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Parametry techniczne: 
 Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

przeznaczona do pracy z materiałem patogennym, oznaczona 
znakiem „BIOHAZARD” 

 2 filtry HEPA (główny i wylotowy) o sprawności 99,999% dla 
cząstek 0,3μm 
wymiary zewnętrzne (maksymalne wymiary): 

MSC Advantage 1.2 – 1,2m:  (głęb. x szer. x wys.) 
795x1300x1520mm 

MSC Advantage 1.8 – 1,8m:  (głęb. x szer. x wys.) 
795x1900x1520mm 

wymiary komory roboczej (minimalne wymiary): 
MSC Advantage 1.2 – 1,2m:  (głęb. x szer. x wys.)  

495x1200x780mm 
MSC Advantage 1.8 – 1,8m:  (głęb. x szer. x wys.) 

495x1800x780mm 

 poziom głośności: 
o MSC Advantage 1.2 – 1,2m:  55 dBA 
o MSC Advantage 1.8 – 1,8m:  57 dBA 

 manualnie przesuwana przednia szyba, odchylona od 
pionu o 10˚ zapewnia doskonała widoczność 

 szyba z funkcją niskiego opuszczania, zapewniająca 
użytkownikowi możliwość wyczyszczenia wewnętrznej 
powierzchni okna bez odchylania go do poziomu 

 pochyły filtr główny tworzący kąt prosty z przednią 

 regulacja wysokości położenia blatu roboczego (regulacja wysokości 
podstawy) – każdy dostosuje komorę do swoich wymagań - opcja 

 lampa UV umieszczona w komorze roboczej po stronie panelu sterowania z 
programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie od 1 minuty do 24 
godzin (skuteczna dezynfekcja 

 sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD pokazującym parametry 
pracy: 
- natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej 
- liczba godzin pracy urządzenia 
- stopień zużycia filtrów 

 panel sterujący umiejscowiony w 
ergonomiczny sposób, pozwalający 
operatorowi odczyt parametrów pracy i 
obsługę komory laminarnej z pozycji 

siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy 



 automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu 
oporu filtrów 

 funkcja „standby” – tryb oczekiwania na pracę (oszczędny tryb pracy 
zachowujący komorę w ciągłej gotowości do pracy) 

 automatyczne obniżenie przepływu o 30% przy całkowitym zamknięciu szyby 
przedniej  - brak konieczności pamiętania o uruchomieniu funkcji standby 

 blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy 
lampy UV 

 przesuwana podpora pod ręce zapobiegająca 
zasłonięciu wlotowych otworów powietrza, 
umożliwiająca zajęcie optymalnej pozycji przy 
komorze 

 zaokrąglone narożniki komory ułatwiające 
utrzymanie w czystości 

 dzielony, autoklawowalny blat wykonany ze stali 
nierdzewnej 

 alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy 

 komora wyposażona w wentylator główny (komora 1.8 posiada dwa 
wentylatory główny) oraz wentylator wylotowy 

 oświetlenie 1200 lux 

 fabrycznie przygotowane 4 otwory na zawory (po dwa na każdej ścianie) 

 dwa gniazda elektryczne 

 znak CE 

 certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez 
niezależny ośrodek certyfikujący 

 Waga 240 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUŻYCIE ENERGII TYLKO 200W 

W TRYBIE PRACY!!! 

 

 

 

 

 


