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Zirbus Technology Benelux B.V.
Al meer dan 25 jaar produceert
Zirbus autoclaven, vriesdrogers,
mediabereiders, afvalwater
sterilisatoren en stoomgeneratoren
voor laboratorium, life science,
farmacie, R&D en productie.
Zirbus Technology GmbH en Steelco
S.p.A. produceren en ontwikkelen
niet alleen standaard apparatuur maar
ook op wens volgens opgegeven
specificaties van de opdrachtgever,
volgens de geldende richtlijnen die
van toepassing zijn op deze
apparatuur.

Zirbus Technology Benelux B.V.
Edisonstraat 24, 4004 JL Tiel
Tel.: +31(0)344 632816
Fax: +31(0)344 618667
Website: www.zirbus.nl
E-mail: benelux@zirbus.de

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.zirbus.nl of u kunt contact opnemen met: Zirbus Technology Benelux B.V. via benelux@zirbus.de of telefonisch met +31(0)344 632816

Laboratorium Autoclaven
Zirbus Technology Benelux B.V. levert
autoclaven voor laboratorium, farmacie,
R&D en productie. Autoclaven met een
volume van 15 tot 8000 liter. Daarnaast is
de productielijn uitgebreid met afvalwater
sterilisatoren, mediabereiders en stoomgeneratoren. Zirbus maakt zich sterk om
ruimte te creëren binnen de productie
voor specifieke wensen van de klant.

Tafelmodel Autoclaaf

Horizontaal Staande Autoclaaf

Kenmerken: Compact met een grote capaciteit
Geschikt voor vaste en vloeibare stoffen
Temp. bereik 103°C tot 138°C
Typen tafelmodel autoclaven:
• A275
• LTA2x3x4
• LTA3x4x4
Ook leverbaar als: Dubbeldeurs

Kenmerken: De combinatie van een geringe
beladingshoogte met een grote kamer inhoud zorgen
voor een optimaal gebruik en prettige bediening.
Een optioneel te leveren transport- of beladingswagen
maakt het in- en uitladen eenvoudig.
Een andere optie is een uitschuifbaar plateau voor
het beladen van het toestel.

Horizontaal Staande Autoclaaf
Verticale Autoclaaf
Kenmerken: Onderscheiden zich door een
lage beladingshoogte
Gebruikersvriendelijke bediening
Optionele snelkoeling en vacuümpomp
Typen verticale autoclaven:
• LVSA 40/60
• LVSA 40/70
• LVSA 50/60
• LVSA 50/70

Tevens leveren wij autoclaven tot een maximaal
kamervolume van 8000 liter, die voldoen aan de FDA,
GMP en GAMP richtlijnen. De Autoclaven zijn leverbaar met een DQ, IQ, OQ en PQ kwalificatiepakket.
Optioneel:
• Stoomgenerator
• Water/snelkoeling
• Siemens S7 PLC
• Soft touchscreen
Ook leverbaar als: Dubbeldeurs.

Mediabereiders:
Compacte toestellen voor het steriel
bereiden van media
Verticale uitvoering met dubbelmantel
Bruikbaar volume vanaf 5 liter
Standaard uitgevoerd met producttemperatuurvoeler
Kamerdruk meting.
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Productie Autoclaven
Productie Autoclaven
Kenmerken: Productieautoclaaf voor de
voedings- en farmaceutische industrie.
Leverbaar als ‘1 deurs’ versie of als ‘push
through’ model
Beladingssystemen (optioneel)

Afvalwater Sterillisatoren
Wash water sterilisator
De oplossing voor inactiveren van afvalwater.
Toestel direct op de werkplaats te plaatsen
Volledig geautomatiseerde vul / sterillisatiecycles
Bediening middels een 3,8˝ Touchscreen
Leverbaar in diverse modellen en typen.

Hogedruk Autoclaven
Kenmerken: Regelbare temperatuursinstelling
van de omgevingstemperatuur tot 250°C
Deze zijn voorzien van een naaldventiel
voor ontluchting en gasinlaat
Optioneel: Siemens S7 PLC

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.zirbus.nl of u kunt contact opnemen met: Zirbus Technology Benelux B.V. via benelux@zirbus.de of telefonisch met +31(0)344 632816

Vriesdrogers
Met een ervaring van meer dan 25 jaar
levert Zirbus Technology Benelux B.V.
vriesdrogers.
Wij leveren de vriesdrogers o.a. op het
gebied van chemie, farmacie, biologie,
archeologie en voeding.

Laboratorium Vriesdrogers

Roterende Vriesdrogers

Kenmerken: Instelbare plaattemperatuur
Pirani meetsonde
Microprocessor voor procescontrole
Leverbaar in Vaco 2, Vaco 5 en Vaco 10

Kenmerken:Twee kamer systeem
Compacte constructie
Wandinbouw
Digitale weergave van de condensatortemperatuur
Temp. regeling van 0 tot 120 ºC
Veiligheidsschakelaar

Pilot Vriesdrogers
Kenmerken:Twee kamer systeem
Flexibele inrichting plaatniveaus
Integreerde condensor
Siemens S7 PLC
Softtouch screen
Software badge documentatie
Water- of stikstofkoeling (optioneel)
SIP / CIP

Roterende vacuüm concentrator RVC
Kenmerken:Dubbele lagers voor de rotoras
Infrarood verwarmde kamer
Lucht / waterkoeling
Olie vrije vacuümpomp

Productie Vriesdrogers
Kenmerken:Twee kamer systeem
Koeling tot -150ºC
Zowel met ronde als met rechthoekige
kamers leverbaar. SIP / CIP

Al onze koudetechnische werkzaamheden worden verricht volgens de eisen
van F-gassen certificering / de STEK.
De F-gassen certificering biedt u de
zekerheid dat de koudetechnische
werkzaamheden en uw installatie onder
deze regelgeving behandeld worden.
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Reiniging & desinfectie
Zirbus Technology Benelux B.V. is in de
Benelux leverancier van Steelco S.p.A.
reinigings- en desinfectiesystemen.
Wij leveren reinigings- en desinfectiesystemen voor het laboratorium, life
sience, farmaceutische en industriële
toepassingen.

Laboratorium Glaswerk

Life science

Steelco laboratorium reinigings- en desinfectiesystemen
onderscheiden zich door de
uiterst moderne producten en
door het R&D onderzoek waardoor uiterst efficiënte resultaten verkregen worden. Steelco
heeft een breed scala aan
machines, rekken, toepassingen en inzetstukken welke speciaal voor de eindgebruikers zijn ontworpen. Vanaf een LAB 500 C welke
speciaal is ontworpen voor de laboratoria met geringe
ruimte tot aan een LAB 1000 met diverse verstelbare
niveaus voor uw producten.

De diverse producten in deze serie voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen waarbij gebruik wordt gemaakt
van AISI 316L RVS voor de kamer en RVS AISI 304 voor
de behuizing. De machines zijn zo geconstrueerd voor
het beste reiniging resultaat en voor "zelf” reiniging
door o.a. de ronde hoeken aan de diverse onderdelen.
Meervoudige waterfiltering in combinatie van de was
en spoelarmen dragen bij aan het beste
resultaat. De wasprogramma's zijn aan uw
wensen gemakkelijk zelf aan te passen.

Laboratorium Glaswerk en Diverse
Naast de standaard programma's is er tevens de
mogelijkheid bij diverse types om de programma's
zelf aan te passen aan uw proces voor uw producten.
De Steelco machines voldoen aan alle internationale
standaards welke van toepassing zijn voor de diverse
categorieën.

Life science
Steelco automatisch reiniging en vulstation
voor flessen onderscheiden zich door de
eenvoud in gebruik waarbij de handelingen
automatisch plaats vinden. Ook is er de
mogelijkheid van een compleet automatisch
systeem waarbij ook het laden en lossen
automatisch gaat. Tevens is er een
automatische opener en flessen sluiter.
Producten voor het reinigen en desinfecteren
van o.a.: Leefruimten, Visaquaria, Eetbakken,
Drinkflessen.

Farmaceutische reiniging en desinfectie
Steelco reinigings-, desinfectie- en droging systemen
worden o.a. toegepast bij produceren van medicijnen
voor het kritische of gevalideerde reinigen en
desinfecteren van o.a.: Glaswerk, Vul inrichtingen,
componenten en gereedschappen buizen en fittingen,
Kleppen, pomp en filterhuizen, Reactor vaatwerk en
diverse apparatuur, Containers, tanks en jerrycans

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.zirbus.nl of u kunt contact opnemen met: Zirbus Technology Benelux B.V. via benelux@zirbus.de of telefonisch met +31(0)344 632816

Waterbehandeling
Zirbus Technology Benelux B.V. levert
waterbehandelingssystemen van TKA.
Van eenvoudige ontzouting, voorbereiding voor o.a. autoclaven, spoelmachines
en analysers, tot ultrazuiver water voor
laboratoria voor diverse toepassingen.
Wij bieden systemen aan met een productiecapaciteit van 3 l/h tot 15000 l/h tot
een kwaliteit van 0,055 µS/cm U kunt bij
ons ook terecht voor het gecertificeerd
regenereren van mengbed harspatronen.

Micro serie en Smart2Pure

LabTower

Compact systeem welke via een watervoorbehandeling
gevoed wordt of zoals de Smart2Pure direct van
kraanwater rechtstreeks ultrazuiver water ASTM
type I en II maakt.
Kenmerken: ASTM I, ASTM II en ASTM III, Flowrate
1 tot 2 l/min ASTM I, Productie 3 – 12 l/h,
Voorraadtank 6L met conische vorm.

Twee in één unit waarbij wij zuiver water kunnen voeden
naar o.a. uw autoclaaf of u kunt direct ultrazuiver water
aftappen. Kenmerken en mogelijkheden: 10 – 30 l/h
Reverse osmose, EDI
Ultrazuiver water: UPW 18.2 MΩ◊cm. TOC 1- 5 ppb
Rechtstreeks aftappen
Zuiver water: 15 - 10 MΩ◊cm. Tank tot 100 liter
met niveauregeling en indicator. Recirculatie

GenPure xCAD
Compact systeem met optionele xCAD volume dispenser
die u op de wand of op de werkplek kunt plaatsen.
Kenmerken: ASTM I + TOC, Flowrate 2 l/min, Productie
120 l/h, Geleidbaarheidsmeting, Temperatuursmeting,
TOC waarde meting en bewaking, UV intensiteitmeting.
Deze toestellen dienen aangesloten te worden op
voorbehandeld water.

MaxiTower / MaxiTower Plus

Ionenwisselaars en waterontharders

Reverse Osmore Systemen

Drukloos, compact en voor kleine hoeveelheden,
kunststof design: DI425 0,1 – 20 µS/cm Flowrate
50 l/h DI750 0,1 – 20 µS/cm Flowrate 100 l/h
Drukbestendige RVS ionenwisselaars:
Flowrate 300 – 3000 l/h
Capaciteit 1500 – 15000 liter
Voor regenereren kunt u ook bij ons terecht op
onze locatie in Tiel! Waterontharders zijn er in
enkelvoudige en dubbele uitvoering eventueel
met hard water sensor.

Reverse Osmose EDI Systemen op RVS frame
Kenmerken: 600 – 1200 l/h Mogelijkheid tot
capaciteit verhogingsaanpassing
Microprocessor voor volautomatisch bewaking
en besturing van het systeem met grenswaarde
instelling.
Potentiaal vrijcontact.
Kwaliteitsspoeling
Grotere capaciteiten op aanvraag leverbaar.

Geluidsarm compact systeem
Kenmerken: 80 - 300 l/h
Mogelijkheid tot capaciteit verhogingsaanpassing
Microprocessor voor volautomatisch bewaking en
besturing van het systeem met grenswaarde
instelling EDI
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Service & Support
Om u een impressie te geven van
de projecten die Zirbus Technology
Benelux heeft opgeleverd bij klanten
verwijzen wij u naar de website
www.zirbus.nl

Technische dienst
Nadat de installatie is afgerond door onze technische
dienst en uw apparatuur in bedrijf genomen is kunt u
vertrouwen op onze service ondersteuning, hetzij van
afstand of bij u op locatie. Onze service medewerkers
zijn VCA gecertificeerd.
Daarnaast bieden wij u via onze service dienst de
mogelijkheid uw apparatuur periodiek te inspecteren,
preventief en correctief te onderhouden en te kalibreren.
De hiervoor gebruikte meetapparatuur wordt jaarlijks
door geaccrediteerde kalibratie laboratoria gecontroleerd en gekalibreerd. Er zijn in overleg diverse mogelijkheden voor preventief onderhoud vast te leggen in
een service contract. Voor vragen kunt u hiervoor
contact op nemen met onze service dienst.
Al onze koudetechnische werkzaamheden worden
verricht volgens de eisen van F-gassen certificering.
De F-gassen certificering biedt u de zekerheid dat de
koudetechnische werkzaamheden en uw installatie
onder deze regelgeving behandeld worden.

Kalibratie

Zirbus Technology Benelux B.V.
Edisonstraat 24, 4004 JL Tiel
Tel.: +31(0)344 632816
Fax: +31(0)344 618667
Website: www.zirbus.nl
E-mail: benelux@zirbus.de
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Wij kunnen uw kalibraties voor temperatuur en druk
volledig verzorgen. Met onze meetapparatuur bent u
dan verzekerd van een betrouwbaar proces binnen de
gestelde specificaties. Al onze meetapparatuur wordt
in een RvA geaccrediteerd laboratorium gekalibreerd.
Na kalibratie ontvangt u de door ons opgestelde
protocollen en de kalibratiecertificaten van de
meetapparatuur.

Validatie
Het valideren van uw apparatuur wordt uitgevoerd door
een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf met de kennis
van onze apparatuur. De metingen worden conform een
vooraf opgegeven protocol uitgevoerd en getoetst aan
de geldende richtlijnen die van toepassing zijn op de
apparatuur.
Reviseren
Tevens bestaat er de mogelijkheid uw apparatuur te
"upgraden”. Door het vervangen van mechanische
en/of elektrische componenten en software brengen
wij uw apparatuur weer op het niveau van de huidige
gebruikte technieken waardoor uw apparatuur weer
in een optimale conditie verkeert.

