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ÇEKEROCAK
Teknik Özellikler
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Çekerocak DIN EN 14175-1, DIN EN 14175-2, DIN EN
14175-3 de belirtilen dizayn ve çekiş standartlarını
sağlar. Ayrıca DIN EN 14175-7 ve DIN 12924 de belirtilen
çalışma koşulları da sağlar.
1,5 mm galvanize kaplanmış çelikten, çiﬅ katlı olarak
üretilip (TS 914 EN ISO 1461) :ayrıca aerodinamik
tasarım ile hava türbülansı engellenir.
Çalışma kabini içinde istenilen miktarda su çıkış ve gaz
çıkış uçları bulunur.
Çalışma kabini içinde 1 adet normal ﬂüoresan lamba, 1
adet UV Flüoresan Lamba mevcuttur.
Cihazın kabin camı; TS EN ISO 7823-2 standartlarında
Kapak çerçevesi giyotin pencere tipi, denge ağırlıklı
olmalı ve elle kontrol edilebilmeli, istenilen seviyede
durabilir.
Davlumbaz kısmı hava akış ﬁziğine uygun özelliktedir.
Çalışma yüzeyi Keraplan marka endüstriyel teknik
seramik veya aynı özelliklerde endüstriyel teknik
seramiktir.
Çekerocak üzerinde çatıda ki trifaze motoru kumanda
edebilecek kademeli anahtar bulunur.
Çekerocak üzerinde; EN13792:2000,n DIN12898,n
DIN12918,n ISO228/1 standartlarına sahip birer adet
Argon gazı vanası, Nitrojen gazı vanası, Kuru hava
vanası, Su vanası, Argon gazı regülatörü (0-3 bar
aralığında) , Nitrojen gazı regülatörü (0-3 bar aralığında)
ve bunların çekerocak içinde nuzulları bulunur. (FAR
marka veya muadili)
Çekerocak icinde 4 ve disinda 4 adet olmak üzere 8 adet
priz bulunur.
Renk kodu RAL 9003
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KİMYASAL MALZEME DOLABI
Teknik Özellikler
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Dolap Yanları, kapakları çiﬅ katlı 1,2 mm
( ±0,2 mm) et kalınlığında galvanize
çelikten üretilmiştir.
Dolap Arkası hava sirkülasyonu
sağlanacak şekilde, hava kanallı, 1,2 mm
( ±0,2 mm) et kalınlığında galvanize
çelikten üretilmiştir.
Dolap altı hava sirkülasyonu sağlanacak
şekilde hava kanallı, 1,2 mm ( ±0,2 mm)
et kalınlığında galvanize çelikten olup 5
adet pingo monte edilebilecek şekilde
üretilmiştir.
Dolap içeresine 4 adet 1,2 mm ( ±0,2
mm) et kalınlığında galvaniz çelik
malzemeden, 83x32x7h cm ebatında
raylı çekmece kullanılmıştır.
Dolabın orta kısmına gelen çekmecenin
altına, 1,2 mm ( ±0,2 mm) et kalınlığında
galvaniz çelik malzemeden, 85x35x3h
cm ( ±0,5 cm) ebatında, içerideki havayı
dolap üzerindeki çıkış kanalına
gönderilmesini sağlayacak bir bölüm
yapılmıştır.
Kapaklar merkezi ispanyolet kilit
mekanizmalıdır.
Dolap üzerinde hava sirkülasyonunu
sağlamak amacıyla çıkış kanalı vardır.
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HERBARYUM DOLABI
Teknik Özellikler
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DKP saçtan (1mm), çiﬅ kat olarak üretilmiştir.
Üst, alt ve yan katlar arasında en az 4 cm boşluk
bulunmaktadır.
İç ve dış kısımları fosfat banyosundan
geçirilerek paslanmaya mukavetlendirilmiş ve
200 °C fırınlanmış elektrostatik toz boya ile
boyanmıştır.
Kapak kapatıldığında toz girmesini önleyecek
ﬁtil conta sistemi içermektedir.
Kapaklarda 3 noktadan kilitlenen gömme
ispanyolet kilit kullanılır. Kilit sistemi çelik
aksamdır.
Raﬂarın arka kısımda ve kapı kapatıldığında ön
kısımda içeride sirkülasyon olabilmesi için 0.5
cm boşluk bırakılmıştır.
Kapı menteşeleri kapılar en az 180 derece
açılabilecek şekildedir.
Kapı içleri takviyelidir.
Dolap kapaklarında etiket yerleştirmek için
metal etiketlik (30H cm x 20 cm) ve etiket için
ara boşluk (0.25cm). İçlerine pleksi etiketler
yerleştirilmiştir.
Dolap içi bölmeleri ve raﬂar 1 mm kalınlığında
DKP saçtan imal edilmiş ve geçmeli sistem
monte edilir.
Raf önlerine ve arkalarına kalınlık verilmeden
ezme yapılmıştır.
Dolaplar üst üste konulduğunda kaymayı önleyici
sistemdir. (dolaplar takılır çıkarılır ayaklıdır).
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PANAROMİK KABİN
Teknik Özellikler
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1,5 mm galvanize kaplanmış çelik
malzemeden (TS 914 EN ISO 1461), teknik
resimde belirtilen formlarda üretilip, ayrıca
aerodinamik yapısıyla hava türbülansı
engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Panaromik kabinin kenar yüzeyleri, görsel
sunumlara imkan tanıyabilmesi için, 360°
görüş açısı sağlayan, patlama ve darbelere
dayanıklı TS EN ISO 7823-2 standartlarında
şeﬀaf malzemeden üretilmiştir.
Panaromik kabinde, ağırlık merkezi sistemiyle
rahatça çalışan, bırakıldığı noktada durabilen
deney müdahale kapağı vardır.
Panaromik kabin içinde 1 adet normal
ﬂüoresan lamba vardır.
Çeker ocağın üst kısmı hava akış ﬁziğine
uygundur.
Çekerocak üzerinde çatıdaki trifaze motoru
kumanda edebilecek kademeli anahtar
olmalıdır.
Eksoz borulaması ve bu borulamaya bağlı
olarak çatıya konulacak motor dâhil değildir*.
Çeker ocakta 2 adet 220v priz bulunmaktadır.
Çeker ocak zemine ayarlı pingoyla
sabitlenecektir.
Çalışma yüzeyi tek parça seramiktir.
Çeker ocak içerisinde
DIN12898,EN13792:2000, ISO228/ DIN12918
uluslararası standartlarında su ﬁtingi vardır.
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TÜP DOLABI
Teknik Özellikler
Tüp dolapları 6,7m 3 /h ile
3
30m /h arasında hava emişi
yapabilecek düzenektedir.
DIN EN 14470-2, DIN EN
14727, EK5/AK4 09-10:2009
standartlarını sağlar.
Dolap rengi RAL 7035 renk
kodundadır.
DIN12916 standardına
sahiptir.
Yangın esnasında kapak yerleri
ısı ile birlikte şişerek dışarı ile
ilişkisini kesecek düzenektedir.
Havalandırma borusu 75 +-2
mm çapında olacak ve yangın
esnasında otomatik olarak
havalandırma ile bağlantısını
keser.
Yangına dayanımı min. 90 dk.
dır.
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