
°KeepCOLD®
Soluções integradas para sua ressonância magnética

°KeepCOLD® I

Segurança E�ciência

A Air Products cuida da saúde dos 
seus equipamentos para você 
garantir melhores resultados aos 
seus pacientes

•Abastecimento de hélio líquido com a 
maior taxa de transferência do mercado
•Como líder mundial em fornecimento de 
hélio, a Air Products possui a maior di-
versidade de fontes de hélio entre todos os 
fornecedores
•A empresa possui uma área de negócio 
dedicada a MRI, com suporte 24 horas por 
dia, 7 dias por semana

•Procedimento próprio, criado por especialistas 
da Air Products, com mais de 30 anos de 
experiência, baseado no manual do fabricante
•Utilização de equipamentos e ferramentas não 
magnéticas
•Técnicos capacitados para atuar em qualquer 
emergência seguindo os procedimentos de 
segurança

•Melhor e�ciência do mercado
•Equipe técnica dedicada e certi�cada 
anualmente
•Atendimento de 100% dos modelos de 
ressonância magnética existentes no mer-
cado
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°KeepCOLD® II

•Substituição, manutenção e reparo de Cold-head
•Substituição de linha de gás
•Substituição de Oil Adsorber
•Manutenção, recondicionamento, substituição e 
recarga de compressores
•Remoção de gelo (deicing)

Cuide da saúde de seus equipamentos 
com diagnósticos de prevenção e 
monitoramento.

Para mais informações:

Serviços

Sistema inteligente de monitoramento online 
para sistemas de criogenia
•Dados históricos de cada variável possibilitando 
análises e identi�cação prévia de futuros pro-
blemas
•Relatórios mensais com dados históricos e com 
todos os alarmes de cada um dos pontos de 
monitoramento
•Níveis de hélio no magneto
•Status do chiller
•Temperatura das linhas de água do chiller
•Temperatura da sala técnica e de TI
•Umidade da sala técnica

Status do seu sistema em tempo real
•24 horas por dia
•7 dias por semana
•365  dias por ano

Sistema de monitoramento

tell me more

Air Products Brasil Ltda.
Tel.: 11 3856-1792
E-mail: helio@airproducts.com
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