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IZOLÁTORY

Izolátor GloveFAST Cyto/Aseptic
Izolátory splňují třídu čistoty Class 3 dle normy ISO 1466-1 a třídu těsnosti 16 Pa/min dle normy ISO/
FDIS 14644-7. Konstrukce boxů může být z komaxitované oceli s antibakteriální úpravou povrchu nebo
z nerez oceli AISI-304L. Pracovní komora i transportní komory v provedení z nerez oceli AISI-316L. Boxy
jsou osazeny sedmi HEPA/ULPA H14 filtry (účinnost 99,999 % pro částice pod 0,3 µm). Transportní
komory jsou vybaveny posuvným tácem, elektromagnetickým zámkem a otvírají se pomocí nožního spínače. Rukavice (počet 2, 3 nebo 4) z polypropylenu jsou nasazeny na PVC texilní rukávce a umožňují pohodlnou a bezpečnou manipulaci. Pneumatický nebo elektromagnetický ventil umožňuje hermetické uzavření pro provedení testu těsnosti nebo pro dekontaminaci (volitelné). V zadní stěně pracovní komory je
možnost umístit 15“ LCD ovládací obrazovku. Mikroprocesorem ovládaný monitorovací systém.
GloveFAST Cyto
– p racuje v podtlakovém režimu, pro manipulaci s nebezpečnými látkami, cytostatiky a chemoterapeutiky v lékárenských a nemocničních zařízeních
GloveFAST Aseptic – pracuje v přetlakovém režimu, pro sterilní aplikace
OBJ. ČÍSLO

POPIS

CENA

516 000 220 011e GloveFAST Aseptic

na poptávku

516 000 220 012e GloveFAST Cyto

na poptávku
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KAHANY PRO LAMINÁRNÍ BOXY

Fuego SCS Basic / SCS Basic RF
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Laboratorní kahan s pizoelektrickým zapalováním a nožním spínačem (s kabelem)/ model RF s nožním pedálem s bezdrátovým ovládáním (bez kabelu). Hlídá překročení teploty a zanesení hořáku. Možnost naklánění kahanu. Kryt má nový ergonomický tvar, kompaktní design a přispívá k lepšímu nasávání
vzduchu hořákem a obtékání vzduchu v laminárním boxu. Kahan je v celonerezovém provedení a snadno
se udržuje a čistí. Je možné připojit na zemní plyn i plynovou cartridge.
3 programy:
1. po stlačení pedálu zapálí a hoří do uvolnění pedálu
2. použití časovače - po stisknutí hoří po nastavenou dobu (1s až 120 min.)
3. program spuštění spínačem na kahanu
Součástí dodávky je: kahan, spojovací díly, síťový zdroj, pedál, trysky pro zemní plyn i PB.
OBJ. ČÍSLO

TYP
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253 008 001 000
253 397 003 000

Fuego SCS Basic s pedálem (kabel)
Fuego SCS Basic RF s pedálem
(bezdrátový)
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Fuego SCS

2
3

103 x 130 x 49
103 x 130 x 49

CENA

10 560,00
12 670,00

Laboratorní kahan nové generace s pizoelektrickým zapalováním řízeným IR čidlem s nastavitelnou
reakční vzdáleností (5 – 50 mm). Má funkci DoubleClick nebo se může ovládát nožním pedálem (není
součástí dodávky). Kahan je vybaven LCD displejem se zobrazením MENU a chybových hlášení. Hlídá
překročení teploty a zanesení hořáku. Trysky pro zemní plyn i propan butan. Kryt má nový ergonomický
tvar, kompaktní design a přispívá k lepšímu nasávání vzduchu hořákem a obtékání vzduchu v laminárním boxu. Celonerezové provedení, snadno se udržuje a čistí.
4 programy:
1. po stlačení pedálu zapálí a hoří do uvolnění pedálu.
2. použití časovače - po stisknutí hoří po nastavenou dobu (1s až 120 min.)
3. IR sensor - Start/Stop s nastavitelnou dobou (1s až 120 min.)
4. IR sensor - automatické zhasnutí plamene po nastavené době (1s až 120 min.)
Součástí dodávky je kahan, spojovací díly, síťový zdroj, trysky pro zemní plyn i PB.
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ROZMĚRY (šxhlxv) [mm]

NÁBYTEK

OBJ. ČÍSLO

TYP

253 008 000 000

Fuego SCS

www.merci.cz

ROZMĚRY (šxhlxv) [mm]

103 x 130 x 49

CENA

12 640,00

