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Stabilizatori de Temperatura 
Fabricate in Italia 

Containere pentru transportul la temperatură controlată a sacilor de sânge și a componentelor sanguine. 

 

  
 

Pentru a îndeplini toate cerințele privind transportul temperaturii controlate la temperaturi ridicate, M & G 

recomandă utilizarea stabilizatorilor de temperatură: plăci din HDPE și umplut cu Phase Change Material,  o 

substanță care, cand se topeste si apoi se solidifica la o anumită temperatură, este capabilă să stocheze și să 

elibereze cantități mari de căldură, menținând astfel temperatura la un nivel stabil pentru o perioadă lungă de 

timp. 

 

Acest sistem de răcire pasivă de ultimă generație reprezintă o soluție excelentă pentru a înlocui frigiderele 

electrice portabile și plăcile eutectice tradiționale care trebuie înghețate la o temperatură mai mică de 0 °C și nu 

pot fi plasate în contact direct cu materialul transportat. 

Stabilizatoarele de temperatură trebuie să fie precondiționate la temperatura prescrisă și să-și optimizeze 

performanțele, ele trebuie introduse în recipient în contact direct cu produsele care urmează să fie transportate. 

Atunci când se combină stabilizatorii de temperatură cu containerele izoterme H-BIN EMOTRANSPORT, 

temperatura în timpul transportului este menținută stabilă pentru câteva ore și chiar câteva zile. 

 

 

Beneficii: 

 

✓ Fara risc de racire prea tare sau de supraincalzire 

✓ Temperatura este mentinuta stabila pentru cateva ore 

✓3 intervale de temperaturi disponibile: + 4-8 ° C; + 22 ° C; -30 °C 

 

Caracteristici: 

 

 Cu cât este mai mare cantitatea de material care trebuie transportata în containerului izotermic, 

reduceți numărul de stabilizatoare de temperatură care trebuie utilizate.  

 Când containerele H-BIN EMOTRANSPORT sunt complet umplute, capacitatea lor de a menține 

temperatura în intervalele prescrise este îmbunătățită. 

 Cu cât este mai mare diferența dintre temperatura exterioară și interioară a recipientului, 

cu cât este mai mare numărul de stabilizatori de temperatură care trebuie utilizați. 

 Cu cât este mai mare timpul de transport, cu atât este mai mare numărul de stabilizatori de temperatură 

trebuie sa fie folosit. 

 

Versiuni de stabilizatori: 
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 TEMPERATURA DIMENSIUNI GREUTATE 

TS4C200  

 

+4°C 165x88x21 mm 200 g 

TS4C1000  

 

+4°C 210x160x40 mm 1 kg 

TS22C200  

 

+22°C 165x88x21 mm 200 g 

TS22C1000  

 

+22°C 210x160x40 mm 1 KG 

TS30C200  

 

-304°C 165x88x21 mm 300 g 

TS30C1000  

 

-30°C 210x160x40 mm 1.5 kg 

 


