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BINDER INDIVIDUAL
Na specjalne zapotrzebowanie – indywidualne
rozwiązanie
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Indywidualne wyposażenie dodatkowe do Twojej komory do symulacji
warunków środowiskowych – dzięki programowi BINDER INDIVIDUAL
staje się to możliwe. Bo nawet jeśli gama produktów BINDER obejmuje
najróżniejsze produkty i opcje wyposażenia, to jednak niektórych życzeń
klientów nie da się spełnić, oferując urządzenie z produkcji seryjnej.
Można je za to dopasować do konkretnych wymagań stawianych przez
klientów.

komór do symulacji warunków środowiskowych Binder dostarczamy
każdego roku klientom na całym świecie

W naszym dziale BINDER INDIVIDUAL w fabryce w Tuttlingen zajmujemy
się realizacją specjalnych życzeń. Może to być obudowa ze stali
nierdzewnej, specjalny port dostępu, dodatkowa konwekcja wymuszona
albo wiele innych rzeczy: Twoje indywidualne rozwiązanie powstaje
na bazie sprawdzone produktu seryjnego. Opracowują je nasi eksperci,
a następnie produkujemy je w jednym egzemplarzu albo w niewielkiej
serii.

Punktem wyjścia są w tym przypadku komory do symulacji
warunków środowiskowych BINDER o niezmiennie wysokiej jakości
„made in Germany”. Zaprojektowane do najróżniejszych zastosowań
oraz branż, umożliwiają one precyzyjną symulację biologicznych,
chemicznych i fizycznych warunków środowiskowych w laboratorium
naukowym i przemysłowym.

Seryjne urządzenie BINDER

Seryjne urządzenie BINDER i
opcjonalne wyposażenie seryjne

BINDER INDIVIDUAL

Produkty z produkcji seryjnej dają
gwarancję najwyższej jakości.

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne
pozwalają dopasować seryjne produkty
do najczęściej spotykanych zastosowań.

Poprzez indywidualne uzupełnienia oraz
rozszerzenia urządzeń seryjnych powstaje
wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie
indywidualne.

Seryjnie produkowana suszarka do bezpiecznego
suszenia

Suszarka do bezpiecznego suszenia z opcjonalną
wyciąganą blachą Coil-Coating

Suszarka do bezpiecznego suszenia z szufladami
teleskopowymi

Placówki
dystrybucyjne
Moskwa
Tuttlingen
Nowy Jork
Szanghaj
Hongkong
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„

Urządzenia BINDER INDIVIDUAL pozwalają
na realizację skomplikowanych procesów
laboratoryjnych i umożliwiają uzyskiwanie
najlepszych wyników.

“
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Partner w dziedzinie komór do symulacji warunków
środowiskowych z wyposażeniem dodatkowym
Rozwiązanie do zadań specjalnych
Twoja zindywidualizowana komora do symulacji warunków
środowiskowych powstaje w ramach indywidualnego dialogu pomiędzy
Tobą a ekspertami działu BINDER INDIVIDUAL. Doradcy techniczny,
specjaliści od aplikacji oraz inżynierowie szczegółowo omawiają z Tobą
zakres zmian w urządzeniu seryjnym. W ten sposób możemy w krótkim
czasie opracować i zrealizować projekt, którego efektem jest technicznie
i ekonomicznie dopracowany produkt – spełniający Twoje oczekiwania
pod każdym względem i nie odbiegający jakością od innych produktów
marki BINDER.

Jakie masz wymagania? Kształtowanie Twojego urządzenia
BINDER INDIVIDUAL to zarówno konsekwentna realizacja Twoich
oczekiwań, jak i wykorzystywanie naszej specjalistycznej wiedzy
o komorach do symulacji warunków środowiskowych. Dzięki takiemu
podejściu zapewniamy przedstawienie innowacyjnego rozwiązania
specjalnego, którego zakres sięga od najdrobniejszego uzupełnienia
po szeroko zakrojone rozszerzenie możliwości urządzenia.

Zintegrowane rozwiązania programu BINDER INDIVIDUAL

Gwarancja
Bezpośredni kontakt
z Twoim ekspertem:

Zgodność

individual@
binder-world.com
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SERWIS EKSPERCKI
BINDER

Przewaga dzięki BINDER INDIVIDUAL
Fundament bezpieczeństwa i ekonomiczności Twoich
procesów
Potrzebujesz szczególnej komory do symulacji warunków
środowiskowych, spełniającej specyficzne wymagania – bez większych
trudności. Program BINDER INDIVIDUAL umożliwia prostą i ekonomiczną
realizację Twoich oczekiwań. Od nieskomplikowanego zapytania,
przekazanego naszym ekspertom, przez doradztwo techniczne
i błyskawiczną dostawę, aż po ekonomiczne użytkowanie Twojego
indywidualnego rozwiązania w codziennej pracy.

Same zalety
• Oszczędność czasu – indywidualne rozwiązania bazują na
seryjnych urządzeniach BINDER, które przechowujemy w magazynie
• Ekonomiczność – doradztwo, kalkulacja i propozycja rozwiązania
są bezpłatne
• Innowacyjność – kompletne rozwiązanie dzięki indywidualnemu
doradztwu technicznemu
• Konkurencyjność – łatwa i opłacalna realizacja indywidualnych
wymagań

Dodatkowe funkcje, oferowane przez Twoje urządzenie
BINDER INDIVIDUAL, pozwalają na jeszcze wydajniejsze i efektywniejsze
kształtowanie procesów roboczych. To nie koniec zalet: ponieważ
Twoje specjalne rozwiązanie opiera się na certyfikowanym produkcie
seryjnym, wszystkie rozszerzenia są również objęte pełną gwarancją.

Made in
Germany
• Niezawodność – dzięki najwyższej jakości BINDER
„made in Germany”
• Spokojna głowa – pełna gwarancja na urządzenie wraz
ze wszystkimi rozszerzeniami
• Szybkość – dostawa urządzenia w czasie od ok. 6 do 8 tygodni
od zamówienia

DOKŁADNIEJ

WSZECHSTRONNIEJ
OSZCZĘDNIEJ
Do hodowli komórek ludzkich w warunkach DPP wykorzystujemy
18 inkubatorów CO2 CB 210 firmy BINDER, umieszczonych w pomieszczeniu
sterylnym. Z przyczyn higienicznych musiały one zostać wbudowane w ściany
pomieszczenia sterylnego, aby w strefie sterylnej znajdowały się tylko drzwi
inkubatorów – zadanie to zostało profesjonalnie zrealizowane przez
firmę BINDER.

Komora do symulacji warunków środowiskowych MK 240
ze wzmocnionym dnem komory wewnętrznej to doskonałe
rozwiązanie w przypadku naszych serii testów ze
szczególnie „ciężkimi” komórkami i modułami.
Podobnie jak trzy zindywidualizowane komory MK 720
z wynoszącym 400 kg całkowitym obciążeniem.
Holger Blanke / RWTH Aachen

Martin Kayser / Centrum Medycyny Regeneracyjnej (ZRM) przy Uniwersytecie w Zurychu

Największą zaletą jest dla nas możliwość
indywidualnego dostosowania.
Pozwoliło to na precyzyjne dopasowanie
komór klimatycznych do naszych potrzeb.

SZYBCIEJ
Johannes RöSSner / TÜV SÜD Battery Testing GmbH

Dzięki jednorodnemu rozkładowi temperatury komora
do badań elastomerów z konwekcją wymuszoną,
bazująca na modelu FP 115, jest urządzeniem
doskonale dostosowanym do prowadzenia badań
nad innowacyjnymi tworzywami sztucznymi.

Guido Peters / UL International TTC GmbH
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Komórkowa i modułowa komora testowa
do testów wydajności

Komora dynamicznych zmian klimatycznych z portami rękawicowymi

Model MK 240

Rozwiązanie
• Ogrzewana pokrywa nadciśnieniowa o średnicy 150 mm
w górnej części urządzenia
• Zabezpieczenie drzwi za pomocą 2 dodatkowych zamków
klamrowych z boku
• Drugie, zainstalowane na stałe, niezależne i regulowane
zabezpieczenie temperaturowe przy 120°C
• Ograniczenie na regulatorze do 120°C
• Przyłącze gazu obojętnego
• 2 otwory, każdy o średnicy 100 mm, do przeprowadzenia kabli,
po lewej i prawej stronie

Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie

• Dodatkowe zabezpieczenia
• Porty dostępu na kable zasilające i pomiarowe

• Testowanie próbek gumy
• Prowadzenie prac na badanym materiale przy zamkniętych
drzwiach
• Porty dostępu z demontowalnymi rękawicami
• Zamykane otwory

Wartość dodana
• Zabezpieczenia
• Przyjazne dla użytkownika użytkowanie
• Przeznaczona również do testów starzenia

Komora klimatyczna do testów stabilności
z 4 czujnikami światła
Model KBF LQC 720

Rozwiązanie
• Łącznie 4 czujniki VIS, jeden czujnik na poziom
• Drugi regulator do wizualizacji ilości światła
na dodatkowych poziomach
• Czwarta kaseta oświetleniowa z odrębnym
zasilaniem elektrycznym

Model MKT 115

Zapotrzebowanie
Wartość dodana
• Pomiar dokładnej dawki światła
na każdym poziomie

Rozwiązanie

• Porty rękawicowe pozwalają
na prowadzenie prac na badanym
materiale przy zamkniętych drzwiach
• Klimat w komorze i wokół badanego
materiału pozostaje nienaruszony
• Dzięki zdejmowanym rękawicom oraz
zamykanym otworom można w pełni
wykorzystać zakres temperaturowy
komory

• Drzwi z przezroczystego szkła
• 2 porty rękawicowe ze stali nierdzewnej z mocowaniem
rękawic DN 140
• 2 zatyczki silikonowe
• 1 para rękawic typu Dry-Box z neoprenu
• 1 pokrywa obszaru portów rękawicowych
• Łatwy demontaż rękawic

TWOJE ŻYCZENIA
BINDER INDIVIDUAL spełnia Twoje
wymagania. Podziel się z nami
specjalnymi życzeniami – opracujemy
Twoje indywidualne rozwiązanie.

TWOJE ROZWIĄZANIE

• Dokładne pomiary dzięki jednakowej ilości
światła na każdym poziomie
• 1 czujnik pod każdą kasetą oświetleniową
• Łącznie 4 kasety oświetleniowe z czujnikiem

Wartość dodana

Suszarka z obudową ze stali nierdzewnej
Model FED 400

Rozwiązanie

Zapotrzebowanie
• Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej,
spełniające surowe standardy higieniczne
przemysłu spożywczego

• Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej 1.4301

Wartość dodana
• Spełnienie standardów higienicznych
przemysłu spożywczego
• Doskonała ochrona przed korozją

Komora do badań materiałowych z sygnalizacją statusu
Model M 400

Rozwiązanie
•
•
•
•
•
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Lampki sygnałowe LED
Swobodnie programowalne zestyki sterujące
Elektromechaniczna blokada drzwi
Blokowalny regulator z kluczykiem
Sygnał akustyczny z brzęczyka

Inkubator z chłodzeniem ze specjalnym oświetleniem
Model KB 115

Wartość dodana
• Badania bezpieczne pod względem
procesowym
• Centralne monitorowanie
komunikatów o usterkach oraz
czujników temperatury
• Reprodukowalne rezultaty testów

Zapotrzebowanie
•
•
•
•

Dobrze widoczna prezentacja postępów procesu
Proces nie może zostać przerwany przez otwarcie drzwi
Funkcje muszą być swobodnie programowalne
Sygnalizacja akustyczna

Rozwiązanie

Zapotrzebowanie
• Wykonanie urządzenia o pojemności 115 litrów z kasetami
oświetleniowymi dla różnych rodzajów oświetlenia:
światło UV, światło dzienne
• Oszczędne rozmieszczenie świetlówek
• Oświetlenie na dwóch poziomach półek

Wartość dodana
• Badanie wpływu światła możliwe do
przeprowadzenia w małym urządzeniu
• Badane materiały można naświetlać
na dwóch półkach jednocześnie
• Wysokość półki można zmieniać

• Dwie lampy 9 W
• Jedna lampa wbudowana w górną część komory
• Druga kaseta oświetleniowa zamontowana płasko
pod półką
• Oprawki G 23, pasujące do wszystkich typowych
świetlówek
• Włączanie/wyłączanie na panelu obsługowym
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Obsługa i doradztwo – wszechstronnie
i pierwszorzędnie
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Od BINDER INDIVIDUAL możesz oczekiwać więcej. W trakcie
indywidualnego rozszerzania lub uzupełniania Twojej komory do
symulacji warunków środowiskowych oferujemy wszystko z jednego

Wszechstronne możliwości rozszerzeń
Zapraszamy do współuczestnictwa w kształtowaniu
własnej komory do symulacji warunków środowiskowych!

źródła: specyficzną dla branży wiedzę specjalistyczną i kompetencje
techniczne oraz szeroki zakres usług, obejmujący doradztwo,
planowanie, walidację, gwarancję oraz serwis.

Pełny serwis BINDER INDIVIDUAL

program BINDER INDIVIDUAL udostępnia liczne możliwości precyzyjnego
dostosowania urządzenia do Twojego profilu wymagań.

ZAKRES USŁUG PROGRAMU BINDER INDIVIDUAL

Gwarantowana usługa dostawy części zamiennych

Indywidualne i osobiste doradztwo techniczne

Serwisowanie – również po
zakończeniu cyklu życia produktu

Instrukcja obsługi oraz
załącznik, obejmujący indywidualne dodatki

Nieważne, czy ze szczególną precyzją, czy też niezwykle szybko.
Czy mowa jest o specjalnej powłoce, ogrzewanych klapach
nadciśnieniowych lub zamkach klamrowych.
Jakkolwiek brzmią Twoje szczególne wymagania wobec urządzenia –

Kompetentne planowanie

Wszystko
z jednego
źródła

Pełna gwarancja działania na
urządzenie i rozszerzenie

Najnowocześniejsza technologia produkcyjna

>>Optymalizacja regulacji ciepła, zimna, wilgotności, światła, powietrza, CO lub O
>>Pomiary, sterowanie, regulowanie, przełączanie wg szczególnych wytycznych
>>Integracja w instalacjach
>>Przyłącza, wyjścia i porty dostępu
>>Przeprojektowanie określonych parametrów, np. wzmocniona komora wewnętrzna
>>Integracja komponentów klienta
2
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Stałe osoby kontaktowe

Obszerne
wsparcie aplikacji

Certyfikowana kalibracja
i walidacja (fabryczny certyfikat kalibracji)

Porty rękawicowe

Przykłady wielokrotnie sprawdzonych rozwiązań BINDER INDIVIDUAL
• Wyciągane blachy do załadunku bez otwierania drzwi
• Przednia osłona półki, zapewniająca dodatkowe
zabezpieczenie przed ulatnianiem się gazu
• Elektromagnetyczny system zamykania drzwi jako
zabezpieczenie drzwi w trakcie realizacji programu
• Warianty wykonane w całości ze stali nierdzewnej,
spełniające wymagania higieniczne przemysłu
spożywczego
• Dzielone szklane drzwi wewnętrzne do indywidualnego
załadunku lub wyjmowania badanego materiału
• Lampki informacyjne, informujące o statusie realizacji
programu
• Przyłącza gazu obojętnego do rozmaitych zastosowań
• Regulacja kaskadowa

• Kasety oświetleniowe ze specjalnymi źródłami światła
• Regulacja O2- i/lub CO2 w inkubatorach lub komorach
klimatycznych
• Drzwi i porty dostępu służące do podłączania
najróżniejszych instrumentów pomiarowych
• Lampy UV we wnętrzu do specjalnych testów odporności
na promieniowanie UV
• Wzmocnienia komory wewnętrznej lub półek,
przeznaczone do pracy ze szczególnie ciężkim badanym
materiałem
• Przezroczyste drzwi szklane lub okna wizyjne
o zróżnicowanej wielkości, umożliwiające obserwację
badanego materiału

Wielokrotnie dzielona przesłona

Porty dostępu do rur
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Lampka alarmowa

Ściemniacz światła w komorze

Wzmocnione dno

13

BINDER INDIVIDUAL | Twoje rozwiązanie

Twoje rozwiązanie | BINDER INDIVIDUAL

Od zapytania do zindywidualizowanego urządzenia
Tylko cztery kroki do Twojego rozwiązania
BINDER INDIVIDUAL
1

+
+
+
+

Zapytanie

Twoje zapytanie może dotrzeć do nas bezpośrednio od
Ciebie, albo od sprzedawcy. Zawiera ono opis specyficznych
wymagań w związku z zastosowaniem bądź konkretne
specyfikacje, dane itp.

2

OPRACOWANIE

Eksperci działu BINDER INDIVIDUAL sprawdzają podane
wymagania, np. pod kątem optymalnej realizacji od strony
technicznej i ekonomicznej. Może się zdarzyć, że pojawią
się alternatywne rozwiązania. W takim przypadku
konsultujemy się z klientem.

3

Oferta

Kiedy wszystkie istotne zagadnienia są wyjaśnione,
klient otrzymuje od nas ofertę. Zawiera ona opis
proponowanego rozwiązania oraz cenę i termin dostawy.

4

Realizacja

Po złożeniu zamówienia i akceptacji rysunku technicznego
przystępujemy do produkcji. Indywidualne wyposażenie
dodatkowe jest udokumentowane w postaci załącznika
do instrukcji obsługi. Po upływie od 6 do 8 tygodni
urządzenie jest wysyłane do klienta.

Oszczędniej!

Nie wymaga nowego projektu lub produkcji „na miarę”.

Wszechstronniej!

Kompleksowe rozwiązanie, łączące w sobie technologię, jakość oraz serwis.

Szybciej!

Rozwiązanie specjalne bazuje na przechowywanym w magazynie urządzeniu
seryjnym.

DOKŁADNIEJ!

Najwyższa gwarancja jakości, gdyż rozwiązanie bazuje na urządzeniu seryjnym.

Bezpośredni kontakt
z Twoim ekspertem:
individual@
binder-world.com

„
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Urządzenie BINDER INDIVIDUAL
składa się z 800 precyzyjnych
elementów – uzupełnionych
o Twoje specjalne życzenia.

“

BINDER
INDIVIDUAL

Gwarantowana najwyższa jakość
Twoje indywidualne rozwiązanie jest projektowane
i produkowane przez dział BINDER INDIVIDUAL przy
wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii oraz
z rzemieślniczą starannością. Dzięki temu wszystkie
składniki idealnie się uzupełniają, od technologii, przez
dokumentację, aż po usługi serwisowe – otrzymujesz
kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązanie
o autentycznej jakości „made in Germany” firmy BINDER.

• Wszystkie komponenty pochodzą z jednego źródła i są częścią spójnego
całościowego rozwiązania
• Spełnienie standardów wg normy DIN ISO EN 9001
• Gwarancja na wszystkie rozwiązania indywidualne
• Kompletna instrukcja obsługi wraz z załącznikiem obejmującym wszystkie dodatki
• Natychmiastowa identyfikacja komponentów w celu ponownego zakupu
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Program produktowy BINDER
CO2 incubators
Inkubatory
Inkubatory z chłodzeniem
Komory fitotronowe
Zamrażarki niskotemperaturowe
Suszarki i komory temperaturowe
Suszarki do bezpiecznego suszenia
Suszarki próżniowe
Komory klimatyczne do testów stabilności
Komory klimatyczne do symulacji zmiennych
warunków środowiska
Zawsze aktualne informacje
o nowościach produktowych –
Zawsze na bieżąco dzięki naszemu
newsletterowi BINDER

Zarejestruj się teraz

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Representative Office for CIS
Moscow, Russia

Tel +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai , P.R.China

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us
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