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Het afzuigsysteem is gebaseerd op recirculatie. Dit betekent dat vervuilde lucht gefilterd wordt door de kast en de schone 

lucht terug blaast in de ruimte. Dit heeft als voordeel dat de kast eenvoudig in elke ruimte geplaatst kan worden.  

Recirculerende Fume Hoods

Fume Hoods

Circulaire serie 
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, zonder touchscreen met klapraam, met touch 
screen voorzien van klep- of schuifraam. Het grote verschil is dat de CT-serie 
(Touch) wordt gecontroleerd en gemonitord door een microprocessor met LCD 
touch screen. Het touch screen geeft de gebruiker inzicht in de algemene informa-
tie van de kast en laat zien wat de huidige luchtstroomsnelheid is en daarbij ook 
de filter conditie. Controle op de verlichting, ventilatiesnelheid en andere operatio-
nele instellingen zijn ook te zien en te bedienen via dit controlepaneel.  

In de fume hoods kunnen verschillende filters worden geplaatst hierdoor is de kast 
veelzijdig in zijn opties en gebruik. De Circulaire® valt binnen de regelgeving van 
de EN 61326:2006. 

Filter Types
 » AC: algemene organische/anorganische oplosmiddelen

 » ACID: zure verbindingen en algemene organische oplosmiddelen

 » AMM: ammoniak en amide + algemene organische oplosmiddelen

 » CYN: cyanide en algemene organische oplosmiddelen

 » ETH: ether en algemene organische oplosmiddelen

 » FORM: aldehyde en algemene organische oplosmiddelen

 » SUL: zwavel en algemene organische oplosmiddelen

 » MCH: mix van maximaal 4 van bovenstaande koolstoffilters

 » ED: 3-laags, gebruikt voor scholen (organische oplosmiddelen/ 

zuren/basen of logen)

 » HEPA: voor deeltjes

Model (zonder touchscreen) C650 C900

Buitenafmetingen 650x600x1121mm 900x600x1121mm

Opening 600x300mm 800x250mm

Luchtstroom 340m3/u 360m3/u

Binnenverlichting Fluoriserende lamp

Geluidsniveau 52db(A) 52db(A)

Hoofdfilter 9 Compartimenten

Gewicht filter 14kg 18kg

Ventilator Centrifugaal, borstelloos en vonkvrij

Opvangbak (verwijderbaar) Optioneel

Vermogen 80W 80W

Artikel nr. 44-C650 44-C900

CT-Pro Serie

C-Serie
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Model (met touchscreen) CT (Pro) 800 CT (Pro) 1100 CT (Pro) 1400 CT (Pro) 1800

Buitenafmetingen CT 800x700x1284mm 1100x700x1284mm 1400x700x1284mm 1800x700x1284mm

Buitenafmetingen CT Pro 800x700x1345mm 1100x700x1345mm 1400x700x1345mm 1800x700x1345mm

Opening 500x300mm 800x300mm 1100x300mm 1500x300mm

Luchtstroom 300m3/u 475m3/u 650m3/u 890m3/u

Binnenverlichting 2 Led strips >900Lux dimbaar d.m.v. controlepaneel

Geluidsniveau 48db(A) 54db(A) 54db(A) 55db(A)

Hoofdfilter 1x16 kg koolstof of 
1x HEPA

2x14 kg koolstof of 
1x HEPA

2x16 kg koolstof of 
2x HEPA

2x14 kg en 1x16 kg 
koolstof of 3x HEPA

Uitlaatfilter 1x5 kg koolstof of 
1x HEPA

2x4 kg koolstof of 
1x HEPA

2x5 kg koolstof of
1x HEPA

3x4 kg koosltof of 
2x HEPA

Luchtstroom bewaking Lage luchtstroom bewaking met instelbare grenswaarde, visueel en akoestisch alarm

Koolstof filter bewaking Visueel en akoestisch alarm

ECO-modus Instelbaar van 5 tot 60 minuten of uitgeschakeld

Opvang- werkblad (verwijderbaar) Max. 14 liter Max. 21 liter Max. 27 liter Max. 35 liter

Vermogen 57W 100W 110W 160W

Artikel nr. (klapraam) 44-CT800 44-CT1100 44-CT1400 44-CT1800

Artikel nr. (schuifraam) 44-CTP800 44-CTP1100 44-CTP1400 44-CTP1800

Circulaire Downflow
Downflow houdt in dat dampen onderin worden weg-
gezogen. De units zijn compact en zeer eenvoudig te 
plaatsen en te installeren. Deze unit heeft geen raam 
waardoor er een volledig open ruimte is om te wer-
ken. Aan de achterzijde van het werkgebied is er een 
mogelijkheid tot opslag van chemicaliën als werkvoor-
raad.

Model W700 W1000

Buitenafmetingen 700x600x840mm 1000x600x840mm

Binnenafmetingen 696x540x400mm 996x540x400mm

Koolstoffilter 11kg 14kg

Hoofdfilter 290m3/u 340m3/u

Binnenverlichting Fluoriserende lamp

Ventilator Centrifugaal, borstelloos en vonkvrij

Alarm Visueel en akoestisch alarm

Geluidsniveau 53db(A) 57db(A)

Vermogen 250W 300W

Artikel nr. 44-W700 44-W1000
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Deze fume hoods moeten worden aangesloten op een (bestaand) ventilatiekanaal, de lucht wordt naar buiten toe 

afgezogen. Ze beschermen lab omgeving en gebruiker tijdens diverse werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. 

Fume Hoods met vaste aansluiting

Fume Hoods

Ducted (Pro) serie 
Onze Ducted en Ducted Pro kasten zijn hoog resistent, de binnenzijde is 
volledig van polypropyleen. De kasten moeten worden aangesloten op een 
ventilatiekanaal. De Ducted Pro heeft een volledig verstelbaar raam. De 
Ducted wordt geleverd met een raam wat opent 
middels een scharnier en heeft daarnaast aan de linkerzijde een opening 
voor de kabeltoevoer. 

Beide kasten zijn uitstekend bruikbaar bij het veilig werken met gevaarlijke 
stoffen en zijn uit te breiden met verschillende opties. 

Model D700 D1000 D1200 D1500 D2000 D3000

Buitenafmetingen 700x700 
970mm

1000x700 
970mm

1200x700 
970mm

1500x700 
970mm

2000x700 
970mm

3000x700 
970mm

Binnenafmetingen 688x620 
800mm

988x620 
800mm

1180x620 
800mm

1488x620 
800mm

1988x620 
800mm

2988x620 
800mm

Ventilatiekanaal Ø160mm Ø160mm Ø200mm Ø200mm Ø2x200mm Ø3x200mm

Luchtstroom 400m3/u 400m3/u 500m3/u 600m3/u 900m3/u 1400m3/u

Vereiste snelheid Minimum van 0.5m/sec

Stroomvoorziening 230V/50Hz

Binnenverlichting 4000K Ultra helder fluoriserend licht

Artikel nr.: 44-D700 44-D1000 44-D1200 44-D1500 44-D2000 44-D3000

Ducted
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Voor bescherming van zowel de gebruiker, het milieu en het proces. Dupa’s gloednieuwe Guardian Klasse II veiligheidskast 

is ontworpen voor gebruik in de microbiologische- en de biotechnische branche. 

Biologische Veiligheidskasten Klasse II

Biologische Veiligheidskasten

MSC serie 
Standaard met gemotoriseerd schuifraam welke beveiligd is met een 
infrarood straal. Wordt de straal onderbroken door uw handen of een 
apparaat wanneer het raam zich sluit dan zal het raam automatisch 
blokkeren. De kast heeft een laag energieverbruik, laag geluidsniveau, 
pincode toegang en Visionaire® full colour touch screen controle. Hier 
kunt u alle instellingen bedienen en wordt o.a. de luchtsnelheid voort-
durend weergegeven. 

De high-intensity UV-verlichting zorgt voor een complete sterilisatie van 
de kast. Door de beglazing aan de zijkanten profiteert u van een maxi-
male lichtinval. De kasten zijn recirculerend maar kunnen ook worden 
aangesloten op een bestaand ventilatiekanaal. 

Model MSCT800 MSCT1200 MSCT1800

Buitenafmetingen 800x750x1321 mm 1200x750x1321 mm 1800x750x1321 mm

Werkafmetingen 707x500x690 mm 1107x500x690 mm 1707x500x690 mm

Hoofdfilter H14 HEPA filters H14 HEPA filters H14 HEPA filters

Inflow 0.77 m/sec 0.77 m/sec 0.77 m/sec

Downflow 0.35 m/sec 0.35 m/sec 0.30 m/sec

Primaire uitlaatfilter H14 HEPA filters

Secundaire filter (optioneel) H14 HEPA filters

Binnenverlichting UV + dimbare LED-verlichting

Stopcontacten 2x

Wekblad 2 Losse delen 3 Losse delen 5 Losse delen

Vermogen <100W <150W <320W

Artikel nr. 44-MSCT800 44-MSCT1200 44-MSCT1800

Wij signaleren vroegtijdig eventuele 
problemen. Daarbij zien onze monteurs 
er op toe dat uw kast voor de juiste 
doeleinden wordt gebruikt.

Kleine reparaties worden door onze 
monteurs direct uitgevoerd tegen 
materiaalprijs (in overleg). Dit voorkomt 
onnodige extra kosten.

Dupa denkt met u mee, wij adviseren 
u bij het juist opslaan van en veilig 
werken met gevaarlijke stoffen (dit alles 
volgens de regelgeving).

Service & Onderhoud

Signaleren Repareren Adviseren
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Laminair Flowkasten

Model VLFT1000 VLFT1200 VLFT1500 VLFT1800

Buitenafmetingen 1000x650x1255mm 1200x650x1255mm 1500x650x1255mm 1800x650x1255mm

Binnenafmetingen 984x648X758mm 1184x648x758mm 1484x648x758mm 1784x648x758mm

Luchtstroom 850m3/u 1050m3/u 1325m3/u 1600m3/u

Geluid 51dB 52dB 54dB 54dB

Vermogen 65W 70W 80W 90W

Hoofdfilter U15 ULPA filter

Artikel nr.: 44-VLFT-1000 44-VLFT-1200 44-VLFT-1500 44-VLFT-1800

Laminair flowkasten zijn geschikt voor monster- en procesbescherming. Verticale flowkasten beschermen, in tegenstelling tot 

de horizontale flowkasten, de gebruiker beter door het scharnierende voorpaneel en is hierdoor het meest voorkomend.  

Verticale Laminair Flowkasten

VLFT serie 
De richting van verticale en horizontale 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® touch screen besturing met een 
laag energieverbruik en een laag geluidsniveau.

Onze laminaire flowkasten voldoen aan hoge kwaliteitseisen

 » type goedkeuring volgens BS EN 14644, BS 5395 en CE-markering

 » hoofdfilters voorzien van U15 ULPA filter

 » >ISO Class 4 (Class 10)

Test het dan zelf met deze rookmaker! Voor het eenvoudig testen van de werking van uw afzuigunit. 

Vul de rookmaker heel eenvoudig met kraanwater. Simpel en milieuvriendelijk. 

Twijfelt u aan de airflow? 

Specificaties:
Model: Mini Air 360+
Frequentie: 110KHz +/-10KHz
Snelheid: 0.15ml/min~0.90ml/min
Capaciteit fles: Maximaal 10ml
Verbruik: <2.0W
Temperatuur water: <60°C
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Horizontale flowkasten zijn ook geschikt voor monster- en procesbescherming en zijn aan de voorzijde compleet open waar-

door ze een betere keus zijn indien u apparatuur in de kast wilt plaatsen.

Horizontale Laminair Flowkasten

HLFT serie 
Voorzien van het visionaire® touch screen control system voor volledig elektroni-
sche bewaking van alle operationele parameters. Deze merkt bijvoorbeeld op 
wanneer de airflow te laag wordt en geeft een akoestisch en visueel alarmsig-
naal. Na langdurig niet gebruiken van de kast gaat deze automatisch in 
ECO-modus, dit is zelf in te stellen. 

Model HLFT1000 HLFT1200 HLFT1500 HLFT1800

Buitenafmetingen 1000x721x1166mm 1200x721x1166mm 1500x721x1166mm 1800x721x1166mm

Binnenafmetingen 984x540x715mm 1184x540x715mm 1484x540x715mm 1784x540x715mm

Luchtstroom 950m3/u 1175m3/u 1325m3/u 1600m3/u

Geluid 50dB 52dB 54dB 54dB

Vermogen 65W 70W 80W 90W

Hoofdfilter U15 ULPA filter

Artikel nr.: 44-HLFT-1000 44-HLFT-1200 44-HLFT-1500 44-HLFT-1800

Onderstaande filters zijn ook leverbaar: 

 » ether

 » acids

 » formaldehyde

 » ammoniak

Nieuw! Recirculerende filterbox met ventilator 
De Dupa ChemStop is een recircuelrende filterbox met diverse filters voor het opvangen van schadelijke dampen. De filter- 

box heeft een luchtstroom en filter alarm en wordt standaard geleverd met een Pre-filter en een AC-filter voor oplosmiddelen.

 » cyanide

 » zwavel

 » mix van 4 soorten

 » HEPA
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Dupa Veiligheidstechniek
DPVT B.V. 

Pottenbakkerstraat 20
4871 EP Etten-Leur

T  +31 76 204 30 15
E  info@dupa.nl
W  www.dupa.nl 


