeling Service & Installatie kunt u terecht voor een meerjarig onderhoudsovereenkomst gebaseerd
op de WIBAZ. Deze onderhoudscontracten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de NZa. Ook beschikt onze
afdeling Service & Installatie over vastgestelde onderhoudsprotocollen met betrekking tot de producten in ons
productenpakket. Verder kunt u bij ons terecht voor o.a.:
•

Service of technische manuals.

•

Installatie, inbedrijfname en afregeling van onze laboratoriumapparatuur.

•

Preventief en/of correctief onderhoud.

•

Kalibraties.

•

IQ / OQ.

•

Modificaties aan hardware en/of software updates installeren.

•

Het plaatsen van huurunits.
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HETTICH BENELUX
Incubatoren & toebehoren

HETTICH BENELUX
Incubatoren & toebehoren

HETTICH BENELUX MULTI PURPOSE CABINETS (MPC)

HELMER SCIENTIFIC SCHUDINCUBATOREN

Hettich Benelux heeft in eigen ontwikkeling MPC‘s ge-engineered op basis van jarenlange ervaring. De MPC
modellen zijn leverbaar als:
• incubator;
• gekoelde incubator;
• koelkast;
• vriezer.

Helmer Scientific produceert en distribueert medische- en laboratoriumapparatuur voor klinische, farmaceutische
en life science klanten in meer dan 125 landen. Op het gebied van onder andere schudincubatoren voor thrombocyten, plasmaontdooiers, plasmaschudders/incubatoren en koel- & vrieskasten voor o.a. apotheken, ziekenhuizen en bloedbanken heeft Helmer Scientific meer dan 30 jaar ervaring.

Standaard zijn er 3 maatvoeringen, nl. 2x 250 liter, 575 liter en 1250 liter. Andere varianten zijn als maatwerk te
leveren. Tevens is het mogelijk een combinatie hiervan samen te stellen in één complete wand incl. vloer- en plafondafwerking. Door de grote verscheidenheid aan opties c.q. accessoires is de MPC geheel naar wens samen
te stellen.

MEMMERT INCUBATOREN
Memmert is al meer dan 65 jaar een betrouwbare leverancier van laboratoriumapparatuur op het gebied van
temperatuurcontrole voor medische, farma en food sector en de industrie. De Memmert range bestaat onder
andere uit incubatoren, klimaatkasten, stabiliteitskasten, ovens en waterbaden. Er zijn veel mogelijkheden dus er
is altijd wel een oplossing voor uw applicatie. Hettich Benelux is één van de `oudste‘ distributeurs van Memmert;
het kennisniveau van de Memmert apparatuur is onze medewerkers zeer hoog. Hettich Benelux levert diverse
Memmert incubatoren zoals:
• IN/IN Plus - incubator zonder ventilator, kamertemperatuur +5 tot 80 °C.
• IF/IF Plus - incubator met ventilator, kamertemperatuur +10 tot 80 °C.
• Icomed CO2 incubator, kamertemperatuur +5 tot 80 °C, CO2 0 - 10%
• IPS, Peltier gekoelde incubator, temperatuurrange +14 tot 45 °C.
• IPP, Peltier gekoelde incubator, temperatuurrange 0 tot 70 °C.
• ICP, compressor gekoelde incuabtor, temperatuurrange -12 tot 60 °C.

De reeks bestaat uit 6 verschillende schudincubatoren in de i.- & Horizon serie. Deze zijn allen voorzien van
alarmering op temperatuur. De i.-serie is voorzien van een geavanceerd alarm- en monitoringsysteem alsook
alarmering op de beweging van de schudder. De Horizon serie heeft een eenvoudige microprocessor temperatuurcontroller en alarm.

ADVANCED INSTRUMENTS ANOXOMAT
De Advanced™ Anoxomat® III maakt gebruik van de evacuatie- en vervangingsmethode van McIntosh & Fildes
om anaerobe, microaerofiele of aangepaste omgevingen te creëren, zoals capnofilie. Deze methode is het meest
effectieve middel voor bacteriekweek.
De eenvoudige bediening van Anoxomat en het ingebouwde kwaliteitsborgingsprogramma garanderen betrouwbare resulaten. Het systeem is uniek omdat het reproduceerbare kweekomstandigheden creëert voor de laboratoria voor klinische, industriële, voedselveiligheid, farmaceutische en biotechnologische microbiologie.
De Anoxomat met zijn lijn van anaerobe potten, stelt laboratora in staat de workflow te verbeteren, de productiviteit (slechts 3 minuten per anaerobe pot) te verhogen en te besparen op operationele kosten.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Hypothermiekasten

HETTICH BENELUX
Ovens

HETTICH BENELUX ESP HETTHERM

HETTICH BENELUX OVENS

De hypothermiekast van Hettich Benelux staat geregistreerd bij het ministerie van VWS als medisch hulpmiddel
klasse 1 (Hettich ESP Hettherm NL-CA002-2012-25728) en voldoet aan de 93/42 EEG eis. De hypothermiekasten worden door ons zelf ontwikkeld en geproduceerd; hierdoor zijn wij in staat om de gewenste aanpassingen
eenvoudig te realiseren.

Hettich Benelux heeft ovens in eigen ontwikkeling. De standaard ovens zijn leverbaar als:
• glasdroogkast, type DMV;
• granulaatdroogkast, type TS.

De hypothermiekasten worden gebruikt voor geconditioneerde opslag van:
• infuusvloeistoffen;
• dialysevloeistoffen;
• irrigatievloeistoffen;
• gevulde injectiespuiten;
• (synthetische) dekens;
• handdoeken;
• medicatie;
• of specifieke toepassingsgebieden.
De vrijstaande hypothermiekasten zijn leverbaar in de volumes 575 liter, 1250 liter of 2x 250 liter (andere volumes
op aanvraag). De vrijstaande modellen hebben snelle hersteltijden door het unieke luchtcirculatiesysteem en een
temperatuurnauwkeurigheid van ± 0,5 ° bij 37 °C en bij 4 °C. Ook leveren wij combinatiekasten met compartimenten die onafhankelijk van elkaar werken. Het is mogelijk elke gewenste combinatie van verwarmde of gekoelde compartimenten te maken.
De hypothermiekasten zijn ook beschikbaar als inbouw. De inbouw hypothermiekasten worden altijd op maat
gemaakt naar de wens van de klant. Het exterieur bestaat uit gecoat rvs of geborsteld rvs, voor het interieur
kan gekozen worden uit 316 rvs of 304 rvs (standaard). Daarnaast kan gekozen worden voor lades of deuren
en koelen en/of verwarmen. De inbouwmodellen worden volledig geïntegreerd in de wand en hebben een laag
geluidsniveau. Temperatuurnauwkeurigheid is ± 0,5 °C bij 37 °C of ± 2 °C bij 4 °C. Een stoffilter is standaard bij
het inbouwmodel als deze gebruikt wordt voor dekens/moltons.

De droogkasten van Hettich Benelux (Elbanton Special Products) kunnen breed ingezet worden. Naast het
drogen van glaswerk worden deze droogkasten o.a. gebruikt in microbiologische laboratoria voor het drogen
van platen, gereedschappen en producten. In de farmacie worden de droogkasten gebruikt voor het drogen van
granulaten en op diverse onderzoeklaboratoria voor het drogen van planten. De standaard systemen beginnen
met een volume vanaf 50 liter en gaan door tot complete maatwerk droogkamers.
Naast de standaard modellen produceren wij ook maatwerk reach-in en roll-in ovens. Deze kunnen voorzien
worden van een handmatige of automatische luchtverversing. Afhankelijk van de applicatie kunnen wij van een
eenvoudige controller tot een touch screen controller inbouwen.

MEMMERT OVENS
Alle Memmert ovens zijn voorzien van AtmoCONTROL software waarmee alle data uitleesbaar is en kan worden
bewaard. De Memmert ovens beschikken over een elektronisch temperatuurbewakingssysteem en een mechanische temperatuurbegrenzer. De Memmert ovens hebben zowel een optisch als akoestisch alarm. Wij leveren
onder andere de volgende Memmert ovens:
• UN/UN Plus - oven zonder ventilator;
• UF/FF Plus - oven met ventilator;
• UF750 Plus - cleanroomoven met ventilator;
• UFP S - doorgeefoven;
• UNpa - parafine oven;
• VO(cool)- (gekoelde) vacuümoven;
• UFP800DW - universele oven spoelmachine.
Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Stabiliteitskasten

HETTICH BENELUX
Stabiliteitskasten

HETTICH BENELUX STABILITEITSKASTEN (PSC)

MEMMERT STABILITEITSKASTEN

Farmaceutische, chemische en cosmetische producten zijn onderworpen aan zeer strenge eisen voor wat
houdbaarheid en stabiliteit betreft. Hettich Benelux heeft in eigen huis `Pharmaceutical Stability Cabinets´ ge-engineered op basis van jarenlange ervaring. Alle kasten voldoen aan de ICH Q1A richtlijn. De stabilieitskasten
zijn beschikbaar in twee standaarduitvoeringen namelijk 566 en 1250 liter. Andere variaties zijn als maatwerk te
leveren. Tevens is het mogelijk een combinatie hiervan samen te stellen in één complete wand incl. vloer- en plafondafwerking. Door de grote verscheidenheid aan opties c.q. accessoires is de stabiliteitskast geheel naar wens
samen te stellen.

De ICH klimaatkamer van Memmert is speciaal ontworpen voor het testen van farmaceutische producten en vergelijkbare standaarden voor stabiliteitstesten voor cosmetica en voeding (volgens ICH Q1A en Q1B). De klimaatkamer ICH is leverbaar in de volumes 110, 260 en 750 liter. De ICH L is leverbaar met luchtvochtigheidsregeling
en licht, de ICH C is leverbaar met luchtvochtigheidsregeling en CO2 controle.

De Hettich Benelux stabiliteitskasten zijn ontwikkeld voor het testen van farmaceutische, chemische en cosmetische porducten en beschikken over een nauwkeurige temperatuur- & vochtigheidsregeling. De PSC‘s hebben
een kleine voetprint en door het unieke luchtcirculatiesysteem kan het totale plateau gebruikt worden als valideerbaar oppervlak.
Voor maximale energiebesparing zijn de regelsystemen geprogrammeerd met een zogenaamde ´neutrale zone´.
Hierbij wordt proportioneel gekoeld of verwarmd tot de ingestelde waarde, waarna een energieneutrale interval
volgt waarin niet verwarmd of gekoeld wordt. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een ultrasoon luchtbevochtiger en een goed geisoleerde behuizing, resulteert dit in een laag energieverbruikl.

De Memmert stabiliteitskasten maken gebruik van het Peltier verwarmings- en koelconcept, speciaal aangepast
voor een precieze en homogene temperatuurregeling. Alle apparatuur van Memmert beschikt over de AtmoCONTROL software hiermee kan data uitgelezen en bewaard worden. Programmeren en archiveren van de settings is
hierdoor ook mogelijk.
Alle laboratoriumapparatuur van Memmert beschikt over een elektronisch temperatuurbewakings-systeem, een
mechanische temperatuurbegrenzer en een geïntegreerd automatisch diagnosesysteem met een optisch en
akoestisch alarm.
De Memmert apparatuur kenmerkt zich door het roestvast staal met reliëf. Het is een functioneel ontwerp in zijn
meest elegante vorm: krasbestendig, hygiënisch, robuust en duurzaam.
Met een groot assortiment aan accessoires is er altijd wel een oplossing voor uw applicatie.

Door het unieke luchtcirculatiesysteem is een binnendeur bij de PSC niet nodig waardoor de kast optimaal
toegankelijk is. De optionele lades lopen op telescopisch uittrekbare rails en de legplateaus liggen op vaste
geleiders. Door een groen en rode ledlichtlijn aan de voorzijde is de alarmering en monitoring duidelijk zichtbaar.
Integratie met ons temperatuurregistratiesysteem SYCL is optioneel.
De stabiliteitskasten zijn geschikt voor onder andere de volgende applicaties:
• farmaceutische stabiliteit;
• cosmetica;
• voedingsmiddelen;
• verouderingstesten.
Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Plantengroeikasten

HETTICH BENELUX
Klimaatkasten & -kamers

HETTICH BENELUX PLANTENGROEIKASTEN (PRC)

HETTICH BENELUX KLIMAATKASTEN & -KAMERS

Hettich Benelux heeft plantengroeikasten ontwikkeld voor onder andere algemene plantengroeistudies, weefselkweek onderzoek, zaadkieming studies, drosophila onderzoek, entomologie en in vitro plantstudies. Alle
plantengroeikasten maken gebruik van een breed spectrum wit ledlichtsysteem met onafhankelijk in te schakelen
verrood ledverlichting. Dankzij de minimale warmteontwikkeling van de plateaus is er een betere en stabielere
temperatuurhomogeniteit in de kasten; een lage koelingscapaciteit resulteert daarbij in een laag energieverbruik.
Vanwege een homogene licht dekking van het effectieve werkoppervlak heeft u niet te maken met ´donkere hoeken´ en kan het groeioppervlak volledig gebruikt worden.

Hettich Benelux heeft standaard en maatwerk klimaatkasten en -kamers. Voor (farmaceutische) stabiliteitstesten is onze PSC uitermate geschikt terwijl voor plantonderzoek onze PRC door zijn breed spectrum witte led de
beste keuze is. Daarnaast zijn onze MPC-modellen leverbaar als incubator, gekoelde incubator, koelkast, vriezer
of een combinatie hiervan.

De plantengroeikasten bestaan uit de volgende types:
• PRC 600 WL - netto volume 575 liter, groeioppervlakte 1 m², compressor met luchtgekoelde condensor.
• PRC 1200 WL - netto volume 968 liter, groeioppervlakte 1,65 m², compressor met luchtgekoelde condensor.
• PRC 1200 SL - netto volume 968 liter, groeioppervlakte 9 m², compressor met luchtgekoelde condensor.
• PRC 1700 WL - netto volume 1522 liter, groeioppervlakte 2,34 m², compressor met watergekoelde condensor.
• PRC 3200 WL - netto volume 3075 liter, groeioppervlakte 4,68 m², compressor met watergekoelde condensor.
De WL-modellen hebben 1,2 of 3 in hoogte verstelbare ledplateaus, welke onafhankelijk van elkaar te dimmen
zijn. In elk model is de hoogte tussen de ledverlichting en het plateau in te stellen tussen de 40 - 50 centimeter
(bij gebruik van 3 lichtplateaus). Verkrijgbare lichtintensiteiten: 200 µMol, 400 µMol of 1100 µMol.
Bij de 1200 SL (Sidelight) zit de verlichting aan weerszijden en kunnen er totaal 15 plateaus met een totale groeioppervlakte van 9 m² geplaatst worden. De SL is standaard beschikbaar met 200 µMol, optioneel 400 µMol.
Door de verdeling van de ledverlichting over het gehele verlichtingsoppervlak en het gebruik van speciaal geselecteerde led‘s kunnen wij een homogene verlichting al garanderen op 31 mm (91 mm bij 1100 µMol) van het
verlichtingsplateau. Enkele opties zijn: luchtvochtigheidregeling, CO2 controle opwaarts of neerwaarts en rvs
verdamper.

De Hettich Benelux klimaatkasten en -kamers worden door ons zelf ontwikkeld en geproduceerd waardoor wij
in staat zijn om de gewenste aanpassingen eenvoudig te realiseren. Een aantal van onze kllimaatkasten beschikt
over een visueel alarmeringssysteem, dat op grote afstand zichtbaar is door rode en groene ledverlichting. Ook
kunt u alarmeringen ontvangen via e-mail of potentiaalvrij contact. Onze klimaatkasten en -kamers worden
gebruikt voor diverse applicaties zoals incuberen, plantengroei, kieming en weefselkweek, stabiliteitstesten (farmaceutica en voedingsmiddelenindustrie), vorst-dooi testen beton, zaadbewaar en -drogen. De kast (of kamer)
heeft een luchtcirculatiesysteem met een lage luchtsnelheid. De snelheid van de lucht is geoptimaliseerd om een
stabiel en homogeen klimaat te creëren in de klimaatruimte. Speciale ventilatoren zorgen dat het geluid tot een
minimum beperkt wordt.

MEMMERT KLIMAATKASTEN
Hettich Benelux is één van de `oudste‘ distributeurs van Memmert; het kennisniveau van de Memmert apparatuur is onze medewerkers zeer hoog. Wij leveren diverse Memmert klimaatkasten:
• HPP-serie - klimaatkasten voor lange termijn opslag, opslag van elektronische componenten, lakken en coatings in een gecontroleerde omgeving.
• HCP-serie - (lucht)vochtigheidskasten voor klimaattesten van plastic materiaal/metaal/composiet, opslag van
elektronische componenten/lakken/coatings in een gecontroleerde omgeving.
• ICH-serie - klimaatkasten voor stabiliteitstesten (ICH Q1A) en fotostabiliteit (ICH Q1B) in de farmaceutische
industrie.
• CTC/TTC-serie - environmental testkasten voor stresstesten, conditionering en klimaat-/temperatuurtesten
van materiaal/metaal/samgengenstelde kunststof, opslag van elektronische componenten/lakken/coatings in
een gecontroleerde omgeving met of zonder vochtigheid.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Mixers, Blokken & Schudders

HETTICH BENELUX
Olie- & waterbaden

THERMOMIXERS, BLOKTHERMOSTATEN & SCHUDDERS

HETTICH BENELUX FERMENTATIEBADEN

Hettich Benelux heeft in 2016 drie productlijnen van Ditabis in het assortiment opgenomen. Deze producten
worden nu geheel door Hettich Benelux gemaakt en onderhouden. Het betreft de lijnen: afzuigsystemen, thermomixers, blokthermostaten en schudders.

Hettich Benelux produceert standaard en klantspecifieke olie-, water-, proces-, fermentatie- en schudwaterbaden
voor in het laboratorium en uw pilot plant. De fermentatiebaden worden onder andere gebruikt voor het fermenteren van melkproducten zoals yoghurt, kaas en ijs. Al onze fermentatiebaden worden inwendig gemaakt van rvs
316 waardoor een hoge chemische bestendigheid is verzekerd. Buitenzijde wordt naar keuze gemaakt in rvs 304
of 316. Het metaalwerk wordt vrijwel geheel naadloos afgewerkt en standaard, per compartiment, van een afvoer
voorzien waardoor het eenvoudig te reinigen is.

De Thermomixers kunnen verwarmen of koelen en verwarmen met een schudbeweging van 3 mm orbitaal. Ze
zijn programmeerbaar tot negen volledig afzonderlijke programma‘s met in totaal 30 programmeerstappen en
temperatuurcurven. De diverse toepassingen worden gecomplementeerd door de Short-Mix-functie voor bijvoorbeeld vortexen of intervalschudden.
Voor de blokthermostaten kunt u kiezen uit meer dan 40 verschillende wisselblokken en is maatwerk ook mogelijk. Alle blokken hebben een buitenafmeting van 145 x 102 mm, de hoogte varieert per blok. De blokthermostaten
kunnen verwarmen of koelen en verwarmen.
De Hettich Benelux schudders zijn te verdelen in twee soorten:
• 3D-schudder
De serie 3D-schudders bestaat uit 3 types:
- een hellingshoek van 4°;
- een hellingshoek van 8°;
- een dubbel platform met een hellingshoek van 8°.
Deze schudders zijn geschikt voor continue gebruiken hebben een laag geluidsniveau. Toepasbaar voor
onder andere DNA, kleuring en ontkleuring van gels in de life science.
• Orbitaalschudder
Het is mogelijk om meerdere soorten (7) platformen op de Orbitaalschudder te plaatsen. De Orbitaalschudders zijn uitgerust met een digitale led display waarop de rotatiesnelheid en tijd afleesbaar zijn. Er zijn
Erlenmeyerhouders beschikbaar van 50 tot 2000 ml en diverse andere toebehoren. Door de grote verscheidenheid aan accessoires is deze schudder een echte ´allrounder´.

De baden worden naar wens gemaakt met de door u aangegeven fermentatieposities, met één of meerdere
compartimenten en in hoogte verstelbare ketels voor diverse diameters. Indien gewenst, kunnen wij de fermentatiebaden voorzien van een volledig programmeerbare intuitieve touchscreen controller. Met de volledig programmeerbare controller is het mogelijk, onafhankelijk van elkaar, de temperatuur van verschillende compartimenten te
regelen, pH te meten, roerders automatisch te starten/stoppen en te monitoren.

HETTICH BENELUX OLIE-, WATER & SCHUDWATERBADEN
De baden worden door ons zelf ontworpen en geproduceerd; zo zijn wij in staat om het door u gevraagde bad te
realiseren. De schudbeweging in onze baden kan zowel liniear of orbitaal met de door u gewenste schuduitslag.
Alle baden zijn standaard voorzien van een overhittingsbeveiliging. Er zijn vele opties mogelijk waaronder schudden, kantelen, kantelrek, ledverlichting, rondpompsysteem of deksel. Enkele applicaties voor deze baden zijn: het
opwarmen van monsters en materialen, stabiliteits- en verouderingstesten.
Alle Hettich Benelux baden worden inwendig gemaakt van rvs 316 waardoor een hoge chemische bestendigheid
is verzekerd. Buitenzijde wordt naar keuze gemaakt in rvs 304 of 316. Het metaalwerk wordt vrijwel geheel naadloos afgewerkt waardoor het eenvoudig te reinigen is. De afvoer kan worden geinstalleerd op de door u gewenste
plek. De verwarmingselementen van de oliebaden, staan niet in contact met de olie. Temperatuurbereik oliebaden: kamertemperatuur +10 °C tot 200 °C en voor de water- & schudwaterbaden 0 °C tot kookpunt.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com

13
12

HETTICH BENELUX
Olie- & waterbaden

HETTICH BENELUX
Koelen & Vriezen

HELMER ONTDOOIBADEN

HETTICH BENELUX -80 VRIEZERS EN MPC‘S

Hettich Benelux levert ook ontdooibaden van Helmer Scientific. Deze ontdooibaden zijn:
• beschikbaar in 3 maten voor 2, 4 of 8 plasmazakken;
• geschikt voor het ontdooien van plasma, cryoprecipitaat, rode bloedcelconcentraat en het verwarmen van
zoutoplossingen;
• eenvoudig te bedienen, reinigen en te programmeren;
• voorzien van diverse veiligheidsfuncties.

Uw waardevolle monsters moeten op een veilige manier worden opgeslagen met een constante temperatuur van
-86 °C. Hettich Benelux vriezers bieden de optimale omgeving voor uw gevoelige monsters. Wij vervaardigen
onze ULT vriezers met behulp van de beste materialen van Europese oorsprong en voorzien deze van de meest
uitgebreide beveiligings- en controlefuncties. Onze ULT vriezers garanderen optimale omstandigheden voor uw
monsters voor vele jaren. De Hettich Benelux vriezers zijn gebruiksvriendelijk, energiezuinig, veilig, ijsvrij en voorzien van een geavanceerde controller.

Snel ontdooien met de Quick Thaw vermindert de hoeveelheid plasma dat van tevoren moet worden ontdooid.
De manden bewegen de eenheden in 36,5 °C water voor optimale warmteoverdracht en de meest snelle, maar
toch veilige ontdooiing. In de DH4 en DH8 werkt elke Quick Thaw mand onafhankelijk, hierdoor heeft u de flexibiliteit om uw plasmaontdooiing op verschillende tijdstippen te starten. De manden worden automatisch uit het
water gelift wanneer een cyclus is voltooid. Bij een te hoge ontdooitemperatuur, treedt het alarm op en worden
de manden automatisch omhoog gelift. Bij het gebruik van de Helmer overzakken, voorkomt u bij het eventueel
scheuren van de zakken dat uw water verontreinigd wordt. De plasmaontdooibaden beschikken over een afvoerkraan waardoor het afvoeren en verversen van water eenvoudig is.

Hettich Benelux heeft in eigen ontwikkeling Multi Purpose Cabinets (MPC) ge-engineered op basis van jarenlange
ervaring. De MPC modellen zijn leverbaar als:
• koelkast;
• vriezer;
• incubator;
• gekoelde incubator.
Meer informatie hierover, treft u aan op pagina 4 en 5.

MEMMERT OLIE- & WATERBADEN
De Memmert baden zijn voorzien van ´push and turn´ intuïtieve bediening die volledig ontwikkeld en geproduceerd
wordt door Memmert. Door verwarmingselementen in de wand en bodem is er een directe verwarming. Hierdoor
is het reinigen eenvoudig en kunnen de verwarmingselementen niet corroderen. De serie bestaat uit:
•
WNB waterbad - 6 modellen variërend van 7 tot 45 liter, mechanische temperatuurbegrenzer;
•
WNE waterbad excellent - 6 modellen variërend van 7 tot 45 liter, elektronische temperatuurbegrenzer;
•
WPE waterbad excellent met circulatiepomp - 1 model van 45 liter, elektronische temperatuurbegrenzer;
•
ONE oliebad excellent - 6 modellen varierend van 7 tot 45 liter, elektronische temperatuurbegrenzer TWB;
•
Optioneel: peltier koeling bij WNB, WNE en WPE en een schudder bij WNB, WNE en WPE.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com

GRAM KOELKASTEN & VRIEZERS
Gram staat bekend om het leveren van hoogwaardige, betrouwbare koeling voor zowel de professionele als laboratoriumtoepassingen (en medische). De Gram Bioline is met zijn unieke ontwerp uitermate geschikt voor toepassingen waarbij de specificaties voor temperatuur gevoelige systemen het hoogst zijn. Onder de Bioline vallen:
BioUltra, BioPlus, BioMidi, BioCompact, BioCompact II en BioBlood. Allemaal beschikken ze over een instelbaar
automatisch ontdooisysteem. De volledige Bioline is zowel inwendig als uitwendig Atex. Alle lijnen hebben een
flexibele indeling en breed assortiment.

GRAM HOSHIZAKI SCHILFERIJSMACHINE
Gram Hoshizaki is een toonaangevende fabrikant van bedrijfsapparatuur voor laboratoria, ziekenhuizen, keukens
en de voedselverwerkende industrie en levert een uitgebreide serie apparatuur waaronder ijsmachines. De Hoshizaki FM-machines maken schilfer- of nuggetijs voor een groot aantal doeleinden waardoor ze populair zijn in o.a.
de gezondheidszorg en medische wereld. De modellen variëren in capaciteit van 75 tot 1800 kg per 24 uur. De
machines hebben een lange levensduur, zijn erg flexibel en milieuvriendelijk.
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HETTICH BENELUX
Koelen & Vriezen

HETTICH BENELUX
Monitoring

HELMER SCIENTIFIC KOELEN & VRIEZEN

TEMPERATUURREGISTRATIESYSTEEM SYCL

Helmer Scientific heeft jarenlange ervaring op het gebied van koelkasten, vriezers, schudincubatoren, plasmaontdooiers, plasmaschudders/incubatoren voor o.a. apotheken, ziekenhuizen, bloedbanken, farmacie en R & D.
Op het gebied van koelen en vriezen heeft Helmer een brede range producten van tafelmodel tot dubbeldeurs en
zelfs doorgeef.

SYCL is toepasbaar voor het realtime monitoren van uw laboratorium of productieomgeving voor o.a. druk, CO2,
temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid. SYCL is de opvolger van het (Elbanton) TRS systeem, aangepast aan de eisen van deze tijd. Belangrijkste kenmerken:

Alle series zijn leverbaar in een basisversie (Horizon) en een uitgebreide versie (i-serie). In de i-serie zitten onder
andere de features: data logging, digitale kalibratie en touchscreen met wachtwoord. De producten hebben een
speciaal gepoedercoat rvs interieur, exterieur en handgrepen; dit zorgt er voor dat er geen bacteriegroei op en in
de kast kan plaatsvinden.

•
•
•
•
•
•

LIEBHERR KOELEN & VRIEZEN

ERLAB HALO SMART & HALO SENSE SMART

Hettich Benelux levert alle lijnen van Liebherr maar focust zich met name op de professionele, medische- en laboratoriumlijn. Om de betrouwbaarheid van de producten te garanderen, gebruikt Liebherr uitsluitend hoogwaardige
materialen en componenten.

Erlab heeft de Halo Smart en Halo Sense Smart ontwikkeld voor de veiligheid op uw laboratorium.

Voor het bewaren van medicijnen zijn een aantal modellen beschikbaar die voldoen aan DIN58345. Afhankelijk
van het model zijn er diverse mogelijkheden met lades of legschappen. Bij Hettich Benelux kunt u ook uw interieur op maat laten maken. Voor alle Liebherr apparaten wordt gebruik gemaakt van koelmiddel R600a of R290;
deze zijn milieuvriendelijk en beschikken over uitstekende energie-efficiëntie waarmee de ecologische voetafdruk
verbetert en de duurzaamheid wordt bevorderd.

Bedraad en/of draadloos beschikbaar.
Up to date software.
Herleidbaarheid door middel van Audittrail.
Statistieken oproep- & aanvulbaar met eigen tekst.
Web-based (stand alone computer, netwerk of via o.a. VPN)
SYCL is ontwikkeld om u te ondersteunen voor de volgende normen GMP, FDA CFR 21 part 11, JACIE,
ISO 15189, ISO 17025, GAMP-5.

De Halo Smart controleert de lucht in het laboratorium en reinigt deze continu door een uniek en krachtig geactiveerd koolstoffilter. Dit in combinatie met het voorfilter zorgt ervoor dat dampen en geuren in de lucht opgevangen worden, die anders een potentieel gezondheidsrisico zouden kunnen vormen. De Halo Smart is verkrijgbaar
in drie versies (organische dampen, zuren en formalyde) voor de behandeling van geuren en dampen.
De Halo Sense Smart controleert de lucht in uw laboratorium continu. Als er vervuiling wordt gedetecteerd, waarschuwt het de gebruiker met een licht en geluidspuls. Ook de Halo Sense Smart is verkrijgbaar in drie versies
(organische dampen, zuren en formalyde); de oplossing voor het detecteren van stoffen en dampen.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Centrifuges

HETTICH BENELUX
Osmometers & Zuivelanalyse

HETTICH CENTRIFUGES

HETTICH BENELUX MOPLANT

Hettich produceert een breed scala aan centrifuges voor de klinische-, onderzoeks- en industriële markt. Met
een grote verscheidenheid aan zowel gestandaardiseerde als aangepaste accessoires. Hettich biedt een onestop-oplossing voor uw toepassingsspecifieke behoeften. Hettich centrifuges zijn verkrijgbaar in ongekoeld en
gekoelde versies. De gekoelde versie zorgt voor een constante monstertemperatuur tijdens het centrifugeren. De
centrifuges zijn te verdelen in zeven groepen:

De snelle en betrouwbare methode voor de bepaling van vet/vaste stofgehalte in zuivelproducten volgens het
proces van Mojonnier. De Hettich Benelux MoPlant is door een onafhankelijk Frans expertise laboratorium uitgebreid getest en gevalideerd. De testresultaten zijn te downloaden via onze website. Met de analystische extractiemethode volgens Röse-Gottlieb en Schmid-Bondzynski wordt een hoge nauwkeurigheid bereikt van meer dan
0.02%. De MoPlant is beschikbaar in een enkele en dubbele uitvoering met de volgende eigenschappen:

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Kleine centrifuges; prestaties in een compacte voetafdruk met een hoge monsterdoorvoer.
Met een keuze uit diverse rotoren, waaronder een swing out rotor en een vaste hoekrotor.
Microliter centrifuges; krachtige resultaten op micro niveau. Er zijn verschillende modellen beschikbaar met
een breed scala aan buisafmetingen en capaciteit. Onder andere geschikt voor eppjes met een capaciteit
van 12 tot 60 (1,5 / 2,0 ml) stuks. Diverse rotoren beschikken over een fenol resistente deksel.
Tafelmodel centrifuges; er zijn verschillende modellen (ongekoeld / gekoeld / verwarmd) beschikbaar met een
breed scala aan buisafmetingen en capaciteit. Diverse rotoren en accessoires zijn beschikbaar.
Vloerstaande centrifuges; beschikbaar in vier types waarvan één underbench. De vloerstaande centrifuges
zijn alleen beschikbaar in gekoelde versies (optioneel verwarming). Diverse rotoren en accessoires zijn beschikbaar. Deze centrifuges passen in een GMP-omgeving.
Cel wasser; de ROTOLAVIT II is een automatisch cel was systeem dat ontworpen is voor serologische testen.
Het systeem vergemakkelijkt routinetaken in het bloedtransfusielaboratorium.
Geautomatiseerde centrifuges; de Robotic centrifuges worden toegepast waar procedures geautomatiseerd
kunnen worden. Naast de standaard accessoires kunnen ook speciale inzetten gemaakt worden voor uw
applicatie.
ZentriMix; de ZentriMix is speciaal ontworpen voor de QuEChERS methode. Daarnaast kan deze ook worden gebruikt voor het voorbereiden van nano deeltjes (liposomen etc.) en het vermalen van slecht oplosbare
medicijnen.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com

Slechts ca. 80 minuten nodig voor een test.
Alle proceshandelingen in 1 apparaat, gemaakt uit rvs.
Explosieveilig vanwege het overdruksysteem in de technische ruimte.
Door het ingebouwde afzuigsysteem worden (schadelijke) geuren van het oplosmiddel gelijk afgezogen.
Standaard 2 jaar fabrieksgarantie.

ADVANCED INSTRUMENTS OSMOMETERS
Advanced Instruments is een autoriteit en marktleider op het gebied van vriespunttechnologie voor het meten van
osmolaliteit in oplossingen. Er is een uitgebreide range aan osmometers beschikbaar in zowel sample volume
als meetbereik. Allen zijn voorzien van een geïntergreerde barcodescanner (m.u.v. type 3250). Voor het bepalen
van de osmolaliteit is vriespunttechnologie de meest gebruikte en betrouwbare methode voor het bepalen van
opgeloste stoffen in vloeistof.
•

•
•
•

´Osmo1 single sample´ en `OsmoTECH´ hebben een sample volume van 20 µl waardoor deze uitermate geschikt zijn voor metingen met beperkte sample volume. Resultaten zijn binnen 90 seconden beschikbaar. De
OsmoTECH is speciaal ontwikkeld voor Farma en compliant aan de FDA 21 CRF part 11 regelgeving.
´3250 single sample´ heeft een sample volume van 200 - 250 µl hierdoor beschikt de ´3250‘ over een meetbereik van 0 tot 4000 mOsm.
´OsmoPro®´ is een multi sampler en beschikt over een handige carrousel voor het makkelijk laden van maximaal 20 samples en heeft een klein sample volume van 20 µl.
´A20´ is een geautomatiseerde osmometer ontworpen als ´walk-away‘ osmometer waar gelijk de primaire buis
kan worden ingezet en geen extra handelingen nodig zijn.
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HETTICH BENELUX
Osmometers & Zuivelanalyse

HETTICH BENELUX
Flowkasten

ADVANCED INSTRUMENTS CRYOSCOOP, type 4250

LABOGENE FLOWKASTEN

Snelle, betrouwbare en precieze testmethode voor het detecteren van water in melk. Door het gebruik van
deze cryoscoop bij de ingangscontrole van de binnengekomen melk, is een kwaliteitsproduct gegarandeerd.
De cryoscoop maakt gebruik van vriespunttechnologie voor het meten van de hoeveelheid toegevoegd water in
melk. Binnen slechts 2 minuten zijn de testresultaten bekend en door de eenvoudige kalibratieprocedure is het
apparaat eenvoudig te kalibreren. De meetprobe en de roerdraad van de cryoscoop zijn goed toegankelijk voor
het reinigen.

LaboGene biedt biologische veiligheidskasten met een innovatief design, uitstekende constructie en onovertroffen
betrouwbaarheid. Voor de productie van de LAF & biologische veiligheidskasten gebruikt LaboGene milieu en
energiebesparende componenten. De veiligheidskasten zijn beschikbaar in de volgende types en klassen:

De Advanced Instruments cryoscoop 4250 is speciaal ontwikkeld voor de ISO 5674/IDF 108, HACCP en QC
vereisten. De nauwkeurigheid is ± 2 mC° en tevens een hoge mate van reproduceerbaarheid. Applicaties: meten
van toegevoegd water bij ingangscontrole en voor de productie. Een barcodescanner is optioneel beschikbaar
voor het invoeren van sample id in plaats van handmatige invoer.

ALP PASTEURISATIE TESTSYSTEEM (FLM300)
Het FLM300 Fluorophos ALP testsysteem is een betrouwbare methode voor het controleren van pasteurisatie
op basis van Alkalische fosfatase. Het systeem wordt gebruik om pasteurisatie van koeien, geiten, schapen en
andere melk te testen. Binnen slechts 3 minuten zijn de testresultaten beschikbaar. Rauwe melkverontreiniging
wordt gemeten vanaf 0.003%. Het resultaat wordt met behulp van de ingebouwde printer vastgelegd en voldoet
hierdoor aan de HACCP norm ten aanzien van verificatie.
•
•
•

Referentiemethode ISO11816-1: IDF 155-1.
Compacte vormgeving.
Verbruiksartikelen en controles zijn ook bij Hettich Benelux verkrijgbaar.

•
•
•
•

Klasse I: Atlas en Jupiter.
Klasse II: Mars, Mars Pro, Sirius.
Klasse II type B2: MarsB2
Steriele veiligheidskasten (down flow): Fortuna, Titan/Titan PCR.

Alle biologische veiligheidskasten van LaboGene hebben een laag geluidsniveau, ergonomisch design en een
50% langere levensduur van het filter (HEPA H14 of U15). Alle biologische veiligheidskasten voldoen aan de
EN12649 (DIN12980 voor de triple filter kasten). Deze kasten zijn uitermate geschikt voor al uw microbiologische,
aseptische, cytostatica en patogene werkzaamheden.

ERLAB AFZUIGKASTEN
Erlab‘s jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek, ontwerp en fabricage van filterkasten zorgt voor een
superieure filtratie die u beschermt tijdens het werken met chemicaliën.
•
•

De Captair Smart serie bestaat uit filterafzuigkasten (Ductless), afweegkasten en chemicaliën opslagkasten
(Store Smart) voor persoonsbescherming.
De Captair Bio serie geeft productbescherming voor onder andere PCR/DNA werkzaamheden.

De Erlab Smart serie stelt u in staat de kasten te koppelen aan uw netwerk waardoor op afstand gecontroleerd
kan worden of de kasten werken volgens de eisen. Voor het controleren van de status van uw kast maakt u gebruik van de eGuard app. Door de recirculatie van de kasten is er geen aanpassing nodig in de luchtbehandeling
van de ruimte; hierdoor bespaart u op energie- en installatiekosten.
Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Afzuigsystemen

HETTICH BENELUX
Autoclaveren & Heteluchtsterilisatie

HETTICH BENELUX AFZUIGSYSTEMEN

SYSTEC AUTOCLAVEN

Voor elk budget is er een vloeistof afzuigsysteem beschikbaar variërend van een eenvoudig tot een automatisch
systeem. Het systeem is eenvoudig te installeren en optioneel te voorzien van een handstuk met Luer-Lock adapter voor de bevestiging van een pasteurpipet. Er zijn opzetstukken verkrijgbaar om 1,4 of 8 kanalen af te zuigen.
Tevens is een voetschakelaar verkrijgbaar.

De Systec autoclaven zijn speciaal ontwikkeld voor laboratorium sterilisatie. Systec autoclaven maken processen
veiliger, makkelijker, nauwkeuriger, reproduceer- en valideerbaar. De autoclaven kunnen worden gebruikt voor
de sterilisatie van onder andere vloeistoffen (zoals voedings- en cultuurmedia), vaste stoffen (zoals instrumenten,
pipetten, glaswerk), biologische gevaren en afval (vloeibaar afval of vaste afvalstoffen).

In de categorie afzuigsystemen zijn de volgende opties:
• Standaard afzuigsysteem (A02/04). Afmetingen pompbehuizing: 170 mm (l) x 220 mm (b) x 160 mm (h).
Gewicht 5,5 kg.
• Compact afzuigsysteem (AZ 02/04) geschikt voor incidenteel gebruik. Standaard geleverd met membraanvacuümpomp, 1 fles van 2 of 4 liter met snelaansluiting, 1x 3m slang met HEPA filter en benodigde sluitingen
voor de fles. Afmetingen pompbehuizing: 170 mm (l) x 105 mm (b) x 60 mm (h). Gewicht 0,9 kg.
• Automatisch afzuigsysteem (AA 02/04 of AA 24), deze slaat automatisch af als de vacuümschakelaar het
gewenste vacuüum heeft bereikt. Standaard geleverd met membraanvacuümpomp, 1 fles van 2 of 4 liter met
snelaansluiting, 1x 3m slang met HEPA filter en benodigde sluitingen voor de fles, handgreep met toebehoren, Luer Lock 90° hoekadapter, 1x adapter voor een slang van 6.6 mm diameter, 1x adapter voor een slang
van 6 mm, 1 Luer Lock metaal verbinder met slang om optionele toebehoren aan te sluiten.

Systec heeft drie series autclaven:
• V-serie (verticale autoclaven), tot 150 liter inhoud.
• D-serie (horizontale autoclaven), tot 200 liter inhoud.
• HX-serie (vloerstaande autoclaven), tot 1580 liter inhoud.

De afzuigsnelheid is, afhankelijk van het model 8, 17 of 25 liter per minuut. Het automatische afzuigsysteem is
aan te sluiten op meerdere (maximaal 4) flessen en afzuigpunten. Bij alle vacuümsystemen zijn de flessen voorzien van een snelkoppeling waardoor de vacuümslangen eenvoudig te verwijderen zijn en de fles gemakkelijk
geleegd en gereinigd kan worden.
Applicaties: afzuigen van vloeistoffen uit bijvoorbeeld: cuvettes, microtiterplaten, kweekflessen, buizen en petrischalen.
Voor de systemen zijn diverse accessoires beschikbaar. Voor de ´standaard´ en ´automatische´ is er een uitbreidingsset AE & AK beschikbaar voor aansluiting op een bestaand vacuümsysteem.

Daarnaast heeft Systec ook een H-serie 2D, dit is een horizontale doorgeef autoclaaf. Deze autoclaaf kan worden
ingebouwd in een gasdichte wand voor bioveiligheidslaboratoria of cleanrooms.

MEMMERT HETELUCHT STERILISATOREN
In het productenpakket van Memmert zitten onder nadere hetelucht sterilsatoren voor sterilisatie van (medische)
materialen. Deze apparatuur voldoet aan nationale en internationale richtlijnen voor medical devices en zijn ook
geschikt voor speciale applicaties zoals het pyrogeen vrij maken van materialen. Beschikbare types zijn:
•
•

Type SN (natuurlijke convectie): 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450 en 750 liter.
Type SF (geforceerde ventilatie): 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450 en 750 liter.

De sterilisatoren in beide series zijn beschikbaar met ´single´ of ´twin´display en een temperatuurbereik van +30
°C tot +250 °C. Dankzij de AtmoCONTROL software kan alle data uitgelezen en bewaard worden (in diverse
bestandtypes). De apparatuur beschikt over een elektronisch temperatuurbewakingssysteem, een mechanische
temperatuurbegrenzer en een geïntegreerd automatisch diagnosesysteem met een optisch en akoestisch alarm.
Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Mediabereiding

HETTICH BENELUX
Spoelmachines

SYSTEC MEDIABEREIDERS

SMEG MEDISCHE- & LABORATORIUM SPOELMACHINES

De Systec mediabereider, beschikt over krachtige verwarmingselementen die zorgen voor snelle verwarming van
de media. De mediabereider heeft een effectief koelsysteem waardoor de media zeer snel kan worden teruggekoeld om karamelisering te voorkomen. De compressor zorgt voor de benodige steundruk ter preventie van
het schuimen of overkoken van media. Met de Systec mediabereiders is sterilisatie van de media nauwkeuriger,
reproduceerbaar en makkelijk te valideren.

Smeg heeft ruime ervaring in de medische- en laboratorium sector. Van desinfectie tot medische spoelmachines;
deze zijn ontwikkeld om aan de hoogste kwaliteitsmaatstaven, veiligheid en regelgeving te voldoen. De machines
zijn gemaakt van roestvast staal en chemisch- en warmtebestendige kunststof. Door het automatische wasproces kunnen de spoelmachines van Smeg een constante kwaliteit garanderen.

De serie mediabereiders bestaat uit zeven modellen met een inhoud van 10 tot 120 liter. De mediabereiders
beschikken over een touch paneel. De mediabereider is compact en goed te plaatsen in kleine ruimtes. Ondanks
deze compacte bouw zijn alle componenten goed bereikbaar tijdens onderhoud. Met behulp van sofware is de
werking van de mediabereider te monitoren.

SYSTEC MEDIA UITVULSTATIONS
De Systec media uitvulstations serie bestaat uit een pinching valve, mediapomp en een geautomatiseerd media
uitvulstation voor petrischalen en/of buizen.
De media uitvulstations beschikken over een touch paneel. Naast de standaard petrischalen kan de Mediafill ook
bi- & triplaten uitvullen. Het apparaat is gemakkelijk te bedienen; slechts één druk op de knop is voldoende om
het uitvulstation te starten. Optioneel is uitbreiding mogelijk met een printer voor labelling van de petrischalen.
De werking van het uitvulstation is met behulp van software te monitoren. Gedraaide runs worden opgeslagen
waarna deze geprint kunnen worden. Net als de Systec mediabereiders is het uitvulstation compact en goed
plaatsbaar in kleine ruimtes. Ook voor het uitvulstation geldt, dat de componenten goed bereikbaar zijn tijdens
onderhoud.

Smeg heeft drie productlijnen die geschikt zijn voor het laboratorium:
• De `Easy lijn´ is een voordelige en eenvoudige glasspoelmachine. De machine is geheel vervaardigd van
roestvast staal AISI 304 L en heeft een temperatuurbereik van 85 °C.
• De ´Basic lijn´ is de voordeligste uit de professionele spoelmachinelijn met een temperatuurbereik van 95 °C.
Diverse modellen kunnen worden uitgerust met verwarmde luchtdroging.
• De ´Professionele lijn´ is ontworpen voor specifieke applicaties. Het hoogwaardige roestvast staal (AISI 316 L)
van de waskamer is bestand tegen sterke zuren zoals gebruikt wordt in de (petro)chemische-, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie. Het temperatuurbereik van deze lijn is 95 °C.
Voor het verkrijgen van effectieve decontaminatie van kritische en niet kritische medische instrumenten zijn de
medische machines beschikbaar. Deze professionele medische spoelmachines worden ook gebruikt voor het
reinigen van medische klompen (gebruikt in operatiekamers), babyflesjes en spenen. Een uitgebreid programma
aan rekken is beschikbaar daarnaast is maatwerk ook mogelijk.
Smeg is gecertificeerd conform het ISO 9001 en ISO 13485 kwaliteitsmanagementsysteem.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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HETTICH BENELUX
Vriesdrogen

HETTICH BENELUX
Vacuüm concentrators

LABOGENE SCANVAC / COOLSAFE

LABOGENE VACUUM CONCENTRATORS

De Coolsafe (ScanVac) serie van LaboGene is een veelzijdige serie van ´tafelmodel` tot ´ vloermodel´ vriesdrogers.
De vriesdroogserie (4 - 15 liter) bestaat uit vier soorten: Basic, Pro, Touch en Superior XS/XL.

De LaboGene vacuüm concentrators (centrifuges) zijn onder andere geschikt voor het drogen van DNA en RNA
monsters, met behoudt van de monsterintegriteit. Tijdens de bewerking van de samples is er geen verlies van
monster en geen risico op kruiscontaminatie.

Belangrijkste kenmerken:
• Temperatuurbereik van de condensor ligt tussen -55 °C en -110 °C (afhankelijk van het type).
• Condensorcapaciteit varieert van 2.5 tot 6 kg per 24 uur (afhankelijk van het type).
• De naadloze roestvast stalen condensor met externe koelspiraal heeft een goede isolatie; hierdoor wordt
energie bespaard en de prestatie verbeterd.
• Door de ingebouwde vacuümklep die de condensor met de vacuümpomp verbind, is het mogelijk de condensor onafhankelijk te laten koelen en de vacuümpomp op te warmen. Hierdoor wordt een efficiënte opstart
volgorde gegarandeerd.
De Coolsafe (ScanVac) 80 liter serie bestaat uit twee configuraties: Superior Bulk & Superior Vial. De belangrijkste
kenmerken van deze serie zijn:
• Een temperatuurbereik van -55 °C of -95 °C van de condensor.
• Condensorcapaciteit van 10 kg per 24 uur.
• De mogelijkheid voor 2 tot 8 elektrische verwarmde plateaus te plaatsen met een totaal oppervlakte van
0,30 m² tot 1,2 m² (Superior Bulk).
• De mogelijkheid maximaal 5 elektrische verwarmde plateaus te plaatsen met een totaal oppervlakte van 0,50
m² (Superior Vial).
• Een volledige automatische regeling van het voorvriezen in 5 stappen, primaire en secundaire droging in
10 stappen, plateautemperatuur van -80 °C tot +50 °C. Dit zorgt voor de juiste vorming van ijskristallen en
vriesdrogen.

De LaboGene MiniVac is compact, snel en ideaal voor het drogen van kleinere volumes van 0,5 ml eppjes tot
50 ml buizen. Deze concentrator/centrifuge is geschikt voor het drogen van DNA en RNA monsters. De MiniVac
is leverbaar in een Alpha en Bèta versie.Temperatuur is regelbaar tussen 5 °C en 80 °C.
De MiniVac Alpha wordt geleverd met onder andere een VacSafe 15 waterstraalpomp. De capaciteit van de waterstraalpomp is maximaal 25 mBar bij 25 °C en 6 mBar bij 0 °C. De MiniVac Bèta wordt geleverd met onder andere de Vacuubrand MZ 2,4 Teflon membraampomp. De capaciteit van de membraampomp is maximaal 7mBar.
Beide versies worden geleverd met de ScanSpeed 32 centrifuge met teflon gecoate kamer.
De LaboGene MaxiVac is compact, snel en ideaal voor het drogen van zowel grotere als kleinere volumes van
200 stuks 1,5 ml eppjes tot 4 stuks 250 ml flessen. De MaxiVac biedt een snelle vacuümconcentratie van biologische- of niet biologische monstermaterialen in een breed scala aan oplosmiddelen. Hierdoor is een flexibele verwerking van macro of micro volumes mogelijk. Deze wordt standaard geleverd met een vriesdroger tot -110°C.
De MaxiVac Alpha wordt geleverd met onder andere een MP2.2 vacuümpomp tot maximaal 7 mBar en 1 rotor
voor 200 stuks 1,5 ml - 2.0 ml eppjes. De MaxiVac Bèta wordt onder andere geleverd met een RZ2.5 vacuümpomp tot 0.001 mBar, 1 rotor voor 200 stuks 1.5 ml - 2.0 ml eppjes en 1 manifold voor 4 stuks 200 ml flessen.

Kijk voor meer informatie over deze producten op www.hettichbenelux.com
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Hettich Benelux levert (maatwerk) producten
in de volgende categorieën:
Afzuigsystemen
Autoclaveren & hetelucht sterilisatie
Centrifuges
Flowkasten
Hypothermiekasten
Incubatoren & toebehoren
Klimaatkasten & -kamers
Koelen & vriezen
Mediabereiding
Monitoring
Olie- & waterbaden
Osmometers & zuivelanalyse
Ovens
Plantengroeikasten
Spoelmachines
Stabiliteitskasten
Thermomixers, Blokthermostaten en Schudders
Vacuüm concentrators
Vriesdrogen

Hettich Benelux B.V. | De Aaldor 9 | 4191 PC Geldermalsen | Nederland
Postbus 182 | 4190 CD Geldermalsen | 088 221 99 00 | info@hettichbenelux.com

www.hettichbenelux.com

