
TEM Euthanasie                                                                                            Fast Facts : 
 
Automaat: 
 
INDUCTIEBOX LARGE VOOR EUTHANASIE 100L 
Volledig bereik zonder dode hoeken – Dubbele CO2 inductie   
Afmetingen extern : 685 x 588 x 265 mm 
Afmetingen intern : 655 x 558 x 245 mm 
Capaciteit :  1 type IV kooi of  
                      2 type III kooien of 
                      3 type IIL kooien of 
                      6 type II kooien 
Art.nr.:         4211293 
 
INDUCTIEBOX MEDIUM VOOR EUTHANASIE 45L 
Volledig bereik zonder dode hoeken – Dubbele CO2 inductie   
Afmetingen extern : 555 x 225 x 240 mm 
Afmetingen intern : 525 x 390 x 220 mm 
Capaciteit :  1 type IIL kooi of 
                      1 type II kooi 
Art.nr.:         4211245 
 
INDUCTIEBOX SMALL VOOR EUTHANASIE 17,5L 
Volledig bereik zonder dode hoeken – Dubbele CO2 inductie   
Afmetingen extern : 400 x 245 x 200 mm 
Afmetingen intern : 370 x 215 x 180 mm 
Capaciteit :  1 type IIL kooi of 
                      1 type II kooi 
Art.nr.:         4211275 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Automaat & TEG: 
 
Filter CO2 (inhoud 2,85 l) Soda Lime (met kleurindicatie)(gebruiksduur 15 – 35 cycli) 
De soda lime kleurt grijs/grauw als deze niet meer actief is en dient dan vervangen  te worden. 
Let op: CHEMISCH AFVAL 
 

Programmeerbare euthanasie protocollen 

2 voorgeprogrammeerde protocollen 

Euthanasie protocollen per diersoort, per stam, per kooitype mogelijk (4 programma’s per kooitype 
beschikbaar) 

Drukdetectie 
 

5 stappen euthanasie  

1. CO2 mix-inductie Lucht & CO2 (% configuratie in het menu) 



Geleidelijke inductie; slap, zonder pijn en verstikking 
2. Onderhoudsperiode CO2 (geen aanvoer van lucht/CO2) 
3. Euthanasiefase puur CO2 (100% CO2) 
4. Euthanasiefase onderhoudsperiode (geen aanvoer van lucht/CO2) 
5. Spoeling (100 % Lucht) => < 3 % CO2 

De co2 wordt door de lucht invoer uit de box door het fi 
lter gedrukt, er is geen separate co2 afzuiging nodig 

 

Benodigde voorzieningen 

Perslucht >=3 bar / CO2 >= 3bar / elektrische voeding 220V/ 50 Hz 

 

Cyclus voorbeeld 

Muis: 2 min – 0 min – 2 min – 0 min – 5 min 

Rat: 3 min – 0 min – 3 min – 0 min – 5 min  

Bij dieren in slechte conditie is het verstandig om enkele minuten meer toe te voegen, ook 
bijvoorbeeld bij  zwarte muizen en ratten met een hoge apneu capaciteit. (stage 2 en 4) 

 

Alarm 

Geen flow (geen druk) => rood lampje FLOW 

Overdruk in de box => rode vlag PRESSURE 

Na de cyclus is het mogelijk om step by step flow recap op te roepen in het menu 

 

Let op 

Zorg er altijd voor dat de perslucht en CO2 bronnen in orde zijn om niet goed uitgevoerde en of 
afgebroken cycli te voorkomen. 

 

Menu 

Easy use; zoals een IPad 

 

Beveiligingslevel (optie) 

Fine tuning programma’s:  1 password level ( on/off) 


