KOMORY LAMINARNE Z POZIOMYM
PRZEPŁYWEM POWIETRZA
Dostępne trzy modele od 120 cm do 180 cm szerokości.

LAMINARYZATOR
Specjalnie zaprojektowana siatka z odpowiednim rozłożeniem
otworów wylotowych porządkuje ruch powietrza oraz gwarantuje
jednorodny przepływ. Laminaryzator stanowi ochronę dla filtra
chroniąc go przed uszkodzeniami podczas pracy.

Dotykowy ekran 4,3 cala EASYTOUCH
Czytelny, dotykowy ekran o przekątnej
4,3 cala, który można obsługiwać nawet
w rękawiczkach.
System stworzony z piktogramów zapewnia
intuicyjną pracę i dostęp do najważniejszych funkcji
komory bez wchodzenia w niższe poziomy menu.

CICHA PRACA
Komfortową pracę gwarantują cichobieżne, elektronicznie
sterowane wentylatory typu EC, a specjalnie zaprojektowany
system dystrybucji powietrza wewnątrz daje równomierny przepływ.

133
KOMÓR

wykonaliśmy
dla klientów
w wersji H.

24
MIESIĄCE

to czas na jaki komory
serii H posiadają
gwarancję.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Zastosowanie najnowocześniejszych wentylatorów EC oraz
energooszczędnego oświetlenia zmniejszyło pobór prądu o 76% w trybie
pracy. Zużycie prądu w komorze H120 podczas pracy Z jedną świetlówką
wynosi 49 W, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.

WYBRANE FUNKCJE KOMÓR SERII H
•• poziomy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s,
•• kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik,
•• automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu
w komorach, godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV,
•• świetlówka bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części
obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy,
•• świetlówki doświetlające przestrzeń roboczą z możliwością pracy w dwóch trybach, 800 lux
i powyżej 1400 lux,
•• blat roboczy ze stali nierdzewnej,
•• boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi,
•• opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza, oraz dedykowana podstawa.

Filtr HEPA 99,995% dla MPPS
••

zamontowane filtry HEPA, sprawdzane we własnym
laboratorium badawczym dają gwarancję czystości powietrza,

••

komora posiada system monitorujący czas pracy filtra HEPA
pozwalający kontrolować jego skuteczność.

ŚWIETLÓWKA UV 30 WAT
Zamontowana świetlówka UV o mocy 30 wat gwarantuje dezynfekcję
wnętrza komory zapewniając jałowe warunki pracy. Istnieje możliwość
zaprogramowania czasu pracy świetlówki UV do 9 godzin 50 minut.

DANE TECHNICZNE I PORÓWNANIE MODELI

Jednostka

H120

H150

H180

mm

1250 / 790 / 950

1550 / 790 / 950

1850 / 790 / 950

mm

1190 / 630 / 600

1490 / 630 / 600

1790 / 630 / 600

Ilość wentylatorów.

szt.

2

3

4

Przepływ powietrza regulowany.

m/s

0,25 - 0,50

Ilość i typ filtrów.

szt.

1 - główny HEPA, 1 - wstępny poliamidowy

Skuteczność filtrów HEPA.

%

> 99,995 % dla MPPS - H14

Ciśnienie akustyczne
PN-EN ISO 11201.

dB

< 49

< 53

< 57

Intensywność oświetlenia.

lux

> 1400

> 1400

> 1600

Pobór prądu w trybie pracy
z jedną świetlówką LED.

Wat

49

57

64

Pobór prądu w trybie pracy
z dwiema świetlówkami LED.

Wat

53

64

69

Moc świetlówki bakteriobójczej UV.

Wat

30

Ilość gniazd elektrycznych.

szt.

1

Wymiary zewnętrzne.
szerokość / długość / wysokość

Wymiary wewnętrzne.
szerokość / długość / wysokość

Panel sterujący z wyświetlaczem
dotykowym.

dostępne języki: EN, DE, SP, PL

Zawór gazu, próżni lub powietrza.
Waga urządzenia łączna z podstawą.

37
KRAJÓW

opcjonalnie
kg

korzysta z komór
laminarnych marki
ALPINA.

116

147

4
JĘZYKI

196

interfejsu dostępnych
jest dla wygody
zamawiającego.

