
خزانة تخزين المعمل من البولي بروبلين 

تشغيل المروحة

أرفف مثقوبة

هيكل من البولي بروبلين يتميز بالمقاومة الفائقة للتآكل	 

أربع نوافذ للمراقبة مصنوعة من الزجاج المقسى محكم 	 
اإلغالق

أربعة أبواب بأقفال 	 

فتحات تهوية على جانبي الخزانة وأعالها 	 
ثالثة أرفف ثابتة داخل الخزانة 	 
حجرتان 	 
مروحة امتصاص اختيارية 	 

آلية 
القفل
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مرشح

مروحة

البولي بروبلين
درج التسريب

شبكة تهوية

تجمع خزانة تخزين المعمل عالية الجودة التي تنتجها شركة TopAir ما 
بين التصميم القوي والمواد الممتازة. 

ُصنعت الخزانة من البولي بروبلين األبيض الذي يتميز بالمقاومة الفائقة 
للتآكل.

تتوافق الخزانة مع المعايير الدولية، حيث توفر حماية للعاملين في المعمل 
من استنشاق المواد الكيميائية الضارة وتوفر حالً مالئًما ومخزًنا للُعلب 

والزجاجات.

خيارات تكوين الخزانة
خزانة تخزين في المعمل مجهزة بوصلة تبخير بأنابيب - يمكن 	 

توصيلها بنظام تبخير خارجي. 
خزانة تخزين في المعمل مجهزة بمروحة مدمجة ووصلة تبخير 	 

بأنابيب - وحدة مستقلة يمكنها نقل تدفق الهواء خارج المبنى 
باستخدام أنابيب مرنة.

خزانة تخزين في المعمل مجهزة بنظام ترشيح ومروحة - وحدة 	 
مستقلة توفر التبخير للخزانة من الداخل مع عدم الحاجة لألنابيب
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LFC-AFF-
1600-PP

LFC-AFF-
1200-PP

LFC-AFF-
900-PP

LFC-PF-
1200-PP

LFC-PF-900-
PP

المواصفات/الطراز

 خزانة 
تخزين معمل مجهزة 
 بأنظمة ترشيح مستقلة 

لألبخرة

 خزانة 
تخزين معمل مجهزة 
 بأنظمة ترشيح مستقلة 

لألبخرة

 خزانة 
تخزين معمل مجهزة 
 بأنظمة ترشيح مستقلة 

لألبخرة

 خزانة 
 تخزين معمل 

مجهزة بوصلة تبخير 
أنابيب

 خزانة 
تخزين معمل مجهزة 
بوصلة تبخير بأنابيب

الوصف

 1600 x 450 x
2100 مم

 63 x 26.97 x
82.7 بوصة

 1200 x 450 x
2100 مم

 47.2 x 26.97 x
82.7 بوصة

 900 x 450 x
2100 مم

 35.43 x 26.97 x
82.7 بوصة

 1200 x 450 x
2100 مم

 47.2 x 26.97 x
82.7 بوصة

 900 x 450 x
2100 مم

 35.43 x 26.97 x
82.7 بوصة

 األبعاد الخارجية
)العرض × العمق × 

االرتفاع(

البولي بروبلين األبيض، زجاج مقسى بحجم 6 مم مادة الخزانة

 110/220 فولت 
50/60 هرتز

خيارات مصدر التيار 
الكهربائي

مرشح الفحم النباتي/مرشح الهواء من العوائق الدقيقة 
)HEPA( عالي الفعالية

كربون

ISO-9001:2008  اإلنتاج /
معيار االختبار

الطرازات

FC-SDT-1010 LFC-FXP-10 LFC-SPT

أنبوب مصمت 10x10 سم 
مصنوع من البولي فينيل كلوريد 

)PVC(

أنبوب مرن بقطر 10 سم درج تسريب من البولي بروبلين

الملحقات
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