
 

MOLEKULARNY SYSTEM FILTRACYJNY  
Z RECYRKULACJĄ POWIETRZA  
DO SZAF BEZPIECZEŃSTWA  

 

   

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ NF X 15-211 2009 

 
System odciągowy i filtracyjny certyfikowany według normy NF X 15-2I1 klasa ll. 
Wszystkie toksyczne opary wydzielane ze składowanych produktów zostają usunięte, 
zapewniając w laboratorium czyste powietrze. System ten jest łatwiejszy i bardziej 
ekonomiczny od tradycyjnego systemu odciągowego. Umożliwia odciąganie szkodliwych 
oparów bez użycia jakiegokolwiek połączenia z zewnątrz i bez problemów dotyczących 
kompensacji powietrza w laboratorium. Ponadto system pobierając powietrze                      
z laboratorium, pełni także funkcję filtra powietrza otoczenia. Tym sposobem szafa 
wentylowana może być zainstalowana w dowolnym miejscu. 

 

 
 
 

PORT DO POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA 

Port do pobierania próbek znajdujący się       

w części przedniej umożliwia szybką kontrolę 

nasycenia filtra z aktywnym węglem za 

pomocą pompki do pobierania próbek oraz 

rurek kolorymetrycznych (na zamówienie) 

 
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE 
System wentylacyjny: 
 

• Konstrukcja ze stali cynkowanej elektrycznie 10/10 pokrytej epoksydową farbą 
proszkową w kolorze szarym RAL 7035. 

• Wentylator osiowy. 

• Wydajność: 100/250m3/h, 

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

• Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 45 dB. 

• Zdolność absorpcyjna CCl4 filtra 7000 g (zgodnie z nową dyrektywą AFNOR NFX 

15-211) przy ponownym wprowadzeniu maksymalnie 50% TLV produktu 
 

 

NORMY 
Certyfikowany na zgodność z normami lS0 
3744 i NFX 15-21 1 przez niezależne 
laboratorium oraz certyfikowany przez 
instytucję kontrolną AJA Europe 

 

Mikroprocesor sterujący AC5500: 

• Wyłącznik ON/OFF z diodą LED 
sygnalizującą prawidłowość działania 

• Licznik godzin pracy: wyświetlacz  
z alarmem dźwiękowym i wizualnym 

• Alarm kontrolny co 60 godzin pracy 
urządzenia. 

• Kontrola prędkości przepływu 
powietrza przez filtr. 

• Możliwość zaprogramowania 
odciągu (12h/24h). 

POMPKA DO POBIERANIA 
PRÓBEK POWIETRZA 
(za zamówienie) 
 
Umożliwia pobranie próbki 
powietrza i analizę, za 
pomocą probówek 
kolorymetrycznych, 
(aceton, CCL, lub inne) w 
celu sprawdzenia stopnia 
nasycenia filtra 
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Parametry istotne dla prawidłowego działania filtra 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 przepływu zależy od systemu wyciągowego. 
Zaprojektowaliśmy mikroprocesor, 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 zapaleniem 
się zielonej diody sygnalizuje prawidłową wartość odczytu. 
W przypadku, gdy prędkość jest niższa niż 0, 2 m/sek., czerwona 
dioda migocze powoli. 
Jeśli prędkość przepływu przekracza 0,2 m/sek., ta sama dioda 
migocze szybko. 
W obu tych przypadkach istnieje możliwość regulacji ręcznej, 
przywracając prawidłową prędkość za pomocą regulatora 
elektronicznego. 

 

 ZASADA DZIAŁANIA SZAFY Z SYSTEMEM WENTYLACJI FILTROWANEJ 
Szkodliwe opary zawarte w szafie są zasysane przez CFN i w trakcie 
przechodzenia przez filtr są oczyszczane, zanim zostaną wyemitowane do 
atmosfery. 
Filtrowanie oparów odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, 
odpowiednich do składowanych produktów. 

   Wyniki prób z użyciem czterochlorku węgla (CCl4)  
DZIAŁANIE NORMALNE ETAP 

WYKRYWANIA 
ETAP 

BEZPIECZEŃSTWA 
INCYDENT 

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 zabsorbowanego HCl (g) 2542 113 175 165 

Stężenie ponownie wprowadzonego 
HCl (ppm) 

0 0 0 0 

Objętość odwrócona (ml) / / / 180 

% VME 0 0 0 0 

% TLV 0 0 0 0 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wyniki prób z użyciem kwasu solnego (HCl) 
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 zabsorbowanego 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 
 

 

Stężenie w warunkach równowagi (mg/mi) 
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