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De uitdaging
om te blijven
innoveren...
“Wij mensen zijn een paradoxaal soort: we zijn in staat om innovatie te omarmen en te vrezen tegelijkertijd.”
Aan de ene kant, kunnen we conservatief en sceptisch zijn

moet je ‘outside the box’ durven te denken en handelen.

over innovaties die een bedreiging kunnen vormen voor

Het creëren van iets nieuws verbeterd de kwaliteit.

een comfortabele manier van werken en routines waarmee
we vertrouwd zijn geraakt. Aan de andere kant, kunnen we

Bestaande technieken vervangen voor nieuwe.

opgewonden raken als dingen verbeteren.

Nieuwe nog niet toegepaste technieken gebruiken voor
de verbetering van ergonomie, veiligheid, technische

Een grote trend die exemplarisch is voor onze benadering

specificaties en gebruikersvriendelijkheid.

van innovatie: technologie. Zien we het als een bedreiging
of als een kans?
Het is veel eenvoudiger om iets te kopiëren dan nieuw te
ontwikkelen. Doen wat we al kunnen brengt ons van 1
naar 1. De sleutel is iets nieuws te ontwikkelen: dat is wat
ons van 0 naar 1 brengt. Dit is de manier van denken waar

Gerard van Herwijnen

Arno Wouters

wij persoonlijk enthousiast van worden, om te verbeteren

DGA, technisch directeur

DGA, commercieel directeur

B R O N S O N I N C U B ATO R S

B R O N S O N AT M O S P H E R E

Bronson is een organisatie die zich bezighoudt
met de ontwikkeling, productie, verkoop,
service, revisie en onderhoud van en aan laboratoriumapparatuur zoals (koel)broedstoven,

ATM OSPHERE COMBI STOOF

stovenwanden, koelkasten, vriezers, klimaat-

• Twee afzonderlijk instelbare en
geregelde compartimenten.

kasten en en plantengroeikamers.

• Leverbaar in Roest Vast Staal (RVS)
of staal gemoffeld.

Bronson apparatuur kenmerkt zich door de
professionele, robuuste uitstraling en zijn
multifunctionaliteit. Hiedoor zijn ze breed
inzetbaar voor diverse applicaties op uw
laboratorium of productieomgeving.
Simon Carmiggelt (1913-1987) zei ooit:
“Het boeiende van ons klimaat vind ik, dat
het bij machte is vier seizoenen in één week
te leveren.”
ronson gaat nog een stapje verder. Voor
Bronson
ronson in staat
bedrijven en instellingen is Bronson
op elk moment en op elke locatie het gewensen wereld in het klein,
te klimaat te leveren. Een
waar u heer en meester bent. Temperatuur,
luchtvochtigheid, luchtdruk; u zet ze naar
uw hand. Uiterste klimaatcontrole dankzij de
expertise van Bronson.

Atmosphere serie
660 en 1400 liter
RVS lade systeem,
100% uitrolbaar
T EMPER AT UUR BEREI K Bronson Atmosphere serie

met vakverdeling.

B R O N S O N M A AT W E R K

REVISIE

Door de jarenlange ervaring die Bronson
heeft in de laboratoriumbranche kunnen zij
verder gaan dan de standaard apparatuur.
Specifieke afmetingen; configuratie;
temperatuur en vochtigheid?
Bronson is in staat om voor deze vraagstukken
een oplossing op maat te bieden, uiteraard
rekening houdend met de fysische grenzen.
Maatwerkapparatuur van Bronson zal voor
productie 3D uitgetekend worden, na akkoord
van de klant wordt overgegaan tot produceren.
Indien gewenst worden
de op maat gemaakte
oplossingen aangeboden
met een FAT en/of
SAT (IQ/OQ/PQ).

Voor specifieke (maatwerk) laboratoriumapparatuur loont zich een revisie van
de technische installatie in plaats van
volledige vervanging. Een robuuste
constructie gaat veelal nog jaren mee
echter de techniek zal na verloop van tijd
gedateerd zijn. Uit milieu en financieel
oogpunt kan het daarom interessant zijn
om tot (gedeeltelijke) revisie over te gaan.
De technische medewerkers van Bronson
bespreken graag met u de mogelijkheden.

BRONSON SERVICES

BRONSON SERVICES
Validatie schone lucht apparatuur

Bronson kan uw apparatuur

Naast periodiek onderhoud aan

valideren conform de geldende

klimaatapparatuur heeft Bronson ook

normeringen zoals de EN12469 –

alle voorzieningen in eigen huis voor

DIN12980 en de GMP Annex 1.

periodiek onderhoud aan uw schone

Na elke validatie wordt uw

lucht apparatuur. Denk hierbij aan 2- en

apparatuur voorzien van een

3-filter microbiologische veiligheids-

controlesticker met daarop de

werkbanken, zuurkasten en crossflow

datum voor het eerst volgende

apparatuur.

onderhoud. Ook ontvangt u
een uitgebreide rapportage van
de validatie met daarin alle

Onderhoud is behoud

gemeten waarden en de

Zonder een goede servicevoorziening, geen optimaal functionerend laboratorium.

kalibratiecertificaten van de

Uw temperatuurgerelateerde apparatuur, zoals bijvoorbeeld koel-/ vrieskasten,

gebruikte apparatuur.

koelbroed-stoven, klimaatkamers en plantengroeikasten, moeten perfect presteren.
Daarvoor is regelmatig service, onderhoud en controle nodig, want: onderhoud
is behoud. Bronson Incubator Services B.V. staat voor een snelle, servicegerichte
dienstverlening en een 24-uurs bereikbaarheid.
Gedurende het onderhoud worden alle componenten gecontroleerd en
nagemeten. Componenten welke aan vervanging toe zijn zullen, na overleg met
de gebruiker, per direct worden vervangen om zo een goede werking van uw

Meetprocedure luchtsnelheden
Luchtsnelheden werkgebied
Luchtsnelheden in het downﬂowgebied worden gemeten in een raster van tenminste 8 meetpunten
op een hoogte van 5 tot 10 cm boven de rand van het raam. De verdeling in het horinzontale vlak is
aangegeven in onderstaande tabel.
Y
Y
X

apparatuur te kunnen waarborgen. Na uitvoering van de werkzaamheden
ontvangt u een rapportage met vermelding van o.a. alle gemeten waardes

X
Z

en opmerkingen.
Periodiek onderhoudscontract
Met het afsluiten van een periodiek onderhoudscontract (minimaal 1 controle
per jaar) kunt u de betrouwbaarheid van uw apparatuur verhogen door de
storingsgevoeligheid te verminderen. Tevens verhoogt u de levensduur van
uw kostbare apparatuur en garandeert u een veilige opslag van uw materiaal.
Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Z

= meetpunt
X = ¼ vanaf voor- en achterzijde van de werkbank
Y = ⅛ vanaf de zijwand van de werkbank
Z = ⅜ vanaf de zijwand van de werkbank

Luchtsnelheden in de werkopening
Luchtsnelheden in de werkopening worden gemeten in een raster van tenminste 9 meetpunten
wat vertikaal gelijk ligt met het raam en werkbalk. De verdeling in het verticale vlak is aangegeven
in onderstaand tabel.
X
X
Y

Z
Y
Z

= meetpunt
X = 5 cm vanaf zijkant van de werkopening
Y = 2 cm vanaf onder/bovenkant van de werkopening
Z =½ vanaf de zijkant en onder/bovenkant van de werkopening

Validatie conform EN12469DIN12980 door VCCN en Kojair
geaccrediteerde monteur.

NORDIC

NORDIC

STORAGE FOR SCIENCE

STORAGE FOR SCIENCE

Tot 80%
energiebesparing
Natuurlijke
koudemiddelen
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NORDIC Storage for Science, is een totaalconcept voor

100%
backup

Sample
management

15 jaar
garantie

Constante
monitoring
technische
installatie &
temperatuur

Modulair
opgebouwd

Het nieuwe concept is uniek in zijn soort, ultra veilig en biedt

ultra veilige opslag in wetenschappelijke omgevingen,

vele voordelen ten opzichte van de huidige relatief kleine eenheden.

ontwikkeld door B.E.R.G. Industrial Climate Control BV en

•

Tot 80% energiebesparing: zeer vriendelijk voor milieu en budget

Bronson Incubator Services BV.

•

(Koel)technisch volledig dubbel uitgevoerd dus 100% back-up

•

Lage footprint (1.890 liter per 1,1 m2)

NORDIC biedt een duurzame veilige industriële oplossing

•

Natuurlijke koudemiddelen

voor kort- en langdurige opslag van monsters bij Ultra low

•

Significant minder ijsvorming in het meubel door klimatisering

•

Minder temperatuurschommelingen door frequentie

•

Bewaking (telemetrisch) van de technische installatie (24/7)

•

Temperatuur bewaking, registratie en alarmering

•

Back-up mogelijkheden met CO2 en N2

•

Modulaire bouwwijze

•

Warmteterugwinning

•

Aansluiting op warmte/koude opwekking (WKO) mogelijk

•

15 jaar volledige garantie

van de ruimte

temperatuur (-40°C / -86°C / -150°C).

gestuurde industriële koelcompressoren

“We place our users at the center of Everything”
Uw totaal leverancier voor microbiologische veiligheidsbanken.
Van standaard tot klantspecifieke en op maat gemaakte oplossingen.
Kojair is uw juiste partner, be SMART - have it all!

• 50 jaar vakmanschap
• Laagste geluidsniveau ter wereld onder veilige werkcondities
• Professional support
• SMART innovaties
• Verklein uw ecologische voetafdruk
• 24/7 service

PCR
W O R K S TAT I O N

BIOWIZARD
S I LV E R L I N E

BIOWIZARD
GOLDENLINE

BIOWIZARD
XTRALINE

BIOWIZARD
P L AT I N U M S M A R T

Microbiological
SMART Safety Cabinet

LIEBHERR MEDILINE

GRAM BIOLINE

De MediLine serie van Liebherr biedt

Naast de commerciële lijn van GRAM

alles wat in laboratoria en ziekenhuizen

bestaat ook de BioLine. De buitenzijde

aan betrouwbaarheid en zekerheid wordt

van deze apparatuur is bijna de enige

geëist. De apparaten zijn door een breed

overeenkomst met de standaard koel- en

temperatuurbereik van -35 °C tot +16 °C

vriesapparatuur waarmee iedereen bekend

universeel inzetbaar. De technische

is. De BioLine apparatuur beschikt over

installatie is voor een optimaal gebruik

aanzienlijk meer mogelijkheden om aan de

van het interieur bovenin geïntegreerd.

hogere gestelde eisen in de laboratorium

Alle behuizingen zijn voorzien van een

branche te voldoen.

poederlaklaag en het interieur is volledig
uitgevoerd in chroomnikkelstaal. Om de
noodzakelijke en in laboratoria vereiste
hygiëne te garanderen zijn alle koel- en
vrieskasten met de aanbevolen reinigingsen desinfectiemiddelen eenvoudig te

DIN 58435

reinigen. Akoestisch deur- en temperatuuralarm, autonome temperatuurregistratie bij
stoomruitval tot 72 uur, mogelijkheid tot
aansluiten op centrale meldkamer en een
doorvoer voor een externe voeler bieden
extra zekerheid.
De BioLine serie is verder geoptimaliseerd om verzekerd te zijn van;
De MediLine serie is zowel verkrijgbaar in

• Maximale betrouwbaarheid

de koel als vries variant in verschillende

• Nauwgezette controle

uitvoeringen.

• Optimale luchtgeleiding
• Verantwoordelijk milieubeleid
• Eenvoudig gebruik
De BioLine serie bestaat uit vijf verschillende modellen. Gezamenlijk bieden zij een
complete dekking voor de verschillende opslag methoden binnen het laboratorium,
variërend van normale koeling tot biosience toepassingen.

EQUIPMENT

WLD-TEC

H M C AU TO C L AV E N

WLD-TEC is al jarenlang een van de toonaangevende producenten van laboratoriumbranders.

Bescheiden, economisch functioneel, een breed programma

Met hun Fuego lijn voldoen ze aan alle gestelde

aanbod en makkelijk te bedienen. Kortom de nieuwe HG serie

eisen en flexibiliteit welke op het laboratorium

vervult iedere functionaliteit voor moderne sterilistatie units en

benodigd zijn. Desgewenst kunnen de

alle wensen van de gebruikers betreffende functionaliteit en

branders uitgerust worden met een (draadloos)

comfort. En dat allemaal voor een sensationeel lage prijs!

voetpedaal om zo de brander gemakkelijker
maar met name veiliger te kunnen bedienen.
Ook is er een varia aan opties beschikbaar
om het werken nog comfortabeler te maken.
Denk hierbij een naald-houders en liftsystemen.

VAC U U B R A N D
Modern steriliseren met de Sterimax Smart
Het gebruik van een open vlam in microbiologische veiligheidswerkbanken wordt steeds vaker afgeraden vanwege de vele turbulentie die
dit veroorzaakt. WLD-TEC heeft met de Sterimax Smart een vlam-loze
oplossing ontwikkeld voor het afbranden van inoculatie loops, naalden

De Biochem-VacuuCenter BVC Proffessional is de allround pomp voor op
het laboratorium. Zijn krachtige separate pomp kan ingesteld worden

en instrumenten in een microbiologische veiligheidswerkbank.

tussen de 150 en 850 mbar. Tevens is de pomp voorzien van een 0,2 µm

De Sterimax Smart start automatisch als deze een object detecteert door

De pomp kan opgebouwd worden uit verschillende koppelingen, flessen

de IR sensor en heeft een makkelijk in te stellen timer door middel van
een touchscreen. Tevens is de Sterimax Smart makkelijk te reinigen en
kan hij door middel van het quartz glas binnen 10 seconden een
temperatuur van 1000 °C bereiken.

beschermingsfilter en een geavanceerde vloeistofsensor.
en handstukken om uw werk zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Om het schoonmaken van het gehele apparaat te vergemakkelijk is
de slang, van de pomp tot aan de aanzuigopening, uit één geheel
vervaardigd. Dit zorgt ervoor dat het apparaat bleekbestendig is.

MILIEUBELEID

V I S I E & S T R AT E G I E

Het Milieubeleid van Bronson is integraal onderdeel van het algemeen beleid van

Het werken op het lab verbeteren met zinvolle innovaties

de organisatie. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het werken op een laboratorium is wat ons betreft meer dan alleen apparatuur en

en richten ons met name op het terugdringen van onze milieubelasting door een

technologie. Laboratorium is een beleving. En om die beleving ook daadwerkelijk te

verantwoord gebruik van energie, grond-, hulpstoffen en een minimale belasting van:

ervaren heb je apparatuur nodig die werkelijk bij je past. Apparatuur waarop je kunt

bodem, water, lucht en onze leefomgeving. Wij spannen ons in om de milieurisico’s

vertrouwen en die de creativiteit, productiviteit en werkgenot verhoogt.

van onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te reduceren en het milieumanagementsysteem continu te verbeteren, door:
• De milieuaspecten van onze activiteiten, producten en diensten, die in
wisselwerking met het milieu kunnen staan, inzichtelijk te hebben.
• Rekening te houden met de milieuaspecten van onze leveranciers.
• Onze medewerkers te voorzien van de juiste middelen, kennis en vaardigheden
zodat zij in staat zijn op een milieuverantwoorde wijze te handelen, ook bij
eventuele calamiteiten.
Missie

Visie

monitoring, audits en inspecties. Afwijkingen door middel van correctieve

Het werken op het lab verbeteren met

Bronson streeft ernaar door middel

maatregelen te verhelpen en herhaling in de toekomst door middel van

zinvolle innovaties.

van innovaties de duurzaamheid van

• De uitvoering van onze activiteiten te controleren door middel van metingen,

preventieve maatregelen te voorkomen.

laboratoriumapparatuur te verhogen.

B R O N S O N I N C U B AT O R S E R V I C E S B V

B R O N S O N C L I M AT E B V

BRONSON EQUIPMENT

BRONSON SERVICE & ONDERHOUD
BR ON S ON IN C UBATOR SER VIC ES B V
KOJAIR SCHONE LUCHT TECHNOLOGIE

VALETON 19
5301 LW Z ALT B OMMEL

NORDIC STORAGE FOR SCIENCE BV

T 0418 760 300

i n f o @ b r o n s o n . n l • w w w. b r o n s o n . n l

