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A mintatároló rendszer kiválasztása fontos döntés minden laboratórium 
esetében. Egy rossz döntés veszélyeztetheti az értékes kutatást és a 
minták épségét, többletköltségeket eredményezhet mind a beruházás, 
mind pedig az üzemeltetési oldalon. A jó választás kevesebb bosszú-
ságot okoz és csökkenti a kiadásokat. A tervezőknek számos tényezőt 
kell figyelembe venniük a megfelelő rendszer megválasz-tásánál, 
beleértve a hőmérsékleti igényeket, a teljesítményigényeket,  
a minták szennyeződésének elkerülését, az esetleges létesítményi 
követelményeket, üzemeltetési költségeket, a biztonságot és a meg-
felelő kriogén ellátási módot.

A Linde Gáz Magyarország törekszik ezen igények maradéktalan 
kielégítésére. Az általunk kínált komplett megoldások, folyékony 
nitrogénes rendszerek segítéségével és biztonságos mintatárolást 
garantáló rendszereink alkalmazásával helyet, időt, beruházási, 
tárolási és karbantartási költséget takaríthat meg. 

Minőség. Ellátás. Nyugalom. 

Ezt ígéri a Linde Gáz Magyarország Zrt.

Tervezés, kivitelezés, nitrogénellátás. 
Üzemeltetés. Automatizálás.
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A legmodernebb megoldások  
a biobankok területén.

Válassza a sejttároló rendszerek közül a minőséget, ezzel biztosítva a legjobb minta megőrzést és költségei optimalizálását.  
A Linde által kínált kulcsrakész megoldások és folyékony nitrogénes (LIN) fagyasztó rendszerek segítségével a szükséges hőmérsékleti 
igények, a teljesítményigények, az esetleges létesítményi- és biztonsági követelmények garantálhatóak, az értékes minták  
szennyeződése, tönkremenetele elkerülhető. 

LABS sorozat 

Nagy hatékonyság, alacsony nitrogén fogyasztás 
 Minta tárolás az igényeknek megfelelően
 A mechanikus fagyasztókhoz képest jobb teljesítmény
 Különböző méretű, tárolókapacitású fagyasztók, akár egyedi belső 

tárolórendszer kialakítással
 Nitrogén tárolás folyadék- vagy gőzfázisban
 A teljes mintaállomány életképességének biztosítása érdekében 

a tárolórendszer tetején a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletéhez 
közeli hőmérséklet fenntartása

Egyetlen alumínium forgóasztalos kialakítás - egyenletes forgás és 
ergonomikus használat

 Kevesebb meghibásodási lehetőség, biztonságosabb üzemeltetés
 A mechanikus fagyasztókhoz képest kevés mozgó alkatrész, 

minimális karbantartási igény
 Teljes belső tér szegmentált, címkézett rekeszekkel és tárolókkal 

ellátott, melyekhez a könnyű hozzáférést  a forgóasztal biztosítja
 Kényelmes hozzáférés a nitrogén szint méréséhez 

Csuklós fedél és rozsdamentes acél asztallap – könnyen kezelhető, 
kényelmes munkafelület

 Zárható biztonságos fedélkialakítás
 Automatikus ködmentesítő funkció a tárolt készlet gyors 

megtekintéséhez
 Az asztallap munkafelületet biztosít, valamint védi az elektromos 

alkatrészeket és csővezetékeket

Továbbfejlesztett és intuitív vezérlés
 Diszkrét termisztoros szintmérés és hőelemes hőmérsékletmérés  

0,1 °C-os felbontással
 Adatgyűjtési, esemény-ütemezési képességek és továbbfejlesztett 

biztonsági beállítások
 Második hozzáférési pont a hőmérséklet figyeléshez

Könnyen használható
 Integrált összecsukható lépcső csúszásmentes felülettel és 

mechanikus zárral az összecsukott lépcső rögzítéséhez
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Integrált összecsukható lépcső  
csúszásmentes felülettel 

Mechanikus zár a felhajtható lépcső rögzítéséhez Flexibilis gázellátó tömlő (1,2 –1,8m hosszú)

Termékjellemzők

Paraméterek/Típusok 20K 38K 40K 80K 94K
Külső magasság (a lépcső tetejétől a fedélnyílásig) mm 1067 1118 1067 1067 1016
Lépcső magasság mm 275 287,5 275/407,5 275/425 275/550
Magasság (padlótól a nyílásig) mm 1346 1422 1346 1346 1575
Hasznos magasság, belső mm 762 762 762 762 897
Külső átmérő mm 864 1067 1143 1511 1511
Belső hasznos átmérő mm 750 965 1029 1397 1397
Nyak nyílás mérete mm 330 457 457 622 622

Kapacitás
Teljes LN2 tárolókapacitás (folyadéktárolás) liter 371 623 698 1269 1595
Teljes LN2 tárolókapacitás (gőztárolás) liter 36 73 80 137 300

Tömegek
Üres tömeg kg 295 422 417 703 771
Maximális bruttó tömeg kg 595 925 981 1729 2060

Tárolórendszer specifikációk 
(egyedi igény esetén más kialakítás is lehetséges)
Rekeszek száma (100/81 elemes csőtartó állvány) db 14 26 30 58 60
Polcok száma/állvány db 13 13 13 13 15

Rekeszek száma (25 elemes csőtartó állvány) db 4 12 8 12 8
Polcok száma/állvány db 13 13 13 13 15

Tárolható 2 ml-es műanyag fiolák száma db 19500 37700 41600 79300 93000
25 ml-es tárolók száma (7 szintes állvány) db 1624 2688 3108 5999 6856
50 ml-es tárolók száma (7 szintes állvány) db 924 1582 1876 3381 3864
250 ml-es tárolók száma (5 szintes állvány) db 500 900 990 1920 2304
500 ml-es tárolók száma (5 szintes állvány) db 420 690 830 1610 1932

Modell specifikáció

LABS sorozat
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Paraméterek/Típusok 3K 10K 24K 38K
Statikus tárolási idő nap 19 33 52 74
Üzemidő nap 12 n.a. n.a. n.a.
Párolgási sebesség liter/nap 2,5 5,0 7,0 8,0
Folyékony nitrogén kapacitás liter 48 165 365 590
Üres tömeg kg 19,1 111 184 256
Töltött, bruttó tömeg kg 56,7 243 474 733
Nyak átmérő mm 356 533 787 991
Teljes magasság mm 754 111,8 111,8 1245
Külső méretek mm 391 587×775 864×965 1067
Hasznos magasság - belső mm 488 737 737 737
Belső átmérő mm 356 533 787 991

Kapacitás
Tárolható 2 ml-es műanyag fiolák száma db 3024 10400 24050 38350
Rekeszek száma (100/81 elemes csőtartó állvány) db n.a. 7 17 28
Rekeszek száma (25 elemes csőtartó állvány) db n.a. 4 6 6
Polcok száma db n.a. 13 13 13

Doboz méret
Alak - Háromszögű  Négyzetes Négyzetes
Méret mm 171×175  127×127 76×76
Fiolák/doboz db 56  100 25
0,50 cm3-es műszalmák száma, tárolóedényenként  
10 db 2-13 mm-es tároló edények dobozonként,  
kétszintes forgó asztal, készlet-ellenőrző rendszer

n.a. 44000 59400 114000

Görgős, kerekes lábazat 366742 n.a. n.a. n.a.

Modell specifikáció

K sorozat 

A K sorozatú fagyasztók megbízható, 
folyékony nitrogénes tárolást biztosítanak 
hőmérséklet szabályozással

 Gőz vagy folyadék tárolás

 Intuitív érintőgombos vezérlés

 Rozsdamentes acél vákuum edény

 Moduláris kialakítás

 Tartós festékréteg

 Görgős lábakra szerelhető

 Kiváló vákuumteljesítmény
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The Low-Pressure Cyrogenic Liquid SolutionEURO-CYL

Univerzális kisnyomású mobiltartályok a megfelelő cseppfolyós gázellátás, 
szállítás és tárolás biztosítására kifejezetten laboratóriumok, kórházak, 
kutatási intézmények és egyetemek számára.

Egyszerű használat
 Ideális megoldás cseppfolyós gáz szállítására, tárolására és adagolására
 Kerekek segítségével egyszerűen mozgatható
 Stabil tömegközpontú

Kiváló teljesítmény
 Alacsony párolgási veszteség
 Tartós, szilárd, ellenálló kivitel

6 különböző méret
 120-1000 literes tartományban kínál megoldást

Opcionális kiegészítők
 Kerekes/görgős kivitel
 Töltő/ lefejtő tömlők
 Nem mágnesezhető verzió
 Alacsony nyomású szabályzó eszközök

Költséghatékony megoldás
 Kisebb üzemeltetési költségek
 Megfelelő korrózióállóság egy életen át
 Tökéletesebb szigetelés a hosszabb tárolási idő  

és kevesebb párolgás édekében

Paraméterek/Típusok 120/4 SB 180/4 230/4 RB 230/4 SB 600/8 1000/8
Tároló kapacitás
Folyadék (bruttó) liter 120 196 240 240 673 993
Folyadék (nettó) liter 114 186 228 228 639 943

Működési jellemzők
Névleges párolgási sebesség (nitrogén) %/nap 2 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
Névleges párolgási sebesség (oxigén, argon) %/nap 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1
Biztonsági szelep működési nyomásérték bar 1,5/4** 1,5/4** 1,5/4** 1,5/4** 8 8
Vonatkozó rendelet  TPED TPED TPED TPED TPED TPED
Hasadótárcsa beállítás bar 7 7 7 7 n.a. n.a.

Méretek
Tartály átmérő mm 508 508 660 660 965 1067
Tartályalap méretek mm 650×675 508 660 715×715 1030×1030 1130×1130
Alap típusa  négyzetalakú kerek kerek négyzetalakú paletta paletta
  görgős lábgyűrűs görgős görgős keret keret
Magasság mm 1290 1613 1391 1391 1915 2165
Üres tömeg kg 94 109 125 143 550 720

Maximális bruttó tömeg ***        
Nitrogén kg 186 259 309 327 1066 1482
Oxigén kg 224 321 385 403 1280 1812
Argon kg 253 369 443 461 1440 2033

Modell specifikáció*

*előzetes értesítés nélkül változhat   **opcionális 4 baros kivitel   ***a tartály és a töltet tömegének összege
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Paraméterek/Típusok LD4 5LD LD10 LD25 CLASSIC-25 LD35 LD50
Statikus tárolási idő nap 10 6 45 109 119 152 122
Párolgási sebesség liter/nap 0,40 0,77 0,22 0,23 0,21 0,23 0,41
Folyékony nitrogén kapacitás liter 4 5 10 25 25 35 50
Üres tárolóedény tömege kg 3,0 3,1 6,6 10,5 8,6 16,0 17,6
Töltött tárolóedény össztömege kg 6,2 7,2 14,7 30,8 28,9 44,3 58,0
Nyak átmérő mm 30 142 51 64 51 64 64
Teljes magasság mm 432 445 597 655 582 668 823
Teljes átmérő mm 193 193 290 396 394 475 475
Folyadék lefejtő készülék P/N n.a. n.a. n.a. 366597 n.a. 366597 366597
Görgős lábazat P/N n.a. n.a. n.a. 366742 366577 366783 366783
Billentő állvány P/N n.a. n.a. n.a. 366582 n.a. n.a. n.a.
Merőedény P/N n.a. 366744 366744 366744 366744 366744 366744

Modell specifikáció

LD sorozat 

A kriogén folyadéktároló dewar 
edényeinket kis mennyiségű cseppfolyós 
nitrogén tárolására és kimérésére tervezték.  

Kiváló teljesítmény 
 Kiváló hőszigetelés, vákuumteljesítmény, 

mely mely hosszabb tárolási tárolási  
időt biztosít

 Modern, erős, tartós konstrukció - 
bordázott, nagy szilárdságú alumíniumból 
készült test, mágneses formázású csöves 
nyakrész és tartós festékbevonat 

Könnyű kezelhetőség
 Könnyű rápattintható zárósapka és 

nyakcső biztosítja a tökéletes zárást  
és a könnyű hozzáférést

 Kényelmes nagyméretű fogantyúk

Opcionális kiegészítők
 Folyadék lefejtő egység 
 Billentőállvány
 Merőedények
 Görgős mozgatási lehetőség (nagyobb 

méretű modellekhez)
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SInteSY élettudományi 
technológiák

SINTESY.eagle.cryo, orvostechnikai eszköznek minősülő  szoftver 
sejtbankok és biobankok felügyeletéhez és irányításához.

A SINTESY.eagle.cryo egy felügyeleti irányító és adatgyűjtő szoftver 
amelyet kifejezetten a biobankokban és sejtbankokban tárolt biológia 
minták tárolásának felügyeletére fejlesztettek ki. 

A SINTESY.eagle® egy tanúsított orvostechnikai eszköz, egy moduláris 
rendszer, amelyhez az alábbi elemek érhetőek el:

 Távoli telemetrikus és vezérlőegység
 Terepi eszközökhöz nyomás-, hőmérséklet értékek, szintek, 

áramlási sebességek és egyéb mennyiségek olvasása digitális  
és analóg jelek segítéségével 

 Sejtbank teljes körű automatizációja
 Ipari számítógép, a SINTESY.eagle® szoftver adatbázis kezelő 

webkiszolgáló funkció 

A SINTESY.eagle.cryo-nak köszönhetően lehetőség van a teljes 
létesítmény állapotának valós idejű megfigyelésére, úgymint:  
kriogén tartályok, külső cseppfolyós tartály, oxigén érzékelők, 
szellőztető rendszer, hozzáférés vezérlés, lopásgátló, stb.  
A különböző berendezéseknek, a rendszer építőelemeinek 
megjelenítése egy egyszerűen kezelhető helyszíni elhelyezést 
ábrázoló speciális menün keresztül történik.

A rendszer alapját egy hatalmas adatbázis alkotja. Ez képes 
táblázatos vagy grafikus trendeket készíteni a rögzített változókról. 
Hasonlóképpen az adatbázis tárolja a berendezések esetében 
előforduló riasztásokat az esemény bekövetkezésének és a normál 
állapot helyreállításának dátum-idő értékével együtt. A rendszert  
több, helyileg (intranet) vagy távolról (interneten keresztül) 
csatlakozó operátor használhatja. Az internetnek köszönhetően a 
technikusok azonnali támogatást tudnak nyújtani üzemzavarok esetén. 

SINTESY.eagle.cryo főbb jellemzői:
 Riasztások valós idejű megjelenítése
 Fizikai mennyiségek, úgymint nyomás, szint, hőmérséklet, stb. 

adatok valós idejű megjelenítése
 Mért értékek kezelő által beállított gyakorisággal történő rögzítése
 Események és riasztások rögzítése
 Adatok grafikus és táblázatos formában történő megjelenítése  

és Excel formátumba történő exportálása
 Riasztás küldése GSM-hálózaton keresztül hangüzenet  

és/vagy SMS formájában
 Egyszerű böngészővel történő megtekintés intraneten  

vagy interneten keresztül
 Kezelők általi „átvizsgálás” elvégzése, a teljes létesítmény 

állapotáról szóló időszaki jelentések készítésével
 Riasztási küszöbértékek megváltoztatásának lehetősége helyileg 

vagy távolról (adminisztrátori hozzáférést követően)
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SINTESY.eagle.trace egy moduláris rendszer biológiai 
laboratóriumokban vagy biobankokban használt minták 
nyomkövetéséhez és nyilvántartásához

A termék a 93/42/EGK orvostechnikai eszközökről szóló irányelv 
szerinti tanúsítással rendelkezik. Zökkenőmentesen integrálható 
a sejtbankok számára készített automatizálási és irányítási 
termékeinkhez a SINTESY.eagle.cryo és SINTESY.eagle.lab 
rendszerekhez. Hitelesítés és elektronikus aláírás alkalmazásával  
a rendszer minden esetben képes minden bejelentkezett kezelő által 
végzett tranzakció felismerésére és nyomon követésére.

SINTESY.eagle.trace főbb jellemzői:
 Műveletek a minták kriogén tartályon / fagyasztón belüli 

rendelkezésre állásának és elhelyezkedésének megállapításához 
(koordináták hat szintjével az egyszerű kémcsőtől/doboztól 
egészen a kriogén tartályig). A specifikus grafikus interfész 
lehetővé teszi a kezelő számára a kriogén tartály kiválasztását 
és átvizsgálását egészen a biológiai minta helyzetének 
meghatározásáig.

 A kriogén tartály belső felépítésének megtervezése: egy grafikus 
felhasználói felületen keresztül, a kriogén tároló típusától függően, 
biztosítja a felhasználó számára a leggyakoribb elválasztó és 
rekesz típusok használatát. A kezelő testre szabhatja a belső 
felépítését, hogy az minél jobban megfelelhessen az Ön által 
kívánt helyigényének és funkciónalitásnak.

 A kriogén tartályban / fagyasztóban elhelyezett biológiai mintán 
mért hőmérsékletek nyomon követése annak élettartama során 
(integrálva a SINTESY.eagle.cryo és SINTESY.eagle.lab rendszerrel)

 Ellenőrzés és validálási művelet a tárolt minták riasztási 
állapotának eredményeként.

 A feldolgozott biológiai mintákhoz tartozó speciális vonalkódokkal 
ellátott címkék generálása és nyomtatása, a vonalkódok 

leolvasásával azonnal kinyerhetők a feldolgozott biológiai mintákra 
vonatkozó információk.

 A biológiai minta hozzárendelése a donor pácienshez.
 Betegadatok rögzítése, személyi adatokkal, orvosi előzményekkel 

és betegség leírásával.
 Elektronikus üzemeltetési eljárások: mintagyűjtéshez, 

laboratóriumi elemzésre történő átvételhez, elemzett minta 
tárolásához, fagyasztási művelet grafikus trendek ábrázolásával, 
kézi vagy automatikus tárolási pozíció kijelölésével a kriogén 
tárolótartályban / fagyasztóban. Az elektronikus eljárások minden 
esetben rögzítik a dátum és idő adatokat, illetve az eljárást 
végrehajtó kezelőt annak elektronikus aláírásával.

 Biológiai minták élettartamára és kezelésére vonatkozó jelentések 
nyomtatása: tárolási hőmérséklet, időbeli eltolódás, a mintán 
végzett műveletek, figyelmeztetések és riasztások.

 A rendszerhez titkosított, jelszavas hitelesítéssel történő 
hozzáférés.

 A kezelők által végzett valamennyi tranzakció nyomon követése  
az adatbázisban.

A termék tanúsított Orvostechnikai eszköz, CE0051 Európai Unió 93/42/EGK és 2007/47/EK irányelv, II. melléklet szerint IIa. osztályba sorolt  

IX. Melléklet szerint SINTESY S.r.l  az ISO 13485:2012 és ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerek szabványok szerint tanúsított vállalat.
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CRYOSPEED – a folyékony  
nitrogénellátás helyszíni  
tárolók töltésével  

Igazodva a piaci igényekhez indítottuk el folyékony gázt szállító 
mini-trélerünket, mely bármely egészségügyi intézmény, labor 
területén képzett személyzettel biztosítja az egészségügyi 
folyékony nitrogén helyszíni töltését (már 5 liter mennyiségtől),  
az eszközök intézményen belüli mozgatását illetve cseréjét,  
ezzel is segítve a laborban dolgozók munkáját. 

2019 januárban indult útnak a Linde első, folyékony nitrogént szállító 
mini trélere. Ezzel az új autóval lehetővé vált a helyszíni töltés olyan 
vevők esetében is, amelyek eddig nem, vagy csak nehezen voltak 
megközelíthetőek a nagy trélerrel (jellemzően belvárosi területekről 

van szó). CRYOSPEED szolgáltatás többek között a laboratóriumok,  
az egészségügyi intézmények, a krió-és bio-bankok és a krió-szaunák 
folyékony gáz ellátásához a legmegfelelőbb megoldás, melyek kis 
vagy közepes méretű dewar edényeket, tárolókat használnak. Ez 
az ellátási mód segítségével az egészségügyi intézmény ellátása 
egyszerűbben, gyorsabban,  költségek optimalizálhatósága mellett 
történik. 
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