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GUARDIAN CLASS II
BIOLOGISCHE VEILIGHEIDSKASTEN
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De Guardian Class II veiligheidskast is ontworpen voor gebruik in de microbiologische- en de biotechnische branche. Ze 

zijn voorzien van de laatste technologie en hebben het revolutionaire Visionaire® Touchscreen controle systeem. Voor de 

bescherming van zowel personeel als het milieu en het product.

Biologische Veiligheidskasten

MSC serie

Guardian Class II
Samen met het laag energie- en laag geluidsniveau, biedt de Guardian Class II ISO Class 4 schone lucht en is dit de voor-
keur van veel van ‘s werelds toonaangevende onderzoekslaboratoria. Het unieke ontwerp en de integratie van het scherm, 
ventilatoren, HEPA-filters en controlesysteem betekent dat de kast een uitstekend werkgebied heeft qua interne hoogte.
De Guardian Class II is volledig onafhankelijk getest en goedgekeurd door de gezondheidsdienst (Porton Down) volgens de 
Europese norm EN Class II 12469: 2000.

GUARDIAN CLASS II
EN 12469: 2000 

ULTRA DIEPE
KOOLSTOFFILTERS

BIOLOGISCHE 
 VEILIGHEIDSKASTEN
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Milieu in gedachten
Alle Monmouth-producten hebben een laag geluidsniveau en een laag ener-
gieverbruik, zodat uw bedrijf CO2-neutraal blijft. LED-verlichting en PIR-sensoren 
verbeteren de efficiëntie nog verder.

5 jaar garantie
Alle Monmouth producten zijn ontworpen en vervaardigd in Engeland, en val-
len onder onze toonaangevende garantie van 5 jaar. Op bewegende onderde-
len en bij normaal gebruik.

Visionaire® Touchscreen
Monmouth’s revolutionaire Visionaire® touchscreens zijn ontworpen om alle 
aspecten, zoals airflow te controleren en te bewaken. Er verschijnt een waar-
schuwing op het 4,3” 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 en 
ventilatoren worden gereduceerd tot 50% van de capaciteit

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

info@dupa.nl    |    www.dupa.nl 

Infrared intelligent sash safety (IRISS)
Een infraroodsensor welke obstakels detecteert in de werkopening, bij detectie 
wordt de sluiting van het raam onmiddellijk verbroken. 

Werkruimte sterilisatie
De Guardian Class II kan worden aangesloten op een eigen VHP- of 
Formalin-systeem om veilige en volledige sterilisatie van de kast en filters te 
garanderen.
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MSC serie

Model MSC 800 MSC 1200 MSC 1800

Buitenafmetingen 800x750x1321mm** 1200x750x1321mm** 1800x750x1321mm**

Opening 707x500x690mm 1107x500x690mm 1707x500x690mm

Luchzuiverheid > ISO Class 4 (Class 10)

Hoofdfilter H14 HEPA filter - 99,9% efficiënt bij 0.3µm

Uitlaatfilter H14 HEPA filter - 99,9% efficiënt bij 0.3µm (optioneel)

Contructie Staal met epoxycoating, beglazingspanelen van gehard glas en afneembaar, 
roestvrijstalen werkblad (bestaande uit delen)

Vermogen 100W 150W 320W

Artikel nr. 44-MSC800 44-MSC1200 44-MSC1800

De Guardian Class II heeft LED-verlichting met instelbare intensiteit, het hoge schuine raam zorgt voor een optimaal zicht 
zowel zittend als staand. Elke kast wordt standaard geleverd met een UV-lamp en een elektronische schuifraam, vervaardigd 
uit gehard glas, die volledig sluit wanneer de kast niet in gebruik is of gesteriliseerd moet worden. 
Verwijderbare roestvrijstalen werkblad (bestaande uit delen) met luchtinlaatroosters om een efficiënte luchtstroom te garande-
ren. 

Het raam wordt beschermd door ons IRISS-systeem. Een infraroodstraal projecteert over de werkopening, mocht deze straal 
worden onderbroken door een apparaat of de hand van een operator, dan wordt het sluiten van het raam onmiddellijk en 
automatisch afgebroken. Waardoor mogelijke verwondingen, instrumentschade of schade aan het raam worden voorkomen. 
Voorgeprogrammeerde start en finish en UV-werkruimte sterilisatie opties zorgen ervoor dat de kast efficiënt kan worden ge-
bruikt en volledig kan worden gesteriliseerd volgens de eisen van de klant. Pincode gecontroleerde toegang garandeert dat 
geautoriseerde en getrainde gebruikers de kast kunnen bedienen.

Kenmerken 
 » visionare® touchscreen
 » automatische luchtstroomcompensatie
 » ECO-Modus instelbaar van 5 tot 60 minuten,  
kan uitgeschakeld worden

 » gepoedercoat stalen constructie

** voeg 66 mm hoogte toe voor uitlaatfilter, indien aanwezig

MSC 800 MSC 1200 MSC 1800

 » maximale zichtbaarheid, door glazen zijpanelen
 » pincode gecontroleerde toegang 
 » ISO 4 omgeving (cleanroom)
 » 2 stopcontacten



www.dupa.nl 5

A IRA IROpties

 » tweede uitlaat HEPA filter

 » onderstel

 » gas-, water- en vacuümtoevoer

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

Optionele aansluitingen op gas-, water- en vacuümdiensten zijn beschikbaar. Een onderstel kan worden meegeleverd, naast 
de installatie van een secundaire uitlaat HEPA filter en extra stopcontacten.

Operator Comfort & Easy Access
The cabinet offers adjustable intensity LED lighting and a high angled front window for optimal viewing and 
supervision at either seated or standing positions. Each unit is supplied as standard with a UV light and full 
length electronic sliding toughened glass sash which closes in full when the cabinet is not in use or requires 
sterilisation. In order to allow for cleaning of the glass, the front of the cabinet will lift up ensuring easy access to all 
internal surfaces.

Stainless Steel Work Surface 
All cabinets are provided with a three-part removable mirror finish 316 grade stainless steel work surface. Profiled 
air in-take grilles across the entire width of the cabinet ensures good air flow even with an operator in position, 
while the sectional stainless steel work surface allows quick and easy removal for cleaning or autoclaving.

Infra-Red Intelligent Sash Safety (IRISS)
The electric closure of the door is protected by IRISS - an infra-red beam across the base of the sash opening. 
Should this beam be broken by inadvertently positioned apparatus or hands, then the closure of the door will be 
aborted, thus preventing any potential injuries, instrument or sash damage.

Timer Start-Up and Shutdown
The cabinet can be pre-programmed to start or finish at a pre-programmed time allowing the operator to avoid 
wasting time during the cabinet purge at the start and end of the day.

UV Lighting
Included as standard is an inbuilt UV light which can sterilise the entire working chamber. Fitted with a user 
programmable timer, the light on time and a delay time can easily be programmed to coincide with 
user requirements. 

Pin Code Access
To comply with British and European Standards, the cabinet can only be controlled by a user pin-code ensuring 
that authorised and trained users can operate the equipment. In addition to operator pin access, the laboratory 
supervisor has their own pin access to change various cabinet settings such as audible alarm or key press 
cancellation (essential in ‘quiet’ labs), control of electrical sockets and user access.

Service Access
All service and adjustment procedures are performed from the front or top of 
the cabinet, including exchange of HEPA filters and adjustments to circuit boards 
and sensors. This ensures the cabinet can stay in situ without making any positional 
changes within the laboratory during maintenance.

Electrical Sockets
Two standard electrical sockets are supplied fitted into the rear of the cabinet as 
standard. These are independently fused and also controlled from the Visionaire 
Touch Screen.

Cabinet Sterilisation
The Monmouth Guardian MSC1200 can be connected to proprietary VHP systems 
or a formalin system to ensure the safe and complete sterilisation of the cabinet 
and filters.

Warranty
Designed and manufactured in the UK by our own engineers, these systems are 
covered by the Monmouth Scientific industry-leading 5 year warranty. This 
warranty includes parts (not consumables), labour and where applicable, covers 
repair at your (UK mainland) premises. This is subject to terms and conditions, not 
limited to annual validation and service by Monmouth trained engineers.

Options:
Several options are available over and above the standard cabinet. These include:
• Service valves for Gas, Vacuum, Nitrogen or similar
• 2nd Outlet HEPA filter – ensures compliance with BS5726
• Base Stand
• Base Cupboard
• Uninterruptable Power Supply (UPS) – for areas prone to power failure
• Anti-blowback valve and Ductwork
• Stainless Steel Manufacture (Painted, polished or brushed)
• Formaldehyde sterilisation & neutralization system
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Dupa Veiligheidstechniek
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