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LAMINAIR FLOW KASTEN
VERTICAAL & HORIZONTAAL MET VISIONAIRE® TOUCHSCREEN

A IRA IR
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Hoe werkt laminair flow?

Circulaire® Laminair Flow serie

Laminaire luchtstroom
Laminaire luchtstroom kan worden omschreven als een luchtstroom met een constante, uniforme snelheid. 
In een laminaire flowkast wordt de lucht aangezogen door een eenvoudig te vervangen, hoogwaardig EU4-voorfilter om 
alle grove deeltjes te verwijderen. Alle lucht gaat vervolgens door het ventilatorsysteem, voordat het door een U15 ULPA-filter 
wordt geblazen dat 99,9998% van alle deeltjes >0,12 μm groot verwijdert. 
Dit garandeert op zijn beurt een ISO-klasse 4 deeltjesvrije werkomgeving en biedt de beste productbescherming. De kast is 
aan drie zijden omsloten en er wordt een constante positieve luchtdruk gehandhaafd om het binnendringen van verontreinig-
de lucht te voorkomen.

HORIZONTALE
FLOWKASTEN

ULTRA DIEPE
KOOLSTOFFILTERS

 VERTICALE
 FLOWKASTEN
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Milieu in gedachten
Alle Monmouth producten hebben een laag geluidsniveau en een 
laag energieverbruik, zodat uw bedrijf CO2- neutraal blijft. De LED-ver-
lichting en PIR- sensoren verbeteren de efficientië nog verder.  

Hoogste kwaliteit
De kasten voldoen volledig aan BS EN 14644-1 en bieden schone 
lucht ISO klasse 4 aan. De British Manufactured U15 ULPA deeltjes-
filters zijn geïnstalleerd voor de allerbeste resultaten. Overstijgen de 
H14 Hepa filters!

Visionaire® Touchscreen
Monmouth’s revolutionaire Visionaire® touchscreens zijn ontworpen om 
alle aspecten, zoals airflow en filterverzadiging, te controleren en te 
bewaken. Er verschijnt een waarschuwing op het 7” kleurenscherm
als de parameters niet worden gehaald.

Wat biedt het Visionaire® Touchscreen systeem

Automatische ECO-modus; verlichting en display deactiveert na een periode van inactiviteit van de gebruiker.

Luchtstroombewaking; realtime luchtstroommetingen in m/sec of ft/min

Automatische luchtstroomcompensatie; handhaaft luchtsnelheden op een vooraf bepaald niveau

Akoestisch en visuele alarmen; waarschuwt gebruiker wanneer gespecificeerde limieten worden overschreden

Runtime-indicatoren; looptijd ventilator, looptijd kast en onderhoudsinterval

PIN-code toegang; engineer & supervisor-instellingen

Kastinformatie; datum van ingebruikname, datum van laatste en volgende servicebeurt, datum van filtermontage, 
serienummer kast, onderdeelnummers filter

Kenmerken en voordelen
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A IRFeatures & Benefits

All Monmouth products are designed to have both low noise levels and low 
energy consumption to help your company stay carbon neutral. LED Lighting 
and PIR Sensors further improve efficiency.

Environment in mind

The cabinets conform fully to BS EN 14644-1 and offer clean air to ISO 
Class 4. British Manufactured U15 ULPA particulate filters are installed for the 
very best results.

The highest quality

All Monmouth products are designed and manufactured in the UK, and are 
covered by our industry leading 5 year warranty.

5 Year warranty

Monmouth’s revolutionary Visionaire® Touchscreens are designed to control 
& monitor all aspects of a product operation. The 7” Colour Screen alerts 
you if operating parameters are not being met.

Visionaire® Touchscreen

Visionaire® offers:
Automatic ECO Mode; Lighting & display deactivated after a period of operator inactivity 

Airflow Monitoring; Real-time Airflow readings in m/sec or ft/min 

Automatic Airflow Compensation; Maintains air speeds to a predetermined level 

Audible and Visual Alarms; Alerts operators should levels exceed specified limits 

Run-Time Indicators; Fan Run-time, Cabinet Run-time and Service Interval

PIN Code Access; Engineer & Supervisor settings

Cabinet information: Commissioning Date, Date of last & next service, Filter fitment dates,  
Cabinet serial number, Filter part numbers 

5 Jaar garantie
Alle Monmouth producten zijn ontworpen en vervaardigd in Engeland, 
en vallen onder onze toonaangevende garantie van 5 jaar. Op bewe-
gende onderdelen en bij normaal gebruik.
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De Circulaire®  Verticaal Laminair Flowkasten voldoen volledig aan BS EN 14644-1 en bieden schone lucht ISO-klasse 4 

aan. De kasten gebruiken British Manufactured U15 ULPA (Ultra Low Penetration Air) deeltjesfilters voor de allerbeste product-

bescherming.

Circulaire® Verticaal Laminair Flow serie

Kenmerken 
 » visionaire® touchscreen
 » automatische ECO-Mode *
 » gemakkelijk te vervangen voorfilters
 » scharnierend voorpaneel
 » gepoedercoate stalen constructie
 » maximaal zicht door glazen zijpanelen
 » rvs werkblad + nachtdeur voor UV-optie **

Model VLFT 1000 VLFT 1200 VLFT 1500 VLFT 1800

Buitenafmetingen 1000x650x1255mm 1200x650x1255mm 1500x650x1255mm 1800x650x1255mm

Werkgebied 984x648x758mm 1184x648x758mm 1484x648x758mm 1784x648x758mm

Luchtzuiverheid >ISO Class 4 (Class 10)

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

Luchtstroom snelheid >0.4m/s

Geluidsniveau 51db(A) 52db(A) 54db(A) 54db(A)

Vermogen 65W 70W 80W 90W

Artikel nr. 44-VLFT1000 44-VLFT1200 44-VLFT1500 44-VLFT1800

VLFT1000 VLFT1200 VLFT1500

VLFT1800

* Kan desgewenst worden gedeactiveerd
** Optionele toevoeging
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De Circulaire® Horizontaal Laminair Flowkasten voldoen volledig aan BS EN 14644-1 en bieden schone lucht ISO-klasse 

4 (FED-klasse 10) aan. De kasten gebruiken British Manufactured U15 ULPA (Ultra Low Penetration Air) deeltjesfilters voor de 

allerbeste productbescherming.

Circulaire® Horizontaal Laminair Flow serie

Kenmerken 
 » visionaire® touchscreen
 » automatische ECO-Mode *
 » gemakkelijk te vervangen voorfilters
 » gepoedercoate stalen constructie
 » maximaal zicht door glazen zijpanelen
 » rvs werkblad 

Model HLFT 1000 HLFT 1200 HLFT 1500 HLFT 1800

Buitenafmetingen 1000X721X1166mm 1200x721x1166mm 1500x721x1166mm 1800x721x1166mm

Werkgebied 984x540x715mm 1184x540x715mm 1484x540x715mm 1784x540x715mm

Luchtzuiverheid >ISO Class 4 (Class 10)

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

Luchtstroom snelheid >0.4m/s

Geluidsniveau 50db(A) 52db(A) 54db(A) 54db(A)

Vermogen 65W 70W 80W 90W

Artikel nr. 44-HLFT1000 44-HLFT1200 44-HLFT1500 44-HLFT1800

HLFT1000 HLFT1200 HLFT1500

HLFT1800

* Kan desgewenst worden gedeactiveerd
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Opties

 » rvs werkblad

 » gas- en watervoorzieningen

 » stopcontacten

 » onderstel

 » kabelingangspoorten (druppel)

 » aangepaste formaten beschikbaar

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

Een optionele UV-lamp kan worden gemonteerd samen met een polycarbonaat nachtdeur om de desinfectie 
en sterilisatie van de werkkamer te vergemakkelijken.
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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 


