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De Circulaire® recirculerende zuurkasten zijn voorzien van de allernieuwste luchtfiltratietechnologie. Lucht wordt aangezogen 

vanuit de ruimte voordat het door de koolstof- en/of HEPA-filters gaat, waardoor alle vervuilde deeltjes + dampen worden 

verwijderd en schone lucht weer de werkruimte wordt ingeblazen. 

Circulaire® recirculerende zuurkasten

Circulaire® serie

Circulaire serie 
De oplossing zit hem in de ultradiepe actieve koolstoffilters die maximale luchtfiltratie garanderen. De PIN-gecontroleerde 
supervisorinstellingen, airflow alarm en filterverzadigings alarm zorgen ervoor dat het systeem naadloos integreert in de 
omgeving van de gebruiker. 
Alle systeemelektronica is volledig geïsoleerd van de luchtstroom, dit betekent dat er geen mogelijke ontstekingsbron van 
gassen of dampen is, dit biedt volledige veiligheid voor de gebruiker en de omgeving.

ULTRA DIEPE
KOOLSTOFFILTERS

ULTRA DIEPE
KOOLSTOFFILTERS

RECIRCULERENDE
  ZUURKASTEN
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Milieu in gedachten
Alle Monmouth producten hebben een laag geluidsniveau en een 
laag energieverbruik, zodat uw bedrijf CO2-neutraal blijft. 

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

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 4,3” kleurenscherm
als de parameters niet worden gehaald.

www.monmouthscientific.co.uk info@monmouthscientific.co.uk

Features & Benefits

3

FEATURES & BENEFITS
ENVIRONMENT IN MIND
All Monmouth products are designed to have both 
low noise levels and low energy consumption to 
help your company’s Carbon Footprint. LED     
Lighting and PIR Sensors further improve efficiency.

5 YEAR WARRANTY
All Monmouth products are designed and          
manufactured in the UK, and are covered by our 
industry leading 5 year warranty*.
Subject to Terms & Conditions.

VISIONAIRE® TOUCHSCREEN
Monmouth's revolutionary Visionaire® Touchscreens 
are designed to control & monitor all aspects of a 
product operation. The 4.3” Colour Screen alerts 
you if operating parameters are not being met. 

LOW N O I S E
LOW ENERGY

Brit i sh  Des ign 
& Manufacture

Visionaire® offers;

 Automatic ECO Mode; Lighting & display deactivated after a period of operator inactivity and  
 fans reduced to 50% capacity

 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

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

www.monmouthscientific.co.uk info@monmouthscientific.co.uk
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Het Circulaire® assortiment van recirculerende zuurkasten zijn marktleidend en geschikt voor vele doeleinden. Het systeem 

maakt gebruik van de nieuwste koolstof- en HEPA-filter technologie om een ongeëvenaarde bescherming van de gebruiker te 

bieden tegen inademing van dampen en/of deeltjes.

Circulaire® recirculerende zuurkasten

Kenmerken 
 » visionare® touchscreen
 » koolstof- of HEPA-filters met grote capaciteit
 » automatische luchtstroomcompensatie
 » gemakkelijk te vervangen filters
 » PIR-bewegingssensoren detecteren periodes van inactiviteit en gebruik 
ECO-Modus instelbaar van 5 tot 60 minuten; kan uitgeschakeld worden

 » grote werkopening voor gemakkelijke toegang tot het werkgebied

Model (met touchscreen) CT 800 CT 1100 CT 1400 CT 1800

Buitenafmetingen** 800x700x1284mm 1100x700x1284mm 1400x700x1284mm 1800x700x1284mm

Opening 500x300mm 800x300mm 1100x300mm 1500x300mm

Aanstroomsnelheid Ingesteld op 0,55 m/sec - kan worden aangepast, afhankelijk van de toepassing

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

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

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. 44-CT800 44-CT1100 44-CT1400 44-CT1800

CT 800 CT 1100 CT 1800

CT 1400

**LET OP: de geavanceerde CT Pro kasten zijn 1345mm hoog.  
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De Circulaire® Pro recirculerende zuurkasten zijn voorzien van de allernieuwste luchtfiltratietechnologie. Lucht wordt aanvan-
kelijk aangezogen vanuit de ruimte voordat het door de koolstof- en/of HEPA-filters gaat, waardoor alle vervuilde deeltjes 
worden verwijderd  en schone lucht weer de werkruimte wordt ingeblazen. De unit is voorzien van een schuifraam (handma-
tig), geavanceerd Visionaire® touchscreen bediening en eco-modus op slechts 30 watt.

Model CT Pro 800 CT Pro 1100 CT Pro 1400 CT Pro 1800

Buitenafmetingen 800x700x1345mm 1100x700x1345mm 1400x700x1345mm 1800x700x1345mm

Opening 740x300mm 1040x300mm 1340x300mm 1740x300mm

Geactiveerde koolstof
Monmouth Scientific kan een verscheidenheid aan 
koolstoffilters leveren die voor vrijwel elke toepassing 
geschikt zijn. Zie hiernaast voor de meest voorko-
mende koolstoffilters en hun beoogde toepassing. 
Voor meerdere toepassingen kunnen we maximaal 
vier koolstofsoorten samen mengen in een speciaal 
filter - Type MCH. 
Daarnaast zijn er veel andere toepassingen mogelijk, 
voor meer informatie kunt u contact met ons opne-
men.

Waar extra veiligheid vereist is, kan een optioneel 
gespecificeerd uitlaatfilter worden geleverd. Dit moet 
van hetzelfde type zijn als het hoofdfilter met uitzon-
dering van de HEPA-filter, die kan worden gespecifi-
ceerd voor het verwijderen van deeltjes met ELK van 
de koolstoffilters.

Filter Types
 » AC: algemene organische / anorganische oplosmiddelen

 » ACID: zure verbindingen en algemene organische oplosmiddelen

 » ACR: alkali-verbindingen en algemene organische stoffen

 » 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

 » ED: 3-laags filter voor scholen organisch, zuur en alkali verwijderd

Introductie van de CT-Pro

opgeloste organische stoffen

opgeloste anorganische stoffen

deeltjes

bacteriën 

Ultra diepe koolstoffilters

Verbeterde Visionaire® 
touchscreen beeldscherm

Eco-modus 
op slechts 30 watt

Handmatig schuifraam

CIRCULAIRE® PRO   
MET TOUCHSCREEN



www.dupa.nl6

Het Circulaire® assortiment van recirculatie zuurkasten biedt ongeëvenaarde eigenschappen en voordelen. De kasten zijn 

volledig conform BS 7989: 2001. Om ervoor te zorgen dat de kast correct functioneert, heeft elk model een LCD-kleuren-

scherm dat aangeeft of de luchtstroom werkt binnen veilige en gekalibreerde parameters. Met optioneel een filter-

verzadiginsalarm. 

Circulaire® recirculerende zuurkasten

Kenmerken 
 » koolstoffilters met grote capaciteit
 » energiezuinige ventilator
 » gemakkelijk te vervangen voorfilters
 » LCD-kleurenscherm
 » alarm voor lage luchtstroom 

Model C650 C900

Buitenafmetingen 650x600x1121mm 900x600x1121mm

Opening 600x300mm 800x250mm

Aanstroomsnelheid Ingesteld op 0,55 m/sec - kan worden aangepast afhankelijk van de toepassing

Luchtstroom 340m3/u 360m3/u

Binnenverlichting Fluoriserende lamp

Geluidsniveau 52db(A) 52db(A)

Hoofdfilter Koolstof of HEPA met grote capaciteit

Uitlaatfilter Koolstof of HEPA met grote capaciteit*

Gewicht filter 14kg 18kg

Ventilator Centrifugaal, borstelloos en vonkvrij

Werkblad (verwijderbaar) Optioneel

Vermogen 80W 80W

Artikel nr. 44-C650 44-C900

C 650 C 900

*Optioneel

 » filterverzadigingsalarm*
 » interne LED-verlichting
 » verwijderbare opvangbak*
 » vooraf ingestelde werkhoogte

*Optioneel

CIRCULAIRE®

GÉÉN TOUCHSCREEN
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 » upgrade naar PRO voor schuifraam  

(niet voor C-lijn)

 » gas- en watervoorziening

 » onderstel

 » extra kabelingangspunten (druppels)

 » geventileerde onderbouwkasten

 » dubbele elektrische stopcontacten

 » opties voor roestvrij staal, polypropyleen of PVC 

interieur (niet voor C-lijn)

www.monmouthscientific.co.uk info@monmouthscientific.co.uk

Optional Additions & Servicing
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SERVICING
When servicing/calibrating/validating a Filtration Fume Cabinet it 
is important to check all aspects of a cabinet. Monmouth             
Scientific utilise the latest calibrated test equipment (Vane           
Anemometers, Particle Counters, Smoke Generators &                 
Photometers) to carry out:

• Interior & Exterior condition.
• Access flaps and hinges checks.
• Lights, Switches & Fan Condition checks.
• All seals checked for integrity by DOP Smoke Test.
• Pre-filters replaced if necessary.
• HEPA filters challenged for integrity by DOP Smoke Test.
• Particle counts are taken to ascertain ISO Safety Standard. 
• Airflow Velocities, Air Visualisation and Test on Alarms.
• Checking all work surfaces within cabinet.
• Issue a certificate on all test results.
• Service record kept on database.
• Service card updated and kept on cabinet.

All services carried out by skilled, and qualified engineers. We 
pride ourselves on offering a most comprehensive service to    
safeguard your employees. Not all companies offer this level of          
servicing.

OPTIONAL ADDITIONS
• Upgrade to PRO for Sliding Sash
• Gas & Water Supplies
• Base Stand
• Additional Cable Entry Points
• Vented Under Cupboards
• Rear-mounted Stainless 
 Steel Scaffold
• Double Electical  Sockets
• Stainless Steel, Polypropylene 
 or PVC Options

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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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 


