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1-DS-typ II – laboratórny digestor

Výbava digestora: 1x pracovná doska podľa výberu, 1x nekorozívna armatúra z  mosadze 
s  epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre výtok studenej vody,  
1x ovládací ventil z  mosadze s  epoxy-polyesterovou povrchovou úpra-
vou pre výtok studenej vody, 1x odtoková vanička v  bočnici digestora 
250x100x100 mm, 1x nekorozívna armatúra z mosadze s epoxy-polyeste-
rovou povrchovou úpravou pre vývod zemného plynu, 1x bezpečnostný 
ovládací ventil z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou pre 
vývod zemného plynu, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x vypínač osvetle-
nia, 1x osvetlenie vnútorného priestoru, 1x vypínač ventilátora, nekorozív-
na vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení, 1x rám čelnej clony 
v antikoróznej úprave, 1x bezpečnostné 2-vrstvové sklo, 1x spodná uzamy-
kateľná skrinka v kontajnerovom prevedení, 1x kovová „H“ podstava s po-
vrchom upraveným technológiou vypaľovaných práškových pigmentov,  
1x signalizácia výšky zdvihu čelnej clony so svetelnou indikáciou prekročenia 
výšky, 1x svetelná indikácia nedostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu,  
1x svetelná indikácia správnej rýchlosti odsávaného vzduchu. V  oboch 
prípadoch bez možnosti ručného vypnutia. 1x akustická signalizácia ne-
dostatočnej rýchlosti odsávaného vzduchu s možnosťou ručného vypnu-
tia, 1x bočný mediálny panel s inštaláciou voda/plyn, 1x bočný mediálny 
panel s  inštaláciou elektrické zásuvky/ovládanie čelnej clony/ovládanie 
ventilátora, 1x elektrický zdvih čelnej clony do výšky určenej normou  
EN 14175, 1x elektrický zdvih čelnej clony nad výšku určenou normou  
EN 14175, 1x elektrické zatváranie čelnej clony, 1x snímač pre automatické 
samozatváranie čelnej clony s nastavením intervalu zatvárania, 1x vypínač 
elektrického obvodu, možnosť manuálneho ovládania čelnej clony

Laboratórny digestor certifikovaný podľa EN 14175.

Typ digestora šírka v mm hĺbka v mm výška v mm 

1-DS, typ II 1250 1000 2260

1-DS, typ II 1250 1000 2500

Laboratórny digestor 1-DS-typ II je možné dodávať aj v  iných rozmeroch podľa požiadavky 
zákazníka.

1-DS-typ II – laboratórny digestor
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