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MODUŁY FILTRACYJNE  Z FILTREM MOLEKULARNYM 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ NF X 15-211 2009 - 
KLASA 2 

Moduły filtracyjne CHEMIHOOD® PLUS oferują użytkownikowi bezpieczną strefę roboczą do pracy z produktami 

chemicznymi. Są łatwiejsze i bardziej ekonomiczne od zainstalowania okapów odciągowych. System ten umożliwia 

zasysanie szkodliwych oparów z komory roboczej bez żadnych podłączeń zewnętrznych i nie powodując problemów 

związanych z kompensacją powietrza w laboratorium. Moduły wyposażone w filtry do zastosowań specjalnych 

(wyposażenie opcjonalne) spełnia wymogi najbardziej surowych standardów światowych: NORM AFNOR NFX 15-211. 
CHEMIHOOD® PLUS - wyciągi laboratoryjne klasy II były testowane według normy 15-211 przez niezależne laboratorium 

oraz uzyskały certyfikację organizacji kontrolnej AJA Europe. 

CSF-003P - 1135 (Dł.) x 600 (Gł.) x 1000 (Wys.) mm 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: stolik na kółkach 



 

 

 

 

DZIAŁANIE    NORMALNE              ETAP 

                             WYKRYWANIA  
        ETAP                     INCYDENT 

  BEZPIECZEŃSTWA      
Średnia temperatura powietrza (° C) 21,0 20,3 20,5 19,8 

Średnia wilgotność względna (%) 55 54 59 52 

Przepływ przy pobieraniu próbki (L/min) 0,8 0,8 0,8 0,8 

Czas pobierania próbki (min) 480 480 480 480 

Znormalizowana objętość powietrza (m3) 0,382 0,381 0,383 0,384 

Masa zaabsorbowanego CCl4 (g) 2542 113 175 165 

Stężenie ponownie wprowadzonego CCl4 
(ppm) 

0 0 0 0 

Objętość odwrócona (ml) / / / 180 

% VME 0 0 0 0 

% TLV 0 0 0 0 

DZIAŁANIE NORMALNE        ETAP 

     WYKRYWANIA 
ETAP 

BEZPIECZEŃSTWA 
INCYDENT 

 

 Średnia temperatura powietrza (° C) 20,6 21,1 20,8 20,9 

Średnia wilgotność względna (%) 54 53 54 52 

Przepływ przy pobieraniu próbki (l/min) 0,8 0,8 0,8 0,8 

Czas pobierania próbki (min) 480 480 480 480 

Znormalizowana objętość powietrza (m3) 0,382 0,383 0,382 0,382 

Masa zaabsorbowanego HCl (g) 1588 776 134 287 

Stężenie ponownie wprowadzonego HCl 
(ppm) 

0 0 0,04 3,93 

Objętość odwrócona (ml) / / / 100 

% VME / / / / 

% TLV 0 0 0,8 78,6 
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DZIAŁANIE MODUŁU FILTRACYJNEGO Z FILTREM Z WĘGLEM  AKTYWNYM  
Szkodliwe opary zostają skupione w obszarze roboczym, zasysane przez jednostkę 

wentylacyjną i w trakcie przechodzenia przez filtr z węglem aktywnym są oczyszczane, 

zanim zostaną wyemitowane do atmosfery. 

Parametry istotne dla prawidłowego działania filtru z węglem aktywnym, to: 

• STĘŻENIE 
Im większe jest stężenie produktu, tym potrzebna będzie większa ilość węgla aktywnego. 

• TEMPERATURA 
Im temperatura jest niższa, tym zdolność absorpcyjna jest wyższa. 

• CIŚNIENIE 
Im ciśnienie jest wyższe, tym zdolność absorpcyjna jest wyższa. 

• WILGOTNOŚĆ 
Im wilgotność jest niższa, tym lepsza jest zdolność absorpcyjna. 

• PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA 
przez filtr z węglem aktywnym (0, 2 m/sek.). 

Podczas, gdy cztery pierwsze parametry są zazwyczaj stałe w ramach laboratorium, 

prędkość zależy od systemu wyciągowego. 

Zaprojektowaliśmy procesor, który potrafi kontrolować ten podstawowy parametr, aby 

uzyskać maksymalne pochłanianie substancji przechodzących przez „złoże węglowe”. 
Sonda anemometryczna kontroluje tę prędkość (około 0, 2 m/sek.) i odczytaną wartość 

przesyła do mikroprocesora, który prawidłową wartość odczytu sygnalizuje zapaleniem się 

zielonej diody. W przypadku, gdy prędkość jest niższa niż 0, 2 m/sek., czerwona dioda 

migocze powoli. Jeśli prędkość przepływu jest wyższa niż 0, 2 m/sek., ta sama dioda 

migocze szybko. W obu tych przypadkach mamy możliwość regulacji ręcznej, przywracając 

prawidłową prędkość za pomocą elektronicznego regulatora.  

Wyniki prób z użyciem czterochlorku węgla (CCl4) 
Il

o
ść

 z
a
a

b
so

rb
o

w
a

n
a
 m

g
/g

 

Wyniki prób z użyciem kwasu solnego (HCl) 

Stężenie w warunkach równowagi (mg/mi) 

FILTR 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

AC 5500: system wyciągowy i filtracyjny jest 

monitorowany mikroprocesorem, który zawiera: 

• Kontrolę przepływu powietrza: 
zielona lampka LED informuje użytkownika, że 

prędkość zasysania zawiera się w przedziale 

między 0, 4 i 0, 6 m/sek., zapewniając przepływ 

szkodliwych oparów przez filtr z aktywnym węglem. 

Możliwość regulacji. 

• Licznik godzin pracy: 
8-diodowa listwa pokazuje liczbę przepracowanych 

godzin. Każda dioda LED odpowiada 240 godzinom 

pracy. Pierwsza dioda migocze dla liczby godzin 

w przedziale od 0 do 240. Po upływie 240 godzin 

pracy, pierwsza zielona dioda przestaje  

KONTROLA PRĘKOŚCI PRZEPŁYWU 

POWIETRZA  
Dostępna jest dodatkowa kontrola 

prędkości za pomocą kontroli przepływu. 

TACA Z KRATKĄ 
Umożliwia wykonywania czynności 

wewnątrz dygestorium z użyciem 

dużych ilości cieczy. migotać i świeci się światłem stałym, a zaczyna świecić się druga dioda, 

która będzie migotać przez następne 240 godzin. Co 60 godzin alarm 

dźwiękowy przypomina o konieczności sprawdzenia nasycenia filtra. 
System kontroli wzrokowej 

cieczy rozlanej wewnątrz 

dygestorium. PORT DO POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA 

Wymiary: Port do pobierania próbek znajdujący się w części frontalnej, umożliwia 

szybką kontrolę nasycenia filtra z aktywnym węglem za pomocą pompy 
do pobierania oraz rurek kolorymetrycznych (na zamówienie). 

430 (Dł.) x 300 (Gł.) x 110 (Wys.) mm 

POMPKA DO POBIERANIA 

PRÓBEK POWIETRZA  
Umożliwia pobranie próbki 

powietrza w celu sprawdzenia 

nasycenia filtra, za pomocą 

probówek kolorymetrycznych. 

TACA OCIEKOWA ZE 

STALI NIERDZEWNEJ  

Pozwala zatrzymać  
ewentualne przypadkowe odcieki. 

OTWÓR NA PRZEJŚCIE PRZEWODÓW  
Usytuowany w tylnej części ścian 

bocznych umożliwia 

poprowadzenie przewodów 

elektrycznych przyrządów oraz 

przewodów doprowadzających 

media. 
STOLIK NA KÓŁKACH 

Stolik na kółkach, z dolną półką lub bez, służący do 

ustawiania lub transportowania dygestoriów. 

Możliwość założenia półek. 
Wymiary: (Gł. x Wys. mm): 600 x 900 (z kółkami). WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: stolik na kółkach 
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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE 
SYSTEM WENTYLACJI: 
• Konstrukcja ze stali elektrocynkowanej 10/10 powlekanej epoksydowymi farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 

7035. 

• Wentylator osiowy. 

• Wydajność: 100/250 m3/godz.. 

• Zasilanie 220/230 V 50/60 Hz, 30 W IP 44. 

• Dolna wartość poziomu ciśnienia akustycznego 45 dB. 

• Spełnia wymogi normy ISO 3744. 

• Zdolność absorpcyjna CCl4 filtra 7000 g (zgodnie z nową dyrektywą AFNOR NFX 15-211). 

MIKROPROCESOR STERUJĄCY AC5500: 
• Wyłącznik ON/OFF z diodą LED sygnalizującą działanie prawidłowe. 

• Licznik godzin pracy: wyświetlacz z alarmem dźwiękowym i wizualnym. 

• Alarm ostrzegawczy co 60 godzin pracy urządzenia. 

• Kontrola prędkości przepływu powietrza przez filtr. 

WYCIĄG CHEMICZNY: 
• Moduły CHEMIHOOD® PLUS są w całości wykonane z poliwęglanu „optycznego” o grubości 8 mm, zapewniają dobrą 

widzialność w zakresie 360° tego, co dzieje się wewnątrz dygestorium (idealne do celów dydaktycznych), są jasne  

i nie deformują oglądanego obrazu. 

• Osłona czołowa jest pochylona o 7°. W ten sposób użytkownik zachowuje przy pracy pozycję ergonomiczną i wygodną. 

• Panel czołowy otwiera się całkowicie, aby ułatwić dostęp do aparatury, nawet dużej objętościowo, do produktów 

chemicznych a także celem ułatwienia czynności czyszczenia. 

• Dwa otwory na przedramiona umożliwiają pracę z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, kiedy panel czołowy jest 

zamknięty. 

• Doprowadzenie przewodów elektrycznych i przewodów z mediami do wewnątrz dygestorium możliwie jest przez · 2 otwory 

kablowe, usytuowane w ścianach bocznych.  

• Taca ze stali nierdzewnej AISI 304 umożliwia zebranie cieczy w razie przypadkowego rozlania. 

CSF-003P  

1135 (Dł.) x 600 (Gł.) x 1000 (Wys.)mm 
CSF-001P 

 600 (Dł.) x 600 (Gł.) x 1000 (Wys.) mm 
CSF-002P 
900 (Dł.) x 600 (Gł.) x 1000 (Wys.) mm 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: stolik na kółkach  



 

 

 

 

SYMBOL NAZWA WYMIARY ZEWNĘTRZNE  
(Dł. x Gł. x Wys.) mm 

WYMIARY WEWNĘTRZNE  
(Dł. x Gł. x Wys.) mm 

Waga 
(Kg) 

CSF-001P CHEMIHOOD PLUS 60 z CFN (bez filtra) i tacka INOX 600 x 600 x 1000 584 x 584 x 800 41 

CSF-002P CHEMIHOOD PLUS 90 z CFN ( bez filtra) i tacka INOX 900 x 600 x 1000 884 x 584 x 800 51 

CSF-003P CHEMIHOOD PLUS 120 z CFN ( bez filtra) i tacka INOX 1135 x 600 x 1000 1119 x 584 x 800 57 

SYMBOL NAZWA 

CSF-60E Blat roboczy ze szkła hartowanego powlekanego emalią EMALIT 6 mm (do CHEMIHOOD PLUS 60) 

CSF-90E Blat roboczy ze szkła hartowanego powlekanego emalią EMALIT 6 mm (do CHEMIHOOD PLUS 90) 
CSF-120E Blat roboczy ze szkła hartowanego powlekanego emalią EMALIT 6 mm (do CHEMIHOOD PLUS 120) 
CSF-60H Blat roboczy LAMINATOWY gr. 6 mm (do CHEMIHOOD PLUS 60) 
CSF-90H Blat roboczy LAMINATOWY gr. 6 mm (do CHEMIHOOD PLUS 90) 

CSF-120H Blat roboczy LAMINATOWY gr. 6 mm (do CHEMIHOOD PLUS 120) 
CSAS Filtr z węglem aktywnym do oparów rozpuszczalników (do CFN) 
CSBE Filtr z węglem aktywnym do oparów kwasów (do CFN) 
CSMP Filtr z węglem aktywnym do oparów rozpuszczalników i kwasów (do CFN) 
CSFO Filtr z węglem aktywnym do oparów formaliny (do CFN) 
CSSP Filtr z węglem aktywnym, na zamówienie (do CFN) 
CSPO Ręczna pompa wyciągowa do probówek kolorymetrycznych (na zamówienie) 

CSPO/AC Zestaw 10 rurek do oznaczeń kolorymetrycznych (aceton) 
CSPO/CC Zestaw 10 rurek do oznaczeń kolorymetrycznych (CCl) 
ANEVAN Anemometr 

CHSCASP60 Stolik na kółkach, bez dolnej półki, do CHEMIHOOD PLUS 60 
CHSCASP90 Stolik na kółkach, bez dolnej półki, do CHEMIHOOD PLUS 90 
CHSCASP120 Stolik na kółkach, bez dolnej półki, do CHEMIHOOD PLUS 120 
CHSCASPE60 Stolik na kółkach, z dolną półką, do CHEMIHOOD PLUS 60 
CHSCASPE90 Stolik na kółkach, z dolną półką, do CHEMIHOOD PLUS 90 

CHSCASPE120 Stolik na kółkach, z dolną półką, do CHEMIHOOD PLUS 120 
BR4330 Taca z kratką 430 (Dł.) x 300 (Gł.) x 110 (Wys.) mm 

DYGESTORIA FILTRACYJNE Z FILTREM MOLEKULARNYM 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ NF X 15-211 2009 - KLASA 2  

 

RYSUNKI TECHNICZNE 
OTWÓR 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
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Autoryzowany sprzedawca:: 

jest znakiem zarejestrowanym ARREDI TECNICI CASARIN 

CFN = system wyciągowy i filtracyjny zgodny z normą NFX-15-211 


