ЛАБОРАТОРНА КАМИНА БЕЗ ВЪЗДУХОВОД

ECO2 е новата камина, разработена от Cruma по искане на нашите клиенти.
Нашият изследователски и развоен отдел създаде този нов модел, следвайки два
основни принципа: Икономия и Екология. Оттук идва и името му. ECO2 отговаря на
нуждите на всеки развиващ се пазар, който е в непрекъснато търсене на нови продукти.
Моделът предлага на средата и на служителите в лабораторията характеристиките,
функционалността и качеството, притежавани от всички продукти Cruma.
ECO2 е преминал всички изпитвания за качество и безопасност, които са проведени и на
всички останали камини Cruma, с което покрива изискванията на всички наши клиенти.
ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА – Токсичните химически продукти не излизат
навън, а се задържат от филтъра.
СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ И БЪРЗА НАСТРОЙКА – Не се налага да се извършват строителни
работи по монтаж на тръби за отвеждане на газа навън, което означава по-малко
проблеми за всяка лаборатория, работеща с пълен капацитет.
ГЪВКАВОСТ – Може да се използва на места, където е трудно да се отстрани/изведе
замърсеният въздух, като например от по-ниски нива на многоетажни сгради.
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ – Засмуканият въздух не се отвежда, а рециркулира обратно в
лабораторията след премахване на замърсяващите вещества. Това означава, че не е
необходимо да се повишава използването на климатичните или отоплителните системи с
цел компенсиране на отведения въздух.
СЕРТИФИЦИРАНЕ – Моделът е произведен в Испания и е сертифициран от външна
лаборатория в съответствие с международните стандарти и при прилагане на критериите
на ISO 9001.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Приложение в общата химия, в която се използват малки количества
реактиви или химически съединения при околна/умерена температура
във всички видове лаборатории:
√ Изследователски лаборатории
√ Лаборатории за контрол на качеството
√ Клинични и болнични лаборатории
√ Университетски и училищни лаборатории
…Най-общо казано - във всички видове лаборатории.

ХАРАКТЕ
ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
РИСТИКИ
Брой филтрационни
колони
Брой филтри

1
1 до 2

Брой вентилатори IP44

1

Среден обем обработен въздух

159 m3/h

Средна скорост на въздушния поток

0,50 m/s

Вътрешен обем на шкафа

0,287 m3
9,25

Обновления в шкафа / min

МОНТИРАНО СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
Механична сонда за постоянен контрол на
скоростта на въздушния поток в предната част

Механичен
анемометър

Осветление

Система за откриване на
насищането на филтъра
Вградено LED осветление

Гаранция

2 г.

Контрол на
филтъра

Обща консумация на електроенергия

47 W

Напрежение - Честота

110-220 V - 50-60 Hz

LED светлина
Ниво на шум

16W - 1500lm
55 dB

Опаковка: 100% рециклиран дървен
сандък
С международен фитосанитарен
сертификат

Обем

0,42 m3

Тегло

65 Kg

Шир.
778

Дълб.
569

РАЗМЕРИ (mm)
Външни

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ
Основен пакет

ECO2

Тавичка за задържане на разлята течност (210 л) с работна повърхност от инокс-304

Шир.
798

Вътрешни

Дълб.
600

Вис.
1012

Вис.
760

798

798

Прозрачен полиметилметакрилат с дебелина 6
mm (трансмисия на светлина 93%)

760

Врати

136

136
261

344

1,2 mm поцинкована стомана с антикиселинна
полимерна смола на прах, втвърдена чрез
нагряване на 200°C

597

Метални части: базова
рамка, задна стена и горна
част

1012

ОСНОВНА КОНСТРУКЦИЯ

203

147

569

203

96,5

390

110,5

750
778

Това не е печатна грешка -

Добра изработка, сигурна пратка.

Имате ли нужда от помощ или

2 години гаранция

Нашето отговорно опаковане

техническо съдействие?

Защото сме убедени в качеството на
нашите продукти.

Дървен сандък 100% рециклируем, с
международен фитосанитарен сертификат.

Свържете се с вашия дистрибутор или ни се
обадете, ако имате въпроси или се нуждаете
от техническа поддръжка, резервни части,
сервизно обслужване...
+34 93 370 61 62

*За повече
информация:
www.cruma.es

www.cruma.es export@cruma.es

