
KOMORA Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA

PCR 600



Komora nastołowa  z  pionowym laminarnym przepływem powietrza  jest  przeznaczona do

prac  z  materiałem  wymagającym  ochrony  przed  kontaminacją,  nie  stanowiącym  zagrożenia

mikrobiologicznego, np. analizy PCR, jako wyposażenie aptek itp.

Komora chroni produkt przed skażeniem z otoczenia, zanieczyszczeniem krzyżowym. 

Urządzenie zapewnia czystość powietrza klasy M3.5,  ISO5 wg PN-EN ISO 14644-1:2002

(równoważnik klasy 100 wg US Federal Standard 209).

DANE TECHNICZNE

 wymiary gabarytowe:

szerokość   –   643 mm 

głębokość   –   610 mm

wysokość    –   950 mm

 wymiary przestrzeni roboczej: 

szerokość   –   622 mm 

głębokość   –   565 mm

wysokość    –   580 mm

 masa:                                                                            –   44 kg 

WYPOSAŻENIE KOMORY

 podświetlany wyłącznik główny urządzenia

 filtr wstępny klasy G4

 filtr  HEPA 14  klasy,  gwarantujący  skuteczność

filtracji powietrza wewnątrz komory  ≥ 99,999%

dla  cząsteczek  większych  niż  0,3  μm,  przy

prędkości przepływu powietrza 0,3±20% m/s

 licznik czasu pracy filtra, posiadający możliwość

resetu po wymianie filtra

 wentylator  promieniowy,  załączany

automatycznie  po  podniesieniu  pokrywy,  po

zakończeniu  sterylizacji  lub  manualnie  -

przyciskiem,  podświetlanym  w  czasie  pracy

wentylatora



 otwartą lampę UVC 25W (promieniowanie o długości fali 254 nm)

 timer lampy UVC z możliwością nastawienia do 10h pracy lampy, z funkcją resetu zadanego

czasu i sygnalizacją końca sterylizacji oraz licznikiem całkowitego czasu pracy lampy, który

posiada możliwość resetu po wymianie świetlówki UVC

 automatyczny wyłącznik lampy UVC przy podniesieniu pokrywy przedniej obudowy, jako

ochrona przed poparzeniem lampą UVC

 lampę  oświetleniową  LED  8W,  załączaną  ręcznie,  przyciskiem  z  podświetleniem  stanu

załączenia

 dwa gniazda 230V IP44 wewnątrz komory roboczej

 półkę ze stali 304.

Obudowa  komory  wykonana  ze  stali

malowanej farbą proszkową epoksydową.

Płyta  robocza  i  wewnętrzna  ściana  tylna

wykonane ze stali 304, boki i pokrywa przednia ze

szkła  akrylowego  altuglas  grubości  6  mm,

blokującego promieniowanie o długości  fal  poniżej

400 nm.

Pokrywa  przednia  otwierana  na  wysokość

roboczą  220  mm  oraz  na  wysokość  500  mm

umożliwiającą  włożenie  wyższych  przedmiotów  do

komory roboczej.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
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