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Niets aan het toeval overlaten
bij je biologische opslagsysteem

Als het aankomt op het bewaren van biomedische monsters in 

cryogene opslagsystemen kan je je geen enkel risico veroorloven. 

Met automatische vulsystemen en monitoring van relevante parameters, 

die is gekoppeld aan adequate alarmering kom je al een heel eind. De prak-

tijk kan echter nogal eens weerbarstig zijn met een mix van systemen, oud 

en nieuw, vaak van diverse leveranciers.

Z
e zullen er zeker zijn, ruimtes waarin netjes in het 

gelid allemaal dezelfde opslagvaten staan opgesteld 

van een en dezelfde leverancier, als het even kan ook 

nog zo nieuw mogelijk. De doorsnee historie in de 

ontwikkeling van een biobank is echter niet zo ‘smooth’. Vaak 

worden ze uitgebouwd met monsters en opslagvaten van an- -

dere afdelingen, andere instellingen, en dan heb je zo van alles 

door elkaar. Op zich is dat geen probleem, maar wil je gaan 

automatiseren en optimaliseren, dan loop je als beheerder snel 

tegen problemen aan: verschillende manieren om het niveau 

te meten, een diversiteit aan protocollen, enzovoorts.

Universeel uitlezen

Voor het meten van het vloeibare stikstofniveau in een bio-

logisch opslagvat kunnen automatische vulsystemen gebruik 

maken van twee verschillende meetprincipes. Het meest 

eenvoudige, dat vooral bij oudere vaten wordt toegepast, is 

een vierpunts meetsysteem (25 %, 50 %, 75 % en 100 % van 

het niveau) volgens het NTC-principe op basis van tempe-

ratuurgevoelige weerstanden. De andere, meer moderne en 

geavanceerde, is de drukdi"erentiaal meting die een continu 

beeld van het stikstofniveau in het vat laat zien.

Beide meetprincipes hebben ieder voor zich hun sterke pun-

ten, maar het is vooral de combinatie van beide meetprincipes 

die voor de nodige hoofdbrekens kan zorgen bij het moder-

niseren van installaties. Om een wat de metingen betreft 

universele uitgang naar bovenliggende controlesystemen te 

krijgen kan je natuurlijk voor één en hetzelfde meetprincipe 

kiezen (en dus een (groot) deel vervangen. Alternatief is het 

gebruik van een controller die de output van beide meet-

principes kan verwerken. Het CryoFill vulsysteem is een zo’n 

systeem dat met beide standaarden kan werken en dat ook 

nog eens bij alle merken biologische opslagvaten die momen-

teel verkrijgbaar zijn. 

Lokaal

De controller is de eerste schakel in het monitoringsysteem 

van de biobank, maar dient ook als bediening van het automa-

tische vulsysteem, waarbij een zo efficiënt mogelijk verbruik 

van stikstof uit het voorraadvat wordt nagestreefd. De 

instellingen hiervoor kunnen via een TFT touchscreen worden 

ingegeven. Hierop zijn ook de status, events en alarmen af te 

lezen. Lokale alarmering door de controller gebeurt niet alleen 

via een geluidssignaal, maar ook optisch, doordat de kleur 

van het beeldscherm verspringt van groen naar rood. Naast 

stikstofniveau en temperatuur kunnen overigens ook andere 

sensorsignalen met de controller worden gekoppeld, bijvoor-

beeld voor het aangeven van een niet-gesloten deksel van het 

stikstofvat alsmede vultijden en de druk in de vulklep.

Centraal

Lokale alarmering is prima voor de gebruikers ter plekke, maar 

voor de beheerder van de biobank is het zaak om al die sig-

nalen en alarmeringen centraal te kunnen uitlezen, te loggen 

en op te slaan. Hiertoe kan het Cryofill-vulsysteem worden 

gekoppeld aan het alarm en monitoringssysteem XiltriX van 

IKS international. Aan dit systeem kunnen ook nog andere 

sensoren worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor de in het kader 

van veiligheid zeer belangrijke meting van het zuurstofniveau, 

die via hetzelfde systeem ook aan een lokale optische en/of 

akoestische alarmering is gekoppeld.

De koppeling van al die sensorsignalen en uitgangssignalen 

van het vulsysteem verloopt via industriële modems die, 

afhankelijk van de situatie, via een draadloze of een vaste 

bedrading verbonden zijn met de server waarop het alarm- 

en monitoring systeem draait. Die server is weer verbonden 

met de computer van de beheerder die zo op zijn desktop de 

beschikking heeft over alle relevante gegevens om de biobank 

in de gaten te houden. Ook kan via deze verbinding een sepa-
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rate signalering, zoals een sirene, worden aangestuurd, zodat 

in geval van echte calamiteiten ook bij de beheerder direct 

duidelijk is dat er wat aan de hand is.

Remote
Een onmiskenbare trend van de laatste jaren is het op afstand 

realtime kunnen uitlezen van alle relevante meldingen en alar-

men. Dit is vooral handig buiten kantooruren. Waar je tot nu 

toe bij een alarm ter plekke moest gaan kijken wat er precies 

aan de hand is, kan men nu via een veilige internetverbinding 

inloggen op de webserver van het het alarm- en monito-

ringsysteem en de data bekijken. Vanachter de computer/

laptop thuis of onderweg kan de beheerder met die gegevens 

beslissen of een directe interventie noodzakelijk is of dat het 

probleem de eerstvolgende werkdag kan worden opgelost. 

Voor alarmering zijn er in deze gevallen verschillende opties: 

via e-mail, het zenden van tekstberichten naar de mobiele 

telefoon, of gewoon opbellen. Bidirectionele communicatie 

maakt het zelfs mogelijk om via de telefoon basisgegevens uit 

het alarm- en monitoringsysteem op te vragen, zodat op die 

manier ook bepaalde storingen kunnen worden opgelost. Is 

er meer aan de hand, dan kan met een computer via internet 

worden ingelogd.

Op elke schaal
Omdat je met de modems het communicatienetwerk een-

voudig kunt opschalen is deze oplossing te realiseren voor 

iedereen die zich bezighoudt met cryogene opslag. Of je nu 

een enkel opslagvat in de gaten moet houden of een com-

plete biobank moet beheren, de functionaliteit en de daaraan 

gekoppelde betrouwbaarheid is exact hetzelfde.
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