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LAB SYSTEMSCRYOGENIC AND INCUBATOR LABS
Technologie dla rozwoju i zachowania czegos bez zmian są podstawa nowoczesnych badan przyrodniczych. 
Dla mniejszych instalacji, różnica ciśnien przełączania taka jak seria 522 AutoSwitch zapewnia odpowiednie 
dostarczenie dwutlenku wegla lub azotu w butli wysokiego cisnienia. Dla większych instalacji Seria 538 
IntelliSwitch II optymalizuje zasilanie ze źródeł płynnych oraz oferuje monitoring i dostarcza e-maile 
z powiadomieniami.
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Seria 577 CryoWiz zapewnia dostawę ciepłego azotu do zamrażarek z minimalną zmianą temperatury. 
W przypadku korzystania z nagłówków i węzy prózniowych serii 57 V, CryoWiz znacznie zmniejsza straty lampy 
błyskowej nawet w aplikacji na żadanie. Ponadto, na stronach internetowych z alarmami e-mail, CryoWiz 
integruje sie z alarmami, takimi jak Advantium 1.
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522 Series AutoSwitch
Jest to system do obsługi gazu o wysokiej czystości, 
który automatycznie zmienia butlę od pierwotnego 
źródła do zasilania rezerwowego bez cisnienia 
przekazujacego wahania do linii użytkownika.

538 Series  IntelliSwitch II                       
Seria ta oferuje stałe cisnienie i regulację przepływu 
z butli ciśnieniowych. Posiada takze własny serwer 
internetowy do zdalnego monitorowania.

577 Series CryoWiz
Seria ta oferuje dostarczanie płynnego azotu przez 
przełączanie pierwotne i wtórne z minimalną zmiana 
temperatury. CryoWiz jest idealnym rozwiązaniem 
dla kriokonserwacji, komór klimatycznych oraz 
kriogenicznych badań.

53 Series Point-of-Use Panels            
Serie te zapewniaja modułowa konstrukcje do 
mocowania i zlokalizowania serii 300 regulatorów 
w punkcie obsługi dla wysokiej czystosci 
oprzyrządowania lub przetwarzania gazów.

Advantium  Alarms
Zdalne alarmy Advantium są kompatybilne 
we wszystkich systemach automatycznego 
przełączania CONCOA. Advantium oferuje 
doskonałą ochronę oraz integracje poprzez 
umożliwienie użytkownikom monitorowania kontaktu 
z jednym przełącznikiem.
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