
Rukávnikové izolátory ISOSAFE sú bezpečnostné biologické kabinety 

(BSC) III. triedy zabezpečujúce dokonalú ochranu pracovného 
procesu, spracovávaného produktu alebo materiálu pred 

bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho 

prostredia a súčasne absolútnu 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 a 

súčasne kde je nutné chrániť obsluhu pred účinkami látok, s ktorými 

sa v boxoch pracuje (napr. pri práci s cytostatikami a inými druhmi 

liekov, s toxickmi a infekčnými látkami, pri výskumnej a vedeckej 

činnosti a pod.).

Izolátory ISOSAFE sú uzavreté systémy charakterizované stálym 

tlakom v pracovnom priestore (pretlakom alebo podtlakom) a 100 % 

odťahom vzduchu kontaminovaného spracovávanými látkami. Pri 

prevádzke nedochádza ku miešaniu vzduchových okruhov, teda 

nasávaného a odsávaného vzduchu. Pracovný proces je 100 % 

izolovaný od vonkajšieho prostredia a zároveň obsluha neprichádza 

do priameho kontaktu so spracovávanými škodlivými látkami. Práve 
preto ide o najvyšší stupeň ochrany pracovného procesu, 
pracovníkov ako aj životného prostredia.
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IsoSafe
Bezpečnostné biologické kabinety III. triedy - Biologické rukávnikové izolátory
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laminárne a bezpečnostné biologické boxy

ROČNÁ 
ZÁRUKA

ULPA filtre s dlhou životnosťou už v základe

Nadštandardná základná výbava

Univerzálne vďaka pretlakovému alebo podtlakovému módu

Plne automatizovaná prevádzka

Jedno alebo dvojkomorové prevedenie 

Možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov  

Nadštandardné servisné zabezpečenie priamo od výrobcu  

Možnosť prispôsobenia a dovybavenia podľa požiadaviek

Moderný dizajn a najnovšie technológie 

Vysoký stupeň technického spracovania  

Nadštandarná spoľahlivosť

Tichá a úsporná prevádzka

Najvyššia miera bezpečnosti v rámci BSC

100 % odťah bez miešania vzduchových okruhov

Nadštandardne vysoká účinnosť filtrácie

Prémiová kvalita za bezkonkurenčnú cenu

Bezpečnostné biologické izoltároy ISOSAFE



ULPA / HEPAULPA / HEPA ULPA / HEPA

ULPA / HEPA
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Vzduch nasávaný z miestnosti

Čiastočne filtrovaný vzduch (predfiltrom)

Vháňaný prefiltrovaný vzduch (asepti. prostredie, lam. prúdenie)

Vzduchová clona v pracovnom otvore

Odsávaný, pracovávanými látkami kontaminovaný vzduch

Odsávaný prefiltrovaný vzduch

Bezpečnostné biologické boxy ISOSAFE sa vyrábajú v dvoch prevedeniach:

Jednokomorové prevedenie - BSI 120-1D Dvojkomorové prevedenie - BSI 120-2D

•   Mikroprocesorové riadenie s ovládaním prostredníctvom 7 ´´ plnegrafického LCD dotykového displeja umiestneného v spodnej časti čelného krytu.
•   Funkcia zobrazovania prevádzkových parametrov na displeji s akustickým a vizuálnym upozornením na odchýlku od optimálnych hodnôt, prípadne poruchu zariadenia.
•   Funkcia možnosti zobrazovania histórie prevádzkových parametrov na displeji v grafe.
•   Funkcia automatického udržiavania prednastaveného tlaku v pracovnom priestore s akustickou a vizuálnou indikáciou jeho náhleho poklesu.
•   Funkcia automatickej regulácie výkonu ventilátorov v závislosti od intenzity zanesenia filtrov tak aby nedošlo ku narušeniu optimálnych prevádzkových parametrov.
•   Funkcia sledovania a grafického zobrazovania úrovne zanesenia a životnosti filtrov s akustickým a vizuálnym upozornením na krízové hodnoty.
•   Funkcia automatického sledovania servisných intervalov.
•   Dva pracovné módy: PRETLAKOVÝ A PODTLAKOVÝ.
•   Dva prevádzkové režimy v rámci každého módu: PREVÁDZKOVÝ (resp. NORMAL) / ÚSPORNÝ (resp. SAVING).
•   Funkcia automatického uvedenia boxu do úsporného režimu (pri nečinnosti v pracovnom priestore boxu).
•   Funkcia počítania a zobrazovania prevádzkového času pre filtre, zariadenie a UV žiarič.
•   Integrovaný UV žiarič (IP65) s možnosťou časovania jeho prevádzky umiestnený vo vrchnej časti mimo zorného pola.
•   LED osvetlenie pracovného priestoru vo farbe neutrálna biela.
•   Elektrická zásuvka 230V (IP55) v pracovnom priestore (2x).
•   Prúdový chránič pre vyššiu elektrickú bezpečnosť.
•   Predfilter triedy G4 na vstupe predlžujúci životnosť hlavných filtrov.
•   Výškovo nastaviteľný podstavec s možnosťou aretácie vo vyhovujúcej polohe a s odkladacím priestorom v spodnej časti (možnosť prevedenia podstavca aj s 
     elektrickým zdvihom a s pamäťovou funkciou pre viac polôh ovládaným prostredníctvom hlavného ovládača umiestneného na podstavci).
•   Všetky hlavné filtre ako na vstupe tak aj na výstupe v prevedení ULPA tr. U15 s hliníkovým rámom s účinnosťou 99,9995 % pre častice o veľkosti 0,3 µm.
•   Všetky dvere s elektronickým uzamykaním, s grafickou indikáciou ich stavu a s vizuálnym a akustickým upozornením na ich násilné alebo neoprávnené otvorenie, 
     prípadne nedostatočné dovretie.
•   Bočné komory samostatne otvárateľné, oddelené od pracovného priestoru priečkou, vybavené výsuvnými táckami na presun materiálu medzi komorou a pracovným 
     priestorom.
•   Prestupové dvierka medzi komorami a pracovným priestorom s pohodlným otváraním a elektronickým dovieraním. 
•   Možnosť odomykania dverí prostredníctvom LCD displeja alebo tlačidiel umiestnenými na skelete pod bočnými komorami ako aj prostredníctvom tlačidiel priamo v 
     pracovnom priestore.
•   Pracovná doska v antikorovom prevedení s vyšším stupňom chemickej a mechanickej odolnosti, nedelená, odnímateľná pre lepšiu údržbu, matná proti prípadným 
     odleskom.
•   Obloženie pracovného priestoru a laminarizujúcia mriežka celonerezové.
•   Všetky použité sklá bezpečnostné o hrúbke 6 mm, s antibakteriálnou úpravou.
•   Dva ventilátory – nasávací na vytvorenie asepticky čistého prostredia a druhý odsávací na odťah vzduchu z pracovného priestoru.
•   Povrchová úprava zdravotne nezávadnou práškovou farbou v RAL odtieni s minimalizovaním rizika kontaminácie.
•   Povrchová pred úprava skeletu a rizikových častí boxu ochranným nástrekom práškovým základom pre vyšší stupeň antikoróznej ochrany. 
•   Náhradné filtračné vložky na rok prevádzky zadarmo (predfilter a základný uhlíkový filter).

* Podrobnejšie informácie o izoIátoroch ISOSAFE je možno nájsť na webovej stránke www.laminarneboxy.sk alebo v oficálnej brožúre dostupnej na webe. 

ISOSAFE BSI 120-1D

Označenie modelu
Celková 
šírka

Počet komôr
Vonkajší rozmer 
boxu (š x h x v) 

Rozmer pracovného 
priestoru (š x h x v) 

Rozmer pracovnej 
plochy (š x h)

Rozmer vstupného otvoru 
bočných komôr (š x v)

Romer prestupnej 
tácky komory (š x h)

Rozmer prestupného 
otvoru komory (š x v)

ISOSAFE BSI 120-2D

1,86 1 (vstupná a súčasne výstupná) 1860 x 780 x 2115 1130 x 600 x 640 mm 1100 x 500 mm 340 x 530 mm 380 x 310 mm 385 x 216 mm

380 x 310 mm 385 x 216 mm340 x 530 mm1100 x 500 mm2240 x 780 x 2115 1130x 600 x 640 mm2,24 2 (vstupná a výstupná)

Typová rada a rozmery ISOSAFE

Trieda čistoty pracovného priestoru A SL1 EU Guide - GMP; STN EN ISO 14644-1 CLASS 3

Normy a certifikáty ISOSAFE 

Trieda filtrácie 

Použité absolútne filtre 

Prevázkové kritériá BSC

Elektrická bezpečnosť a EMC

Manažment kvality 

ES vyhlásenie o zhode 

STN EN 1822:2002

ULPA tr. U15 s účinnosťou 99,9995 % pre častice o veľkosti 0,3 µm

STN EN 12469

STN EN 61010-1; STN EN 61326-1

ISO 9001:2008 Certified by BUREAU VERITAS

CE

* Izolátory ISOSAFE sú určené do nevýbušného prostredia!
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