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Vi ved, hvad der skal til...

2022

Vi holder også  
skræddersyede kurser 
hos jer. Ring til os på  

tlf. 44540000

http://www.buch-holm.dk


På dette seminar vil producenten Brookfield fortælle om de grundlæggende 
principper og praktiske løsninger inden for viskositet.

Agenda
• Introduktion til viskositetsmåling
• Basis teori om rheologi
• Viskosimetere – sortiment og forskelle
• Valg af viskosimeter
• Tilbehør – hvornår, hvorfor og hvordan det anvendes
• Praktiske øvelser med forskellige viskosimetre og tilbehør

Yderligere information eller tilmelding: 
Carsten Andersen på tlf. 44 54 00 55 eller pr. e-mail: can@buch-holm.dk

På dette seminar vil producenterne fra Gram og PHCbi fortælle om henholdsvis 
køl/frys og Ultra Lavtemperatur Fryseløsninger. Seminaret er opdelt i 2 sektioner 
(formiddag / eftermiddag) med mulighed for separat tilmelding pr. del.

Agenda 1 - Gram Køle- og Fryseskabe
• Præsentation af BioLine concept
• Tekniske forskelle mellem skabstyper (storkøkken vs. BioLine mv.)
• Gennemgang af skabets temperatur stabilitet
•  Opbevaring af prøver, medicin m.v. ved korrekt temperatur,  

MDD i.h.t. ISO 13485
• Vælg den rigtige løsning af køle- eller fryseskab
• Kundetilrettet løsninger og tilbehør

Agenda 2 - PHCbi Ultra kold opbevaring -86 / - 150°C
• Præsentation af PHCbi 
• Kvalitetskontrol og fabrikstest
• Kølesystemernes opbygning og PHCbi patenterede kompressor (Cool Safe)
• Vandkøling / hybridkøling
• Præcis temperaturkontrol
• Brugervenlighed – Styresystemer og betjening
• Lave driftsomkostninger – Energiberegner
• Vælg den rigtige fryser til dit behov
• Hvordan reducerer du dit strømforbrug
• Service & Døgnforsikring
• Validering med gennemgang af IQ/OQ/PQ

Yderligere information eller tilmelding: 
Claus de Fries Eriksen på tlf. 44 54 00 27 eller pr. e-mail: cfe@buch-holm.dk

VISKOSITET
 TEORI OG MÅLEMETODER
Onsdag den 4. maj 2022

Uge 18

Målgruppe: Brugere og driftsteknikere af Køl & Frys
Dato: Onsdag d. 18. maj 2022
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid: 1. sektion kl. 9.30 til 11.30, frokost for alle, 2. sektion kl. 12.30-15.30
Foredragsholder: Gram: Brian Lund Nielsen og PHCbi: Mikael Ahlin
Sprog: Dansk/svensk
Deltagerpris: Gratis 

Viskositet

Køl & Frys

KØL & FRYS
Onsdag den 18. maj 2022

Uge 20
Biostorage you can depend on

Målgruppe: Alle som arbejder, eller ønsker at arbejde med viskosimetre.
Dato: 4. maj 2022
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid: 10.00 – ca. 15.00, inklusiv frokost
Foredragsholder: Dennis Brinkwirth fra Brookfield
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

mailto:can%40buch-holm.dk?subject=
mailto:cfe%40buch-holm.dk?subject=
https://www.buch-holm.dk/seminarer/viskositet
https://www.buch-holm.dk/seminarer/k%C3%B8l-frys


På dette seminar vil producenterne Martin Christ og Vacuubrand fortælle om 
de grundlæggende principper og praktiske løsninger inden for frysetørring og 
vakuumteknik.

Agenda vakuumteknik
• Grundlæggende vakuumteknologi
• Vakuumgenerering og måling
• Vakuum ved frysetørring

Agenda frysetørring
• Introduktion til frysetørring og vakuumkoncentration.
• Applikationer
• Basisprocesser
• Produktoverblik over laboratorieenheder
• RVC Rotations Vakuum Koncentrator
• Pilot og PAT tools
• Spørgsmål og svar

Yderligere information eller tilmelding: 
Carsten Andersen på tlf. 44 54 00 55 eller pr. e-mail: can@buch-holm.dk

FRYSETØRRING
 BASIS PRINCIPPER OG OPTIMERING
Onsdag den 8. og torsdag den 9. juni 2022

Uge 23

Frysetørring

Når vi afholder vores årlige partikelanalyse-workshop vil Dagmar Klein fra 
Fritsch, med sine mange års erfaring, give professionelle svar på spørgsmål 
omkring prøveneddeling og partikelanalyse:

Kender I partikelstørrelsen på jeres materiale?  
Mestrer I kunsten at isolere den repræsentative prøve?
Kan sigtesøjlen erstattes af et partikelanalyse-apparat?
Hvordan neddeler I jeres materiale på en smart, automatisk og ensartet måde?

Følgende udstyr er til rådighed på dagen:
Kuglemølle; Pulverisette 6. Highspeed mølle; P14. Mini-mølle; Pulverisette 23.
Blender; P11. Laser partikelanalysator; Analysette 22 Next. 

Agenda for dagen
• Teori omkring Fritsch-møller
• Hvordan vælges den rigtige mølle?
• Antal beholdere, kugler og størrelser?
• Viden om de enkelte materialer
• Gennemgang og afprøvning af de medbragte prøver
• Hands-on på et bredt udvalg af instrumenter

Husk at medbringe dine prøver!

Yderligere information eller tilmelding:
Janni Nielsen på tlf. 44 54 00 17 eller pr. e-mail: jbn@buch-holm.dk

Målgruppe: R&D, kvalitetskontrol, formulering af nye produkter, 
design af procesanlæg m.m.
Dato: Tirsdag d. 11. oktober 2022
Sted: Marielundvej 39, 2730 Herlev
Tid: Kl. 9.30 til 15.30, inklusiv frokost
Foredragsholder: Dagmar Klein, Fritsch
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

PARTIKELANALYSE
Tirsdag den 11. oktober 2022

Uge 41

Partikelanalyse

Målgruppe: Brugere af frysetørrere og personer med behov for opkon-
centrering af varmefølsomme prøver.
Herlev den 8/6-22: Marielundvej 39, 2730 Herlev,  kl. 10.00 – ca. 15.00, 
inklusiv frokost
Aarhus den 9/6-22: VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 
Aarhus C kl. 10.00 – ca. 15.00, inklusiv frokost
Foredragsholder: Maxim Schlegel fra Martin Christ og Marc Strauss  
fra Vacuubrand
Sprog: Engelsk
Deltagerpris: Gratis 

Seminaret holdes både 
i Herlev og i Aarhus

mailto:can%40buch-holm.dk?subject=
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Buch & Holm A/S - Marielundvej 39 - 2730 Herlev - tlf.: 44 54 00 00
e-mail: b-h@buch-holm.dk - www.buch-holm.dk

Hos Buch & Holm vil vi gerne bevise vores berettigelse ved at skabe øget  
værdi for vore kunder. Dette skal vi ganske enkelt gøre ved at levere de  
bedste produkter og yde den bedste service. Vi lever op til vores mål ved hjælp af  
velmotiverede medarbejdere, et konkurrencedygtigt produktsortiment med høj 
forsyningssikkerhed og et stadigt fokus på vidensdeling og øgede kompetencer. 
Du er altid velkommen til at ringe til os. Der tages forbehold for trykfejl.

 Autoklaver
 Bioreaktorer
 Centrifuger
 CO2 inkubatorer
 Frysere -20°C til -150°C
 Frysetørrere
 Inkubatorer
 Klimaskabe
 Kølebade
 Køle- fryseskabe
 Mikroskoper
 Måleudstyr
 Overvågningssystemer
 Ovne
 Rysteinkubatorer
 Slangepumper
 Termostater
 Testskabe
 Vakuumpumper
 Varmeskabe
 Viskosimetre
 Vægte 
 Væskepumper

TEKNISK SERVICE
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