Komora laminarna BIO130 A2
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 BIO 130 A2 stanowi po³¹czenie najwy¿szej jakoœci materia³ów,
precyzji wykonania oraz przystêpnej ceny.

Zdjêcia produktu

- pionowy , laminarny przep³yw powietrza
- 2 filtry HEPA o wydajnoœci 99,999% dla cz¹stek o œrednicy > 0,3 um
- system sterowania mikroprocesorowy z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym w j. Polskim
- automatyczna kompensacja zu¿ycia filtrów zapewniaj¹ca sta³¹ i bezpieczn¹ szybkoœæ przep³ywu powietrza w komorze
- godzinowy licznik czasu pracy urz¹dzenia i lampy UV
- przep³yw powietrze regulowany od 0,2 - 0,8 m/s
- czytelny i ³atwy w obs³udze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dŸwiêkowa
- cichobie¿ne wentylatory, poziom ha³asu poni¿ej 58 dB
- okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szk³a bez ramy pochylone pod k¹tem
8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z mo¿liwoœci¹ zasuniêcia do koñca - zamkniêcia obszaru roboczego
- blat roboczy dzielony (4 p³yty autoklawialne) lub pe³ny, perforowany - z blachy nierdzewnej
- wnêtrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej
- lampa UV zamocowana na sta³e , umieszczona w górnej przedniej czêœci obszaru roboczego
zabezpieczona przed przypadkowym w³¹czeniem podczas pracy
- oœwietlenie bia³e jarzeniowe min. 1300 lux
- boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pe³ne
- dwa gniazda do pr¹du oraz opcjonalnie zawory do pró¿ni, gazu lub powietrza
- pod³okietnik demontowany
- stela¿ na blokowanych kó³kach
- zasilanie 230V/60 Hz
- pobór pr¹du 450 W

Wyposa¿enie komory
- lampa doœwietlaj¹ca przestrzeñ robocz¹
- lampa bakteriobójcza UV
- gniazda elektryczne na obudowie komory
- opcjonalne przy³¹cze gazu
- podstawa pod komorê laminarn¹

Gwarancja komory laminarnej:
- Gwarancja 36 miesiêcy
- Producent zapewnia pe³en serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny oraz wymianê filtrów.

Atesty komory
- Komora spe³nia wymogi normy PN-EN 12469
- certyfikat niezale¿nej akredytowanej jednostki certyfikuj¹cej
- deklaracja CE producenta
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Komora laminarna BIO130 A2
Dane techniczne
Nominalna szerokoœæ
w mm

1333

Wymiary zewnêtrzne
szerokoœæ/g³êbokoœæ/wysokoœæ w mm

1333 / 790 / 1260

Wymiary wewnêtrzne
szerokoœæ/g³êbokoœæ/wysokoœæ w mm

1266 / 619 / 710

Maksymalna wysokoœæ
ze stela¿em w mm

2050

Powierzchnia przestrzeni roboczej
w m2

0,78

Iloœæ p³yt perforowanych w blacie
w szt.

4 lub 1

Maksymalna wysokoœæ podniesienia szyby podczas pracy
w mm

260

Maksymalna wysokoœæ podniesienia szyby frontowej
w mm

420

Przep³yw powietrza
w m/s

wlot
przestrzeñ robocza

0,53
0,35

Przep³yw powietrza
w m3/h

wlot

552

praca 63%

925

wylot 37%

552

wstêpny

-

g³ówny

1

wylotowy

1

Iloœæ filtrów HEPA
w szt.

Skutecznoœæ filtrów HEPA

> 99,999 % dla MPPS

Poziom g³oœnoœci
w dB

< 58

Intensywnoœæ oœwietlenia
w lux

> 1400

Maksymalny pobór pr¹du
wW

450

Moc lampy bakteriobójczej UV
wW

36

Iloœæ gniazd elektrycznych wewn¹trz komory
standardowo w szt.

2

Panel steruj¹cy
z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym

menu w jêzyku polskim

Zawór gazu
(opcjonalnie)
Konstrukcja
komory

mechaniczny, z przy³¹czem 3/8”
Pod³oga, p³yty robocze, boki i ty³ przestrzeni roboczej

Blacha stalowa AISI 304. Kwasoodporna, galwanizowana

Obudowa zewnêtrzna

Stal 1203, gruboœæ 2 mm, pokryta polistyrenem RAL 7035

Szyba frontowa

Szk³o bezpieczne, gruboœæ 6 mm, pochylone pod k¹tem 8’

Waga urz¹dzenia
w kg

336

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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