
 

 

 

 

KOMORY Z POZIOMYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA 

 
 

 
          Komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza służą do prac wymagających 

zabezpieczenia preparatu, szczególnie w aptekach, laboratoriach biologicznych, medycznych, 

farmaceutycznych, instytucjach naukowo-badawczych, a także w przemyśle spożywczym, 

kosmetycznym itp. 

 

 

 

 

 

    

KL - 21 KLHS - 1 
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KOMORY Z POZIOMYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA 
 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

 

 Przepływ powietrza – laminarny poziomy 

 Stabilność przepływu laminarnego dla prędkości 0,45 m/s ± 20% 

 Automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów  przepływu 

 Możliwość ręcznego ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza 

 Alarm dźwiękowy i świetlny nieprawidłowego nawiewu 

 Skuteczność odpylania cząstek 0,3 μm i większych lepsza niż 99,995% 

 Filtr wstępny i filtr HEPA wg Federal Standart nr 209 E oraz H14 wg PN - EN 1822 

 Panel sterowania typu dialogowego w języku polskim 

 Funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (stand-by) 

 Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z  programowanym wyłącznikiem czasowym 

 Blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy bakteriobójczej 

 Sygnalizacja świetlna i akustyczna zakończenia sterylizacji komory lampą bakteriobójczą 

 Licznik czasu pracy komory 

 Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej 

 Wskaźnik prędkości przepływu powietrza 

 Dezynfekcja lampą bakteriobójczą 

 Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 500 lx 

 Płyta robocza wykonana ze stali nierdzewnej 

 Ściany boczne przeszklone  

 Obudowa malowana gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi 

 Poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym  65 dB (A) 

 Deklaracja zgodności CE, komory oznaczone znakiem CE 

 Zasilanie 230V, 50Hz 



 

 

 

 

Parametry charakterystyczne komór: 
 

                                                   KL-21    KLHS-1 
 

- pobór mocy      0,35 kW    0,16 kW 

- masa (ze stojakiem)      255 kg     150 kg 

               

wymiary gabarytowe: 

- szerokość      1290 mm    680 mm 

- głębokość        800 mm    800 mm 

- wysokość (ze stojakiem)    1760 mm              1760 mm 

                

wymiary przestrzeni roboczej: 

- szerokość      1225 mm   618 mm 

- głębokość        465 mm   465 mm 

- wysokość        595 mm   595 mm. 

 
 

   Istnieje możliwość zainstalowania gniazd elektrycznych, przyłącza gazu, sprężonego powietrza itp. 


