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laminárne a bezpečnostné biologické boxy

EKOSTARFLOWBH
Bezpečnostné biologické kabinety II. triedy (typ B2) BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním
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Laminárne boxy EKOSTAR FLOW v prevedení BIOHAZARD (BH) sú
bezpečnostné biologické kabinety (BSC) II. triedy zabezpečujúce
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ochranu pracovného procesu, spracovávaného produktu alebo
materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z
vonkajšieho prostredia a súčasne ochranu obsluhy pred prípadnými
škodlivými vplyvmi spracovávaných látok.
Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné pracovné operácie
vykonávať v asepticky čistom, resp. bezprašnom prostredí podľa
GMP alebo ISO 14644-1 a súčasne kde je nutné chrániť obsluhu pred
účinkami látok, s ktorými sa v boxoch pracuje.

Zdravotníctve
Veterinárnom lekárstve
Farmácii
Life science
Potravinárstve
Poľno, pôdo a vodohospodárstve
Elektronike
Jemnej mechanike
Optike
Automotive
Špecifických odvetviach priemyslu
ROČNÁ
ZÁRUKA

Moderný dizajn a najnovšie technológie

ULPA filtre s dlhou životnosťou v základe (BASIC a PROFI)

Prémiová kvalita za rozumnú cenu

Bohatá základná výbava

Vysoký stupeň technického spracovania

Dokonale univerzálne vďaka trom prevádzkovým módom

Nadštandarná spoľahlivosť

Tri stupne prevedenia / výbavy

Tichá a úsporná prevádzka

Široká škála rozmerových variantov

Najvyššia miera bezpečnosti v rámci II. triedy

Možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov

100 % odťah bez miešania vzduchových okruhov

Nadštandardné servisné zabezpečenie priamo od výrobcu

Nadštandardne vysoká účinnosť filtrácie

Možnosť prispôsobenia a dovybavenia podľa požiadaviek

Bezpečnostné biologické boxy EKOSTAR FLOW BH sa vyrábajú v troch prevedeniach

BASIC LINE

ECONOMY LINE

PROFI LINE

• Dizajn: economy

• Dizajn: Profi

• Dizajn: Profi

• Bez displeja

• 2,5´´plnegrafický dotykový displej

• 5´´ plnegrafický dotykový displej

• Manuálne riadenie

• Manuálne riadenie

• Mikroprocesorové riadenie

• Ovládanie prostredníctvom kolískových vypínačov s

• Ovládanie prostredníctvom antivandal antikorových

• Ovládanie prostredníctvom dotykového displeja a

vypínačov s farebným podsvietením

podsvietením

hlavného antikorového podsvieteného vypínača

• Za príplatok: Integrovaný UV žiarič

• Integrovaný Uv žiarič

• Integrovaný UV žiarič s časovačom prevádky

• Žiarivkové osvetlenie

• LED osvetlenie s imitáciou denného svetla

• LED osvetlenie s imitáciou denného svetla

• Predpríprava na prívod médií

• Predpríprava na prívod médií

• Predpríprava na prívod médií

• 3 prac. módy: BIOHAZARD / FLOWBOX / EXHAUSTING

• 3 prac. módy: BIOHAZARD / FLOWBOX / EXHAUSTING

• 3 prac. módy: BIOHAZARD / FLOWBOX / EXHAUSTING

• Za príplatok: Elektrické zásuvky

• Elektrické zásuvky v prac. priestore aj na skelete boxu

• Elektrické zásuvky v prac. priestore aj na skelete boxu

• Prúdový chrániť pre vyššiu elektrickú bezpečnosť

• Prúdový chrániť pre vyššiu elektrickú bezpečnosť

• Prúdový chrániť pre vyššiu elektrickú bezpečnosť

• Indikácia zanesenia filtrov

• Indikácia zanesenia filtrov

• Pokročilá indikácia zanesenia filtrov / poruchy boxu

• Za príplatok: Počítadlo prevádzkového času

• Počítadlo prevádzkového času zariadenia a filtrov

• Počítadlo prevádzkového času zariadenia a filtrov

• Predfilter tr. G4 / základný výstupný chemický filter

• Predfilter tr. G4 / základný výstupný chemický filter

• Predfilter tr. G4 / základný výstupný chemický filter

• HEPA filter tr. H14 na vstupe aj na výstupe

• Hliníkový ULPA filter tr. U15 na vstupe aj na výstupe

• Hliníkový ULPA filter tr. U15 na vstupe aj na výstupe

• Vyklápateľné čelné sklo

• Vysúvateľné čelné sklo s mechan. indikáciou polohy

• Vysúvateľné čelné sklo s grafickou indikáciou polohy

• Pracovná doska nedelená, antikorová (AISI304) so

• Pracovná doska nedelená, antikorová (AISI 316L) s

• Pracovná doska nedelená, antikorová (AISI 316L) s

základným stupňom chem. a mechan. odolnosti

vyšším stupňom chemickej a mechanickej odolnosti

vyšším stupňom chemickej a mechanickej odolnosti

• Čelné sklo bezpečnostné s antibakteriálnou úpravou

• Všetky sklá bezpečnostné s antibakteriálnou úpravou

• Všetky sklá bezpečnostné s antibakteriálnou úpravou

• Povrchová úprava vo farbe biela RAL9003, bez

• Povrchová úprava vo farbe biela RAL9003 / modrá

• Povrchová úprava vo farbe biela RAL9003 / modrá

povrchovej predúpravy práškovým základom pre vyššiu

RAL 5015 + predúprava práškovým základom pre

antikoróznu ochranu

vyššiu antikoróznu ochranu

• Za príplatok: Odkladacie priestory pod prac. doskou

RAL 5015 + predúprava práškovým základom pre
vyššiu antikoróznu ochranu

• Odkladacie priestory pod pracovnou doskou

• Odkladacie priestory pod pracovnou doskou

Podrobnejšie informácie o laminárnych boxoch EKOSTAR FLOW je možno nájsť na webovej stránke www.laminarneboxy.sk alebo v oficálnej brožúre dostupnej na webe.
* Rozmery uvedené v tabuľkách sú v poradí: š x h x v
Typová rada a rozmery EKOSTAR FLOW ECONOMY LINE

Normy a certifikáty EKOSTAR FLOW BH

Označenie modelu

Celková šírka

Vonk. rozmer bez podstavca*

Vonk. rozmer s podstavcom*

Rozmer prac. priestoru*

Poznámka

Trieda čistoty pracovného priestoru

A SL1 EU Guide - GMP; STN EN ISO 14644-1 CLASS 3 / CLASS 5

EKOSTAR FLOW BH550 EL

0,55 m

550x700x1160 mm

550x700x1940 mm

470x500x530 mm

bez / s podstavcom

Kód. / Registračné číslo ŠÚKL

28939 / SK-12-0198

EKOSTAR FLOW BH800 EL

0,8 m

800x700x1160 mm

800x700x1940 mm

720x500x530 mm

bez / s podstavcom

Trieda filtrácie

STN EN 1822:2002

EKOSTAR FLOW BH1050 EL

1,05 m

-

1050x750x1920 mm

970x580x560 mm

len s podstavcom

Použité absolútne filtre

HEPA H14 (ECONOMY LINE); ULPA U15 (BASIC LINE, PROFI LINE)

EKOSTAR FLOW BH1300 EL

1,3 m

-

1300x750x1920 mm

1220x580x560 mm

len s podstavcom

Prevázkové kritériá BSC

STN EN 12469

EKOSTAR FLOW BH1550 EL

1,55 m

-

1550x750x1920 mm

1470x580x560 mm

len s podstavcom

Elektrická bezpečnosť a EMC

STN EN 61010-1; STN EN 61326-1

EKOSTAR FLOW BH1800 EL

1,8 m

-

1800x750x1920 mm

1720x580x560 mm

len s podstavcom

Manažment kvality

ISO 9001:2008 Certified by BUREAU VERITAS

ES vyhlásenie o zhode

CE

* Laminárne boxy EKOSTAR FLOW sú určené do nevýbušného prostredia!

Typová rada a rozmery EKOSTAR FLOW BASIC LINE
Označenie modelu

Celková šírka

Vonk. rozmer bez podstavca*

Vonk. rozmer s podstavcom*

Rozmer prac. priestoru*

Poznámka

EKOSTAR FLOW BH550 BL

0,55 m

550x720x1160 mm

550x720x1940 mm

490x490530 mm

bez / s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH800 BL

0,8 m

800x720x1160 mm

800x720x1940 mm

740x490x530 mm

bez / s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1050 BL

1,05 m

-

1050x770x1990 mm

990x610x560 mm

len s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1300 BL

1,3 m

-

1300x770x1990 mm

1240x610x560 mm

len s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1550 BL

1,55 m

-

1550x770x1990 mm

1490x610x560 mm

len s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1800 BL

1,8 m

-

1800x770x1990 mm

1740x610x560 mm

len s podstavcom

ULPA / HEPA

ULPA / HEPA

ULPA / HEPA

Typová rada a rozmery EKOSTAR FLOW PROFI LINE
Označenie modelu

Celková šírka

Vonk. rozmer bez podstavca*

Vonk. rozmer s podstavcom*

Rozmer prac. priestoru*

Poznámka

EKOSTAR FLOW BH550 PL

0,55 m

550x720x1160 mm

550x720x1940 mm

490x490530 mm

bez / s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH800 PL

0,8 m

800x720x1160 mm

800x720x1940 mm

740x490x530 mm

bez / s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1050 PL

1,05 m

-

1050x770x1990 mm

990x610x560 mm

len s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1300 PL

1,3 m

-

1300x770x1990 mm

1240x610x560 mm

len s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1550 PL

1,55 m

-

1550x770x1990 mm

1490x610x560 mm

len s podstavcom

EKOSTAR FLOW BH1800 PL

1,8 m

-

1800x770x1990 mm

1740x610x560 mm

Modely BH550 / BH800

ULPA / HEPA

Vzduch nasávaný z miestnosti
Čiastočne filtrovaný vzduch (predfiltrom)

len s podstavcom

Vháňaný prefiltrovaný vzduch (aseptické prostr, laminárne prúdenie)
Vzduchová clona v pracovnom otvore

Modely BH1050 až BH1800

Odsávaný, pracovávanými látkami kontaminovaný vzduch
Odsávaný prefiltrovaný vzduch
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