
NIEUW
Recirculatie Fume Hoods
De Circulaire® valt qua gebied van dampfiltratie 
en dampdeeltjes binnen de regelgeving van de 
EN 61326:2006. Twee soorten systemen zijn er be-
schikbaar. De kasten met een Visionaire® kleuren 
touchscreen besturing, een laag geluidsniveau en 
een laag energieverbruik. Alsmede de Circulaire® 
kasten met een alarm als de luchtstroom te laag 
wordt.

Zuurkasten, aangesloten op een bestaand 
ventilatiesysteem
De ductaire zuurkast is volledig in overeenstem-
ming met de EN14175. De kasten worden kant-
en- klaar geleverd, compleet gemonteerd. De 
binnenzijde is volledig van polypropyleen en is 
daardoor hoog resistent. 

Laminar Flow Cabinets
De Circulaire® richting van verticale en horizon-
tale laminaire flow bieden een ongeëvenaard 
niveau van bescherming. Zij maakt gebruik van 
de best mogelijke ULPA filters. De laminaire flow 
zijn beschikbaar met de Visionaire® Touchscreen 
besturing, laag energieverbruik en een laag ge-
luidsniveau.

Dupa is de nieuwe distribiteur van Monmouth Scientific. Hierdoor heeft Dupa 
zijn assortiment met hoogwaardige kwaliteit uitgebreid met o.a. recirculatie 
fume hoods, laminair flow cabinets, microbiologische veiligheidskasten, PCR 
werkstations en meer. Voor een compleet overzicht verwijzen we u naar onze 
website of kunt u kunt opnemen via info@dupa.nl.
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Microbiologische Veiligheidskasten
Dupa’s gloednieuwe Guardian Class II veiligheidskast is ontworpen voor gebruik in de 
microbiologische- en de biotechnische branche. Ze zijn voorzien van de laatste techno-
logie en hebben het revolutionaire Visionaire® Touchscreen controle systeem. Daarbij 
heeft de kast een gemotoriseerd schuifraam, hoge kwaliteit ledverlichting en een laag 
energie- en geluidsniveau. Verder is de veiligheidskast aan te bieden met talloze opties.

Downflow Benches and Workstations (downflow werkbanken)
Dupa’s downflow werkbanken kunnen volledig aangesloten worden op uw bestaande 
ventilatiesyteem. U kunt ook kiezen voor een koolstof/HEPA filter. De downflow werk-
banken kunnen voor talloze doeleinden gebruikt worden. Zo kunt u deze gebruiken 
voor kleine werkzaamheden in de pathologie omgeving of voor routinetesten.

Formaline Dispensing Station
Dupa biedt u ook de mogelijkheid om veilig te werken met stoffen als Formaline en 
Formaldehyde. Hiervoor hebben wij onze Formaline Dispensing Station. In deze kasten 
wordt uitsluitend veilig gewerkt met stoffen als Formaline en Formaldehyde.

PCR Workstations (PCR werkstation)
De Circulaire® PCR650 is een werkstation met als doel dat er een constante stroming is 
van uitsluitend schone lucht. Het is bedoeld voor het werken met materiaal dat extreem 
schoon dient te blijven. De ‘vieze’ lucht wordt eruit gezogen en hij blaast schone lucht 
terug om uw producten steriel te houden.
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