T-SE
E RIEN
N
T-serieen är en proddukt framtageen för att kun
nna
använd
das i princip var
v som helst där behov finns
för skyd
ddsventilation
n. T-serien placeras enkelt på
en bänkk och behöveer bara ett eluuttag för att kunna
k
börja an
nvändas; ingaa behov av om
mbyggnation
ner
eller ventilationskan
naler.
Ett inteegrerat filtersyystem
gör att T-serien kan placeras
helt frisstående och flyttas
f
myckett enkelt vid beehov.
Högefffektiv skydds-ventilattion garanteraas samt
elimineerar behovet nyn eller
tillbygggnation av cen
ntrala
ventilattionssystem.
Det uniika systemBiom
metron hanteerar alla typerr
av hälso
ovådliga ämn
nen; tunga och
h lätta gaser,
partiklaar och damm samt alla typ
per av kemikaalier.
Till skilllnad från tradditionella draagskåp är
konstruuktionen utfo
ormad för bässta ergonomi
samtidiigt som den säkerställer
s
m
marknadens bäästa
skyddsvventilation.
s
systemBiom
metron - Marknaden
M
s bästa sky
yddsventila
ation
systemBiometron
sy
n är en världsuniik och patenteraad lösning som b
bygger på att ko
ontrollera luftenss rörelser
s
som
skyddar perrsonal från föro
orenad luft samtiidigt som en öpp
pen och ergono
omisk arbetsmiljö erhålls.
1
Laminära luftströmmar trrycker hälsovådlliga ämnen mot arbetsyta.
2
Den förorrenade luften suugs genom perfo
orerad arbetsyta..
3 a) Förorenadd luft evakueras i central ventilaation.
Alternativt,t, med separat filterrsystem:
3 b) Förorenadd luft sugs genom filtersystem och
o den renade lluften kan återfö
öras till lokalen.

Standardutrustning T50
T-serien erbjuds idag i ett format utformad med följande:
 Ytterhölje tillverkat av lackerad plåt.
 Justerbara fötter för säker placering på bänk.
 Sändarlåda med tystgående radialfläkt,
för generering av nedåtriktad laminär luftström.
 Sugfläkt för effektiv evakuering genom arbetsyta.
 LED-belysning med brytare.
 Kompaktfilter för partikelfiltrering klass F7 (EN779:2002)
 Kolcylinderfilter (3 st cylindrar, aktivt kol) för molekylärfiltrering; adsorption av VOC, gaser med låg toxicitet samt
luktborttagning.
 Ventilerad arbetsyta (perforatur) 550x300 mm med löstagbar
topplåt tillverkat i syrafast rostfritt stål.

Modell T50

Arbetsyta, perforatur

550x300 mm

Luftflöde (genom perforatur)
Partikelfiltrering

150 liter/sek
Partikelklass F7 (EN779:2002)

Molekylärfiltrering

3 st cylindriska patroner med aktivt kol

Effektförbrukning

<270 W

Elanslutning

220-240 V, 50 Hz

Ljudnivå

51 dB

Totalvikt (inkl filter)

58 kg
1100 x 615 x 600 mm

750

1100

300

Dimensioner (H x B x D)

550

Modell T50 - layout ventilerad arbetsyta
615

Modell T50 – en face

600

Modell T50 - sida

Tillval
 Kolcylinderfilter specialbehandlat för hantering av formalin.
 Kolcylinderfilter specialbehandlat för hantering av anestesigaser.
 Kolcylinderfilter för speciella områden efter bedömning från
filterleverantör.
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