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Fume Hood (D)
Deze verrijdbare Fume Hood is standaard voorzien met een koolstof-
filter en ventilator welke is aan te passen qua snelheid. De elektrische 
voorruit is in hoogte verstelbaar. Zowel de linker als rechter zijruit is 
voorzien van een kabeldoorvoer. 

Kijk in onderstaande tabel voor de diverse afmetingen en 
specificaties. 

FUME HOODS

Model FH1000 (D) FH1200 (D) FH1500 (D) FH1800 (D)

Buitenmaat (B*D*H) 1000*800*2300 mm 1200*800*2300 mm 1500*800*2300 mm 1800*800*2300 mm

Binnenmaat (B*D*H) 880*730*745 mm 1080*730*745 mm 1380*730*745 mm 1680*730*745 mm

Max. opening 450 mm

Werkhoogte 900 mm

Ventilator Ingebouwd, met 9 standen 0.3 ~ 0.8 m/s

Luchtsnelheid 850 - 1500 m3/h

Geluid ≤ 60dB

Fluoriserende lamp 18W*1 18W*1 36W*1 36W*1

Raam voorzijde 5 mm dik, anti UV-straling en elektrisch in hoogte verstelbaar

Materiaal Staal met anti bacteriële poedercoating, werblad is chemisch bestendig

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 300W 300W 400W 500W

Accessoires Ventilator + koolstoffilter 

Artikel nr. 86-FH-1000D 86-FH-1200D 86-FH-1500D 86-FH-1800D

Dupa Air Fume Hoods
Worden gebruikt om de lab omgeving en operator te 
beschermen tijdens chemische applicaties. Daarnaast 
beschermen ze tegen het inademen van giftige dampen 
en verlagen ze het risico op brand en explosie. 
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Model FH1000 (X) FH1200 (X) FH1500 (X) FH1800 (X)

Buitenmaat (B*D*H) 1000*800*2300 mm 1200*800*2300 mm 1500*800*2300 mm 1800*800*2300 mm

Binnenmaat (B*D*H) 880*730*745 mm 1080*730*745 mm 1380*730*745 mm 1680*730*745 mm

Max. opening 450 mm

Werkhoogte 900 mm

Ventilator Ingebouwd, met 9 standen 0.3 ~ 0.8 m/s

Luchtsnelheid 850 - 1500 m3/h

Geluid ≤ 60dB

Fluoriserende lamp 18W*1 18W*1 36W*1 36W*1

Raam voorzijde 5 mm dik, anti UV-straling en gemortoriseerd, te bedienen met voetschakelaar

Materiaal Staal met anti bacteriele poedercoating, werblad is chemisch bestendig

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 300W 300W 400W 500W

Accessoires Water- en gaskraan, gootsteen, stopcontact*2, ventilator en koolstoffilter 

Artikel nr. 86-FH-1000X 86-FH-1200X 86-FH-1500X 86-FH-1800X

Fume Hood (X)
In tegenstelling tot de Fume Hood (D) is deze Fume Hood niet voor-
zien van een onderbouwkast. Standaard is deze wel voorzien van 
een water- en gaskraan, afvoerbakje, 2 ingebouwde stopcontacten, 
een koolstoffilter en ventilator welke aan te passen is qua snelheid. 
Met het voetpedaal kunt u de elektrische voorruit verstellen. De kast 
staat op zwenkwieltjes waardoor deze eenvoudig te verplaatsen is. 

    Zijkanten zijn van veiligheidsglas voor licht
    en optimaal zicht in de kast. 

 
    Ingebouwd afvoerbakje, water- 
    en gaskraan.  

   Voetschakelaar voor bediening
    van de voorruit. 
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Fume Hood (XD)
Deze verrijdbare Fume Hood is standaard voorzien met een koolstof-
filter en ventilator welke is aan te passen qua snelheid. De elektrische 
voorruit is in hoogte verstelbaar. Zowel de linker als rechter zijruit is 
voorzien van een kabeldoorvoer. De Fume Hood XD is vergelijkbaar 
met de Fume Hood D alleen exclusief onderbouwkast. 

Kijk in onderstaande tabel voor de diverse afmetingen en 
specificaties. 

FUME HOODS

Model FH1000 (XD) FH1200 (XD) FH1500 (XD) FH1800 (XD)

Buitenmaat (B*D*H) 1000*800*2300 mm 1200*800*2300 mm 1500*800*2300 mm 1800*800*2300 mm

Binnenmaat (B*D*H) 880*730*745 mm 1080*730*745 mm 1380*730*745 mm 1680*730*745 mm

Max. opening 450 mm

Werkhoogte 900 mm

Ventilator Ingebouwd, met 9 standen 0.3 ~ 0.8 m/s

Luchtsnelheid 850 - 1500 m3/h

Geluid ≤ 60dB

Fluoriserende lamp 18W*1 18W*1 36W*1 36W*1

Raam voorzijde 5 mm dik, anti UV-straling en elektrisch in hoogte verstelbaar

Materiaal Staal met anti bacteriële poedercoating, werblad is chemisch bestendig

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 300W 300W 400W 500W

Accessoires Ventilator + koolstoffilter 

Artikel nr. 86-FH-1000D 86-FH-1200D 86-FH-1500D 86-FH-1800D

Dupa Air Fume Hoods
Worden gebruikt om de lab omgeving en operator te be-
schermen tijdens chemische applicaties. Daarnaast be-
schermen ze tegen het inademen van giftige dampen en 
verlagen ze het risico op brand en explosie. 
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Model FH1000 FH1200 FH1500 FH1800

Buitenmaat (B*D*H) 1000*750*2320 mm 1200*800*2345 mm 1500*800*2345 mm 1800*800*2345 mm

Binnenmaat (B*D*H) 820*620*750 mm 1020*670*750 mm 1320*670*750 mm 1620*670*750 mm

Max. opening 450 mm

Werkhoogte 900 mm

Ventilator Ingebouwd, snelheid is instelbaar (6 niveau’s)

Luchtsnelheid 0.3 ~ 0.8 m/s

Geluid ≤ 60dB

UV-Lamp 2 stuks, uitstoot van 253.7 nanometer meest efficiënte decontaminatie

Fluoriserende lamp 14W*1 21W*1 28W*1 36W*1

Raam voorzijde 5 mm dik en gemortoriseerd

Materiaal Werkruimte: chemisch resistent
Interieur: hoogwaardig melamine werkblad welke hoog chemisch bestendig is
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële poedercoating

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 400W 400W 500W 500W

Accessoires Water- en gaskraan, gootsteen, stopcontact*2, onderkast, PVC afvoerpijp 4m ø 300mm
Optioneel: carbon filter of HEPA-filter

Artikel nr. 86-FH-1000 86-FH-1200 86-FH-1500 86-FH-1800

Fume Hood Klasse I, IP20
Deze Fume Hood is standaard voorzien van een onderbouwkast, 
UV-lamp, ingebouwde ventilator welke is aan te passen qua snel-
heid, 2 stopcontacten, 4m flexibele pvc buis, water- en gaskraan. 
Met het LED-display kunt eenvoudig de instellingen wijzigen, denk 
hierbij aan de opening van het raam, lampen en afzuiging. De kast 
is eenvoudig te verplaatsen d.m.v. de 4 zwenkwieltjes. Optioneel 
zijn een carbon filter of HEPA-filter. 

    Niet goed werkende afzuigkasten leveren een gevaar op 
voor de gebruiker maar ook voor de omgeving. Hierdoor is 
het belangrijk jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. Er gel-
den namelijk specifieke richtlijnen voor afzuigsystemen. 
DUPA verzorgd keuringen volledig conform de Nederlandse 
richtlijnen, eventueel gecombineerd met onderhoud (ook 
aan veiligheidskasten). 

Heeft u vragen op het gebied van afzuiging in overeenstem-
ming met de recente voorschriften, richtlijnen en wetten? 
Onze binnendienst experts zijn graag bereid u telefonisch 
te assisteren. En indien u het op prijs stelt kunnen zij een 
afspraak met u maken voor een bezoek. 


