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LABS-K SERIE. Biologische bewaarvaten.

De LABS-K biologische bewaarvaten van Taylor Wharton zijn geschikt voor cryogene bulkopslag van uw 
biologisch materiaal. Deze vaten beschikken over een opslagcapaciteit die uiteen loopt van 19.500 tot een 
maximum van bijna 80.000 2ml ampullen. Naast ampullen biedt de LABS-serie u de mogelijkheid rietjes,   
bloedzakken en overig materiaal in extreme koude te bewaren. De vaten hebben een hoog rendement en 
zijn zuinig in het verbruik van vloeibare stikstof waardoor een lange standtijd wordt gecreeërd.   

U kunt uw materialen opslaan in zowel de vloeistof- als gasfasevorm. De inventaris bestaat uit een alumi-
nium draaitafel met compartimenten, waardoor u met behulp van rotatie eenvoudig toegang krijgt tot uw 
materiaal. Het bewaarvat wordt afgesloten met een scharnierdeksel en is daardoor eenvoudig te bedienen. 
Bovendien kunt u het roestvrij stalen deksel als tafelblad gebruiken om uw materialen op te laten rusten. 

De vaten uit de LABS-serie kunnen worden uitgerust met intuïtieve controller-technologie. De M505 control-
ler AFT-3L controleert het niveau en de temperatuur en biedt u de mogelijkheid gegevens te verzamelen en 
analyseren.  

Gebruik

Monitoren en besturen

Specificaties
 
Gegevens 

 
Eenheid

 
LABS 20K

 
LABS 40K

 
LABS 80K

LN2 inhoud vloeistoffase liter 407 606 1.350
LN2 inhoud gasfase Liter 46 76 150
Gewicht leeg kg 295 417 703
Gewicht vol kg 624 907 1.794
Diameter mm 864 1.143 1.511
Binnendiameter mm 750 1.029 1.397
Hoogte mm 1.346 1.346 1.346
Bedieningshoogte mm 1.067 1.067 1.067
Binnenhoogte mm 762 762 762
Nekdiameter mm 330 457 622
Toren 139x142mm aantal 14 30 58
Toren 82x84mm aantal 4 8 12
Capaciteit opslag ampullen aantal 19.500 41.600 79.300
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V-torens met pin en cryobox voor ampullen.

 
Omschrijving

 
Artikelnummer

LABS-20K bewaarvat 7307918
LABS-20K bewaarvat incl. controller Op aanvraag
LABS-20K bewaarvat incl. controller & MDD certificaat Op aanvraag
LABS-40K bewaarvat 7307919
LABS-40K bewaarvat incl. controller Op aanvraag
LABS-40K bewaarvat incl. controller & MDD certificaat Op aanvraag
LABS-80K bewaarvat 7307920
LABS-80K bewaarvat incl. controller Op aanvraag
LABS-80K bewaarvat incl. controller & MDD certificaat Op aanvraag
 
Toebehoren* 
Cryogene slang 2000mm 2xGGA 7305549
13-vaks V-toren met pin 7310750
13-vaks V-toren, 2 clips, volgnummer 7310738
13-vaks V-minitoren met pin 7310749
13-vaks V-minitoren, 2 clips, volgnummer 7310737
Aluminium ampullen doos 10x10 7310743
Aluminium ampullen doos 9x9 7310744
Cryobox plastic 10x10 2" geel 7305823
Cryobox plastic 10x10 2" rood 7305822
Cryobox plastic 10x10 2" groen 7305821
Cryobox plastic 10x 10 2" blauw 7305810
Cryobox plastic 9x9 2" geel 7305841
Cryobox plastic 9x9 2" rood 7305830
Cryobox plastic 9x9 2" groen 7305829
Cryobox plastic 9x9 2" blauw 7305828

Het opslaan van uw biologisch materiaal dient op een veilige manier te gebeuren. De MDD-richtlijn geeft 
reeds aan dat alle producten onder de definitie ‘medisch hulpmiddel‘ moeten beschikken over een   
CE-markering. Dankzij het exclusieve distributeursrecht dat Taylor Wharton verleent aan Linde Healthcare 
kunnen wij u de bewaarvaten als stand-alone aanbieden, maar ook inclusief controller, CE-markering en 
MDD certificaat.   

Naast de vaten bevat ons assortiment eveneens een complete inventaris. U kunt onder andere gebruik 
maken van de standaard 13-vaks V-torens met bijbehorende doosjes voor 2ml ampullen en onze torens voor 
verschillende formaten bloedzakken.  
 

* optimaal voor de opslag van 1,2 - 2ml ampullen. Voor overige toebehoren kunt u contact opnemen met het 
Customer Service Center van Linde Healthcare op telefoonnummer +31.40.2825858.


