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Osłonne komory 
laminarne 

seria lead-line

Oficjalny Dystrybutor w Polsce



Cechy

Elektroniczna winda na dwa generatory Tc-99m 

Przesuwne okno robocze ze szkła ołowiowego

Kontrolowany przepływ w zakresie obszaru roboczego

Dostosowany do pracy siedzącej i stojącej

OSŁONNE KOMORY LAMINARNE
KLASA II, TYP A2

Komora laminarna z osłonami ołowianymi do bezpiecznej pracy  

z materiałami radioaktywnymi. Komora generatora zawiera 

wiele przydatnych funkcji, takich jak elektroniczna winda.

Grubość osłon

Wymiary

Całkowita szerokość

Całkowita głębokość

całkowita wysokość

Wewnętrzna szerokość

Wewnętrzna głębokość

Wewnętrzna wysokość

Więcej wymiarów na następnej stronie.

1.375 mm

895 mm

2.500 mm

1.190 mm

645 mm

620 mm

Obszar roboczy

Obszar generatora

Obszar kalibratora dawki

Obszar komory na odpady

5 / 10 mm

25 / 50 / 75 mm

10 / 20 / 50 mm

10 / 20 / 30 mm
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KOMORA NA KALIBRATOR DAWKI

Komora generatora jest kompatybilna z Isomed (Nuklear Medizin Technik), Atomlab (Biodex)

i CRC (Capintec), ale może zostać dostosowana do dowolnych wymiarów wybranego kalibratora.

Komorę można opcjonalnie wyposażyć w monitor wewnątrz przestrzeni roboczej, aby bezpośrednio

odczytać wyniki kalibratora dawki.

KOMORA NA GENERATORY

Komora mieści dwa generatory Tc-99m. Jest standardowo wyposażona w elektroniczną windę. 

Dwa otwory można przykryć zaślepkami ołowianymi. Taca generatora jest przymocowana 

do suwaków szuflady w celu umieszczenia na niej wspomnianych wcześniej generatorów.

KOMORA NA KOSZ Z ODPADAMI

Odpady radioaktywne powstałe podczas przygotowywania radiofarmaceutyków można 

usuwać przez otwory w przestrzeni roboczej. Otwory można zakryć zaślepkami ołowiowymi. 

Komora na śmieci może zmieścić do dwóch pojemników.
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FILTRY ULPA 

Filtry ULPA usuwają 99,999% cząsteczek 

o średnicy 0.3µm 

CYFROWY KONTROLER

Mikroprocesorowy sterownik cyfrowy PID 

zapewnia kontrolę prędkości powietrza

CIŚNIENIOMIERZ

Manometr mierzy różnicę ciśnień, 

dzięki czemu można sprawdzić żywotność 

filtra ULPA

ZAWORY GAZU/POWIETRZA

Kurek powietrza i kurek gazu są zainstalowane 

wewnątrz komory co ułatwia ich używanie

GNIAZDKO 220V

Gniazdko 220 V zainstalowane wewnątrz

przestrzeni roboczej ze stali nierdzewnej 



SPECYFIKACJA

Ogólne wymiary zewnętrzne

Ołowiowe okno

Przestrzeń robocza (stal nierdzewna)

Komora generatora

Komora kalibratora dawki

Komora na pojemnik z odpadami

1.375 x 895 x 2.500 mm (szer. x gł. x wys.)

300 x 650 mm (szer. x wys.)

1.190 x 645 x 620 mm (szer. x gł. x wys.)

240 x 475 x 380 mm (szer. x gł. x wys)

175 x 415 mm (średnica x wys.)

200 x 405 x 300 mm (szer. x gł. x wys)

Objętość powietrza

Regulator

Prędkość przepływu powietrza

Poziom hałasu

Światło

Materiał wewnętrzny

Materiał zewnętrzny

Drzwi szklane

Okno podglądu

Urządzenia użytkowe

Napięcie

31.350 m / h

Klasa 10, Czystość 0,12 µm - 0,17 µm. cząsteczek usunięte w 99,999%

Dolne: 0,3~0,36 m/s || Wewnątrz: > 0,5 m/s

56 ~ 60 dBA

UV 20 w x 1 EA, FL 20w x 1 EA

Stal nierdzewna 304

Stal ocynkowana galwanicznie, malowana proszkowo

Szkło bezpieczne hartowane

szkło ołowiowe o gęstości 4,8 g/ cm

220V, 50/60 Hz, jedna faza (opcjonalnie: 110V, 60 Hz) 

WLOT

Wylot

Cyrkulacja

Inflow

FILTER ULPA

for all your shielding projects.

Zawór powietrzny, zawór gazowy, gniazdko 220V 

FILTER ULPA

70 % powietrza krąży w obszarze roboczym, 30% jest usuwane na zewnątrz



Komora na kosze z odpadamiKomora dla generatorów
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Nuclear Shields B.V.
Akkervoortweg 5

5827AP, Vortum-Mullem

The Netherlands

Tel. nr. : +31 (0)485561140

E-mail : info@nuclear-shields.com

Web : www.nuclear-shields.com

VAT : NL857196881B01

ABN AMRO BANK

IBAN : NL94ABNA0246385561

BIC : ABNANL2A

Chamber of Commerce Eindhoven

reg. nr. : 67846769

www.nuclear-shields.comfor all your shielding projects.

IRtech sp. z o.o.

ul. Wyżynna 8H
30-617 Kraków

Tel.: 12 267 37 74
email: info@irtech.pl
Web: www.irtech.pl

Kompletna obsługa od 
projektu do produkcji.
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