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Circulaire economie
Circulaire economie: Hergebruik vloeibare stikstof apparatuur met garantie (cradle to cradle)
De kringloop economie of circulaire
economie is een economisch systeem
dat bedoeld is om herbruikbaarheid
van producten en grondstoffen te
maximaliseren en waardevernietiging
te minimaliseren.
Cryo Solutions heeft duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel
staan en poogt daarom ook
vooruitstrevend te zijn op het gebied
van de kringloop economie door
biologische opslagvaten te reviseren
en zo een tweede leven te geven
(cradle to cradle).
Wat kan Cryo Solutions voor u hierin
betekenen?

De revisie / upgrade- opties die wij
u kunnen aanbieden, zonder een
compleet vat te vervangen, zijn:
1) De besturing vervangen voor de
moderne CryoFill controller.
2) Het vat reviseren naar een
nieuwstaat.
3) Het vat intern upgraden, qua
opbergsysteem, naar een “droge”
opslagmethodiek.
Het is bij Cryo Solutions een tweede
natuur om bestaande vaten om te
bouwen naar de nieuwe moderne

De CryoFill 2.0 de volgende
generatie vulautomaat met MDR!
Tijdens de komende beurzen zal
Cryo Solutions in samenwerking
met CryoProducts de nieuwe
versie van de CryoFill vulautomaat
introduceren.
Deze nieuw CryoFill 2.0 heeft
een aantal nieuwe features en
verbeteringen en met deze nieuwe
controller kunt u straks ook voldoen
aan nieuwe MDR medical device
certificering in combinatie met
de real time remote read out van
Cryo Solutions B.V.
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relevante data via een alarm en
monitoringssysteem.

CryoFill vulautomaat. Op deze
wijze hebben wij containers van de
merken Taylor Wharton, MVE, Air
Liquide, CBS, Cryo Anlagenbau en
CryoTherm - Messer vaten aangepast
en geïnstalleerd. Wij vervangen
hierbij ook alle kleppen, veiligheden
en sensoren en geven hierop een
volledige garantie.
Wij helpen u graag verder om
uw huidige situatie met daarbij
behorende mogelijkheden te
verbeteren.
www.cryosolutions.nl
www.cryo-products.com
info@cryosolutions.nl

Deze opties kunnen ook toegepast
worden op oude bestaande CryoFill
vulautomaten, en natuurlijk kunnen
ook al uw bestaande biologische
opslagvaten worden ge-upgrade
naar de nieuwe CryoFill 2.0

De nieuwe features zijn:
• Groter beter bedien- en leesbaar
4.3” 480x320 pixels TFT touchscreen
• Real time remote read out
(modbus RS485) voor diverse
systemen
• One Fill All Fill sequence
• High temperature alarm modus
• MDR Class II (pending)
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De CryoLow: de nieuwe laag
niveau alarmering
De CryoLow is een nieuwe laag
niveau signalering voor het
alarmeren / bewaken van een laag
vloeibaar stikstof niveau in kleinere

aluminium vaten. De CryoLow
alarmeert lokaal via de LEDS op het
kastje en geeft een akoestisch signaal
en is ook voorzien van remote.

Agenda
Cryo Solutions / Cryo Products zal bij
volgende events aanwezig zijn

Laborama Brussels
U kunt ons vinden op standnr. D.29
expo.laborama.be/nl

De CryoGuard: de nieuwe
onafhankelijke overvulbeveiliging
De CryoGuard regelunit zorgt
ervoor dat uw biologisch opslagvat
met vulautomaat onafhankelijk
wordt bewaakt tegen het onbedoeld

overvullen met vloeibare stikstof.
De unit werkt volledig onafhankelijk
van de bestaande vulautomaat.

Voor meer informatie en prijzen contact info@cryosolutions.nl
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British Fertility 2020
Ook dit jaar heeft Cryo Products
samen met Planer uit Engeland
weer deelgenomen aan de Fertility
meeting georganiseerd door de
Cryo Solutions B.V.
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European Society of Human
Reproduction and Embryology
July 5 – 8, 2020, Copenhagen
Denmark Venue: Bella Center Center
Boulevard 5
Ook deze editie van de ESHRE zal
Cryo Solutions zuster onderneming
Cryo Products deelnemen aan de
beurs en wel in samenwerking met
Planer uit de UK bekend van de computer gestuurde invries apparatuur.

WOTS 29 sept. till 2 okt. 2020
Jaarbeurs Utrecht
Hal 7 t/m 11
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
https://fhi.nl/wots/world-of-laboratory/

British Fertility Society. Deze editie
vond plaats in Edinburgh en tijdens
de beurs heeft Cryo Products de
nieuwe CryoFill 2.0 geïntroduceerd.

Telefoon: (+31)73 – 620 54 50

|

Email: info@cryosolutions.nl

2

|

www.cryosolutions.nl

