Laminárne boxy EKOSTAR
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boxy: VERTICAL
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FILTER ·�

FLOW V550 BASIC LINE 0,55 m GLASS
FLOW V800 BASIC LINE 0,8 m GLASS
FLOW V1050 BASIC LINE 1,05 m GLASS
FLOW V1300 BASIC LINE 1,3 m GLASS
FLOW V1550 BASIC LINE 1,55 m GLASS
FLOW V1800 BASIC LINE 1,8 m GLASS

Rozmery El<OSTAR FLOW V550:

Vnútorné rozmery boxu (š x h x v): 490 x 500 x 520 mm
Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 550 x 720 x 1170 mm
Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 550 x 720 x 750 mm

Rozmery El<OSTAR FLOW V800
Vnútorné rozmery boxu (š x h x v): 740 x 500 x 520 mm
Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 800 x 720 x 1170 mm
Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 800 x 720 x 750 mm

Rozmery El<OSTAR FLOW V1050:

Vnútorné rozmery boxu (š x h x v): 990 x 600 x 560 mm
Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 1 050 x 770 x 1200 mm
Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 1050 x 770 x 750 mm

Rozmery El<OSTAR FLOW V1300

Vnútorné rozmery boxu (š x h x v): 1240 x 600 x 560 mm
Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 1300 x 770 x 1200 mm
Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 1300 x 770 x 750 mm

Rozmery El<OSTAR FLOW V1550:

Vnútorné rozmery boxu (š x h x v): 1490 x 600 x 560 mm
Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 1550 x 770 x 1200 mm
Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 1550 x 770 x 750 mm

Rozmery El<OSTAR FLOW V1800

Vnútorné rozmery boxu (š x h x v): 1740 x 600 x 560 mm
Vonkajšie rozmery boxu (š x h x v): 1800 x 770 x 1200 mm
Vonkajšie rozmery podstavca (š x h x v): 1800 x 770 x 750 mm

Popis:

Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu zabezpečujúci ochranu spracovávaného produktu pred bakteriologickou alebo
časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia! Tento typ laminárnych boxov nezabezpečuje ochranu obsluhy ani životného
prostredia !
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1x prídavná elektrická zásuvka 230V (IP55) mimo pracovného priestoru
Časovač UV žiariča
Ergonomická opierka rúk
Stolček na nohy
Celonerezové prevedenie boxu
Celonerezové prevedenie boxu + RAL

________________________________________________________________________________________________________________

•

•
•

•

•
•

Kontaktujte nás na www.ites.sk

TELSTAR

Horizontal & Vertical Clean Benches
Model: Aeolus V Vertical Laminar Flow Bench
Telstar Aeolus V séria ponúka pracovný priestor s laminárnym HEPA
filtrovaným vzduchom pre optimálnu ochranu netoxických vzoriek. Rad
Aeolus je navrhnutý a vyrobený tak, aby pracovný priestor spĺňal ISO
14644-1 (Class 5) a GMP (Grade A). Systém vertikálneho laminárneho
prúdenia umožňuje prácu v sterilných podmienkach bez častíc a to
vďaka kontinuálnemu vyplachnutiu pracovnej plochy pomocou
jednosmernému vertikálnemu ultrafiltrovanému prúdeniu vzduchu.
Pretlak vo vnútri skrine zabraňuje prívod znečisteného vzduchu z
okolitého prostredia do pracovnej oblasti.
Aeolus V séria je k dispozícii v nasledujúcich štandardných veľkostiach šírka: 90, 120, 150, 180 cm


ISO 5 sterilný vzduch pre optimálnu ochranu produktov



HEPA / ULPA H14 filter



Hladina hluku <58 dB



Bočné sklá pre pozorovanie a komfortné osvetlenie



K dispozícii kohútiky ako voliteľné príslušenstvo



Zásobník z nerezovej ocele pre chemickú odolnosť, ľahké
čistenie a autoklávovanie



Bezpečnostné sklenené čelné sklo posuvné



Vnútorné osvetlenie poskytuje 900 luxov



Voliteľné programovateľné UV svetlo



Digitálny ovládací panel s veľkým LCD displejom



Trvalé monitorovanie rýchlosti vzduchu s anemometrickým
snímačom



Časovač pre UV svetlo a ventilátor



Alarm LED-ky pre rýchlosť vzduchu, UV žiarenie, zanesenia
filtra



EC motory



LED osvetlenie

Technické špecifikácie
Model
Vonkajšie rozmery
(bez nosného
rámu)
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
(mm)
Hmotnosť (kg)
Spotreba (W)
Osvetlenie (LUX)
Hladina hluku (dB)
(podľa ISO 11201)
Hlavný filter HEPA
H14
Povlak
Pracovný povrch

Aeolus V3
1048x798x1220

Aeolus V4
1353x798x1220

Aeolus V5
1658x798x1220

Aeolus V6
1963x798x1220

925x693x615

1230x693x615

1535x693x615

1840x693x615

140
0.36
112
≥1200

160
0.36
123
≥1500

185
0.36
166
≥1500

210
0.36
188
≥1700

Účinnosť 99,995%, EN 1822 (99,999% D.O.P. test)
Práškové lakovanie založené na polyesterových živiciach
AISI-304
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Štandardná konfigurácia


Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele



2 elektrické zásuvky



LED osvetlenie



EC dúchadlo



Posuvné predné dvere, ručne ovládané



Sledovanie rýchlosti vzduchu pomocou snímača



Vizuálne a akustické alarmy

Voliteľné príslušenstvo


Podporný stojan



Závity (zemný plyn, vákuum, O2, N2 atď.)



UV svetlo



Nerezová tyč s (4 alebo 6) háčikmi



FAT / SAT / IQ / OQ

Model: Aeolus H Horizontal Laminar Flow Bench
Aeolus H séria je navrhnutá a vyrobená tak, aby pracovný priestor
spĺňal ISO 14644-1 (Class 5) a GMP (Grade A).
Aeolus H séria je k dispozícii v nasledujúcich štandardných veľkostiach šírka: 90, 120, 150, 180 cm



Sterilné ISO 5 Aeolus H pre optimálnu ochranu produktu pri
príprave biologických vzoriek alebo prípravkov



Predfilter G3 na minimalizáciu upchatia hlavného filtra



HEPA / ULPA H14 filter



Hlučnosť 58 dB



Sklenené bočné okná umožňujú zobrazenie a poskytujú
pohodlné osvetlenie, okrem 1000 luxov z vnútorného svetla



Leštená pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele



Veľká pracovná plocha s hĺbkou 600 mm



Digitálna ovládacia doska s veľkým LCD displejom
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Monitorovanie rýchlosti kontinuálneho vzduchu pomocou
anemometrického snímača



EC dúchadlá pre najnižšiu spotrebu



Uplynutý časovač pre UV a ventilátor



Alarmové LED diódy pre rýchlosť vzduchu, UV

Technické špecifikácie
Model
Vonkajšie rozmery
(bez nosného rámu)
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
(mm)
Hmotnosť (kg)
Spotreba (W)
Osvetlenie (LUX)
Hladina hluku (dB)
(podľa ISO 11201)
Hlavný filter HEPA
H14
Povlak
Pracovný povrch

Aeolus H3
944x872x1212

Aeolus H4
1249x872x1212

Aeolus H5
1554x872x1212

Aeolus H6
1859x872x1212

925x598x780

1230x598x780

1535x598x780

1840x598x780

106
127
≥ 800

134
177
≥ 800

150
214
≥ 900

171
319
≥ 900

57

58
59
Účinnosť 99,995%, EN 1822 (99,999% D.O.P. test)

60

Práškové lakovanie založené na polyesterových živiciach
AISI-304

Štandardná konfigurácia


Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele



2 elektrické zásuvky



LED osvetlenie



EC dúchadla



Sledovanie rýchlosti vzduchu pomocou snímača



Vizuálne a akustické alarmy

Voliteľné príslušenstvo


Podporný stojan



Závity (zemný plyn, vákuum, O2, N2 atď.)



UV svetlo



Nerezová tyč s (4 alebo 6) háčikmi



FAT / SAT / IQ / OQ

www.ites.sk

Model: Mini V/PCR Vertical Laminar Flow Bench
Vertikálny Mini V/PCR je malý šikovný laminárny box vhodný do
každého laboratória. Jednotka poskytuje kvalitu vzduchu ISO 5 na
ochranu produktu a štandardne je vybavená UV detektorom na
narušenie oligonukleotidov, aby sa zabránilo kontaminácii pri
vykonávaní PCR.
•

Sterilný vzduch ISO 5.

•

100% spád pre optimálnu ochranu produktu

•

85% predfilter ASHRAE je ľahko prístupný na bočnej strane
jednotky

•

HEPA / ULPA H14 filter, 99,999% (DOP) trieda 10

•

Hladina hluku <56 dB

•

EC motor s nízkou spotrebou

•

Vnútorné osvetlenie 550 lux, biele steny z polyesteru

•

UV žiarenie ako štandard

•

Káblová elektrická zásuvka ako štandard

•

Závitniky sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo

•

Digitálna ovládacia doska s veľkým LCD displejom

•

Programovanie kontinuálnej rýchlosti vzduchu

•

Časovač pre UV a ventilátor

•

LED diódy alarmu pre rýchlosť vzduchu, UV, zablokovanie filtra

•

Šírka: 670 mm; Hĺbka: 520 mm; Výška: 1125 mm

Voliteľné príslušenstvo
•

Podporná tabuľka

•

Vákuové a plynové kohútiky

•

Filtrovanie upchatia filtra

•

Bezpečnostný uzáver predného otvoru

•

Podpora pipiet

Extrakčné kabinety
Model: NEG Séria (kabinety na extrakciu práškov)
Extrakčné kabinety extrahujú okolitý vzduch z prostredia do pracovného
priestoru skrine. Filter HEPA na zadnej strane pracovnej plochy filtruje
odsávaný vzduch. To zaručuje optimálnu ochranu pre obsluhu a životné
prostredie počas činností, ktoré uvoľňujú škodlivé častice do vzduchu.
Séria NEG je rad práškových extrakčných skríň určených pre aplikácie
ako práškové váhy v (nemocničných) lekárňach a plnenie práškových
kontajnerov vo farmaceutickom priemysle, biotechnológii, lekárňach,
nemocničných a univerzitných laboratóriách a elektronických
laboratóriách.
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Séria NEG zabezpečuje ochranu pre obsluhu a životné prostredie počas
činností, ktoré uvoľňujú škodlivé častice (napr. prášky) vo vzduchu.
V lekárňach a iných miestnostiach s obmedzeným priestorom je
navrhnutá sada NEG AP. Táto séria je založená na sérii NEG, len s
mierne menšími rozmermi.
Obe zariadenia NEG a NEG AP sú dostupné s pracovnou doskou a bez
nej. Skrinky bez pracovných dosiek je možné použiť v kombinácii s
vážiacim kameňom.
Princíp série NEG je založený na HEPA filtrácii odsávaného vzduchu.
Okolitý vzduch sa odvádza z prostredia do pracovného priestoru
kabinetu. Filter HEPA na zadnej strane pracovnej plochy filtruje
extrahovaný vzduch, aby sa zabezpečilo, že sa do prostredia operátora
neuvoľnia škodlivé častice (napríklad prášky).
•

Energeticky úsporné ventilátory ES

•

Nízka hladina zvuku

•

HEPA filter H14 (účinnosť 99,995% MPPS)

•

Predfilter G3 (účinnosť 80 - 90% Am)

•

HEPA - a predfilter je ľahko vymeniteľný

•

Jednoduchá obsluha cez prednú časť skrine

•

Zapnutie/vypnutie

•

Kroková kontrola rýchlosti (0-100%)

•

Tvrdené bočné okná z bezpečnostného skla

•

Laminátové teleso

•

Predfilter umiestnený pred filtrom HEPA, čím sa predlžuje
životnosť filtra HEPA

•

K dispozícii s pracovnou doskou alebo bez nej. Skrinka bez
pracovnej dosky sa môže použiť v kombinácii s vážiacim
kameňom

•

Skrinka môže byť pripojená k odsávaciemu systému

•

Ventilátor je bez kontaminácie, pretože je umiestnený za HEPA a
predfiltrom

•

HEPA filter a povrch pred filtrom pokrývajú kompletnú pracovnú
plochu a zabezpečujú optimálne odsávanie vzduchu

•

Hladký interiér pre efektívne a jednoduché čistenie

•

Štandardné dostupné veľkosti:

•

Séria NEG: šírky 60, 90, 120, 150 a 180 cm

•

Séria NEG AP: Typ 2AP a typ 3AP

Technické špecifikácie NEG
Model
s pracovnou doskou
bez pracovnej dosky
Vonkajšie rozmery
(bez nosného rámu)
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
(mm)
Výška s nosným rámom
(mm)

NEG 2
P0530260
P0531260
680 x 750 x
1000

NEG 3
P0530360
P0531360
985 x 750 x
1000

NEG 4
P0530460
P0531460
1290 x 750 x
1000

NEG 5
P0530560
P0531560
1595 x 750 x
1000

NEG 6
P0530660
P0531660
1900 x 750 x
1000

580 x 450 x
605
1775

885 x 450 x
605
1775

1190 x 450 x
605
1775

1495 x 450 x
605
1775

1800 x 450 x
605
1775
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Rýchlosť prúdenia
vzduchu (m/s)
Spotreba (W)
Osvetlenie (LUX)
Predfilter (EN 779)
HEPA filter (EN 1822)
Štandardy
2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC
EN 61010-01

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

40

60

80

100

120

G3

G3

G3

G3

G3
HEPA 14
Áno
Áno
Áno
Áno

Technické špecifikácie NEG AP
Model
s pracovnou doskou
bez pracovnej dosky
Vonkajšie rozmery
(bez nosného rámu)
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
(mm)
Výška s nosným rámom
(mm)
Horizontálna rýchlosť (m/s)
Spotreba (W)

NEG 2 AP
P0529260
P0529261
690 x 620 x 800

NEG 3 AP
P0529360
P0529361
995 x 620 x 800

627 x 370 x 470

957 x 370 x 470

1775

1775

0,45
30

0,45
30

Voliteľné príslušenstvo
•

Podporný rám (pevný / elektrický nastaviteľný)

•

FL svetlo

•

elektrická zásuvka (y)

•

Analógový manometer

•

Prechod z výfuku

•

FAT / SAT / IQ / OQ

NEG

NEG AP
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Biological Safety Cabinets (Class II)
Bio II Advance
Bio II Advance bol vyvinutý tak, aby maximalizoval pohodlie a
bezpečnosť pre užívateľa, pričom minimalizoval rozmery skrine.
Inovatívny a elegantný dizajn Bio II Advance poskytuje vysoký výkon
vyžadujúci minimálny priestor.
V súčasnosti má väčšina laboratórií nízke stropy a priestor, ktorý musí
byť zdieľaný s rastúcim sortimentom zariadení. So zreteľom na túto
situáciu spoločnosť Telstar prehodnotila návrh biologickej bezpečnosti
kabinetu a zamerala úsilie na optimalizáciu jadra skrine, kde sú
umiestnené filtre, ventilátory a elektronika. Výsledkom sú kompaktné
rozmery a obrovské zlepšenia efektívnosti prietoku vzduchu. Znížené
vzduchové cesty v komore spolu s mikroprocesorovým riadením udržujú
konštantný prúd vzduchu pri normálnom zaťažení filtra, vyhýbajú sa
zbytočnej energii, znižujú teplo skrine a zvyšujú životnosť filtra.

Bio II Advance je navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšie vlastnosti pre
biologickú bezpečnostnú skriňu triedy II a ponúka praktickú ergonómiu,
tiché pracovné podmienky, jednoduché čistenie, nižšiu spotrebu energie
a jednoduchú údržbu a údržbu.

•

Inovatívne a originálne posuvné okno

•

Sklopné predné okná

•

Zaoblené hrany a hladké povrchy bez akýchkoľvek skrutiek alebo
matiek

•

Veľká, leštená a rozdelená pracovná plocha s odnímateľnými
zásobníkmi

•

Display nepretržite indikuje stav skrinky prostredníctvom vizuálne
jednoduchého medzinárodného kódu.

•

Režim

•

Inovatívny a jedinečný systém 4F (Fast, Friendly and eFFicient)
je patentovaný systém Telstar pre výmenu filtra. Filtre sú ľahko
prístupné z prednej časti skrine a pomocou jedinečného
zariadenia na rýchle upínanie / odopínanie sa čas potrebný na
výmenu filtrov skracuje na päť minút.

•

Široká, ergonomicky integrovaná zakrivená opierka na ruky

•

Šikmé okno 10 ° zlepšuje ergonómiu a umožňuje pracovnú
pozíciu bez únavy.

•

Nastaviteľné stojany sú k dispozícii s elektrickým alebo
manuálnym nastavením pre pohodlné nastavenie pracovnej
polohy.

•

Predné okná plne utesnené odolným silikónovým tesnením
zabraňujú vystaveniu používateľov úniku agresívnych látok
vzorku z okolitého znečistenia a udržiavajú čistotu vnútorného
povrchu okna.

•

Automatické riadenie mikroprocesorom nepretržite zaručuje
správnu rýchlosť vzduchu a tým minimalizuje spotrebu energie a
šum.
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Technické špecifikácie
Model
Vonkajšie rozmery
(bez nosného rámu)
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
(mm)
Hmotnosť (kg)
Laminar flow speed
/ laminar flow rate
m/s m³/h
Osvetlenie (LUX)
Hladina hluku (dB)
HEPA filter
Kvalita vzduchu

Bio II Advance 3
1049x759x1260

Bio II Advance 4
1354x759x1260

Bio II Advance 6
1964x759x1260

954x605x587

1259x605x587

1869x605x587

180
0.35 / 669

200
0.35 / 882

280
0.35 / 1310

≥1000
< 58
H14

≥ 1000
< 58
H14
ISO 4 podľa ISO CD 14644-1

≥ 1000
< 58
H14

Voliteľné príslušenstvo
•

Podporné tabuľky (k dispozícii v rôznych možnostiach)

•

Jednosmerný ventil

•

Ďalší filter s aktívnym uhlím pri odsávaní na zachytávanie vôní
alebo chemických látok

•

Pripojenie typu baldachýn pre bezpečnú nasmerovanú extrakciu

•

Formalínový odparovač na dekontamináciu

•

Formalínový odparovač s neutralizáciou na dekontamináciu

•

Jednodielny pracovný tanier

•

Programovateľné ultrafialové svetlo

•

Servisné súpravy závitov (N2, vzduch, plyn, vákuum ...)

•

Dvojitý filter HEPA v odsávaní na zvýšenie bezpečnosti, keď
jednotka vypúšťa vzduch do laboratória (podľa normy BS 5726).

BioVanguard Class II/BioVanguard B
BioVanguard je kabinet triedy II (typ A2) určený na mikrobiologické
výskumy s biologickými reagentmi (napr. baktérie, vírusy atď.) a
alergénmi (úrovne biologickej bezpečnosti 1, 2 a 3).
Séria BioVanguard je najnovšia ponuka vysokokvalitných biologických
bezpečnostných kabinetov triedy II, zabezpečuje najvyššiu úroveň
ochrany pre obsluhu, produkt a životné prostredie a minimalizuje riziká
súvisiace s prácou s reagentmi priradenými k úrovniam biologickej
bezpečnosti 1, 2 a 3.
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Táto séria bola navrhnutá podľa najvyšších štandardov kvality,
biologickej bezpečnosti, spoľahlivosti, ergonómie a použiteľnosti a spĺňa
najnovšie požiadavky zákazníka, ako je nízka spotreba energie a nízka
hladina zvuku.
BioVanguard B je kabinet triedy II (typ A2) navrhnutý pre vysoko
rizikové mikrobiologické a vysoko toxické aplikácie, ako je výroba
cytotoxických liekov (úrovne biologickej bezpečnosti 1, 2 a 3).
BioVanguard B je vybavený ďalšími filtrami HEPA v tvare písmena V pod
pracovným povrchom, ktoré filtrujú vstupný vzduch a udržujú vnútornú
konštrukciu skrinky bez kontaminácie, a preto zaisťujú najvyššiu
bezpečnosť pri aplikáciách s vysokým rizikom.
Bezpečnostné normy
Séria BioVanguard je navrhnutá a vyrobená podľa medzinárodných
štandardov biologickej bezpečnosti EN12469: II. Trieda, NSF49: trieda II
typ A2, JIS K 3800: trieda II typ A2. Pracovná plocha je klasifikovaná ako
ISO 14644-1: Trieda 5, GMP Príloha 1: Trieda A a PIC. BioVanguard B
je tiež navrhnutý a vyrobený podľa DIN 12980: Trieda II.

Technické špecifikácie BioVanguard
Model

BioVanguard 3

BioVanguard 4

BioVanguard 5

BioVanguard 6

Manuálne okno/Telstar
package (TP)
Elektrické okno /Telstar
package (TP)
Manuálne okno / Štandard

H301001TP

H401001TP

H501001TP

H601001TP

-

H401003TP

H501003TP

H601003TP

H301001

H401001

H501001

H601001

Elektrické okno / Štandard

-

H401003

H501003

H601003

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
Š x H x V (mm)
Výška s podporným rámom
(mm)
Otvor H (mm)

1072 x 794 x
1602
875 x 550 x 744

1374 x 794 x
1602
1180 x 550 x 744

1679 x 794 x
1602
1485 x 550 x 744

2267 / 2367

2267 2367

2267 / 2367

1984 x 794 x
1602
1790 x 550 x
744
2267 / 2367

175 / 330

175 / 330

175 / 330

175 / 330

Hmotnosť (kg)

200

215

275

300

Odsávacie pripojenie Ø (mm)

250

250

250

250

Spádová rýchlosť (m/s)

0,36

0,36

0,36

0,36

Spotreba energie (W)

135

156

199

271

Intenzita svetla (lux)

950

1150

800

1350

Elektr. pripojenie (V)/(Hz)

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Predfilter (EN 779)

G3

G3

G3

G3

Spádový HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

H14

H14

Odsávací HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

H14

H14
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Technické špecifikácie BioVanguard B
Model
Manuálne okno/Telstar
package (TP)
Elektrické okno/Telstar
package (TP)
Manuálne okno / Štandard

BioVanguard B
4
H411001TP

BioVanguard B
6
H611001TP

H411003TP

H611003TP

H411001

H611001

Elektrické okno / Štandard

H411003

H611003

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
Š x H x V (mm)
Výška s podporným rámom
(mm)
Otvor H (mm)

1374 x 794 x
2262
1180 x 550 x 744

1984 x 794 x
2262
1790 x 550 x 744

2267 / 2367

2267 / 2367

175 / 330

175 / 330

Hmotnosť (kg)

270

400

Odsávacie pripojenie Ø (mm)

250

250

Spádová rýchlosť (m/s)

0,36

0,36

Spotreba energie (W)

196

340

Intenzita svetla (lux)

1150

1350

Elektr. pripojenie (V)/(Hz)

230 / 50

230 / 50

Predfilter (EN 779)

G3

G3

Spádový HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

Odsávací HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

1. HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

Séria BioVanguard je k dispozícii s manuálnym alebo elektrickým
predným oknom.
Štandardná konfigurácia
Séria BioVanguard je štandardne vybavená:
•

Vonkajší povrch epoxidovej vrstvy

•

Interiér z nehrdzavejúcej ocele

•

Pracovná doska z nerezovej ocele

•

Predfilter a odkvapkávač

•

2 x elektrická zásuvka

Konfigurácia balíka Telstar
Konfigurácia Telstar Package (TP) tiež zahŕňa:
•

1 x plyn

•

1 x vákuum

•

1 x UV svetlo
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Možnosti

*

•

Elektrické okno

•

Elektrické zásuvky *

•

Závity (zemný plyn **, vákuum **, O2, N2, atď)

•

UV svetlo **

•

Dekontaminačné pripojenie

•

Prechod z odsávania

•

Dvojitý odsávací filter HEPA

•

Box dátového pripojenia (USB, atď.)

•

Napájaný monitor

•

FAT / SAT / IQ / OQ

•

atď.

2 x Elektrická zásuvka v konfigurácii Štandard a Telstar Package (TP)

** Zahrnuté v konfigurácii Telstar Package (TP)

Doplnky
•

Podporný rám (pevný / elektrický nastaviteľný / kompatibilný s
GMP)

•

Segmentovaná pracovná doska

•

Dekontaminačná súprava

•

Náprstok

•

ventil proti odvzdušňovaniu

•

atď.

3. EF/B2
Telstar EF / B Biologický bezpečnostný kabinet triedy II, typ B2 so 100%
odsávaním a 0% recirkuláciou.
Typ B2 Bezpečnostné kabinety podľa NSF 49 zabezpečujú ochranu
osôb, výrobkov a životného prostredia pred nebezpečnými
mikroorganizmami, ktoré vyžadujú úroveň biologickej bezpečnosti BSL1, BSL-2 a BSL-3. Počas prevádzky prechádza priestorový vzduch do
hornej časti skrine a cez prívodný filter HEPA, ktorý zabezpečuje
laminárny prúd vzduchu do pracovnej komory. Kontaminovaný vzduch
sa tiež vtiahne do filtra HEPA-14 umiestneného na pracovnej ploche
pred tým, ako sa vyčerpá. Špeciálny výfukový systém a diaľkové
odsávanie vyčerpávajú 100% filtrovaného vzduchu zo skrinky. Pretože
žiadny vzduch nie je recirkulovaný, tieto bio-bezpečnostné skrine sú
vhodné na to, keď užívateľ pracuje s toxickými a prchavými chemickými
látkami.
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Technické špecifikácie
Model

EF/B TE 4

EF/B TE 6

EF TE 4

EF TE 6

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
Š x H x V (mm)
Výška s podporným rámom
(mm)
Hmotnosť (kg)

1333 x 842 x
2206
1190 x 605x 725

1943 x 842 x
2406
1800 x 605 x 725

1333 x 842 x
1566
1190 x 605 x 725

1943 x 842 x
1766
1800 x 605 x 725

2218

2426

2218

2426

300

380

245

305

Odsávacie pripojenie Ø (mm)

315

355

315

355

Odsávací prietok (m3/h)

1400 [2]

2100 [3]

1400 [2]

2100 [3]

Intenzita svetla (lux)

> 800

> 800

> 800

> 800

Hladina zvuku (dB)

57

57

57

57

Elektr. pripojenie (V)/(Hz)

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Predfilter (EN 779)

G3 (2x)

G3 (2x)

G3 (1x)

G3 (1x)

Spádový HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

H14

H14

1. odsávací HEPA filter (EN
1822)
ŠTANDARD (stavať podľa)

H14

H14

-

-

NSF 49

áno

áno

áno

áno

CE 2006/42/EC

áno

áno

áno

áno

CE 2006/95/EC

áno

áno

áno

áno

EMC 2004/108/EC

áno

áno

áno

áno

Možnosti
•

Elektrické zásuvky

•

Závity (zemný plyn, vákuum, O2, N2 atď.)

•

UV svetlo

•

Dekontaminačné pripojenie

•

Box dátového pripojenia (USB, atď.)

•

Napájaný monitor

•

FAT / SAT / IQ / OQ

•

atď.

Doplnky
•

Podporný rámček (kompatibilný s pevným / GMP)

•

Segmentovaná pracovná doska

•

Dekontaminačná súprava

•

Ventil proti odvzdušňovaniu

•

atď.
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3. EuroFlow Séria – Typ EF/B
Typ EF série EuroFlow je kabinet triedy II (typ A2) určený na
mikrobiologické výskumy s biologickými reagentmi (napr. baktérie, vírusy
atď.) a alergénmi (biologická bezpečnosť úrovne 1, 2 a 3).
Telstar Clean Air Séria EuroFlow, náš najvyšší sortiment
vysokokvalitných biologických bezpečnostných kabinetov triedy II,
zabezpečuje najvyššiu úroveň ochrany pre obsluhu, produkt a životné
prostredie a minimalizuje riziká vyplývajúce z práce s reagentmi
priradenými k úrovniam biologickej bezpečnosti 1, 2 a 3.
Typ EF / B série EuroFlow je kabinet triedy II (typ A2) navrhnutý pre
vysoko rizikové mikrobiologické a vysoko toxické aplikácie, ako je výroba
cytotoxických liekov (úrovne biologickej bezpečnosti 1, 2 a 3). Okrem
toho sú kabinety typu EF / B navrhnuté a vyrábané podľa DIN 12980
(trieda II).
Táto séria bola navrhnutá podľa najvyšších štandardov kvality,
biologickej bezpečnosti, spoľahlivosti, ergonómie a použiteľnosti.
Bezpečnostné normy
Séria EuroFlow je navrhnutá a vyrobená podľa medzinárodných
štandardov biologickej bezpečnosti EN12469 (trieda II), NSF49 (trieda II
typ A2) a JIS K 3800 (trieda II typ A2). Séria EuroFlow je plne
certifikovaná spoločnosťou TüV Nord v súlade s normou EN 12469.
Pracovná oblasť je klasifikovaná ako ISO 14644-1 (trieda 5) a GMP
príloha 1 (trieda A).
Typ EF zabezpečuje ochranu prístroja prítokom, ochranu produktu
pomocou laminárneho spádového vzduchu filtrovaného HEPA v
pracovnom priestore (30% odsávanie, 70% recirkulácie) a ochrana
životného prostredia HEPA odfiltrovaným odvádzaným vzduchom.
Typ EF / B je vybavený ďalšími filtrami HEPA v tvare písmena V pod
pracovným povrchom, ktoré filtrujú vstupný vzduch a udržujú vnútornú
konštrukciu kabinetu bez kontaminácie, a preto zabezpečujú najvyššiu
bezpečnosť pri aplikáciách s vysokým rizikom.
Technické špecifikácie EF
Model

EF 4

EF 5

EF 6

Epoxidovaný povrch exteriéru

P0301104ARN

P0301105ARN

P0301106ARN

Exteriér z nehrdzavejúcej ocele

P0301204AN

P0301205AN

P0301206AN

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
Š x H x V (mm)
Výška s podporným rámom (mm)

1333 x 844 x
1552
1190 x 605 x 725

1638 x 844 x
1552
1495 x 605 x 725

1943 x 844 x
1552
1800 x 605 x 725

2197 / 2297

2197 / 2297

2197 / 2297

Otvor H (mm)

165 / 350

165 / 350

165 / 350

Hmotnosť (kg)

255

275

315

Odsávacia prípojka Ø (mm)

250

250

250

Spádová rýchlosť (m/s)

0,36

0,36

0,36

Spotreba energie (stand-by
mode) (W)
Spotreba energie (work mode)
(W)

203

374

519

407

512

618
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Intenzita svetla (lux)

1000

1100

1550

Elektr. prípojenie (V)/(Hz)

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Predfilter (EN 779)

G3

G3

G3

Spádový HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

H14

Odsávací HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

H14

Model

EF/B 4

EF/B 6

Epoxidovaný povrch exteriéru

P0302104RN

P0301206RN

Exteriér z nehrdzavejúcej ocele

P0302204N

P0302206N

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Vnútorné rozmery
Š x H x V (mm)
Výška s podporným rámom (mm)

1333 x 844 x
2202
1190 x 605 x 725

1943 x 844 x
2202
1800 x 605 x 725

2197 / 2297

2197 / 2297

Otvor H (mm)

165 / 350

165 / 350

Hmotnosť (kg)

300

380

Odsávacia prípojka Ø (mm)

250

250

Spádová rýchlosť (m/s)

0,36

0,36

Spotreba energie (stand-by
mode) (W)
Spotreba energie (work mode)
(W)
Intenzita svetla (lux)

520

599

619

715

1000

1550

Elektr. prípojenie (V)/(Hz)

230 / 50

230 / 50

Predfilter (EN 779)

G3

G3

Spádový HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

Odsávací HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

1st HEPA filter (EN 1822)

H14

H14

Technické špecifikácie EF/B

Štandardná konfigurácia:
Typ EF je štandardne vybavený:
•

Vonkajší povrch epoxidovej vrstvy

•

Interiér z nehrdzavejúcej ocele

•

Pracovná doska z nerezovej ocele

Typ EF / B je navyše vybavený
•

HEPA filter (H14)

•

Predfilter a odkvapkávač

www.ites.sk

Možnosti:
•

Elektrické zásuvky

•

Závity (zemný plyn, vákuum, O2, N2 atď.)

•

UV svetlo

•

Dekontaminačné pripojenie

•

Prechod z odsávania

•

Dvojitý odsávací filter HEPA

•

Box dátového pripojenia (USB, atď.)

•

Napájaný monitor

•

FAT / SAT / IQ / OQ

•

atď.

Doplnky:
•

Podporný rám (pevný / elektrický nastaviteľný / kompatibilný s
GMP)

•

Segmentovaná pracovná doska

•

Dekontaminačná súprava

•

Prstenec

•

Ventil proti odvzdušňovaniu

•

atď.

EKOSTAR
1. Model: EKOSTAR FLOW - HF-H
Aseptický box EKOSTAR FLOW - HF-H je určený pre manipuláciu s
liekmi v prostredí zabraňujúcom ich biologickú kontamináciu a
kontamináciu prachovými časticami. V prevedení ako prenosný stolový
minibox s horizontálnym prúdením vzduchu a požadovanou čistotou
pracovného priestoru pre prípravu liekov podľa US FS 209 E trieda 100
STN EN 146 44-1 tr.5. Pracovná plocha ako aj vstupná mriežka boxu sú
vyrobené z antikorózneho materiálu, kryt pracovného priestoru je z
organického skla. Aseptický box je vybavený absolútnym filtrom HEPA.
Aseptický box je schválený v zmysle zákona SNR č. 419/1991 MZ SR
pre výrobu a používanie v zdravotníckych zariadeniach, v súlade s
nariadením vlády SR č. 572/2001. Po dohode je možnosť výroby
atypického rozmeru.
Technické špecifikácie
Rozmery celkové

520x600x650 mm

Rozmery pracovného priestoru

446x319x430 mm

Hmotnosť

31 kg

Napätie sieťové

230v/50hz

Príkon

120 w

Maximálny prúd

0,53 A

Krytie živých častí

IP 20

Bezpečnostná trieda prístroja

1

Typ / zaradenie

Laminárny box I. triedy s horizontálnym prúdením vzduchu

Trieda čistoty prac. priestoru

A podľa PICWHO, 100 podľa US FS 209 E, STN EN 146 44-1
tr.5

www.ites.sk

Objem prac. priestoru boxu

61 litrov

Prevádzková hlučnosť

59 dB/A/

Prúdenie vzduchu v prac.priestore

0,45 ± 0,1 mm/s

Počet mikroorganizmov v prac.
priestore
Počet častíc < 0,5 µm v prac. priestore

0 max
100 častíc / cf

Počet častíc < 5 µm v prac. priestore

0 častíc / cf

Defektoskopia boxu

tesný bez defektov

Netesnosť filtra a plášťa

max. 0,01% vstupnej koncentrácie

2. Model: EKOSTAR FLOW - HF-V
Aseptický box EKOSTAR FLOW - HF-V s vertikálnym prúdením je
určený pre manipuláciu s liekmi v prostredí zabraňujúcom ich biologickú
kontamináciu prachovými časticami. V prevedení ako prenosný
aseptický box s vertikálnym prúdením vzduchu a požadovanou čistotou
pracovného priestoru slúži pre prípravu liekov v prostredí A podľa STN
EN ISO 14644-1 tr.5. Pracovná plocha je vyrobená z antikorózneho
perforovaného materiálu., cez ktorý odchádza prefiltrovaný vzduch. Časť
tohto vzduchu odchádza aj cez manipulačný otvor, čím je zamedzená
kontaminácia spracovaného produktu. Po dohode je možnosť výroby
atypického rozmeru.

Technické špecifikácie
Rozmery celkové

480x460x920 mm

Rozmery pracovného priestoru

440x420x500 mm

Hmotnosť

31 kg

Napätie sieťové

230v/50hz

Príkon

120 w

Maximálny prúd

0,53 A

Krytie živých častí

IP 20

Bezpečnostná trieda prístroja

1

Typ / zaradenie

Laminárny box I. triedy s vertikálnym prúdením vzduchu

Trieda čistoty prac. priestoru

A podľa PICWHO, 100 podľa US FS 209 E, STN EN ISO 146 44-1 tr.5
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3. Model: EKOSTAR FLOW - HF – BH
Aseptický box EKOSTAR FLOW BIOHAZARD je určený na aseptickú
laboratórnu prácu s chemickými alebo bakteriologickými látkami
Zabezpečuje ochranu pracovného procesu pred účinkami znečisteného
ovzdušia a ochranu pracovníkov pred škodlivými účinkami pracovného
procesu a všade tam, kde je nutné izolovať pracovný proces Od
vonkajšieho prostredia Čistota vzduchu v pracovnom priestore
zodpovedá triede 100 podľa Federálnej normy USA 209 d ako norme
STN EN ISO 146 44-1 tr.5. Aseptický box EKOSTAR FLOW
BIOHAZARD môže pracovať v týchto alternatívach:
1 BIOHAZARD aseptický box s vertikálnym prúdením a spodným
odsávaním vzduchu z pracovného stola cez chemicky filter s vývodom
mimo miestnosť alebo s možnosťou napojenia na centrálne odsávanie
2 VÁŽENIE látok na analytických váhach v čistom prostredí umožňuje
konštrukcia aseptického boxu v pracovnom priestore bez ovplyvnenia
výsledku váženia

3 DIGESTOR umožňuje pracú so škodlivými látkami v pracovnom
priestore stola so spodným odsávaním vzduchu vrátane filtrácie
odsávaného vzduchu cez chemicky filter a vývodom mimo miestnosť
Po dohode je možnosť výroby atypického rozmeru.
Technické špecifikácie
Rozmery celkové

460x460x970 mm

Rozmery pracovného
priestoru
Hmotnosť

460x460x400 mm

Napätie sieťové

230v/50hz

Príkon

190 w

Bezpečnostná trieda
prístroja
Typ / zaradenie

1

Trieda čistoty prac. priestoru

50 kg

Laminárny box II. triedy s vertikálnym prúdením vzduchu v prevedení
BIOHAZARD
A podľa PICWHO, 100 podľa US FS 209 E, STN EN ISO 146 44-1 tr.5
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