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Komora laminarna przeznaczona jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeñ py³owych w badaniach mikrobiologicznych, 

biotechnologicznych i biochemicznych. 

Zapewnia sterylne warunki ochrony materia³u obrabianego od zanieczyszczeñ zewnêtrznych.

Najnowszy model komory laminarnej K1600 stanowi po³¹czenie najwy¿szej jakoœci materia³ów, 

precyzji wykonania oraz przystêpnej ceny. 

Zdjêcia produktu

Przep³yw powietrza

-  laminarny, pionowy

Filtry:

- wstêpny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779

- g³ówny: absolutny HEPA EN 1800, skutecznoœæ filtracji min. 99,999% dla cz¹stek 0,3 µm (¿ywotnoœæ filtra HEPA 3000h)

Sterowanie mikroprocesorowe:

- tryb automatyczny - komora automatycznie wykonuje wszystkie czynnoœci w celu odpowiedniego przygotowania do pracy

    ("przedmuchanie", ustawienie przep³ywu, za³¹czenie lampy jarzeniowej)

- tryb rêczny - u¿ytkownik w ka¿dym momencie mo¿e dowolnie sterowaæ funkcjami komory (przep³yw, lampa jarzeniowa, UV)

  

 Komora posiada  wewnêtrzny system nadzoru informuj¹cy o b³êdach pracy.

Wyposa¿enie komory

Atesty komory

Gwarancja komory laminarnej:

- Gwarancja 24 miesi¹ce

- Producent zapewnia pe³en serwis gwarancyjny 

   i pogwarancyjny oraz wymianê filtrów.

- lampa doœwietlaj¹ca przestrzeñ robocz¹
- lampa bakteriobójcza UV
- gniazda elektryczne na obudowie komory
- licznik czasu pracy komory oraz lampy UV
- blat roboczy ze stali nierdzewnej

- certyfikat niezale¿nej akredytowanej jednostki certyfikuj¹cej 
- deklaracja CE producenta

Komora laminarna K1600

Ka¿da komora posiada indywidualny protokó³ z badania integralnoœci filtrów,

prêdkoœci oraz  przep³ywy powietrza. Badanie wykonuje siê laserowym licznikiem 

cz¹stek, mg³¹ oleju parafinowego oraz anemometrem, wszystkie urz¹dzenia 

pomiarowe posiadaj¹ wa¿ne œwiadectwa kalibracji.
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Dane techniczne 

Nominalna szerokoœæ
w mm

Wymiary zewnêtrzne 
szerokoœæ/g³êbokoœæ/wysokoœæ w mm

Wymiary wewnêtrzne 
szerokoœæ/g³êbokoœæ/wysokoœæ w mm

Maksymalna wysokoœæ
ze stela¿em  w mm (opcja)

Powierzchnia przestrzeni roboczej
2w m

Przep³yw powietrza
w m/s

Iloœæ filtrów HEPA
w szt.

Konstrukcja 
komory

Skutecznoœæ filtrów HEPA

Iloœæ filtrów wstêpnych
w szt.

Poziom g³oœnoœci 
w dB

Intensywnoœæ oœwietlenia
w lux

Maksymalny pobór pr¹du
w W

Moc lampy bakteriobójczej UV
w W

Iloœæ gniazd elektrycznych na obudowie komory
standardowo w szt.

Panel steruj¹cy 
z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym

Waga urz¹dzenia 
w kg

1600

1619 / 633 / 780

1588 / 625 / 500

1980

> 99,997 % dla MPPS

1

< 55

> 1200

500

18

1

menu piktograficzne

127

0,99

wlot          0,53

wstêpny

g³ówny

wylotowy

   -

  1

  -

przestrzeñ robocza          0,35

Blat roboczy

Obudowa zewnêtrzna

Szyby podstawy 

Blacha stalowa AISI 304. Kwasoodporna, galwanizowana

Stal 1203, gruboœæ 2 mm, pokryta polistyrenem RAL 7035

Szk³o bezpieczne, gruboœæ 6 mm

Wersje niestandardowe Stoliki pod komorê

- wyciêcie otworów w podstawie
- zwiêkszenie wysokoœci przestrzeni roboczej do max. 80 cm
- wykonanie przy³¹czy mediów w podstawie komory
- zast¹pienie lampy UV dodatkowym Ÿród³em œwiat³a
- blenda frontowa - czêœciowa lub ca³kowita
- inne wykonanie wg. ¿yczenia Klienta

Proponujemy Pañstwu zakup dedykowanych
podstaw-stolików pod komory.

Podstawy s¹ dopasowane do wymiarów 
i wagi danej komory, a tak¿e spójne
stylistycznie i kolorystycznie.
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