Alpina to największy producent komór laminarnych w Polsce. Historia naszej firmy
rozpoczyna się w roku 2000, gdy wyprodukowaliśmy pierwszą komorę laminarną.
Aktualnie w naszej ofercie jest ponad 20 modeli komór laminarnych, miksery
recepturowe, suszarki laboratoryjne, dygestoria oraz pojemniki do maści i leków.
Eksportujemy nasze produkty na rynek europejski, azjatycki i amerykański.
Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest naszym priorytetem, dlatego też jako
jedyny producent komór laminarnych w Polsce posiadamy certyfikat bezpieczeństwa
mikrobiologicznego na zgodność z normą PN-EN 12469 wydany przez TUV Rheinland
wystawiony na wszystkie produkowane przez nas komory laminarne II klasy
bezpieczeństwa.
Jako trzecie laboratorium w Polsce otrzymaliśmy akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji na przeprowadzanie badań komór laminarnych i filtrów. Akredytacja
przyznana przez PCA jest potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług,
kompetencji personelu oraz spełnienia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025/2005.
Badaniom mogą zostać poddane m.in.: komory laminarne, pomieszczenia,
cleanroomy, pomieszczenia czyste, sale operacyjne, nawiewniki z filtrami.
Połączenie najnowszej technologii, wiedzy technicznej oraz nowoczesnego designu,
a także wysoko wykwalifikowanego personelu zapewnia najwyższą jakość naszym
produktom.

Witold Mixtacki
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Komory serii K - wizualizacja zastosowanych rozwiązań

Dotykowy panel sterowania
Dla zwiększenia komfortu pracy każda
z funkcji sterowana jest za pomocą
dedykowanego przycisku, natomiast menu jest
dostępne w wielu językach.
Sterowanie komorą jest możliwe nawet
w rękawiczkach, a piktogramy i jasne wskazówki
na ekranie ułatwiają obsługę.

Czujnik przepływu powietrza wewnątrz komory
••
••
••

opcjonalnie można zamówić komorę z czujnikiem przepływu powietrza,
możliwość korekty przepływu w zakresie +/- 10 %,
bieżąca wartość przepływu jest widoczna na wyświetlaczu, dodatkowo
temperatura wewnątrz przestrzeni roboczej wyrażona w stopniach OC
jest widoczna pod wartością przepływu.

Wersja bez blatu

Lampa UV

Gniazdo elektryczne

Opcjonalnie jest możliwość
zamówienia wersji komory bez blatu
roboczego.

Zamontowana lampa UV
w tylnej części komory gwarantuje
dezynfekcję wnętrza komory,
zapewniając jałowe warunki do pracy.

Pojedyncze gniazdo elektryczne
umiejscowione poza obszarem
roboczym, na bocznej obudowie
panelu.

Dedykowany stolik - wygodna praca i stabilna podstawa
••
••
••
••
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konstrukcja stalowa „C-kształtna”, wykonana z najwyższej jakości materiałów,
blat ze stali nierdzewnej wykonany pod konkretny model komory,
wysokość stolika dostosowana do pracy siedzącej,
stoliki są dopasowane kolorystycznie do komór laminarnych ALPINA.
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Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza
Komory serii K
1. CICHA PRACA - JUŻ OD 49 dB

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

2. EASYTOUCH – DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
Dla zwiększenia komfortu każda z funkcji uruchamiana jest za pomocą dedykowanego
przycisku, natomiast menu jest dostępne w językach: polskim, angielskim, niemieckim
i hiszpańskim. Sterowanie komorą jest możliwe nawet w rękawiczkach, a piktogramy
i jasne wskazówki na ekranie ułatwiają obsługę.
3. NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Zastosowanie najnowocześniejszych wentylatorów EC oraz energooszczędnego
oświetlenia zmniejszyło pobór prądu aż o 76% w trybie pracy.
Zużycie prądu w komorze K700 podczas pracy bez oświetlenia wynosi tylko 19 wat,
natomiast w modelu K1000 – 28 wat, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.
4. LAMPA UV 15 WAT
Zamontowana lampa UV o mocy 15 wat gwarantuje dezynfekcję wnętrza komory
zapewniając jałowe warunki do pracy. Istnieje możliwość zaprogramowania czasu
pracy lampy UV do 9 godzin 50 minut, a po zakończeniu procesu lampa wyłącza
się automatycznie. Komory wyposażone są także w licznik czasu pracy lampy UV.
5. ROZMIARY KOMÓR OD 50 CM, AŻ DO 160 CM
Komory serii K standardowo produkowane są w szerokościach od 50 cm – (dla modelu
K500) do 160 cm (dla modelu K1600).
Na życzenie klienta nasz dział projektowy może wykonać dowolne modyfikacje, nie tylko
wymiarów, ale także funkcjonalności - według przesłanych wytycznych.
6. FILTR HEPA 99,995% DLA MPPS
Zamontowane najwyższej jakości filtry HEPA, sprawdzane we własnym laboratorium
badawczym, dają gwarancję odpowiedniej czystości powietrza i środowiska pracy.
Komora posiada system monitorujący czas pracy filtra HEPA pozwalający kontrolować
jego skuteczność.

www.e-alpina.pl
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Komory serii K - charakterystyka
••

poziomy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s lub według wytycznych,

••

kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia voltowego
z możliwością korekcji +/- 10% przez użytkownika,

••

cichobieżne wentylatory,

••

filtr HEPA H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779,

••

automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu
w przestrzeni roboczej,

••

godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV,

••

lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru
roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy,

••

energooszczędna lampa LED doświetlająca przestrzeń roboczą,

••

blat roboczy ze stali nierdzewnej,

••

pojedyncze lub podwójne gniazdo elektryczne na obudowie komory,

••

opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza oraz podstawa na blokowanych kółkach.

Stały monitoring przedstawiający rzeczywiste parametry funkcjonowania komory oraz
system nadzorujący błędy zapewnia bezpieczne użytkownie urządzenia.

Gwarancja komory laminarnej: 24 miesiące.

Atesty produktu
Deklaracja zgodności CE.
Komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym system zarządzania jakością ISO 9001.

Każda komora badana jest w przyzakładowym laboratorium badawczym działającym
zgodnie z normą ISO 17025.

Podczas badania sprawdzane są następujące parametry:
••

prędkość przepływu powietrza,

••

zawartość liczbowa cząstek,

••

jednorodność materiału filtrującego (badanie przecieku),

••

szczelność mocowania filtra,

••

odchylenie strugi powietrza laminarnego.

Do każdej komory wystawiany i dołączany jest protokół fabryczny z badań.
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Komora laminarna K700

Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 49 dB

Oświetlenie LED
powyżej 1000 lux

Lampa bakteriobójcza UV
15 wat
Zużycie energii w trybie pracy
tylko 19 wat

Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

719/500/780

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

688/490/500

Ilość wentylatorów
w szt.

1

Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt.

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 49

Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

> 1000
Tryb pracy z oświetleniem:

< 33

Tryb pracy bez oświetlenia:

< 19

Moc znamionowa:

201

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

15

Ilość gniazd elektrycznych
standardowo w szt.

1

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym
dostępne języki
Konstrukcja komory

polski, angielski, niemiecki, hiszpański
Stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy:
Obudowa zewnętrzna:

Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Blenda:

Zawór gazu, próżni lub powietrza

opcjonalnie - poliwęglan
opcjonalnie

Waga urządzenia
w kg

55

Zasilanie
1-fazowe

230V / 50Hz
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Komora laminarna K1000

Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 52 dB

Oświetlenie LED
powyżej 1200 lux

Lampa bakteriobójcza UV
15 wat
Zużycie energii w trybie pracy
tylko 28 wat
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1019/500/780

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

988/490/500

Ilość wentylatorów
w szt.

2

Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt.

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 52

Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

> 1200
Tryb pracy z oświetleniem:

< 48

Tryb pracy bez oświetlenia:

< 28

Moc znamionowa:

375

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

15

Ilość gniazd elektrycznych
standardowo w szt.

1

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym
dostępne języki
Konstrukcja komory

polski, angielski, niemiecki, hiszpański
Stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy:
Obudowa zewnętrzna:

Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Blenda:

Zawór gazu, próżni lub powietrza

opcjonalnie

Waga urządzenia
w kg

81

Zasilanie
1-fazowe

8

opcjonalnie - poliwęglan

230V / 50Hz
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Komora laminarna K1300

Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 54 dB

Oświetlenie LED
powyżej 1350 lux

Lampa bakteriobójcza UV
15 wat
Zużycie energii w trybie pracy
tylko 44 wat
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1319/500/780

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1288/490/500

Ilość wentylatorów
w szt.

2

Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt.

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 54

Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

> 1350
Tryb pracy z oświetleniem:

< 62

Tryb pracy bez oświetlenia:

< 44

Moc znamionowa:

378

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

15

Ilość gniazd elektrycznych
standardowo w szt.

1

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym
dostępne języki
Konstrukcja komory

polski, angielski, niemiecki, hiszpański
Stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy:
Obudowa zewnętrzna:

Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Blenda:

Zawór gazu, próżni lub powietrza

opcjonalnie - poliwęglan
opcjonalnie

Waga urządzenia
w kg

99

Zasilanie
1-fazowe

230V / 50Hz
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Komora laminarna K1600

Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201
poniżej 55 dB

Oświetlenie LED
powyżej 1400 lux

Lampa bakteriobójcza
UV - 15 wat
Zużycie energii w trybie pracy
tylko 52 wat
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1624/633/718

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1588/625/500

Ilość wentylatorów
w szt.

3

Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt.

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 55

Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

> 1400
Tryb pracy z oświetleniem:

< 72

Tryb pracy bez oświetlenia:

< 52

Moc znamionowa:

554

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

15

Ilość gniazd elektrycznych
standardowo w szt.

2

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym
dostępne języki
Konstrukcja komory

polski, angielski, niemiecki, hiszpański
Stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy:
Obudowa zewnętrzna:

Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Blenda:

Zawór gazu, próżni lub powietrza

opcjonalnie

Waga urządzenia
w kg

127

Zasilanie
1-fazowe

10

opcjonalnie - poliwęglan

230V / 50Hz
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Komora laminarna K500

Oświetlenie LED
powyżej 600 lux

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według PN-EN
ISO 11201 poniżej 55 dB

Zużycie energii w trybie pracy
tylko 83 wat

Opcjonalnie
lampa bakteriobójcza
UV - 15 wat

Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

515/500/815

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

480/430/520

Ilość wentylatorów
w szt.

1

Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,20 - 0,50

Ilość filtrów
w szt.

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 55

Intensywność oświetlenia
w lux

> 600

Pobór prądu
w wat

Tryb pracy z oświetleniem:

< 97

Tryb pracy bez oświetlenia:

< 83

Moc znamionowa:

239

Ilość gniazd elektrycznych
1 sztuka.
Konstrukcja komory

opcjonalnie
Stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy:
Obudowa zewnętrzna:

Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Blenda:

Waga urządzenia
w kg

opcjonalnie - poliwęglan
36

Zasilanie
1-fazowe

230V / 50Hz
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Komora serii S100 - wizualizacja zastosowanych rozwiązań

Dotykowy panel sterowania
Dla zwiększenia komfortu każda z funkcji
sterowana jest za pomocą dedykowanego
przycisku, natomiast menu jest dostępne
w wielu językach.
Sterowanie komorą jest możliwe nawet
w rękawiczkach, a piktogramy i czytelne
wskazówki na ekranie ułatwiają obsługę.

Dwie lampy UV w komorze sprężania
Loża posiada 2 dodatkowe lampy UV w komorze sprężania, stwarza to
sterylność powietrza dostarczanego do przestrzeni roboczej. Każda lampa
ma moc 15 wat i włączenie ich stwarza sterylne warunki wewnątrz komory.

Blenda

Gniazdo elektryczne

Czujnik przepływu

Specjalnie zaprojektowana i składna
na pół blenda chroni obszar
roboczy przed przypadkowym
zanieczyszczeniem.

Pojedyncze gniazdo elektryczne
umiejscowione poza obszarem
roboczym, na bocznej obudowie
panelu.

Opcjonalnie można wyposażyć
komorę z czujnikiem przepływu
powietrza. Bieżący przepływ jest
widoczny na panelu sterowania.

Dedykowany stolik - opcja
••
••
••
••
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konstrukcja stalowa „C-kształtna”, wykonana z najwyższej jakości
i wytrzymałości materiałów,
blat ze stali nierdzewnej wykonywany pod konkretny model komory,
wysokość stolika dostosowana do pracy siedzącej,
na życzenie możliwość modyfikacji w zakresie wymiarów i kolorystyki.
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Komora laminarna S100 PCR do badań DNA

Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH
Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 55 dB

Oświetlenie LED
powyżej 1200 lux

Lampa bakteriobójcza UV 15 wat
oraz dwie dodatkowe w komorze
sprężania

Zużycie energii w trybie pracy
tylko 38 wat

Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1030/738/1000

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

980/690/650

Ilość wentylatorów
w szt.

2

Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt.

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 55

Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

> 1200
Tryb pracy z oświetleniem:

< 53

Tryb pracy bez oświetlenia:

< 38

Moc znamionowa:

405

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

3 x 15

Ilość gniazd elektrycznych
standardowo w szt.

1

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym
dostępne języki
Konstrukcja komory

polski, angielski, niemiecki, hiszpański
Stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy:
Obudowa zewnętrzna:

Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Blenda:

Zawór gazu, próżni lub powietrza

opcjonalnie - poliwęglan
opcjonalnie

Waga urządzenia
w kg

88

Zasilanie
1-fazowe

230V / 50Hz
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Komora serii H - wizualizacja zastosowanych rozwiązań

Dotykowy panel sterowania
Dla zwiększenia komfortu każda z funkcji
sterowana jest za pomocą dedykowanego
przycisku, natomiast menu jest dostępne
w wielu językach.
Sterowanie komorą jest możliwe nawet
w rękawiczkach, a piktogramy i czytelne
wskazówki na ekranie ułatwiają obsługę.

Dedykowany stolik - wygodna praca i stabilna podstawa
••
••
••
••

Laminaryzator
Specjalnie zaprojektowana siatka
z odpowiednim rozłożeniem
otworów wylotowych porządkuje
ruch powietrza.

konstrukcja stalowa „C-kształtna”, wykonana z najwyższej jakości
materiałów,
blat ze stali nierdzewnej wykonywany pod konkretny model komory,
wysokość stolika dostosowana do pracy siedzącej,
stoliki są dopasowane kolorystycznie do komór laminarnych ALPINA.

Blat roboczy
Blat roboczy wykonany ze stali
nierdzewnej. Zaprojektowane otwory
pozwalają na szybki demontaż w celu
dezynfekcji powierzchni pod blatem.

Lampa UV
Zamontowana lampa UV
w górnej części komory gwarantuje
dezynfekcję wnętrza komory
zapewniając jałowe warunki.

Wysuwana lampa UV
••

••
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zamontowana lampa UV na wysięgniku o mocy 30 wat (komora H120)
i 36 wat (komory H150 i H180) gwarantuje dezynfekcję wnętrza zapewniając
jałowe warunki pracy,
istnieje możliwość zaprogramowania czasu pracy lampy UV do 9 godzin 50
minut, po zakończeniu procesu lampa wyłącza się automatycznie.
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Komory laminarne z poziomym przepływem powietrza
Komory serii H
1. CICHA PRACA - JUŻ OD 49 dB

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

2. LAMINARYZATOR
Specjalnie zaprojektowana siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów wylotowych
porządkuje ruch powietrza oraz gwarantuje jednorodny przepływ.
Laminaryzator stanowi doskonałą ochronę dla filtra HEPA chroniąc go przed
przypadkowymi uszkodzeniami podczas pracy.
3. NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Zastosowanie najnowocześniejszych wentylatorów EC oraz energooszczędnego
oświetlenia zmniejszyło pobór prądu o 76% w trybie pracy.
Zużycie prądu w komorze H120 w trybie pracy bez oświetlenia wynosi 55 wat, natomiast
z włączoną jedną świetlówką – 69 wat, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.
4. EASYTOUCH – DOTYKOWY PANEL STEROWANIA
Dla zwiększenia komfortu każda z funkcji uruchamiana jest za pomocą dedykowanego
przycisku, natomiast menu jest dostępne w wielu językach. Sterowanie komorą jest
możliwe nawet w rękawiczkach, a piktogramy i jasne wskazówki na ekranie ułatwiają
obsługę.
5. ROZMIARY KOMÓR OD 120 CM, DO 180 CM
Komory serii H standardowo produkowane są w szerokościach: 120 cm – (dla modelu
H120), 150 cm – (dla modelu H150) i 180 cm – (dla modelu H180).
Na życzenie klienta nasz dział projektowy może wykonać dowolne modyfikacje, nie tylko
wymiarów, ale także funkcjonalności, według przesłanych wytycznych.
6. LAMPA UV
Zamontowana lampa UV o mocy 30 wat (model H120) i 36 wat (model H150 i H180)
gwarantuje dezynfekcję wnętrza komory zapewniając jałowe warunki do pracy.
Istnieje możliwość zaprogramowania czasu pracy lampy UV do 9 godzin 50 minut,
a po zakończeniu procesu lampa wyłącza się automatycznie.
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Komory serii H - charakterystyka
••

poziomy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s lub według wytycznych,

••

kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik,

••

cichobieżne wentylatory,

••

filtr HEPA H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779,

••

automatyczna kompensacja zużycia filtra zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu
w komorach, godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV,

••

lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru
roboczego, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy,

••

lampy doświetlające przestrzeń roboczą z możliwością pracy w dwóch trybach siły oświetlenia,

••

laminaryzator porządkujący ruch powietrza i chroni filtr HEPA przed uszkodzeniami,

••

blat roboczy ze stali nierdzewnej,

••

boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi,

••

gniazda elektryczne,

••

opcjonalnie zawory do próżni, gazu i powietrza, oraz dedykowana podstawa.

Stały monitoring przedstawiający rzeczywiste parametry funkcjonowania komory oraz
system nadzorujący błędy zapewnia bezpieczne użytkownie urządzenia.

Gwarancja komory laminarnej: 24 miesiące.

Atesty produktu
Deklaracja zgodności CE.
Komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym system zarządzania jakością ISO 9001.

Każda komora badana jest w przyzakładowym laboratorium badawczym działającym
zgodnie z normą ISO 17025.

Podczas badania sprawdzane są następujące parametry:
••

prędkość przepływu powietrza,

••

zawartość liczbowa cząstek,

••

jednorodność materiału filtrującego (badanie przecieku),

••

szczelność mocowania filtra,

••

odchylenie strugi powietrza laminarnego.

Do każdej komory wystawiany i dołączany jest protokół fabryczny z badań.
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Komora laminarna H120
Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO11201 poniżej 49 dB
Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Oświetlenie LED powyżej
1400 lux lub 3250 lux

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 30 wat
Zużycie energii w trybie pracy
już od 55 wat
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1250 / 790 / 950

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1190 / 630 / 600

Ilość wentylatorów
w szt.

2

Ilość płyt w blacie
w szt.

1

Przepływ powietrza według wskazań
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt

Wstępny:

1

HEPA:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 49

Intensywność oświetlenia
w lux

tryb 1 > 1400, tryb 2 > 3250

Pobór prądu
w wat

Tryb pracy bez oświetlenia:

55

Praca z jedną świetlówką:

69

Praca z dwiema świetlówkami:

84
420

Moc znamionowa:

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

30

Ilość gniazd elektrycznych na obudowie panela
standardowo w szt

2

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)

opcja
stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy, płyty, boki:

Konstrukcja
komory

Obudowa zewnętrzna:

stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Szyby boczne:

Waga urządzenia
w kg

szkło bezpieczne
116
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Komora laminarna H150
Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 53 dB
Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Oświetlenie LED powyżej
1450 lux lub 3400 lux

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 36 wat
Zużycie energii w trybie pracy
już od 71 wat
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1550 / 790 / 970

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1490 / 610 / 595

Ilość wentylatorów
w szt.

3

Ilość płyt w blacie
w szt.

1

Przepływ powietrza według wskazań
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt

Wstępny:

1

Główny:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB

< 53

Intensywność oświetlenia
w lux

tryb 1 > 1450, tryb 2 > 3400

Pobór prądu
w wat

Tryb pracy bez oświetlenia:

71

Praca z jedną świetlówką:

94

Praca z dwiema świetlówkami:

118

Moc znamionowa:

602

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

36

Ilość gniazd elektrycznych na obudowie panela
standardowo w szt

2

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)

opcja
stal nierdzewna 1.4301

Blat roboczy, płyty, boki:

Konstrukcja
komory

Obudowa zewnętrzna:

stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035

Szyby boczne:

Waga urządzenia
w kg

18

szkło bezpieczne
147
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Komora laminarna H180
Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 57 dB
Dotykowy panel sterowania
EASYTOUCH

Oświetlenie LED powyżej
1250 lux lub 3050 lux

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 36 wat
Zużycie energii w trybie pracy
tylko 78 wat
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1850 / 790 / 950

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1790 / 630 / 600

Ilość wentylatorów
w szt.

3

Ilość płyt w blacie
w szt.

1

Przepływ powietrza według wskazań
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów
w szt

Wstępny:

1

Gówny:

1

Skuteczność filtra HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB
Intensywność oświetlenia
w lux

< 57
tryb 1 > 1250, tryb 2 > 3050

Pobór prądu
w wat

Tryb pracy bez oświetlenia:

78

Praca z jedną świetlówką:

101

Praca z dwiema świetlówkami:

125

Moc znamionowa:

614

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

36

Ilość gniazd elektrycznych na obudowie panela
standardowo w szt

2

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)

opcja
Blat roboczy, płyty, boki:

Konstrukcja
komory

obudowa zewnętrzna:
szyby boczne:

Waga urządzenia
w kg

stal nierdzewna 1.4301
stal DC01, pokryta farbą proszkową
szkło bezpieczne
196
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Komora serii BIO - wizualizacja zastosowanych rozwiązań

7 calowy panel sterowania
Intuicyjny system SMART-TOUCH podpowiada
użytkownikowi jakie czynności należy wykonać
w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
Dla zwiększenia komfortu każda z funkcji
sterowana jest za pomocą dedykowanego
przycisku, natomiast menu jest dostępne
w wielu językach.

Personalizacja zamówień - dopasowanie do potrzeb klienta
••
••

komory mogą być zmodyfikowane zarówno w
 zakresie wymiarów,
funkcjonalności, jak i designu na specjalne życzenie klienta,
wykonujemy wersje nietypowe na przykład: z przeznaczeniem do badań
i produkcji radiofarmaceutyków.

Blat roboczy

Cichobieżne wentylatory

Podłokietnik

Możliwość wyboru wersji blatu
roboczego: dzielony lub pełny. Blat
jest wykonany w całości ze stali
nierdzewnej i łatwy do czyszczenia.

Elektronicznie sterowane wentylatory
typu EC i nowatorski system
dystrybucji powietrza wewnątrz
komory gwarantuje cichą pracę.

Dla komfortu pracy każda komora
jest zaopatrzona w zdejmowany
podłokietnik. Zalecany jest
w przypadku dłuższego czasu pracy.

Filtr HEPA 99,995% dla MPPS
••

••

20

zamontowane najwyższej jakości filtry HEPA, sprawdzane we
własnym laboratorium badawczym dają gwarancję odpowiedniej
czystości powietrza i środowiska pracy,
komora posiada system monitorujący czas pracy filtra HEPA
pozwalający kontrolować jego skuteczność.
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Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa
Komory serii BIO
1. CERTYFIKATY

Jedyne polskie komory laminarne II klasy z certyfikatem
bezpieczeństwa mikrobiologicznego i elektrycznego wydanym przez
TUV Rheinland ID 0000045372 zgodnie z PN-EN 12469:2002.

2. CICHA PRACA

Użycie elektronicznie sterowanych wentylatorów typu EC i specjalnie zaprojektowany
system dystrybucji powietrza wewnątrz gwarantuje równomierny przepływ powietrza
oraz cichą i komfortową pracę.

3. ŁATWY SYSTEM OBSŁUGI
Intuicyjne sterowanie komorą za pomocą dotykowego 7 calowego wyświetlacza
SMART-TOUCH obsługiwanego nawet w rękawiczkach. Dla zwiększenia komfortu pracy
każda z funkcji uruchamiana jest za pomocą dedykowanego przycisku, bez konieczności
wchodzenia w niższe poziomy menu.
4. OŚWIETLENIE POWYŻEJ 1400 LUX Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIEMNIANIA
Komfort pracy dla oczu zapewnia natężenie minimum 1400 lux uzyskiwane
dzięki odpowiedniemu usytuowaniu źródła światła. Energooszczędne oświetlenie
o odpowiedniej barwie gwarantuje równomierne doświetlenie przestrzeni roboczej.
Istnieje możliwość ustawienia natężenia światła w zakresie od 10% do 100%.
5. NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
Zastosowanie najnowocześniejszych wentylatorów EC oraz energooszczędnego
oświetlenia zmniejszyło pobór prądu o 76% w trybie pracy.
Zużycie prądu w komorze BIO100 podczas pracy bez oświetlenia wynosi 112 wat,
natomiast z oświetleniem 141 wat, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.
6. DOPASOWANIE DO WYMOGÓW KLIENTA

Komory marki ALPINA mogą być zmodyfikowane zarówno w zakresie wymiarów,
funkcjonalności, jak i designu, na specjalne życzenie klienta.
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Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa
••

pionowy, laminarny przepływ powietrza, spełniający wymagania normy PN-EN 12469:2002,

••

filtry HEPA o skuteczności 99,995% dla MPPS, (filtr wylotowy, węglowy zgodnie z DIN 12980 dla CYTO),

••

system sterowania SMART-TOUCH z wbudowanym 7 calowym panelem dotykowym,

••

automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną pracę,

••

godzinowy licznik czasu pracy komory i lampy UV,

••

okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem
8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zamknięcia obszaru roboczego,

••

blat roboczy dzielony lub pełny ze stali nierdzewnej,

••

wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej,

••

lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona
przed przypadkowym włączeniem podczas pracy,

••

boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pełne,

••

minimum dwa gniazda do prądu oraz opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza,

••

demontowany podłokietnik i dedykowany stelaż.

Stały monitoring przedstawiający rzeczywiste parametry funkcjonowania komory oraz
system nadzorujący błędy zapewnia bezpieczne użytkownie urządzenia.

Gwarancja komory laminarnej: 36 miesięcy.

Atesty produktu
Deklaracja zgodności CE.
Komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz
posiada certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego i elektrycznego - TUV Rheinland ID 0000045372.

Każda komora badana jest w przyzakładowym laboratorium badawczym działającym
zgodnie z normą ISO 17025.

Podczas badania sprawdzane są następujące parametry:
••

prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej i barierze,

••

zawartość liczbowa cząstek,

••

jednorodność materiału filtrującego (badanie przecieku),

••

szczelność mocowania filtra,

••

odchylenie strugi powietrza laminarnego.

Do każdej komory wystawiany i dołączany jest protokół fabryczny z badań.
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Komora serii BIO - zestawienie danych technicznych

Wymiary zewnętrzne
Wymiary wewnętrzne
Ilość wentylatorów
Ilość płyt w blacie

BIO 100

BIO 130

BIO 160

BIO 190

Jednostka

1040 / 790 / 2069

1340 / 790 / 2069

1640 / 790 / 2069

1960 / 790 / 2069

mm

950 / 645 / 660

1250 / 645 / 660

1561 / 645 / 660

1876/ 645 / 660

mm

2

3

4

4

szt.

3 lub 1

4 lub 1

5 lub 1

6 lub 1

szt.

Maksymalne podniesienia
szyby podczas pracy

160 - 250

mm

540

mm

0,25 - 0,50

m/s

główny - 1, wylotowy - 1

szt.

> 99,995% dla MPPS - H14

%

Całkowita wysokość podniesienia
szyby frontowej
Przepływ powietrza
- regulowany
Ilość filtrów HEPA
Skuteczność filtra HEPA
Poziom ciśnienia akustycznego
PN-EN ISO 11201
Intensywność oświetlenia
Pobór prądu - bez oświetlenia,
z oświetleniem
Moc znamionowa
Moc lampy bakteriobójczej UV

< 49

< 53

< 56

< 57

dB

> 1400

> 1500

> 1600

> 1600

lux

112

119

156

177

wat

131

155

204

225

wat

616

792

989

989

wat

15

Ilość gniazd elektrycznych
wewnątrz komory

30
2

Panel sterujący z wyświetlaczem
dotykowym

4

Zasilanie

190

szt.

dostępne języki: EN, DE, SP, PL

-

opcjonalnie

-

Zawór gazu, próżni lub powietrza
Waga urządzenia

wat

260

330

400

1-fazowe, 230V / 50Hz
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Komora laminarna BIO100
Oświetlenie LED
powyżej 1400 lux

Zużycie energii w trybie pracy
już od 112 wat

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 49 dB
7 calowy wyświetlacz
SMART-TOUCH

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 15 wat

Komora dostępna także w wersji CYTO z dodatkowym filtrem HEPA i filtrem węglowym, przeznaczona do pracy
z substancjami cytostatycznymi.
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1040 / 790 / 2069

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

950 / 645 / 660

Ilość wentylatorów
w szt.

2

Ilość płyt w blacie
w szt.

3 lub 1

Maksymalne podniesienia szyby podczas pracy
mm

160 - 250

Całkowita wysokość podniesienia szyby frontowej
mm
Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów HEPA
w szt

Główny:

1

Wylotowy:

1

Skuteczność filtrów HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB
Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

< 49
> 1400

Tryb pracy bez oświetlenia:

112

Praca z oświetleniem:

131

Moc znamionowa:

616

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

15

Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory
standardowo w szt

2

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)

24

540

opcja
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Komora laminarna BIO130
Oświetlenie LED
powyżej 1500 lux

Zużycie energii w trybie pracy
już od 119 wat

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 53 dB
7 calowy wyświetlacz
SMART-TOUCH

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 30 wat

Komora dostępna także w wersji CYTO z dodatkowym filtrem HEPA i filtrem węglowym, przeznaczona do pracy
z substancjami cytostatycznymi.
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1340 / 790 / 2069

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1250 / 645 / 660

Ilość wentylatorów
w szt.

3

Ilość płyt w blacie
w szt.

4 lub 1

Maksymalne podniesienia szyby podczas pracy
mm

160 - 250

Całkowita wysokość podniesienia szyby frontowej
mm
Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów HEPA
w szt

Główny:

1

Wylotowy:

1

Skuteczność filtrów HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB
Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

540

< 53
> 1500

Tryb pracy bez oświetlenia:

119

Praca z oświetleniem:

155

Moc znamionowa:

792

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

30

Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory
standardowo w szt

2

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)

opcja

www.e-alpina.pl
Alpina - polski producent komór laminarnych i sprzętu laboratoryjnego

25

Komora laminarna BIO160
Zużycie energii w trybie pracy
już od 156 wat

Oświetlenie LED
powyżej 1600 lux

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 56 dB

7 calowy wyświetlacz
SMART-TOUCH

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 30 wat

Komora dostępna także w wersji CYTO z dodatkowym filtrem HEPA i filtrem węglowym, przeznaczona do pracy
z substancjami cytostatycznymi.
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1640 / 790 / 2069

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1561 / 645 / 660

Ilość wentylatorów
w szt.

4

Ilość płyt w blacie
w szt.

5 lub 1

Maksymalne podniesienia szyby podczas pracy
mm

160 - 250

Całkowita wysokość podniesienia szyby frontowej
mm
Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów HEPA
w szt

Główny:

1

Wylotowy:

1

Skuteczność filtrów HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB
Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

< 56
> 1600

Tryb pracy bez oświetlenia:

156

Praca z oświetleniem:

204

Moc znamionowa:

989

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

30

Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory
standardowo w szt

4

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)
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Komora laminarna BIO190
Zużycie energii w trybie pracy
już od 177 wat

Oświetlenie LED
powyżej 1600 lux

Cichobieżne wentylatory
poziom CA według
PN-EN ISO 11201 poniżej 57 dB

7 calowy wyświetlacz
SMART-TOUCH

Lampa bakteriobójcza UV
o mocy 30 wat

Komora dostępna także w wersji CYTO z dodatkowym filtrem HEPA i filtrem węglowym, przeznaczona do pracy
z substancjami cytostatycznymi.
Wymiary zewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1960 / 790 / 2069

Wymiary wewnętrzne
szerokość/głębokość/wysokość w mm

1876/ 645 / 660

Ilość wentylatorów
w szt.

4

Ilość płyt w blacie
w szt.

6 lub 1

Maksymalne podniesienia szyby podczas pracy
mm

160 - 250

Całkowita wysokość podniesienia szyby frontowej
mm
Przepływ powietrza - regulowany
w m/s

0,25 - 0,50

Ilość filtrów HEPA
w szt

Główny:

1

Wylotowy:

1

Skuteczność filtrów HEPA

> 99,995 % dla MPPS - H14

Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201
w dB
Intensywność oświetlenia
w lux
Pobór prądu
w wat

540

< 57
> 1600

Tryb pracy bez oświetlenia:

177

Praca z oświetleniem:

225

Moc znamionowa:

989

Moc lampy bakteriobójczej UV
w wat

30

Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory
standardowo w szt

4

Panel sterujący
z wyświetlaczem dotykowym

menu w językach: PL, EN, DE, SP

Zawór gazu, próżni lub powietrza
(opcjonalnie)

opcja
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Suszarki laboratoryjne
1. SZYBKI CZAS NAGRZEWANIA

Specjalnie zaprojektowane grzałki, odpowiednia izolacja oraz algorytm sterujący
procesem pozwalają w niespełna 24 minuty osiągnąć temperaturę 150OC, co jest
jednym z lepszych wyników w branży.

2. CZYSTOŚĆ WNĘTRZA

Zaokrąglone rogi były priorytetem podczas projektowania wnętrza, gdyż w bardzo
prosty sposób pozwalają utrzymać wnętrze suszarki w czystości. We wnętrzu
nie ma miejsc i zakamarków do utrzymywania się brudu.

3. ELASTYCZNY PODZIAŁ PÓŁEK

Boczne ścianki dają swobodę w podziale przestrzeni roboczej optymalizując rozłożenie
produktów nawet o dużych rozmiarach. Natomiast wysuwane półki umożliwiają
wygodne i bezpieczne włożenie i wyjęcie wsadu.

4. CZTERY TRYBY PRACY

Dowolność wyboru trybu pracy w zależności od potrzeb. Dostępne 4 tryby: godzinowy,
dobowy, ciągły oraz funkcja opóźnionego startu procesu. Całe sterowanie opiera
się o zasadę: jeden przycisk – jedna funkcja.

5. STABILIZACJA TEMPERATURY

Algorytm ALPI-TEMP sterujący pracą grzałek zapobiega niekontrolowanym wahaniom
temperatury. Zgodność produktu z niemiecką normą DIN 12880:2007 gwarantuje
utrzymanie najwyższych wymagań.

6. UDŹWIG WNĘTRZA PÓŁEK

Maksymalny wsad suszarki to aż 45 kg. Wysokiej jakości stal nierdzewna oraz odpowiedni
profil półek pozwalają na maksymalny załadunek do 15 kg na każdą z półek.
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Suszarki laboratoryjne EASYLINE z obiegiem naturalnym

W standardzie modele EG i ET posiadają funkcjonalności:
••

czujnik otwarcia drzwi - zabezpieczenie przed niekontrolowaną zmianą temperatury po otwarciu drzwi,

••

jeden przycisk jedna funkcja - przyjazny panel sterowania i łatwy dostęp do wszystkich funkcji,

••

monitorowanie

parametrów

-

czas

pracy,

aktualna

i

zadana

temperatura

wyświetlane

są na trzech niezależnych ekranach.
Podstawowe informacje

EG 40

Zakres temperatury ( C)

EG 53

EG 115

50-250

O

Pojemność (L)

33

53

115

Waga (kg)

33

42

64

Maksymalny załadunek (kg)

30

35

45

Maksymalny załadunek na półkę (kg)

8

10

15

2/4

2/4

2/6

+/- 3,5

+/- 3,3

+/- 3,3

Ilość półek (std./maks.)
Efektywność temperaturowa wg DIN 12880
Odchylenia przestrzenne temperatury
od wartości zadanej 150OC
Odchylenia w punkcie od zadanej
temperatury 150OC

+/- 0,4

Czas nagrzewania do temperatury 150OC (min)

36

35

34

Czas powrotu do 150 C po otwarciu drzwi
na 30 sek. (min)

11

12

12

Szerokość (mm)

565

625

685

Wysokość (mm)

524

614

750

Głębokość (mm)

594

632

750

Szerokość (mm)

345

405

463

Wysokość (mm)

319

409

544

Głębokość (mm)

296

335

456

O

Wymiary zewnętrzne

Wymiary wewnętrzne

Wykonanie, materiały i malowanie
Obudowa

Stal DC01, pokryta farbą proszkową
RAL 7035

Wnętrze

Stal nierdzewna 1.4301
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Suszarki laboratoryjne EASYLINE z obiegiem wymuszonym

W standardzie modele EG i ET posiadają funkcjonalności:
••

czujnik otwarcia drzwi - zabezpieczenie przed niekontrolowaną zmianą temperatury po otwarciu drzwi,

••

jeden przycisk jedna funkcja - przyjazny panel sterowania i łatwy dostęp do wszystkich funkcji,

••

monitorowanie

parametrów

-

czas

pracy,

aktualna

i

zadana

temperatura

są na trzech niezależnych ekranach.
Podstawowe informacje

ET 40

Zakres temperatury (OC)

ET 53

ET 115

50-250

Pojemność (L)

33

53

115

Waga (kg)

34

43

65

Maksymalny załadunek (kg)

30

35

45

8

10

15

2/4

2/4

2/6

Odchylenia przestrzenne temperatury
od wartości zadanej 150OC

+/- 2,9

+/- 2,7

+/- 2,7

Odchylenia w punkcie od zadanej
temperatury 150OC

+/- 0,4

+/- 0,3

+/- 0,3

25

26

24

6

7

6

Szerokość (mm)

565

625

685

Wysokość (mm)

524

614

750

Głębokość (mm)

594

632

750

Szerokość (mm)

345

405

463

Wysokość (mm)

319

409

544

Głębokość (mm)

296

335

456

Maksymalny załadunek na półkę (kg)
Ilość półek (std./maks.)
Efektywność temperaturowa wg DIN 12880

Czas nagrzewania do temperatury 150OC (min)
Czas powrotu do 150OC po otwarciu drzwi
na 30 sek. (min)
Wymiary zewnętrzne

Wymiary wewnętrzne

Wykonanie, materiały i malowanie
Obudowa

Stal DC01, pokryta farbą proszkową
RAL 7035

Wnętrze

30

Stal nierdzewna 1.4301
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wyświetlane

Mikery recepturowe
1. KRÓTKI CZAS MIESZANIA
Duża moc silnika daje pewność szybkiego i dokładnego wymieszania składników.
Laboratoryjne testy miksera na nastawie 30% mocy pozwoliły na perfekcyjne
wymieszanie składników mimo iż wcześniej były składowane przez 24 godziny
w lodówce w temperaturze 7O.
2. REGULOWANA SIŁA MIESZANIA

Możliwość ustawienia 10 poziomów prędkości w zakresie od 10% do 100%. Regulowana
siła prędkości pracy mieszadła pozwala farmaceucie na wybór obrotów, które
zagwarantują optymalne wymieszanie składników.

3. LEK PRZYGOTOWANY W POJEMNIKU

Lek przygotowany jest w pojemniku i wydawanym pacjentowi bez konieczności
przekładania go do innego pojemnika. Ruchome dno pojemnika pozwala na precyzyjne
wyciśnięcie maści nawet gdy jest przechowywana w lodówce.

4. TRZY JĘZYKI DO WYBORU

Składając zamówienie na mikser masz możliwość wyboru jednego z trzech języków:
polski, niemiecki lub angielski. Wyświetlane informacje w języku farmaceuty zmiejszają
ryzyko błędnej konfiguracji miksera.

5. FUNKCJA CZOPKARKI

Mikser wyposażony jest w funkcję
o przygotowanie czopków i globulek.

czopkarki,

która

poszerza

możliwości

6. ZMNIEJSZONY POBÓR PRĄDU

Zastosowanie
najnowocześniejszego
silnika
bezszczotkowego
pozowoliło
na zmniejszenie poboru prądu o 39% w modelu PA1000 i 34% w modelu MR1000.
Daje to oszczędności w niskich kosztach energii oraz redukuje gazy cieplarniane.
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Mikser Recepturowy PA1000 - półautomatyczny

Mikser automatyczny – dostępny w wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej.
W modelu PA1000 mieszanie odbywa się z udziałem farmaceuty. Farmaceuta ustawia czas oraz prędkość
obrotów i naciska przycisk „START”, następnie poprzez ruch ręką góra-dół trzymając za pojemnik miesza
maść według własnego uznania.
Wybrane cechy produktu:
••
••
••

krótki czas mieszania dzięki zastosowaniu odpowiednich obrotów i mocy silnika;
lek przygotowany i mieszany w pojemniku wydawanym pacjentowi;
opcja podgrzewania składników przed i podczas mieszania.

Dane produktu:
1. Możliwość ustawienia czasu i prędkości obrotów.
2. Sterowanie w języku polskim lub możliwość zamówienia w wersji językowej angielskiej
lub niemieckiej.
3. Jakość pojemników potwierdzona przez Instytut Leków trzema niezależnymi badaniami: 2564/07,
2565/07, 2566/07.
4. Ruchome dno gwarantuje wygodę w trakcie dozowania i przechowywania.
5. Pełna higieniczność i homogeniczność leku przygotowanego w specjalnym pojemniku.
6. Możliwość zastosowania pojemników standardowych lub sterylnych dla zapewnienia pełnej
aseptyczności.
7. Funkcja czopkarki, która poszerza możliwości miksera o przygotowanie czopków i globulek.
8. Ekologia: produkt przyjazny środowisku dzięki poborowi prądu zmniejszonemu o 39%, co daje
oszczędności w niższych kosztach energii oraz redukuje gazy cieplarniane.
9. Produkt posiada deklarację CE.
Wymiary:
••
••
••
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szerokość podstawy: 24 cm,
długość podstawy: 25,5 cm,
wysokość miksera: 55 cm.
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Mikser Recepturowy MR1000 - automatyczny

Mikser automatyczny – dostępny w wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej.
W modelu MR1000 mieszanie odbywa się bez udziału farmaceuty – farmaceuta ustawia jedynie czas oraz
prędkość obrotów i następnie naciska przycisk „START”, a cały proces odbywa się automatycznie.
Wybrane cechy produktu:
••
••
••

krótki czas mieszania dzięki zastosowaniu odpowiednich obrotów i mocy silnika;
lek przygotowany i mieszany w pojemniku wydawanym pacjentowi;
opcja podgrzewania składników przed i podczas mieszania.

Dane produktu:
1. Możliwość ustawienia czasu i prędkości obrotów.
2. Sterowanie w języku polskim lub możliwość zamówienia w wersji językowej angielskiej lub niemieckiej.
3. Jakość pojemników potwierdzona przez Instytut Leków trzema niezależnymi badaniami: 2564/07,
2565/07, 2566/07.
4. Ruchome dno gwarantuje wygodę w trakcie dozowania i przechowywania.
5. Pełna higieniczność i homogeniczność leku przygotowanego w specjalnym pojemniku.
6. Możliwość zastosowania pojemników standardowych lub sterylnych dla zapewnienia pełnej aseptyczności.
7. Funkcja czopkarki, która poszerza możliwości miksera o przygotowanie czopków i globulek.
8. Ekologia: produkt przyjazny środowisku dzięki poborowi prądu zmniejszonemu o 34%, co daje
oszczędności w niższych kosztach energii oraz redukuje gazy cieplarniane.
9. Produkt posiada deklarację CE.

Wymiary:
••
••
••

szerokość podstawy: 24 cm,
długość podstawy: 25,5 cm,
wysokość miksera: 55 cm.
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Zakład produkcyjny

Siedziba firmy:
ul. Zakładowa 11B, 62-510 Konin, Poland
+48 63 245 90 73, biuro@e-alpina.pl
Magazyn: ul. Zakładowa 11B , 62-510 Konin, budynek Nr 2, brama 3
www.e-alpina.pl

