MİKROBİYOLOJİK
EMNİYET KABİNLERİ VE
LİYOFİLİZATÖRLER
made in DENMARK

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

MARS CLASS II & MARS PRO CLASS II

MARS CLASS II

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh Çift filtre sistemi
hh 110mm’lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle
karşı %99,999 verimlilik

MARS PRO CLASS II

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh Üçlü filtre sistemi
hh 110mm’lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle
karşı %99,9999999997 verimlilik

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ GENEL ÖZELLİKLERİ

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

Test ve filtre değişimi kolay olan açılı ön filtre sistemi
Aşağı akış ve egzoz fanları, güvenli çalışma ortamı sağlaması için akış sensörleri vasıtasıyla sürekli izlenir
Güvensiz hava akımı koşulları veya herhangi bir kesintide, cam pozisyonu konumu sesli ve görsel alarm
Kabin önünde kullanıcıyı koruyan elektrikle çalışan sürgülü güvenlik camı
½ hızında çalışma imkanı
Kullanılan HEPA filtreler EN 1822 standardında H14 tipindedir
LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü ile çalışma zamanı, aydınlatma ve uv lamba zamanını, akış hızını kontrol
edilebilme ve izleyebilme imkanı
hh Çalışma yüzeyi, kolay temizlenebilmesi için çıkarılabilinen herbiri 300 mm paslanmaz çelikten yapılmıştır
hh Opsiyonel olarak UV lamba, ULPA filtre, taşıyıcı stand, gaz vanası, elektrik prizi ve filtre doluluk oranını 		
gösteren sensörler bulunmaktadır
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

MARS CLASS II & MARS PRO CLASS II
Hava akımı kabinin ön açıklık kısmından kabinin çalışma
bölümüne girer ve tezgah altından arka plenum bölgesine devam
eder. Bu havanın %70’i HEPA filtreden geçirilerek temizlenir
ve aşağı akışlı devamlı sirküle eder, %30’u ise HEPA filtreden
geçirilerek temizlenir ve egzozdan dışarı atılır.

MARS CLASS II

Özellikler

MARS PRO CLASS II

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ MODELLERİ
MARS CLASS II
MARS PRO CLASS II
900
1200
1500
1800
900
1200
1500

Dış ölçüler mm
797 x 1010 797 x 1303 797 x 1610
x 2033
x 2033
x 2033
(dxgxy) (stand ile)
İç ölçüler mm
650 x 900 x 650 x 1200 650 x 1500
700
x 700
x 700
(dxgxy)
157
192
227
Ağırlık kg
Işık şiddeti
1500 Lux
1500 Lux
1500 Lux
(beyaz ışık)
Aşağı akış hava
0,28 ±0,01 0,28 ±0,01 0,28 ±0,01
m/s
m/s
m/s
hızı*
0,45 m/s
0,45 m/s
0,45 m/s
İçeri akış hava hızı*
3
3
Egzoz hava debisi* 292 m /saat 389 m /saat 486 m3/saat
Ses basınç seviyesi* 45 dB (A) ≤ 47 dB (A) ≤ 47 dB (A)

1800

797 x 1910
x 2033

797 x 1010
x 2033

797 x 1303
x 2033

797 x 1610
x 2033

797 x 1910
x 2033

650 x 1800
x 700

650 x 900 x
700

650 x 1200
x 700

650 x 1500
x 700

650 x 1800
x 700

262

296

308

320

332

1500 Lux

1500 Lux

1500 Lux

1500 Lux

1500 Lux

0,28 ±0,01
m/s

0,28 ±0,01
m/s

0,28 ±0,01
m/s

0,28 ±0,01
m/s

0,28 ±0,01
m/s

0,45 m/s

0,45 m/s

0,45 m/s

0,45 m/s

0,45 m/s

583 m /saat

292 m /saat

389 m /saat

486 m /saat

583 m3/saat

52 dB (A)

47 dB (A)

≤ 49 dB (A) ≤ 51 dB (A)

53 dB (A)

3

3

3

3

*İşaretli bu değerler EN 12469, DIN 12980, EN 61010-1, EN 61000-6, EN11201 belgelerine uygunluğu için fabrika çıkışlı olarak
ayarlanmıştır.
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

MARS B2 CLASS II

% 100 Egzozlu
Güvenlik
Kabini

MARS B2 CLASS II

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh Çift filtre sistemi
hh 110mm’lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle
karşı %99,999 verimlilik

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ GENEL ÖZELLİKLERİ

hh
hh
hh
hh
hh

Aşağı akış ve egzoz fanları, güvenli çalışma ortamı sağlaması için akış sensörleri vasıtasıyla sürekli izlenir
Güvensiz hava akımı koşulları veya herhangi bir kesintide, cam pozisyonu konumu sesli ve görsel alarm
Kabin önünde kullanıcıyı koruyan elektrikle çalışan sürgülü güvenlik camı
Kullanılan HEPA filtreler EN 1822 standardında H14 tipindedir
LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü ile çalışma zamanı, aydınlatma ve uv lamba zamanını, akış hızını kontrol
edilebilme ve izleyebilme imkanı
hh Çalışma yüzeyi, kolay temizlenebilmesi için çıkarılabilinen paslanmaz çelikten yapılmıştır
hh Opsiyonel olarak UV lamba, ULPA filtre, taşıyıcı stand, gaz vanası, elektrik prizi ve filtre doluluk oranını 		
gösteren sensörler bulunmaktadır
MARS B2 1200 CLASS II ÖZELLİKLERİ
Dış ölçüler (dxgxy) (stand ile)
798 x 1310 x 1326 mm
İç ölçüler (dxgxy)
650 x 1200 x 700 mm
Ağırlık
250 kg
Işık şiddeti değişkeni
> 1000 Lux
Aşağı akış hava hızı*
0,28 ±0,01 m/s
Egzoz hava debisi*
1100 m3/saat ±%20
Ses basınç seviyesi*
<57 dB (A)
*İşaretli bu değerler EN 12469, DIN 12980, EN 61010-1, EN 61000-6, EN11201 belgelerine uygunluğu için fabrika
çıkışlı olarak ayarlanmıştır.
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% 100 Egzozlu
Güvenlik
Kabini

ORION B2 CLASS II

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

ORION B2 CLASS II

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh Çift filtre sistemi
hh 110mm’lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle
karşı %99,9999999 verimlilik
hh %100 egzoz 30cm’lik hava kanalı ile dışarı atılır
(sol veya sağ tarafta belirtilmesi gerekmektedir)

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ GENEL ÖZELLİKLERİ

hh
hh
hh
hh
hh

Aşağı akış ve egzoz fanları, güvenli çalışma ortamı sağlaması için akış sensörleri vasıtasıyla sürekli izlenir
Güvensiz hava akımı koşulları veya herhangi bir kesintide, cam pozisyonu konumu sesli ve görsel alarm
Kabin önünde kullanıcıyı koruyan elektrikle çalışan sürgülü güvenlik camı
Kullanılan HEPA filtreler EN 1822 standardında H14 tipindedir
LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü ile çalışma zamanı, aydınlatma ve uv lamba zamanını, akış hızını kontrol
edilebilme ve izleyebilme imkanı
hh Çalışma yüzeyi, kolay temizlenebilmesi için çıkarılabilinen paslanmaz çelikten yapılmıştır
hh Opsiyonel olarak UV lamba, ULPA filtre, taşıyıcı stand, gaz vanası, elektrik prizi ve filtre doluluk oranını 		
gösteren sensörler bulunmaktadır

Dış ölçüler (dxgxy) (stand ile)
İç ölçüler (dxgxy)
Ağırlık
Işık şiddeti değişkeni
Aşağı akış hava hızı*
Egzoz hava debisi*
Ses basınç seviyesi*

ORION B2 CLASS II MODELLERİ
1200
1500
795 x 1310 x 1999 mm 795 x 1610 x 2000 mm
650 x 1231 x 650 mm
650 x 1536 x 650 mm
275 kg
300 kg
> 1000 Lux
> 1000 Lux
0,28 ±0,01 m/s
0,28 ±0,01 m/s
3
1300 m3/saat ±%20
1100 m /saat ±%20
<55 dB (A)
<56 dB (A)

1800
795 x 1910 x 2000 mm
650 x 1840 x 650 mm
325 kg
> 1000 Lux
0,28 ±0,01 m/s
1500 m3/saat ±%20
<57 dB (A)

*İşaretli bu değerler EN 12469, DIN 12980, EN 61010-1, EN 61000-6, EN11201 belgelerine uygunluğu için fabrika çıkışlı olarak
ayarlanmıştır.
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

TITAN PCR

TITAN PCR

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh Gereksinimlerinize en uygun portatif ve steril
çalışma alanlı dikey laminar akış kabini
hh UV ışık altında kompakt laminar akış kabini

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ GENEL ÖZELLİKLERİ

hh
hh
hh
hh
hh
hh

RNA/DNA kontaminasyonlarını UV ışığı bir kaç dakika içerisinde inaktivasyonunu sağlar
Aşağı akış ve egzoz fanları, güvenli çalışma ortamı sağlaması için akış sensörleri vasıtasıyla sürekli izlenir
Güvensiz hava akımı koşulları veya herhangi bir kesintide, cam pozisyonu konumu sesli ve görsel alarm
Kabin önünde kullanıcıyı koruyan elektrikle çalışan sürgülü güvenlik camı
Kullanılan HEPA filtre EN 1822 standardında H14 tipindedir
LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü ile çalışma zamanı, aydınlatma ve uv lamba zamanını, akış hızını kontrol
edilebilme ve izleyebilme imkanı
hh Çalışma yüzeyi, kolay temizlenebilmesi için çıkarılabilinen paslanmaz çelikten yapılmıştır

Dış ölçüler (dxgxy)
İç ölçüler (dxgxy)
Ağırlık
Işık şiddeti değişkeni
Aşağı akış hava hızı*
Ses basınç seviyesi*

TITAN PCR ÖZELLİKLERİ
340 x 627 x 990 mm
285 x 573 x 535 mm
25 kg
> 700 Lux
0,28 ±0,01 m/s
<49 dB (A)

*İşaretli bu değerler EN 12469, DIN 12980, EN 61010-1, EN 61000-6, EN11201 belgelerine uygunluğu için fabrika
çıkışlı olarak ayarlanmıştır.
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ATLAS DUCT CLASS I

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh HEPA filtre
hh Anti blow back valf & signal PCB
hh Emici fan
hh 110mm’lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle 		
karşı %99,999 verimlilik

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

ATLAS DUCT & ATLAS PRO CLASS I

ATLAS PRO CLASS I

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

hh HEPA filtre
hh Karbon filtre
hh Emici fan
hh 110mm’lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle 		
karşı %99,999 verimlilik

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ GENEL ÖZELLİKLERİ

hh
hh
hh
hh
hh
hh

Aşağı akış ve egzoz fanları, güvenli çalışma ortamı sağlaması için akış sensörleri vasıtasıyla sürekli izlenir
Güvensiz hava akımı koşulları veya herhangi bir kesintide, cam pozisyonu konumu sesli ve görsel alarm
Kabin önünde kullanıcıyı koruyan elektrikle çalışan sürgülü güvenlik camı
½ hızında çalışma imkanı
Kullanılan HEPA filtreler EN 1822 standardında H14 tipindedir
LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü ile çalışma zamanı, aydınlatma ve uv lamba zamanını, akış hızını kontrol
edilebilme ve izleyebilme imkanı
hh Opsiyonel olarak UV lamba, ULPA filtre, taşıyıcı stand, gaz vanası, elektrik prizi ve filtre doluluk oranını 		
gösteren sensörler bulunmaktadır

Dış ölçüler (dxgxy)
İç ölçüler (dxgxy)
Ağırlık
Işık şiddeti değişkeni
Aşağı akış hava hızı
Egzoz hava debisi

ATLAS CLASS I MODELLERİ
ATLAS DUCT
340 x 627 x 990 mm
285 x 573 x 535 mm
25 kg
700 Lux
0,4 - 0,7 m/s
300 m3/saat

0 312 222 20 43

ATLAS PRO
340 x 627 x 990 mm
285 x 573 x 535 mm
35 kg
700 Lux
0,47 - 0,7 m/s
300 m3/saat
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

COOLSAFE BASIC LİYOFİLİZATÖR

MODEL SEÇİMİ
Kondenser
Hacmi
4 Litre
9 Litre

En Düşük Kondenser Sıcaklığı
- 55 OC

- 95 OC

●
●

- 100 OC - 110 OC

●

15 Litre

COOLSAFE BASIC LİYOFİLİZATÖR GENEL ÖZELLİKLERİ

hh Anlık kondenser sıcaklığını LCD ekranda gösterme
hh Kondenser, AISI316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir
hh Modellere göre teknik bilgi;
		 Coolsafe Basic 55-4; kondenser kapasitesi 3 kg, toplam hacim 4 litre, kondenser performansı 2,5 kg/24 saat
		 Coolsafe Basic 55-9; kondenser kapasitesi 6 kg, toplam hacim 9 litre, kondenser performansı 4 kg/24 saat
		 Coolsafe Basic 110-4; kondenser kapasitesi 3 kg, toplam hacim 4 litre, kondenser performansı 2,5 kg/24 saat
hh Kompresör, hermetik yalıtımlı ve CFC bazlı soğutucu
hh 2,5 m3/saatlik vakum pompası ve ekipmanları. Ayrıca opsiyonel olarak yüksek kapasiteli vakum pompaları
hh Cam manifoldlu ve metal tepsili kurutma odası alternatifleri

M4 Manifoldu

36

Şişe için konik
ağız

Dondurarak
kurutma şişeleri
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Ampul
manifoldu

0 312 222 20 43

Dondurarak
kurutma Flasks

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

COOLSAFE PRO LİYOFİLİZATÖR

MODEL SEÇİMİ
Kondenser
Hacmi
4 Litre
9 Litre
15 Litre

En Düşük Kondenser Sıcaklığı
- 55 OC

●
●
●

- 95 OC

●

- 100 OC - 110 OC

●

●

COOLSAFE PRO LİYOFİLİZATÖR GENEL ÖZELLİKLERİ

hh Anlık kondenser sıcaklığını ve vakum değerini (0,001 mbar’a kadar) LCD ekranda gösterme
hh Kondenser, AISI316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir
hh Modellere göre teknik bilgi;
		 Coolsafe Pro 55-4; kondenser kapasitesi 3 kg, toplam hacim 4 litre, kondenser performansı 2,5 kg/24 saat
		 Coolsafe Pro 55-9; kondenser kapasitesi 7 kg, toplam hacim 9 litre, kondenser performansı 4 kg/24 saat
		 Coolsafe Pro 55-15; kondenser kapasitesi 10 kg, toplam hacim 15 litre, kondenser performansı 6 kg/24 saat
		 Coolsafe Pro 95-15; kondenser kapasitesi 10 kg, toplam hacmi 15 litre, kondenser performansı 6 kg/24 saat
		 Coolsafe Pro 100-9; kondenser kapasitesi 7 kg, toplam hacmi 9 litre, kondenser performansı 4 kg/24 saat
		 Coolsafe Pro 110-4; kondenser kapasitesi 3 kg, toplam hacmi 4 litre, kondenser performansı 2,5 kg/24 saat
hh Kompresör, hermetik yalıtımlı ve CFC bazlı soğutucu
hh 2,5 m3/saatlik vakum pompası ve ekipmanları. Ayrıca opsiyonel olarak yüksek kapasiteli vakum pompaları
hh Cam manifoldlu ve metal tepsili kurutma odası alternatifleri
hh Opsiyonel olarak gerekli ekipman vasıtasıyla kurutma tepsilerinin her birinin sıcaklık değerlerini kontrol 		
edebilme

Ø200 mm
dondurarak
kurutma çemberi

Ø300 mm
dondurarak
kurutma çemberi

Ø300 mm
dondurarak
kurutma çemberi
& 4’lü manifold

0 312 222 20 43

Ø300 mm
dondurarak
kurutma çemberi
& 8’li manifold

Ø500 mm
dondurarak
kurutma çemberi
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

COOLSAFE TOUCH LİYOFİLİZATÖR

MODEL SEÇİMİ
Kondenser
Hacmi
4 Litre
9 Litre
15 Litre

En Düşük Kondenser Sıcaklığı
- 55 OC

- 95 OC

●
●
●

- 100 OC - 110 OC

●

●

●

COOLSAFE TOUCH LİYOFİLİZATÖR GENEL ÖZELLİKLERİ

hh LCD dokunmatik ekrandan sıcaklık, basınç ve zaman değerlerini düzenleme
hh Dondurarak kurutma (Freeze-drying) protokolleri için program düzenleme ve hafızaya alma imkanı
hh LaboGene yazılımı için USB portu ve verileri yüklemek için SD kart portu
hh Kondenser, AISI316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir
hh Modellere göre teknik bilgi;
		 Coolsafe Touch 55-4; kondenser kapasitesi 3 kg, toplam hacim 4 litre, kondenser performansı 2,5 kg/24 saat
		 Coolsafe Touch 55-9; kondenser kapasitesi 7 kg, toplam hacim 9 litre, kondenser performansı 4 kg/24 saat
		 Coolsafe Touch 55-15; kondenser kapasitesi 10 kg, toplam hacim 15 litre, kondenser performansı 6 kg/24 saat
		 Coolsafe Touch 95-15; kondenser kapasitesi 10 kg, toplam hacmi 15 litre, kondenser performansı 6 kg/24 saat
		 Coolsafe Touch 100-9; kondenser kapasitesi 7 kg, toplam hacmi 9 litre, kondenser performansı 4 kg/24 saat
		 Coolsafe Touch 110-4; kondenser kapasitesi 3 kg, toplam hacmi 4 litre, kondenser performansı 2,5 kg/24 saat
hh Kompresör, hermetik yalıtımlı ve CFC bazlı soğutucu
hh 2,5 m3/saatlik vakum pompası ve ekipmanları. Ayrıca opsiyonel olarak yüksek kapasiteli vakum pompaları
hh Cam manifoldlu ve metal tepsili kurutma odası alternatifleri
hh Opsiyonel olarak gerekli ekipman vasıtasıyla kurutma tepsilerinin her birinin sıcaklık değerlerini kontrol 		
edebilme
Ø300 mm ısıtmalı
raflı dondurarak
kurutma çemberi
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Ø300 mm ısıtmalı
raflı dondurarak
kurutma çemberi
& 4’lü manifold
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Ø300 mm ısıtmalı
raflı dondurarak
kurutma çemberi
& 8’li manifold
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

COOLSAFE SUPERIOR XS/XL LİYOFİLİZATÖR

MODEL SEÇİMİ
Kondenser
Hacmi

En Düşük Kondenser Sıcaklığı
- 55 OC

- 95 OC

XS

9 Litre
15 Litre

- 100 OC - 110 OC

XL

COOLSAFE SUPERIOR LİYOFİLİZATÖR GENEL ÖZELLİKLERİ

hh LCD dokunmatik ekrandan sıcaklık, basınç ve zaman değerlerini düzenleme
hh Dondurarak kurutma (Freeze-drying) protokolleri için program düzenleme ve hafızaya alma imkanı
hh Dondurarak kurutma (Freeze-drying) öncesi numuneleri ön dondurma imkanı
hh Her bir numune için kişisel program ile otomatik sistem (ön dondurma sonrasında dondurarak kurutma işlemi)
hh LaboGene yazılımı için USB portu ve verileri yüklemek için SD kart portu
hh Kondenser, AISI316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir
hh Modellere göre teknik bilgi;
		 Coolsafe Superior XS; kondenser kapasitesi 7 kg, toplam hacim 9 litre, kondenser performansı 4 kg/24 saat
				
ön dondurma ve dondurarak kurutma işlemleri için mak. 3 elektrik ısıtmalı raf (ø180)
		 Coolsafe Superior XL; kondenser kapasitesi 10 kg, toplam hacim 15 litre, kondenser performansı 6 kg/24 saat
				
ön dondurma ve dondurarak kurutma işlemleri için mak. 5 elektrik ısıtmalı raf (ø180)
hh Rafların hassas ısı ayarları için PT sensörleri
hh Kompresör, hermetik yalıtımlı ve CFC bazlı soğutucu
hh 2,5 m3/saatlik vakum pompası ve ekipmanları. Ayrıca opsiyonel olarak yüksek kapasiteli vakum pompaları

0 312 222 20 43
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MİKROBİYOLOJİK EMNİYET
KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER

COOLSAFE 80 LİTRELİK LİYOFİLİZATÖR

COOLSAFE SUPERIOR TOUCH LİYOFİLİZATÖR GENEL ÖZELLİKLERİ

hh Tam otomatik kontrol ile 5 adımda ön-dondurma & 10 adımda kurutma
hh + 50 oC’ye kadar sıcaklık kontrollü raflar (CoolSafe Superior Touch 95-80)
hh LCD dokunmatik ekrandan sıcaklık, basınç ve zaman değerlerini düzenleme
hh Dondurarak kurutma (Freeze-drying) protokolleri için program düzenleme ve hafızaya alma imkanı
hh LaboGene yazılımı için USB portu ve verileri yüklemek için SD kart portu
hh Kondenser, AISI316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir
hh Modellere göre teknik bilgi;
		 Coolsafe Superior Touch 55-80; kondenser kapasitesi 20 kg, toplam hacim 80 litre, kondenser 		
		 performansı 10 kg/24 saat
		 Coolsafe Superior Touch 95-80; kondenser kapasitesi 10 kg, toplam hacim 80 litre, kondenser 		
		 performansı 10 kg/24 saat
hh Kompresör, hermetik yalıtımlı ve CFC bazlı soğutucu
hh 2,5 m3/saatlik vakum pompası ve ekipmanları. Ayrıca opsiyonel olarak yüksek kapasiteli vakum 		
pompaları

40

www.teknis.com.tr

0 312 222 20 43

