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Muoviset kemikaalikaapit / Laboratoriokärryt

Muoviset kemikaalikaapit
-maksimaalinen kemiallinen kestävyys
Ilmastoidut myrkkykaapit ovat vahvasti osa turvallista
laboratorion työympäristöä. Kaikki myrkkykaapit on valmistettu
kestävästä muovista, joka takaa parhaan mahdollisen kemiallisen
kestävyyden useimmissa tapauksissa. Kaapin hyllyt on
valmistettu polypropyleenistä ja hyllyt on mitoitettu siten, että
ne antavat maksimaalisen säilytystilan.
Kaapeissa on tukevat lukittavat ovet ja lisävarusteena on
mahdollista saada sähköpistoke. Poistoyhde on sijoitettu
kaapin päälle, josta se voidaan helposti liittää rakennuksen
poistoilmakanavointiin. Kaapit voidaan varustaa kiinteällä
poistopuhaltimella. Kaapit on valmisttu EN-14727 mukaisesti.

Tyyppi

900

100

60

Leveys mm

600

600

600

Syvyys mm

600

Korkeus mm

1900

1100

600

Paino kg

70

40

30

Laboratoriokärryt
- liikuteltavaa kestävyyttä

Laboratorion näytteiden kuljetus ei ole enää ongelma. Vahva
kemikaalin kestäväksi maalattu teräskehikko, jossa PVC
-muovista valmistetut kuljetushyllyt reunoilla. Vahvat 100 mm
isot kumiset lukittavat kuljetuspyörät. Kärry on erittäin kevyesti
ja tukevasti liikuteltava. Saatavana vakiona kolme eri pituista
versiota. Vakiokuoma 20 kg, saatavana myös vahvistettuna 100
kg kuormaan asti. Kärry voidaan varustaa myös kolmella hyllyllä.
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Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.

Kohdepoistoimuvarret
kaasuille ja pölyille

Suodatinyksiköt

Laboratoriokalusteet

Erikoispuhaltimet

Liikuteltavat suodatinyksiköt

Pakokaasunpoistot

Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot

Vetokaapit

Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Kartoitus

Suunnittelu
& mitoitus

Ratkaisun
toteutus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto
& vuosihuollot
Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.
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