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CX(R) Serie | Dry Shipper: Verantwoord transport van
biomedisch materiaal 
Worthington Industries 

  

Volledige opname van vloeibaar stikstof 

Conform met de IATA regelgeving  

        Standaard geleverd met een stevige herbruikbare kartonnen verpakking 

Veilig & gemakkelijk transport van biomedisch materiaal 

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar veilig transport van 
biologisch materiaal op stikstof temperatuur zijn dry-shippers ontwikkeld. 



 
 

 
 

 Verschil tussen CX en CXR

• De CXR is uitgerust met verwisselbare adsorberende patronen. Dat is nuttig als je er zeker 
van wilt zijn dat er geen besmettingen overgedragen kunnen worden. 

• CXR modellen hebben een bredere nek diameter en zijn robuuster. 

• De CX series daarentegen hebben een langere houdbaarheid. 
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Doorsnee van Dry 
Shipper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imlab.eu


Model CX100 CXR 100 CXR 500 

Eigenschappen 

Stikstof capaciteit L 4,4 3,7 7,7 

Halsopening ∅ mm 71 91 216 

Totale Afmetingen  ∅ x H mm 234 x 467 234 x 493 391 x 683 

Afmetingen canister ∅ x H mm 67 x 279 67 x 279 N/A 

Gewicht vol / leeg Kg 5,3 / 8,9 5,3 / 8,3 13,6 / 19,8 

Verbruik 

Statische houdbaarheid dagen 24 16 11 

Werktijd dagen 17 11 7 

Verdampingsverlies L / dag 0,18 0,23 0,60 

Capaciteit 

Maximum aantal cryo-buisjes 1.2 / 2ml 
(5 cryobuisjes per houder) 85 85 500 

Maximum aantal cryo-buisjes 1.2 / 2ml 
(6 cryobuisjes per houder) 102 102 500 

Maximum aantal rietjes 0.25ml 
(Bulk / 2 levels) 1.820 1.820 N/A 

Aantal rietjes 0.50ml 
(10 per houder) 280 280 N/A 

Aantal rietjes 0.50ml 
(Bulk / 1 level) 490 490 N/A 

Aantal meegeleverde canisters 1 1 N/A 

Prijs excl. BTW € 1.350,00 € 1.353,0 € 3.632,00 

https://www.imlab.eu/nl/verwarmen-en-koelen/stikstofvaten/dry-shippers
https://www.imlab.eu


 
 

 
 

 

Video “Hoe een CX(R) Dry Shipper vullen”: 

 

 

 

 

Temperatuurmeter (optie) 

The data logger permits uninterrupted monitoring and logging of the temperature inside the CX and CXR 
shippers. This is indispensable in the case of valuable samples. The logger and thermocouple temperature 
sensor are contained within a modified neck plug therefore avoiding trailing wires or extra boxes which 
could become damaged or detached in transit 

The logger complies with the following standards 

• EMC Directive 89/336/EEC. 

• RTCA DO-160D Sect. 21.4, Radiated Emission – Cat. B (for safe operation on board aircraft). 

Functions / Features 

• Measuring range: - 199° C to + 40° C (accuracy +/- 3° C). 
• Logging of up to 8.192 temperature measurements in non-volatile memory. 
• Logging intervals can be set between 1 and 30 minutes. 
• Battery life of min. 5 years (non-rechargeable lithium battery). 
• LED status indication for recording (active/standby) and battery condition. 
• LED indication of too high temperature. 
• Tip Over’ Switch – Detects if the shipper has been laid on its side during transport. The position is 

logged at the same time as the temperature 
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Toebehoren: 

Voor model Referentie Omschrijving Prijs excl. BTW 

CX100 

R005-9C24 Vervanging canister  67 x 279 mm € 39,00 

R005-9C21 Deksel met isolatie voor CX 100 € 66,00 

CX10-8C00 Aluminium Transport box 
Afmetingen BxLxH : 400x400x620mm € 671,00 

M380CE Temperatuurmeter incl. Tip over Switch (waarschuwt 
indien de container tijdens transport op zijn zijde heeft 
gelegen). 

€ 1.489,00 

M381CE Pc kabel (Software, handleiding en certificaat incl. op 
CD-ROM). 
Voor de programmatie / downloaden van de data. 

€ 256,00 

CXR 100 

CXR100-9C24 Vervanging canister  70 x 279 mm € 73,00 

CXR100-9C01 Deksel met isolatie voor CXR 100 € 168,00 

CXR100-9C30 Vervanging adsorptie materiaal € 300,00 

CX10-8C00 Aluminium Transport box 
Afmetingen BxLxH : 400x400x620mm € 671,00 

M382CE Temperatuurmeter incl. Tip over Switch (waarschuwt 
indien de container tijdens transport op zijn zijde heeft 
gelegen). 

€ 1.494,00 

M381CE Pc kabel (Software, handleiding en certificaat incl. op 
CD-ROM). 
Voor de programmatie / downloaden van de data. 

€ 256,00 

CXR 500 

CP70-9C44 Rek voor 9 bloedzakken € 131,00 

RS30-9C44 Rek voor  5 cryo-boxen € 126,00 

5026-1010R PolyCarb 100 vials Box (2ml) - price p/carton - (MOQ - 
1 carton of 40 boxes) € 682,00 

CP70-9C18 Deksel met isolatie voor CXR 500 € 257,00 

CXR100-9C30 Vervanging adsorptie materiaal (2 stuks nodig) € 300,00 

CX50-8C00 Aluminium Transport box 
Afmetingen BxLxH : 480x480x760mm € 679,00 

M385CE Temperatuurmeter incl. Tip over Switch (waarschuwt 
indien de container tijdens transport op zijn zijde heeft 
gelegen). 

€ 1.883,00 

M381CE Pc kabel (Software, handleiding en certificaat incl. op 
CD-ROM). 
Voor de programmatie / downloaden van de data. 

€ 256,00 

https://www.imlab.eu/nl/verwarmen-en-koelen/stikstofvaten/dry-shippers
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