Levering en onderhoud
van hoogwaardige
laboratorium apparatuur

part of your team!

Part of your team!
De apparatuur die wij leveren is voor ons meer dan een gebruiksvoorwerp in het lab.

In de dertig jaar dat we laboratorium apparatuur leveren, zijn we gaan beseffen dat wij

vanuit onze rol als leverancier een belangrijke schakel zijn in onderzoek en diagnostiek.

Uitkomsten zijn soms baanbrekend of levensreddend. Daarom zijn we er trots op dat we aan
dit succes een bijdrage kunnen leveren. Ons team staat klaar om ook u daarbij te helpen.

Onze adviseurs helpen u graag bij het vergelijken en kiezen van de juiste apparatuur waarna
de productspecialisten zorgen voor goede service en tijdig onderhoud.

De korte lijnen en betrokkenheid van onze medewerkers maken ons een slagvaardig familiebedrijf. Niet alleen onze apparatuur maar ook onze mensen worden onderdeel van uw team.
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Waarom u kiest voor
Poly Temp Scientific
• U werkt met een Nederlands familiebedrijf met meer
dan 30 jaar ervaring

• Wij beheren eigen voorraad in ons magazijn waardoor
we snel kunnen leveren

• Levering, installatie en onderhoud wordt uitgevoerd
door gecertificeerde specialisten

• Alle apparatuur wordt voor levering door ons getest in
ons testcentrum

• Als Geautoriseerd Dealer van Thermo Scientific™
hebben wij korte lijnen met de fabrikant

Veiligheidskabinetten en LAF-Kasten
• Thermo Scientific™  Crossflow installaties

• Klasse 2A en 2B Microbiologische veiligheidskabinetten
• Gecertificeerd volgens EN12469 norm door TUV Nord
• Met uniek SmartFlowTM systeem en Digitale Airflow Verificatie

CO2 Incubatoren

• Inhoud variërend van 40L tot 821L
• Forma™ Direct Heat of Water Jacketed
• Inwendig HEPA filter luchtcirculatie
• Diverse modellen uitgevoerd met droge sterilisatie tot 180°C

Waterbaden en koelers
• Precision™ Waterbaden

• VersaCool™ gekoeld waterbad met geïntegreerde circulatie
• Uitstekende temperatuur stabiliteit
• Van -50°C tot 300°C

Bekijk ons complete
leveringsprogramma
op www.polytemp.nl

Schudders, rotators en mixers

• Orbital en High-Performance assortiment
• Diverse temperaturen, afmetingen en capaciteit
• Speciaal assortiment CO2 Resistente Schudders
• Uitvoeringen: tafelmodel, vloermodel of stapelbaar

Koude opslag

• Revco™ Ultra Lage Temperatuur vriezers  -86°C
• Revco™ High-Performance  koelkasten en vriezers -30°C
• Forma™ 900 Series -86°C
• Energiebesparende TSX Series met V-Drive  -80°C

Cryogene opslagsystemen

• Programmeerbare invriesunits
• Dry shippers en dewar vaten
• Mechanisch cryogene vrieskisten -140°C/-150°C
• Autofill LN2 vriezers klassieke modellen
• Autofill LN2 droge opslag CBS Isothermal -190°C /-195°C

Ovens en incubatoren

• Heratherm ovens voor algemeen of hoog protocol 250°C / 330°C
• Vacutherm vacuümoven  Jacket of Shelf verwarming 200°C / 400°C
• Beschikbaar met natuurlijke of mechanische convectie
• Vacutherm™ droogt zes keer sneller dan conventionele modellen

Twee jaar extra
serviceondersteuning
bovenop de standaard
fabrieksgarantie!

Serviceondersteuning
en onderhoud
U kunt bij ons terecht voor service en onderhoud van uw laboratorium apparatuur.
Ons serviceteam bestaat uit gecertificeerde specialisten met meer dan dertig jaar

ervaring. We beschikken tevens over een eigen test- en reparatiecentrum. Hierdoor
zijn we in staat om u volledig te ontzorgen op het gebied van onderhoud, validatie
en reparatie van diverse productgroepen.

Om u de zekerheid te geven dat apparatuur zorgeloos werkt en voldoet aan de

specificaties voor uw werkzaamheden, bieden we naast de fabrieksgarantie de
eerste twee jaar onze Poly Garant Serviceondersteuning aan bij ieder product.

Poly Garant Serviceondersteuning

• Gratis inspectiebeurt bij aanschaf (inclusief rapportage)
• Telefonische storingsservice (24/7)
• De eerste twee jaar geen voorrijkosten
• Geen uurtarief bij garantiewerkzaamheden
• Vervangende apparatuur bij defect of uitval

Onderhoudsmodules

Voorkom storingen en
verleng de levensduur
van uw apparatuur

Bent u een storing of reparatie liever een stap voor?

Bekijk dan onze onderhoudsmodules. Naast onze Poly Garant Serviceondersteuning
heeft u de mogelijkheid om onderhoudsmodules aan te zetten. Na onderhoud

ontvangt u altijd een rapportage en advies indien nodig. Met het uitvoeren van
regulier onderhoud blijven de gebruikskosten op de lange termijn lager.

Vriezers en koelkasten

Veiligheidskabinetten en flowbanken

• Keuring elektronische apparaten (NEN-3140)

• Controle visuele- en geluidsalarmeringen

• Controle van koelsysteem en validatie
inclusief alarmen en batterijen

• Vervangen voorfilter

• Meten van luchtsnelheden inflow/downflow

• IJsvrij maken deurrubbers en binnendeuren

• Testen conform EN12469/DIN12980

• Schoonmaken condensor en filter

• Keuring veiligheid elektronische apparaten (NEN-3140)

CO2 Incubatoren

Waterbaden, incubatoren en ovens

• Controle van batterijen

• Controle temperatuurwaarde

• Keuring CO2 en temperatuur waarde

• Keuring veiligheid elektronische apparaten (NEN-3140)

• Controle visuele- en geluidsalarmeringen

• Controle visuele- en geluidsalarmeringen

• Keuring veiligheid elektronische apparaten (NEN-3140)

Validatie

• Losse validatie van koel- en vriesapparatuur
of CO2 Incubatoren
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