
 

Porkka tillkännager lanseringen av ett nytt  
sortiment vetenskaplig utrustning 

HELSINGFORS, mars 2013/PRNewswire/ -- Porkka tillkännager idag lanseringen av ett nytt 
sortiment av vetenskaplig utrustning avsedd att förbättra utbudet för de vetenskapliga och 
livsvetenskapliga sektorerna. 

Klicka här för att se Multimedia News Release: 

http://www.multivu.com/mnr/58720-porkka-launches-scientific-product-range  

Porkkas nya, stora inkubatorer för odling av kulturer eller patogener i en kontrollerad 
temperaturmiljö som kan regleras inom området från +4 till +60 °C. De kan även utrustas med 
justerbara hyllor, lådor eller korgar som är monterade på utdragbara skenor. Inkubatorerna är 
tillverkade av högkvalitativa komponenter och erbjuder lång livscykel med låg miljöpåverkan.   

Porkka har också tagit fram nya kylskåp för kromatografi, utformade för att laboratorier ska 
kunna förvara ett brett spektrum av gaskromatografisk och masspektrometrisk utrustning. I 
kylskåpen kan även andra prover eller produkter förvaras i en ren, konstant temperaturmiljö. 
Kylskåpen drivs med moderna kolvätebaserade köldmedier, vilket innebär att de har en lägre 
energiförbrukning än äldre kylskåp med konventionella köldmedier. 

Porkka lanserar också plasmafrysskåp med drifttemperatur på -32 °C. Dessa kan förses med 
korgar för förvaring av plasmapåsar eller hyllor för förvaring av plasmalådor. Varje frysskåp är 
försett med ett akustiskt och optiskt larm som utlöses vid låg respektive hög temperatur. Larmet 
kan anslutas till byggnadens övervakningssystem för ytterligare säkerhet. Alla produkter som 
ingår i Porkkas nya sortiment av vetenskaplig utrustning kan levereras med en rad tillbehör, 
som t.ex. kodade lås eller elektroniska nyckellås med information om vem som har öppnat 
frysskåpet. 

För att minska dörröppningstider och driftskostnader finns nu ett stort antal medicinkylskåp med 
glasdörrar för att du ska kunna se och välja bland innehållet innan du öppnar dörren. Varje 
produkt är utrustad med ett unikt skyddssystem för att undvika oavsiktliga temperaturfall. 
Larmsystem monteras som standard. Kylskåpen drivs med lågenergiköldmedier för att 
säkerställa en låg miljöpåverkan. 

Om Porkka 

Porkka är en internationellt erkänd tillverkare av kylutrustning avsedd att användas inom den 
vetenskapliga, medicinska och livsvetenskapliga industrin. Porkka startades 1962 och har idag 
dotterbolag i Sverige, Norge och Storbritannien, samt produktionsanläggningar i Ylöjärvi, Hollola 
och Kemijärvi i Finland. Porkkas fortsatta framgång bygger på årtionden av erfarenhet, 
kundfokuserad design och kontinuerlig produktutveckling. 
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