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Fume Hood (D)
Deze verrijdbare Fume Hood is standaard voorzien met een 
koolstoffilter en ventilator welke is aan te passen qua snel-
heid. De elektrische voorruit is in hoogte verstelbaar. Zowel 
de linker als rechter zijruit is voorzien van een kabeldoorvoer.  
 
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. 
Beide kasten staan op zwenkwieltjes waardoor deze eenvoudig te 
verplaatsen zijn. 

FUME HOODS

Model FH1000 FH1200 FH1500 FH1800 

Buitenmaat (BxDxH) 1000x800x2300 mm 1200x800x2300 mm 1500x800x2300 mm 1800x800x2300 mm

Binnenmaat 880x730x745 mm 1080x730x745 mm 1380x730x745 mm 1680x730x745 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 18W 36W 36W

Raam voorzijde 5 mm dik, anti UV-straling en elektrisch in hoogte verstelbaar, FH (X) bedienen met voetschakelaar

Materiaal Staal met anti bacteriële poedercoating, werblad is chemisch bestendig

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 300W 300W 400W 500W

Accessoires FH (D) Ventilator + koolstoffilter 
FH (X) Water- en gaskraan, gootsteen, stopcontact 2x, ventilator en koolstoffilter

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

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

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(P) FH1200(P) FH1500(P) FH1800(P)

Buitenmaat (BxDxH) 1040x750x2200 mm 1240x800x2200 mm 1540x800x2200 mm 1840x800x2200 mm

Binnenmaat 820x520x872 mm 1020x570x872 mm 1320x570x872 mm 1620x570x872 mm

Max. opening 815 mm

Werkhoogte 700 mm

Ventilator Ingebouwd, met regelbare snelheid

Luchtsnelheid 0.4 ~ 0.6 m/s

Geluid ≤ 60dB

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

Fluoriserende lamp 12W 30W 30W 30W

Raam voorzijde 5 mm dik, handmatig verstelbaar in hoogte

Materiaal Werkruimte: chemisch resistent fenolhars 
Omkasting: porselein wit PP, 8mm dik bestand tegen sterk zuur, anti-corrosie

Power Supply AC220V ±10%, 50/60Hz ; 110V ±10%, 60Hz 

Vermogen 330W 360W 360W 360W

Accessoires Fluoriserende lamp, water- en gaskraan, gootsteen, stopcontact 2x, onderkast, PVC afvoerpijp 4m ø 
250 mm
Optioneel: PP werktafel, epoxyhars board of keramische board, buitenste centrifugaalventilator 
bestand tegen sterke zuren

Artikel nr. 86-FH-1000PP 86-FH-1200PP 86-FH-1500PP 86-FH-1800PP
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Fume Hood PP
Veiliger in gebruik vanwege de anti-corrosieve waterkraan. Voorzien 
van microprocessor controlesysteem en LCD-scherm. Gemaakt van 
porselein wit PP, bestand tegen sterk zuur en is anti-corossief. De 
voorruit is gemaakt van dik transparant gehard glas voor maximale 
lichtinval en zichtbaarheid in de zuurkast. Dit zorgt voor een lichte 
en open werkomgeving.

LCD-display

2 Waterproef stopcontacten

PP wastafel bestand tegen sterke zuren, 
alkali en anticorrosief



Visionaire® Touch Screen Control System
De CT1100 is voorzien van het nieuwste Visionaire® Touch Screen 
Control System. Dit kleuren touchscreen met een 4.3” (11cm) door-
snede beschikt over meer dan 130.000 pixels. Het systeem beschikt 
over een vooraf ingesteld niveau van de luchtstroom. Het nieuwe Vi-
sionaire® Touch Screen Control System biedt de volgende functies 
in het design:
• welkom scherm 
• automatische ECO stand; brengt de ventilator naar lagere snelheid 
en zet lichten uit als het apparaat niet wordt gebruikt
• filter applicatie compatibiliteit controle 
• akoestische en visuele alarmering 
• zichtbaar scherm met weergave van luchtstroom in m/sec of f/min
• gemakkelijk te herkennen waarschuwingssignalen
• constante aanstroomsnelheid wordt gecompenseerd
• etc

NIEUW !!!

Circulaire®  CT1100 (tafelmodel)
De Circulaire® CT1100 is een 1100mm brede kast waarin veilig met 
gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Het afzuigsysteem is gebaseerd 
op recirculatie. Dit betekent dat vervuilde lucht van de kast gefilterd 
wordt door de kast en die schone lucht weer terugbrengt in de kast. 
In de CT1100 kunnen verschillende filters worden geplaatst zodat de 
kast veelzijdig is in zijn opties en gebruik.
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Model CT1100

Buitenmaat (BxDxH) 1100x700x1280 mm 

Binnenmaat 1085x650x840 mm

Opening 800 mm. Transparant, opklapbaar kunststof raam met een bewegingsruimte van 300 mm.

Vereisten luchtstroom 475m3/h

Alarm Audio en visueel alarm, waaronder filter alarm

ECO mode Gaat in ECO mode tussen 5-60 minuten, zelf instelbaar. 

Aanstroomsnelheid 0.55m/s

Type hoofd+uitlaat filter 2x14 kg koolstof of grotere capaciteit HEPA

Intern licht LED verlichting over volledige breedte (2 strips)

Power Supply 240V/50Hz AC-100w-110V/60Hz ook beschikbaar

Geluid ±54db

Materiaal Epoxy gepoedercoat staal met helder acryl beglazing en gegoten chemisch bestendige GRP 
werkblad wat morsen tegenhoudt. 

Artikel nr. 44-CT1100
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Koolstof filtratie 
De belangrijkste filters bestaan   uit maximaal 28 kilogram actieve kool 
die specifiek op uw aanvraag wordt afgestemd en worden bewaakt 
met een koolwaterstof detectiesysteem. Dit systeem is noodzakelijk 
bij het   vervangen van koolstoffilters. Hoe werkt het: schone lucht 
wordt naar binnen getrokken door de ventilator in de vooropening. 
Alle dampen worden meegezogen. 

Dit gebeurt met een snelheid van 0.51 m/s. Vervolgens gaat deze 
lucht door een prefilter en vervolgens door een, door u gekozen, 
koolstoffilter. Voor extra veilig werken biedt de CT1100 ook nog een 
optionele eindfilter. Voordat de lucht naar buiten gaat, gaat deze 
door een extra koolstoffilter. De gefilterde lucht wordt dan terug de 
lucht in geblazen bovenin de kast. Veiligheid wordt door dit systeem
optimaal gewaarborgd. Daarbij beschikt de CT1100 over LED verlich-
ting. Mede door deze functies is de CT1100 erg prettig om mee te 
werken. Het werkoppervlak is te verwijderen. Het werkblad is voor-
zien van opstaande randen zodat de eventueel gemorste producten 
op het werkblad blijven.

Koolstof Type Geschikt voor het verwijderen van Code hoofd filter Code uitlaat filter

AC Gemeenschappelijke organische verbindingen K-CF0004 K-CF0054

ACID Zure verbindingen K-CF0018 K-CF0055

ACR Base of loog verbindingen K-CF0019 K-CF0057

AMM Ammonia & Amine bevattende verbindingen K-CF0020 K-CF0058

CYN Cyanide verbindingen K-CF0022 K-CF0059

ETHER Ether verbindingen K-CF0023 K-CF0060

FORM Formaldehyde verbindingen K-CF0024 K-CF0061

SUL Zwavelverbindingen K-CF0028 K-CF0065

MCH Speciaal mengsel van 4 bovenstaande koolstoftypes K-CF0025 K-CF0062

ED 3-Lagen filter; bedoeld voor scholen K-CF0027 K-CF0064

HEPA High Efficiency Particulate Air Filter K-HF0011 K-HF0012

Circulaire® CT1100 heeft ook fantastische ‘groene’ elementen. Tijdens een normale procedure verbruikt de CT1100 
slechts 100 watt. Dat is 8 maal minder vermogen dan concurrerende modellen. Daarbij, de CT1100 heeft een aan-
genaam geluidsniveau, slechts 54 decibel!

“Groene” Technologie 
Weinig geluid, laag energieverbruik

CIRCULAIR RECIRCULATIE SYSTEEM

Opties
Circulaire® kasten zijn uit te breiden met onderstel, 
welke voorzien kan worden met geventileerde on-
derkast. Optionele gas- en waterkranen, stopcon-
tacten en extra filters voor meer veiligheid kunnen 
geïnstalleerd worden.



De 11231BBC86 is voorzien van timer-functie, LCD-display en gemo-
toriseerde voorruit. Op het grote LCD-display kan de gebruiker een 
uitgebreidde status van de kast terug zien, waaronder de inflow en 
downflow snelheid, de temperatuur van het werkgebied en vochtig-
heid. 
De afstandsbediening werkt op 6m afstand, wat in geval van nood 
zeer handig kan zijn. 

KLASSE II A2 BIO-
VEILIGHEIDSKAST

Model 11231BBC86

Buitenmaat (BxDxH) 700x650x1230 mm 

Binnenmaat 600x500x540 mm

Max. opening 400 mm

Werkhoogte 750 mm (met onderstel)

Inflow 0.53± 0.025 m/s

Downflow 0.33± 0.025 m/s

HEPA filter 2 stuks, 99.999% rendement bij 0.3 um. Indicator voor levensduur filter

Voorruit Gemotoriseerd, 2 lagen gehard glas van 5 mm. Anti UV.

Geluid EN12469 ≤  58 dB / NSF49 ≤ 61 dB

Power Supply 110/220V ± 10%, 60/50Hz

UV Lamp 18W, UV-timer, UV-levensduur indicator, uitstoot van 253.7 nanometer meest 
efficiënte decontaminatie

Fluoriserende lamp 14W, ≤ 1000Lux verlichting 500W 

Display LCD display, inflow/downflow snelheid, filter en UV-lamp werktijden, levensduur filter, vochtig-
heid en temperatuur, systeem werktijd etc.

Alarm Visueel en audio alarm: vervang filter- alarm, raamhoogte, abnormale luchtsnelheid

Materiaal Werkplek: roestvrij staal. 
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële poedercoating

Accessoires Stopcontact 2x, afstandsbediening, fluoriserende lamp, UV-lamp 2x
Optioneel: onderstel

Artikel nr. 86-BC-700A2

Biologische Veiligheidskasten
De klasse II biologische veiligheidskast is een open-front geventi-
leerde kast, die zowel operator, milieu als het product beschermt. 
Luchtstroom systeem: 70% lucht recirculatie, 30% luchtafvoer.
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BSC-serie
Voorzien van groot LCD display waarop u alle veiligheid parameters 
in één oogopslag kunt monitoren. Met de afstandsbediening kunnen 
alle functies worden gerealiseerd, waardoor de bediening veel een-
voudiger en handiger is. Universeel onderstel met rem en stelvoeten. 
Met de voetschakelaar kunt u de hoogte van de voorruit aanpassen 
tijdens het experiment, om turbulentie verooraakt door beweging 
van de arm te voorkomen.  
De werkomgeving wordt omgeven door negatieve druk, om maxi-
male veiligheid in het werkgebied te garanderen. 

Model BSC-1100IIA2-X BSC-1300IIA2-X BSC-1500IIA2-X BSC-1800IIA2-X BSC-2000IIA2-X

Buitenmaat (BxDxH) 1100x750x2250 mm 1300x850x2200 mm 1500x840x2280 mm 1870x750x2290 mm 1950x800x2305 mm

Binnenmaat 940x600x660 mm 1100x600x660 mm 1300x700x630 mm 1710x600x660 mm 1800x600x660 mm

Max. opening 400 mm

Werkhoogte 750 mm

Inflow 0.53 ± 0.025 m/s

Downflow 0.33 ± 0.025 m/s

HEPA-filter 2 stuks, 99.999% rendement bij 0.3 um. Indicator voor levensduur filter

Geluid EN12469 ≤ 58 dB - NSF49 ≤ 61 dB

UV-Lamp 18W 18W 30W 40W 40W

Fluoriserende lamp 21W 21W 28W 40W 40W

Raam voorzijde Gemotoriseerd, 2 lagen gehard glas van 5 mm. Anti UV.

Stopcontact 2 stuks van 500W

Vermogen 760W 1060W 1300W 1350W 1700W

Power Supply 110/220V ± 10%, 60/50 Hz

Materiaal Werkplek: roestvrij staal. 
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële poedercoating

Accessoires Stopcontacten 2x, onderstel, afstandsbediening, UV-lamp 2x, fluoriserende lamp, aftapkraan, voetpedaal en 
aftapkraan. Optioneel: Water- en gaskraan

Artikel nr. 86-BSCIIA2-1100 86-BSCIIA2-1300 86-BSCIIA2-1500 86-BSCIIA2-1800 86-BSCIIA2-2000

Lucht uit de ruimte
Verontreinigde lucht van werkgbied  
HEPA gefilterde lucht

A  Beschermd gebied
B  Verontreinigde omgeving

A

B
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Biologische Veiligheidskast EN gecertificeerd
Met een geavanceerd ontwerp voor een eenvoudige bediening en 
maximale veiligheid kan het overal worden gebruikt waar bescher-
ming van groots belang is (voldoet aan veiligheidsniveau 1-3). Voor-
zien van groot LCD-display om gemakkelijk alle parameters in één 
oogopslag te volgen. Ergonomisch formaat  en verbeterde gebrui-
kers interface. 

        Waterbestendige stopcontacten

        

        LCD display

       Roestvrij staal blad, bestaande uit

        3 delen. 

Model BSC-3FA2 BSC-4FA2

Buitenmaat (BxDxH) 1087x775x2265 mm 1383x775x2295 mm

Binnenmaat 910x600x660 mm 1210x660x660 mm

Max. opening 550 mm

Werkhoogte 750 mm

HEPA filter 2 stuks, 99.999% rendement bij 0.3 um. Indicator voor levensduur filter

Luchtstroom volume Inflow: 349m3/h
Downflow: 64%: 638m3/h

Inflow: 465m3/h
Downflow: 64%: 868m3/h

Voorruit Gemotoriseerd, 2 Lagen gehard glas van 5 mm. Anti UV.

Geluid NSF 49 ≤ 61 dB / EN12469 ≤ 58 dB

Power Supply 230V, 50Hz

UV Lamp 18W 30W

Alarm Visueel en audio alarm: vervang filter- alarm, raamhoogte

Materiaal Werkplek: roestvrij staal. 
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële poedercoating

Accessoires Stopcontacten 2x, UV-lamp 2x , onderstel, fluoriserende lamp, aftapkraan
water- en gaskraan. Optioneel: afstandsbedienng en verstelbaar onderstel

Artikel nr. 86-BSC-103FA2EN 86-BSC-104FA2EN

Test het dan zelf met deze rookmaker! Voor het eenvoudig testen van de werking van uw 
afzuigunit. Vul de roomaker heel eenvoudig met kraanwater. Simpel en milieuvriendelijk. 

Twijfelt u aan de Airflow? 



De Optiflow biedt onbeperkte toegang voor procedures en hande-
lingen die moeilijk uit te voeren zijn binnen een standaard zuurkast. 
Dit compacte en draagbare systeem kan worden geïnstalleerd op 
een bestaand werkblad. En hoeft niet te worden aangesloten op een 
bestaand ventilatie kanaal. U kunt kiezen voor een koolstoffilter (voor 
chemische dampen en gassen) of een HEPA-filter (voor deeltjes).
Een visueel en akoestisch alarm zal afgaan wanneer de luchtstroom 
daalt tot een onaanvaardbaar niveau. Het RVS werkoppervlak is af-
neembaar en eenvoudig te reiniging.

PORTABLE RECIR-
CULATIE FUME HOOD

Model Optiflow

Buitenmaat (BxDxH) 655x600x1000 mm 

Binnenmaat (BxDxH) 634x520x565 mm

Luchtsnelheid 0.5 m/s

Voorfiltratie 92% rendement bij 5.0 um (elimineert deeltjes)

Carbon filter Rendement 99,9% 
Elimineert giftige soorten en verbindingen met een molecuulgewicht gelijk of groter dan 30. 

HEPA filter Elimineert deeltjes van 0,3 um of groter met een rendement van 99,995%

Display Keypad control

Vermogen 60W

Power Supply 230V, 50Hz

Alarm Visueel en akoestisch alarm: abnormale luchtstroom

Materiaal Werkplek: roestvrij staal
Omkasting: epoxy gecoat staal

Accessoires Optioneel: licht, LED 7W en onderstel

Artikel nr. BC-OM800

Optiflow Portable Recirculatie Fume Hood
De Optiflow beschermd de operator voor chemische dampen of deel-
tjes. De vuile lucht wordt door het geperforeerde rooster naar bene-
den afgezogen (down-flow) en neemt zo de vervuilde lucht weg van 
de operator.
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     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 gelden 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 overeenstemming 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. 



Het werkgebied wordt omgeven door negatieve druk, hierdoor kan 
maximale veiligheid in het werkgebied worden gegarandeerd. 
Met de afstandsbediening kunnen alle functies worden gerealiseerd, 
waardoor bediening van deze klasse II veiligheidskast eenvoudig en 
handig is. Maximale veiligheid, comfort én gebruikersgemak.

KLASSE II B2 BIO-
VEILIGHEIDSKAST

Biologische Veiligheidskasten
De klasse II biologische veiligheidskast is een open-front geventi-
leerde kast, die zowel personeel, milieu als het product beschermt.  
Luchtstroom systeem: 0% lucht recirculatie, 100% luchtafvoer.
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Model BSC-1100IIB2-X BSC-1300IIB2-X BSC-1500IIB2-X BSC-1800IIB2-X

Buitenmaat (BxDxH) 1100x750x2250 mm 1300x850x2200 mm 1500x760x2250 mm 1800x840x2275 mm

Binnenmaat 940x600x660 mm 1100x600x660 mm 1350x600x620 mm 1600x670x630 mm

Max. opening 400 mm

Werkhoogte 750 mm

Inflow 0.53 ± 0.025 m/s

Downflow 0.33 ± 0.025 m/s 

Pre-filter Wasbaar

HEPA-filter 2 stuks, 99.999% rendement bij 0.3 um. Indicator voor levensduur filter. 

Voorruit Gemotoriseerd, 2 lagen gehard glas van 5 mm. Anti UV.

Geluid EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB

Fluoriserende lamp 21W 21W 28W 35W 2x

UV lamp 20W 20W 30W 40W

UV-timer, UV-levensduur indicator, uitstoot van 253.7 nanometer meest 
efficiënte decontaminatie

Alarm Visueel en audio alarm: vervang filter- alarm, raamhoogte, abnormale luchtsnelheid

Materiaal Werkplek: roestvrij staal. 
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële poedercoating

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 1050W 1350W 1550W 1900W

Accessoires Fluoriserende lamp,  UV-Lamp 2x, onderstel, stopcontacten 2x, afstandsbediening, voetschakelaar, 
afvoerpijp, aftapkraan en 4m PVC afvoerpijp ø300mm. Optioneel: Water- en gaskraan + externe 
ventilatie

Artikel nr. 86-BSCIIB2-1100 86-BSCIIB2-1300 86-BSCIIB2-1500 86-BSCIIB2-1800



Stabiel luchtstroom systeem, energiebesparend met een hoog ren-
dement en weinig geluidsoverlast. Voorzien van LCD-display, UV-
lamp voor sterrilisatie en roestvrij stalen werkblad, welke eenvoudig 
schoon te maken is doordat deze uit één stuk bestaat. Ieder model 
heeft zijn eigen uitvoering. 

KLASSE I BIO-
VEILIGHEIDSKAST

Biologische Veiligheidskasten Klasse I
Voor personeel en milieubescherming. De klasse I biologischeveilig-
heidskast is geschikt voor werkzaam-heden met een laag tot matig 
risico. Waar behoefte is aan insluiting, maar niet voor productbe-
scherming.
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Model BYKG-I BYKG-II BYKG-III BYKG-V

Buitenmaat (BxDxH) 550x395x730 mm 700x550x900 mm 900x695x1080 mm 1100x695x1924 mm

Binnenmaat 540x385x450 mm 680x450x500 mm 768x690x580 mm 968x695x630 mm

Werkhoogte - - - 740 mm

HEPA- of koolstoffilter 99.999% rendement bij 0.3 um

Luchtstroom snelheid 0.38 - 0.6 m/s 

Geluid <60 dB

Fluoriserende lamp 15W 18W 14W 21W 2x

UV lamp 15W 18W 20W 20W

Uitstoot van 253.7 nanometer meest efficiënte decontaminatie 
BYKG-III heeft een UV-timer waarvan het display UV-leven weergeeft

Constructie PMMA PMMA Omkasting: koudgewalst staal met anti-
bacteriële poedercoating

Werkplek Roestvrijstaal

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 150W 160W 180W 400W

Accessoires Fluoriserende lamp,  UV-Lamp 2x Fluoriserende lamp, 
UV-lamp 2x, onderstel

Artikel nr. (HEPA) 86-BYKG-IH-550 86-BYKG-IIH-700 86-BYKG-IIIH-900 86-BYKG-VH-1100

Artikel nr. (Koolstof ) 86-BYKG-IC-550 86-BYKG-IIC-700 86-BYKG-IIIC-900 86-BYKG-VC-1100

BYKG-V

BYKG-I/II

BYKG-III

Lucht uit de ruimte
Vervuilde lucht
HEPA- of koolstof
gefilterde lucht

HEPA- of koolstoffilter



BBS Laminair Flow kasten zijn allen voorzien van een ingebouwde 
UV-lamp welke zorgt voor de meest efficiënte decontaminatie. Daar-
naast zijn ze voorzien van een onderstel met zwenkwieltjes waar-
door deze eenvoudig te verplaatsen is. 
De BBS-DSC en BBS-SSC is dubbelzijdig waardoor deze aan 2 kanten 
tegelijk gebruikt kan worden en is voorzien van een LED-display. De 
voorruit dient handmatig te worden bediend dit in tegenstelling tot 
de BBS-V1300 en BBS-V1800 waarbij de voorruit gemotoriseerd is. 
De  BBS-V1300 en BBS-V1800 hebben een LCD-display waarbij lucht-
stroom snelheid, UV-timer, UV-lamp werktijd, systeem werktijd etc. 
word weergegeven. 

LAMINAIR FLOW 
KASTEN

Laminair Flow kasten
Laminair Flow kasten zijn geschikt voor monster- en procesbescher-
ming. De luchtstroom die zich met voorgeschreven snelheid door de 
kast beweegt, zorgt voor een deeltjes vrije omgeving. 
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Model BBS-V1300 BBS-V1800 BBS-DSC BBS-SSC

Buitenmaat (BxDxH) 1310x750x2000 mm 1800x700x2010 mm 1040x630 mm 1440x630x1730 mm

Binnenmaat (BxDxH) 1200x645x610 mm 1700x645x610 mm 940x630x540 mm 1340x630x540 mm

Werkhoogte 720 mm 730 mm

Luchtstroom snelheid 0.3 - 0.5 m/s 

Geluid <60 dB

HEPA-filter 99.999% rendement bij 0.3 um 

Pre-filter wasbaar, polyester vezels

Fluoriserende lamp 28W 36W 21W 28W

UV lamp Uitstoot van 253.7 nanometer 

Voorruit Gemotoriseerd, 5 mm gehard glas anti UV Handmatig, 5 mm gehard glas anti UV

Max. opening 520 mm 350 mm

Constructie Werkplek: roestvrij staal
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacetriële coating

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 400W 450W 350W 600W

Accessoires Fluoriserende lamp,  UV-Lamp 2x, onderstel, 
gaskraan en stopcontacten 2x

Fluoriserende lamp,  UV-Lamp 2x, onderstel

Artikel nr. 86-BBS-V-1300 86-BBS-V-1800 86-BBS-DSC-1000 86-BBS-SSC-1400

BBS-V1300



Mini Cabinet
De verticale Laminair Flow kast BBS-V500 geeft positieve druk in het 
werkgebied en beschermt alleen het monster. De klasse I biologi-
sche veiligheidskast BYKG-VII geeft negatieve druk in het werkge-
bied en beschermt gebruiker en milieu. 
 
Voordeel: 
- HEPA-filter efficiëntie 99.999% rendement bij 0.3 um  
- Microprocessor systeem, LED-scherm 
- Luchtsnelheid instelbaar 
- Tafelmodel, makkelijk te verplaaten en ruimte besparend
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Model BBS-V500 BYKG-VII

Buitenmaat (BxDxH) 550x460x700 mm

Binnenmaat (BxDxH) 480x340x370 mm

Luchtstroom snelheid 0.3 ~ 0.6 m/s ≤ 0.5 m/s

Geluid <60 dB

HEPA-filter 99.999% rendement bij 0.3 um 

Pre-filter wasbaar, polyester vezels

Fluoriserende lamp 8W

UV lamp Uitstoot van 253.7 nanometer 

Voorruit Gemotoriseerd, 5 mm gehard glas anti UV

Max. opening 310 mm

Constructie Werkplek: roestvrij staal
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële coating

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 110W

Accessoires Fluoriserende lamp,  UV-Lamp 2x

Artikel nr. 86-BBS-V-500 86-BYKG-VII-500

Lucht uit de ruimte
Vervuilde lucht
HEPA gefilterde lucht

A  Beschermd gebied
B  Verontreinigde omgeving

A

B

A

B

BBS-V500 BYKG-VII



Model BBS-V680 BBS-V800 BBS-DDC BBS-SDC BBS-SDC2100

Buitenmaat (BxDxH) 680x410x1160 mm 802x615x1575 mm 1040x600x1730 mm 1440x600x1730 mm 1440x600x1730 mm

Binnenmaat 630x375x615 mm 800x600x540 mm 940x580x540 mm 1340x580x540 mm 2000x705x1100 mm

Max. opening - 490 mm 350 mm 350 mm 400 mm

Werkhoogte - 660 mm 730 mm 730 mm 730 mm

Luchtsnelheid 0.3 ~ 0.5 m/s, instelbaar

Pre-filter Wasbaar, Polyester vezel

HEPA-filter 99.999% rendement bij 0.3 um 

Geluid ≤ 60dB

UV-Lamp Uitstoot van 253.7 nanometer meest efficiënte decontaminatie (2x)

Stopcontact - - - - 2x ≤ 500W

Fluoriserende lamp 14W 14W 21W 28W 36W

Raam Voorzijde - Handmatig, 5mm gehard glas anti UV Gemotoriseerd 
8 mm PMMA

Materiaal Werkplek: roestvrij staal
Omkasting: koudgewalst staal met anti-bacteriële poedercoating

Power Supply 110/220V ±10%, 60/50Hz

Vermogen 160W 350W 350W 600W 700W

Accessoires Water- en
gaskraan

Onderstel Onderstel Onderstel Onderstel en 
voetschakelaar

Artikel nr. 86-BBS-V-680 86-BBS-V-800 86-BBS-DDC-1000 86-BBS-SDC-1400 86-BBS-SDC-2100
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BBS-DDC

HEPA gefilterde lucht
Vervuilde lucht
Lucht uit de ruimte

Verticale laminair flow

HEPA gefilterde lucht
Vervuilde lucht
Lucht uit de ruimte

Horizontale laminair flow
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DISPENSING 
BOOTH

Dispensing Booth
Voor het vullen, overvullen en wegen van grondstoffen en verbindin-
gen. Voorzien van HEPA-filter, de unit elimineert poeder verontreini-
ging en beschermt zo de gebruiker en de omgeving. 

Model BKDB-1200 BKDB-1800 BKDB-2400

Binnenmaat (BxDxH) 1200x1200x2000 mm 1800x1800x2000 mm 2400x1800x2000 mm

Clean level ISO 5 (Class100), Class A

HEPA filter 99.999% rendement bij 0.3 um 

Luchtsnelheid 0.35 ~ 0.65 m/s, instelbaar

Geluid ≤ 75dB

UV-Lamp Uitstoot van 253.7 nanometer, met UV-timer

Power Supply AC220V ±10%, 60/50Hz;  AC110V ±10%, 60Hz

Vermogen 400W 800W 800W

Artikel nr. BKDB-1200 BKDB-1800 BKDB-2400

     Enclosures
   Dupa heeft een uniek systeem ontwikkeld, waarbij in feite 
elke ombouw, enclosure of dampkast op maat kan worden ge-
fabriceerd. Bestaande uit aluminium systeemprofielen welke 
snel op te bouwen zijn. Mocht u al een onderstel in uw bezit 
hebben en u wenst alleen een opzet cel, ook dat is geen pro-
bleem. Een vrije werkplek met een geïntegreerde brandveilig-
heidskast kan eveneens een oplossing bieden. 

Alle kasten kunnen worden uit-
gevoerd met een aansluiting 
voor een bestaand ventilatie-
systeem. of worden uitgevoerd 
met een recirculatie filter sys-
teem.



Dupa Veiligheidstechniek
DPVT B.V. 
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T  +31 76 204 30 15
F  +31 76 204 30 16

E  info@dupa.nl
W  www.dupa.nl 


