
 

 

 

 

  



 

 

 

Дизайнът на нашата гама от лабораторни мебели SCALA ще зададе тенденцията за бъдещия дизайн на 

лабораторни мебели. 

Единствено ако дизайнът и функционалността работят ефективно заедно, ще се получи резултат, който 

да допринесе за обогатяване на лабораторната среда. 

Преработихме нашата гама от лабораторни мебели на базата на иновативни идеи, усъвършенствани 

детайлни решения и висококачествени материали, като по този начин отговаряме на изискванията на 

нашите потребители по отношение на ергономичността и производителността повече от всякога. 

Нашата система за лабораторни мебели SCALA, със своите гъвкави приложения, може лесно да бъде 

адаптирана към нови позиции в помещението. По този начин сме в състояние да осигурим голямо 

разнообразие от дизайни на мебелите за всяка функционална област на лабораторията. 

С лабораторните мебели SCALA ние предлагаме иновативни, разработени технологии, максимална 

безопасност при експлоатация, ергономичен дизайн и перфектно изпълнение. Ще откриете подробна 

информация за нашите мебели на следващите страници. 

Не без основателна причина клиентите от цял свят разчитат на нас и нашите услуги повече от 70 години. 

С този технически каталог ние Ви предоставяме основата за Вашата бъдеща лаборатория. 

Свържете се с нас. Нашите специалисти с радост ще разговорят с Вас.  
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1. Лабораторни камини и устройства за екстракция 

 

Енергийната ефективност, максималната ергономичност и по-

голямото вътрешно работно пространство правят работата с 

нашите нови лабораторни камини още по-безопасна и удобна. 

Това, което отличава нашите лабораторни камини SCALA, са 

дизайнът и разширената продуктова гама.  

В комбинация с дължина на решетката на лабораторните камини 

до 2400 mm, ние предлагаме най-пълната продуктова гама, 

налична на пазара. Почти всички лабораторни камини се 

предлагат и с технологията Secuflow. 
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Лабораторните дейности, по време на които газове, изпарения, частици или течности се обработват в 
опасни количества и концентрации, трябва да се извършват в лабораторни камини. 

Всички наши лабораторни камини осигуряват максимална безопасност, отлична ергономичност и 
максимална икономичност. 

Намален разход на енергия – повишена рентабилност  

Механиката на флуидите е допълнително оптимизирана, което означава значително намалена 
консумация на енергия на новите ни лабораторни камини, като същевременно се запазва високото ниво 
на безопасност. Нашите настолни лабораторни камини с комуникации в страничния панел, които са 
тествани в съответствие с EN 14175, например, използват 350 m

3
/h/lfm, а всички настолни камини, 

използващи технологията Secuflow, изискват 270 m
3
/h/lfm. 

Като важна част от цялостната лабораторна вентилационна схема, нашите лабораторни камини могат 
да бъдат идеално интегрирани в концепцията за вентилация на сградата. 

Фактът, че технологията Secuflow, използвана в нашите лабораторни камини, намалява 
инвестиционните и експлоатационни разходи за вентилационната система, е друго търговско 
предимство, което е възможно благодарение на интегрираната технология на активно поддържания 
поток. Допълнителна информация по тази тема ще намерите в нашата брошура относно технологията 
Secuflow. 

Подобрена ергономичност чрез наклонен работен панел 

Работният панел е наклонен към потребителя за по-лесна работа с всички приспособления и функции.  
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Безопасност посредством профила за входящия въздушен поток, намиращ се на предния ръб на 
работния плот на лабораторната камина 

Той предотвратява турболентните течения, които могат да носят замърсители. 

Въздухът, постъпващ в камината, се насочва през геометрията на профила с аеродинамична форма (с 
ниска турбулентност) над работния плот до устройството за екстракция на задния панел, което 
гарантира безопасното отстраняване на тежки газове, напр. пари от разтворители, непосредствено над 
работния плот.  

За по-голяма безопасност 

Максималната безопасност на потребителя се осигурява от врата, задвижвана със зъбен ремък, както и 
значително намалените усилия за поддръжка. Подсилените зъбни ремъци от неръждаема стомана 
доказват максимална устойчивост по време на изпитания за издръжливост с над 200 000 цикъла на 
натоварване. Формата на рамката на вратата предлага максимална защита от пръски и частици. 

Устройство против плъзгане за допълнителна защита 

В малко вероятния случай на неизправност и на двете врати, вратата се спира за части от секундата.  

Възможно най-голяма достъпна зона 

Тънките, патентовани странични стълбове на нашите камини предлагат увеличена номинална ширина 
на вътрешното работно пространство и, благодарение на специалната си форма, гарантират ниска 
турбулентност на входящия въздушен поток. 

По-голям капацитет на вътрешното работно пространство 

Вътрешното работно пространство е с 10% по-високо, като по този начин се увеличава цялото вътрешно 
работно пространство. 

Това е полезно при работа с по-високи и широки елементи на експериментално оборудване.  
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Ясен изглед към всички процеси в работното пространство 

Стъкленият панел, поставен на високо, позволява ясно да се вижда високото експериментално 
оборудване и процесите, свързани с него. 

Монтажни точки  

Могат да бъдат закрепени монтажни пръти с диаметър 12 и 13 mm. 

Всички функции с един поглед 

Контролният елемент Soft Touch, интегриран в страничния стълб на лабораторната камина, предоставя 
информация за работното състояние на камината на нивото на очите. 

Дръжка на вратата с функция за насочване на въздуха 

Въздухът се вкарва в работното пространство, когато вратата е отворена, като по този начин се 
предотвратява изтичането на замърсители. Балансираният и свободно движещ се механизъм на 
вратата, включително освобождаването за спиране на вратата, може да бъде управляван с една ръка. 

Автоматична врата 

Вратата се затваря автоматично, когато никой не работи с лабораторната камина. Инфрачервената 
бариера спира процеса на затваряне, ако има предмети, подаващи се от работното пространство.  

Предлагат се различни ширини на лабораторните камини 

Нашите настолни лабораторни камини сега се предлагат и с ширина 2100 mm, лабораторни камини с 
комуникации в страничния панел с ширина 2400 mm. Така също и лабораторни камини с технологията 
Secuflow. 

Осветление за вътрешното работно пространство 

Енергоспестяващи лампи, които могат да бъдат включени от страничния стълб, осветяват цялото 
вътрешно работно пространство. 

Лабораторна камина на височина „в седнало положение“ без бариера 

Лабораторните камини с комуникации в страничния панел са достъпни също и за инвалидни колички. 
Позицията на всички устройства за управление осигурява оптимална ергономичност и свобода на 
движение при работа с лабораторната камина в седнало положение.  
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Най-доброто по отношение на оборудване и разнообразие 

Наред с удобното основно оборудване, нашите лабораторни камини предлагат широка гама от варианти 

на оборудване. В зависимост от приложението, работният плот може да бъде изработен от камък, 

епоксидна смола, полипропилен или неръждаема стомана. Нашите лабораторни камини се монтират 

върху самоносещи модули под плота или върху стоманена поддържаща рамка. Могат да бъдат да 

монтирани на цокъл, като подвижни шкафове или шкафове за съхранение на химикали. 

Сервизни модули, които могат да бъдат оборудвани по желание 

Сменяемите сервизни модули са интегрирани в задния и страничния панел на нашите лабораторни 

камини и осигуряват механичното обслужване и електрическото захранване. Интегрираният модул мивка 

за вода предлага повече свобода при използване на вътрешното работно пространство. 

Нашата сертифицирана изпитвателна лаборатория за измерване на лабораторни камини 

Ние създадохме нашата нова изпитвателна лаборатория, когато беше публикуван стандартът EN 14175. 

Най-новото техническо оборудване и GS сертификатът от TÜV Product Service GmbH гарантират 

оптимални резултати от измерванията по отношение на точността и възпроизводимостта.  

Ние тестваме лабораторните камини в съответствие с EN 14175. Можем също така да извършваме 

измервания в съответствие със стандарт ASHRAE 110/1995. 

С нашия сертификат ISO 9001 и маркировката GS за цялата ни продуктова гама, ние затворихме цикъла 
по отношение на тестването на лабораторни камини, а нашата изпитвателна лаборатория беше 
тествана и сертифицирана от TÜV Product Service GmbH съгласно германския закон за безопасност на 
оборудването (Gerätesicherheitsgesetz). 
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Настолни лабораторни камини с комуникации на задна стена 

Настолна лабораторна камина  
Предназначение 

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175, обикновено не са 

подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Технологията на активно поддържания поток (технологията Secuflow) намалява консумацията на 

енергия при спазване на разпоредбите и стандартите  

 Сервизни изходи в задния панел на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени хоризонтално върху сервизната релса на поддържащия 

блок 
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Дизайн 

 
1. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

4. Горен прозорец на вратата  

5. Подвижен панел на таблото  

6. Колектор за екстракта  

7. Панел със сервизни модули 

8. Стъклен прозорец в страничната стена 

9. Ключалка  

10. Самоносещ модул под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 2050 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1550 

Работна височина [mm] 900 

 

Тегло  1200 1500 1800 2100 

Без инсталация [kg]  Прибл. 250 Прибл. 300 Прибл. 350 Прибл. 400 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи се 

елементи под плота 

Врати 2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Страничен панел на 

лабораторната камина 

Стъклен прозорец отляво и/или отдясно като опция;                  

не с вътрешна каменна облицовка. 

Ключалка отляво и/или отдясно като опция; 

Брой устройства за монтажни 

точки, ø 12 mm до 13 mm 
9 12 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm 

[kg] 

5 

Сервизни модули 2 3 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  
Външни контакти в сервизните панели 

Вътрешни контакти в сервизните модули 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и вградена мивка (PP) като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 
1)

 480 600 720 840 

Екран на функциите  Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен 
Контролер на въздушния поток  

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток  
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Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток  

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 250 mm 

2720 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 315 mm 
2)

 

2850 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 250 mm 

2950 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 315 mm 
2)

 

3070 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie). Показаните скорости съответстват на скорост на 

въздуха от 0,24 m/s. За скорости на други дизайни, моля, свържете се с вашия търговски 

представител на Waldner. 

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Работен плот Каменен  

Полипропилен 

Епоксидно покритие 

Неръждаема стомана  

Вътрешно покритие Облицовка с меламинова смола 

Твърд клас ламинат  

Каменна облицовка 
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Настолна лабораторна камина за ниски тавани 
Предназначение 

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175, обикновено не са 

подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Технологията на активно поддържания поток (технологията Secuflow) намалява консумацията на 

енергия при спазване на разпоредбите и стандартите  

 Сервизни изходи в задния панел на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени хоризонтално върху обслужващата шина на поддържащия 

блок 

 Подходящи са за помещения с нисък таван 
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Дизайн 

 

 
 

1. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток    

4. Подвижен панел на таблото  

5. Колектор за екстракта  

6. Панел със сервизни модули 

7. Стъклен прозорец в страничната стена 

8. Ключалка  

9. Самоносещ модул под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 
 

 
 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2400 + 285 mm с отваряне на вратата 900 mm  

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 2050 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1550 

Работна височина [mm] 900 

 

Тегло  1200 1500 1800 2100 

Без инсталация [kg]  Прибл. 220 Прибл. 260 Прибл. 300 Прибл. 350 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи се 

елементи под плота 

Врата от две части  2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Страничен панел на лабораторната 

камина 

Стъклен прозорец отляво и/или отдясно като опция; 

не с вътрешна каменна облицовка 

Ключалка отляво и/или отдясно като опция; 

Макс. брой устройства за монтажни 

точки, ø 12 mm до 13 mm 
9 12 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Сервизни модули 2 3 

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  
Външни контакти в сервизните панели 

Вътрешни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и интегрирана мивка (PP) като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 480 600 720 840 

Екран на функциите  Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен 
Контролер на въздушния поток  

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток  

Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток  
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Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 250 mm 

2420 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 315 mm 2) 

2550 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 250 mm 

2650 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 315 mm 2) 

2770 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie). Показаните скорости съответстват на скорост на 

въздуха от 0,24 m/s. За скорости на други дизайни, моля, свържете се с вашия търговски 

представител на Waldner. 

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Работен плот Каменен  

Полипропилен 

Неръждаема стомана  

Епоксидно покритие 

Вътрешна покритие Облицовка с меламинова смола 

Твърд клас ламинат  

Каменна облицовка 
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Настолна лабораторна камина Secuflow 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175, обикновено не са 

подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Технологията на активно поддържания поток (технологията Secuflow) намалява консумацията на 

енергия при спазване на разпоредбите и стандартите  

 Сервизни изходи в задния панел на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени хоризонтално върху обслужващата шина на поддържащия 

блок 
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Дизайн 

 
11. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

12. Работен плот 

13. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

14. Горен прозорец на вратата  

15. Подвижен панел на таблото  

16. Колектор за екстракта  

17. Панел със сервизни модули 

18. Стъклен прозорец в страничната стена 

19. Ключалка  

20. Самоносещ модул под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 2050 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1550 

Работна височина [mm] 900 

 

Тегло  1200 1500 1800 2100 

Без инсталация [kg]  Прибл. 250 Прибл. 300 Прибл. 350 Прибл. 400 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи се 

елементи под плота 

Врати 2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Страничен панел на лабораторната 

камина 

Стъклен прозорец отляво и/или отдясно като опция; 

не с вътрешна каменна облицовка 

Ключалка отляво и/или отдясно като опция; 

не с вътрешна каменна облицовка 

Макс. брой устройства за монтажни 

точки, ø 12 mm до 13 mm 
9 12 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Сервизни модули 2 3 

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  
Външни контакти в сервизните панели 

Вътрешни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и интегрирана мивка (PP) като опция 
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Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 
330 410 490 570 

Екран на функциите  
Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен 
Контролер на въздушния поток  

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток  

Детектор на позицията на вратата  
Само променлив с контролер на въздушния поток  

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 250 mm 

2720 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 315 mm 2) 

2850 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 250 mm 

2950 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 315 mm 2) 

3070 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie). Показаните скорости съответстват на скорост на 

въздуха от 0,15 m/s. За скорости на други дизайни, моля, свържете се с вашия търговски 

представител на Waldner. 

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 
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Материал / повърхност  

Работен плот Каменен  

Полипропилен 

Неръждаема стомана  

Епоксидно покритие 

Вътрешна покритие Облицовка с меламинова смола 

Твърд клас ламинат  

Каменна облицовка 

 

  



 

22 
 

Настолна лабораторна камина Secuflow за ниски тавани 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175, обикновено не са 

подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Технологията на активно поддържания поток (технологията Secuflow) намалява консумацията на 

енергия при спазване на разпоредбите и стандартите  

 Сервизни изходи в задния панел на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени хоризонтално върху обслужващата шина на поддържащия 

блок 

 Подходящи са за помещения с нисък таван 

  



 

23 
 

 

Дизайн 

 

1. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

4. Подвижен панел на таблото  

5. Колектор за екстракта  

6. Панел със сервизни модули 

7. Стъклен прозорец в страничната стена 

8. Ключалка  

9. Самоносещ модул под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 
 

 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2400 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 2050 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1250 

Работна височина [mm] 900 

 

Тегло  1200 1500 1800 2100 

Без инсталация [kg]  Прибл. 220 Прибл. 260 Прибл. 300 Прибл. 350 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи се 

елементи под плота 

Врати 2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Страничен панел на лабораторната 

камина 

Стъклен прозорец отляво и/или отдясно като опция; 

не с вътрешна каменна облицовка 

Ключалка отляво и/или отдясно като опция; 

Макс. брой устройства за монтажни 

точки, ø 12 mm до 13 mm 
9 12 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Сервизни модули 2 3 

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  
Външни контакти в сервизните панели 

Вътрешни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и интегрирана мивка (PP) като опция 

 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 
330 410 490 570 

Екран на функциите  Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен 
Контролер на въздушния поток  

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток  

Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток  
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Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 250 mm 

2420 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 315 mm 2) 

2550 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 250 mm 

2650 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 315 mm 2) 

2770 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie). Показаните скорости съответстват на скорост на 

въздуха от 0,15 m/s. За скорости на други дизайни, моля, свържете се с вашия търговски 

представител на Waldner. 

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

 

Материал / повърхност  

Работен плот Каменен  

Полипропилен 

Епоксидно покритие 

Неръждаема стомана  

Вътрешна покритие Облицовка с меламинова смола 

Твърд клас ламинат  

Каменна облицовка 
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Настолни лабораторни камини с комуникации в странична 

стена 

Настолна лабораторна камина с комуникации в 

страничния панел, изработена от стомана SI 3 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 и ASHRAE 110-2005 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Защита от опасна експлозивна атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175 и ASHRAE 110-2005, 

обикновено не са подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Сервизни изходи в страничния панел на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени външно върху сервизните панели 
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Дизайн 

 

 
1. Врата с дръжка 

2. Работен плот 

3. Сервизен панел   

4. Страничен панел в стената на лабораторната камина  

5. Панел за управление с функционален дисплей 

6. Изход за свързване към вентилационна система 

7. Подвижен панел на таблото  

8. Горен прозорец на вратата  

9. Панел с монтажни точки 

10. Подпорна рамка 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 2400 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 2400 

Дълбочина [mm]                 900  

Височина [mm]                 2400  

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 940 1240 1540 1840 2140 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm]                1345  

Работна височина [mm]                  900  

 

Тегло   1200 1500 1800 2100 2400 

Без инсталация [kg]  Прибл.220 Прибл.290 Прибл.350 Прибл.410 Прибл.470 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 2400 

Поддържаща конструкция  H-рамка с прибиращи се елементи под плота 

Врата  От една част  

Врата, разделени (опция) 2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Страничен панел на лабораторната 

камина 

Без стъклен прозорец и без възможност за преминаване през 

отвора 

Брой устройства за монтажни точки, 

ø 12 mm до 13 mm 
6 6 6 8 10 

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Само външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Опция: Отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или води и 

интегрирана мивка (PP) в страничния панел  

 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 2400 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 

в съответствие с EN 14175 
380 460 500 650 750 

В съответствие с ASHRAE 0.3 m/s / 60 

fpm [m³/h] 2) 
470 620 770 910 1060 

В съответствие с ASHRAE 0.5 m/s / 

100 fpm [m³/h] 3) 
780 1030 1300 1520 1770 

Екран на функциите  Функционален дисплей 

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток 
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Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с изход за 

свързване към вентилационна 

система с Ø 315 mm  

2420  

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

изход за свързване към 

вентилационна система с Ø 315 mm  

3135 

Система за екстракция на пода/ под 

плота 
Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 

 
1)

 Спецификациите за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

2)
 Спецификациите за обем на въздуха се отнасят до тестване на прототипа в съответствие с ASHRAE 

110-2005 при скорост на въздуха от 60 fpm (0.3 m/s). 

3)   
Спецификациите за обем на въздуха се отнасят до тестване на прототипа в съответствие с ASHRAE 

110-2005 при скорост на въздуха от 100 fpm (0.5 m/s). 

Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени при конкретни условия на 

изпитване в съответствие с EN 14175-3 и ASHRAE 110-2005. Тези минимални скорости на обмен на 

въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система.  

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Работен плот 
Епоксидно покритие, полипропилен, неръждаема стомана  

Вътрешна покритие Полирезин, твърд клас ламинат, полипропилен, неръждаема 

стомана 
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Walk-in лабораторна камина  

Walk-in лабораторна камина с комуникации в 

страничния панел 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175, обикновено не са 

подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Подходящи са за свободно влизане във вътрешното работно пространство 

 Сервизни изходи в сервизните модули на страничните панели на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени вертикално върху страничните сервизни панели 

 Подходящи са за високо експериментално оборудване 
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Дизайн 

 

 
1. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

2. Сервизен панел 

3. Сервизен модул в страничния панел на лабораторната камина  

4. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток 

5. Горен прозорец на вратата  

6. Подвижен панел на таблото  

7. Колектор за екстракта  

8. Панел с монтажни точки 
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Схема с размери 
 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 2400 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 2400 

Дълбочина [mm]                 900  

Височина [mm]                 2700  

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 950 1250 1550 1850 2150 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm]                 2450  

 

Тегло  1200 1500 1800 2100 2400 

Без инсталация [kg]  Прибл.320 Прибл.390 Прибл.450 Прибл.510 Прибл.570 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 2400 

Врата от две части 2 хоризонтални врати в 

горната и долната част 

3 хоризонтални врати в горната и 

долната част 

Страничен панел на лабораторната 

камина 

Стъклен прозорец отляво и/или отдясно като опция; 

не и ако сервизните модули са инсталирани в страничния 

панел на лабораторната камина 

Ключалка отляво и/или отдясно като опция; 

Брой устройства за монтажни точки, ø 

12 mm до 13 mm 
9 12 15 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Сервизни модули В левия и/или десния страничен панел на лабораторната 

камина, в зависимост от изискванията 

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  
Външни контакти в сервизните панели 

Вътрешни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и интегрирана мивка (PP) като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 2400 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 480 600 720 840 960 

Екран на функциите  Функционален дисплей 

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен 
Контролер на въздушния поток 

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток 
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Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток  

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 250 mm 

2720 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 315 mm 2) 

2850 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 250 mm 

2950 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 315 mm 2) 

3070 

 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie). Показаните скорости съответстват на скорост на 

въздуха от 0,24 m/s. За скорости на други дизайни, моля, свържете се с вашия търговски 

представител на Waldner. 

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

 

Материал / повърхност  

Вътрешна покритие Твърд клас ламинат  

Облицовка с меламинова смола 
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Лабораторна камина за ниска височина 

Лабораторна камина за ниска височина с комуникации 

в страничния панел 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с EN 14175 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Стандартните лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 14175, обикновено не са 

подходящи за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Подходящи са за експериментално оборудване върху допълнителна маса 

 Сервизни изходи в сервизните модули на страничните панели на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени вертикално върху страничните сервизни панели 
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Дизайн 

 

  

1. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

2. Сервизен панел 

3. Сервизен модул в страничния панел на лабораторната камина  

4. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток 

5. Горен прозорец на вратата  

6. Подвижен панел на таблото  

7. Колектор за екстракта  

8. Панел с монтажни точки 

9. Допълнителна маса 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 2400 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 2400 

Дълбочина [mm]                 900  

Височина [mm]                 2700  

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 950 1250 1550 1850 2150 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm]                 1950  

Допълнителна маса с H-рамка [mm] 900 x 

575 

1200 x 

575 

1500 x 

575 

1800 x 

575 

2100 x 

575 

Работна височина [mm] 500 
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Тегло  1200 1500 1800 2100 2400 

Без инсталация [kg] Прибл.320 Прибл.390 Прибл.450 Прибл.510 Прибл.570 

 

Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 2400 

Работна повърхност H-рамка на допълнителната маса с повдигнат обиколен ръб 

Врата от две части 2 хоризонтални врати в 

горната и долната част 

3 хоризонтални врати в горната и 

долната част 

Страничен панел на лабораторната 

камина 

Стъклен прозорец отляво и/или отдясно като опция; 

не и ако сервизните модули са инсталирани в страничния 

панел на лабораторната камина 

Ключалка отляво и/или отдясно като опция; 

Брой устройства за монтажни точки, ø 

12 mm до 13 mm 
9 12 15 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Сервизни модули Сервизни модули в левия и/или десния страничен панел на 

лабораторната камина, в зависимост от изискванията 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  
Външни контакти в сервизните панели 

Вътрешни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и интегрирана мивка (PP) като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 2100 2400 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 480 600 720 840 960 

Екран на функциите  Функционален дисплей 

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен 
Контролер на въздушния поток 



 

41 
 

Регулатор на въздушния поток, 

променлив  
Контролер на въздушния поток 

Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 250 mm 

2720 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с Ø 315 mm 2) 

2850 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 250 mm 

2950 

Височина на връзката [mm] за 

контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта с Ø 315 mm 2) 

3070 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie). Показаните скорости съответстват на скорост на 

въздуха от 0,24 m/s. За скорости на други дизайни, моля, свържете се с вашия търговски 

представител на Waldner. 

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

H-рамка на работния плот с 

повдигнат обиколен ръб 

Полипропилен 

Епоксидно покритие 

Каменна облицовка 

Неръждаема стомана 

Вътрешна покритие Твърд клас ламинат  
Облицовка с меламинова смола 
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Специални лабораторни камини  

Лабораторна камина Secuflow EN7 за високи термични 

натоварвания 
Предназначение  

 За работа при високи термични натоварвания във вътрешното работно пространство (топлинни 

източници от 4 KW на метър чиста ширина в лабораторната камина) 

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с DIN EN 14175-7:2012 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Лабораторните камини, изградени в съответствие с EN 14175, не могат да се използват за работа с 

радиоактивни вещества или микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Технологията на активно поддържания поток (технологията Secuflow) намалява консумацията на 

енергия при спазване на разпоредбите и стандартите  

 Сервизни изходи в задния панел на вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени външно върху поддържащия блок 
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Дизайн 

 

1. Врата с дръжка и хоризонтални врати 

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

4. Подвижен панел на таблото  

5. Колектор за екстракта  

6. Самоносещ модул под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1550 

Работна височина [mm] 900 

 

Тегло  1200 1500 1800 

Без инсталация [kg]  Прибл. 250 Прибл. 300 Прибл. 350 
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Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи 

се елементи под плота 

Врати 2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Страничен панел на лабораторната 

камина 
Цял 

Макс. брой устройства за монтажни 

точки, ø 12 mm до 13 mm 
9 12 

Макс. тегло на монтажна точка с монтажен 

прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Сервизни модули 2 3 

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизни модули с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 

води и интегрирана мивка (PP) като опция 

 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 

Диапазон на въздушния поток без/със 

термично натоварване [m³/h] 
1)

 
450/700 450/700 540/900 

Екран на функциите с наблюдение на 

температурата 
Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен с наблюдение на 

температурата 

Контролер на въздушния поток  
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Регулатор на въздушния поток, 

променлив с контрол на температурата 
Контролер на въздушния поток  

Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с диаметър 250 mm 

2720 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей с колектор на 

екстракта с диаметър 315 mm 
2)

 

2830 

Височина на връзката [mm] за контролера 

на въздушния поток с колектор на 

екстракта с диаметър 250 mm 

2950 

Височина на връзката [mm] за контролера 

на въздушния поток с колектор на 

екстракта с диаметър 315 mm 
2)

 

3070 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

 
1)

 Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 mm 

(тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия газ, 

препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

2)
 За да се сведат до минимум шума и загубите от налягане, за въздушни обеми > 1000 m³/h Waldner 

препоръчва да се използва колектори за екстракта с диаметър на връзката 315 mm. 

 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Работен плот Каменен  

Полипропилен 

Неръждаема стомана  

Епоксидно покритие 

Вътрешна покритие Облицовка с меламинова смола 

Твърд клас ламинат  

Каменна облицовка 
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Лабораторна камина Secuflow EN7 за високи термични 

натоварвания при работа с киселини (лабораторна 

камина със специално приложение) 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с DIN EN 14175-7:2012  

 Подходящи са за открити, термични процеси на разграждане на химикали с агресивни средства, 

като например сярна киселина, солна киселина или аква регия 

 Конструкцията на лабораторната камина и материалът, от който е изработено вътрешното покритие 

на вътрешното работно пространство, определят за коя агресивна среда може да бъде използвано 

устройството 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества във вътрешното работно пространство 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Лабораторните камини, изградени в съответствие с DIN EN 14175-7:2012, не могат да се използват 

за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 За работа при високи термични натоварвания при работа с киселини във вътрешното работно 

пространство (топлинни източници от 4 KW на метър чиста ширина в лабораторната камина) 
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Дизайн 

 

 

1. Врата с дръжка  

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

4. Подвижен панел на таблото  

5. Изход за свързване към вентилационна система, интегриран в скрубер (опция) 

6. Панел  

7. H-рамка с прибиращи се елементи под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 
 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 
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Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1060 

Работна височина [mm] 900 

 

 

Тегло  1200 1500 1800 

Без инсталация и скрубер [kg]  Прибл. 250 Прибл. 300 Прибл. 350 

Скрубер без пълнеж [kg] 90 (тип C 54) 100 (тип C 90) 

 

Характеристики на дизайна    

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи 

се елементи под плота 

Колектор за екстракта Стандартен  

Скрубер  Опция  

Модул за неутрализация модул под плота Опция  

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
С отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или води и капкова 

чаша, интегрирана в работния плот като опция 

 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 650 800 950 

Загуба на налягане в колектора на екстракта с 

панел за управление с функционален дисплей/ 

контролер на въздушния поток  [Pa]  

45/120 50/120 85/150 
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Загуба на налягане в лабораторна камина със 

скрубер [Pa] 
440/510 570/640 740/800 

Скрубер Friatec C 54 C 90 

Екран на функциите с наблюдение на 

температурата 
Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, постоянен с 

наблюдение на температурата 
Контролер на въздушния поток  

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей и контролер на въздушния поток с изход 

за свързване към вентилационна система с 

диаметър 250 mm със скрубер 

3080 

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей с изход за свързване към 

вентилационна система с диаметър 250 mm (без 

скрубер)  

2348 

Височина на връзката [mm] за контролера на 

въздушния поток с изход за свързване към 

вентилационна система с диаметър 250 mm (без 

скрубер)  

2710 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и 

разпоредбите 

 

1) Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 

mm (тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия 

газ, препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Вътрешно покритие, включително 

работен плот 

Каменна облицовка (при използване на сярна киселина, солна 

киселина, аква регия) 
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Лабораторна камина за работа с перхлорна киселина 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с DIN EN 14175-7:2012  

 Подходящи са за открити, термични процеси на разграждане на химикали с агресивни средства, и 

по-специално за перхлорна киселина 

 Конструкцията на лабораторната камина и материалът, от който е изработено вътрешното покритие 

на вътрешното работно пространство, определят за коя агресивна среда може да бъде използвано 

устройството 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества във вътрешното работно пространство 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Лабораторните камини, изградени в съответствие с DIN EN 14175-7:2012, не могат да бъдат 

използвани за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 За работа при високи термични натоварвания при работа с киселини във вътрешното работно 

пространство (топлинни източници от 4 KW на метър чиста ширина в лабораторната камина) 
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Дизайн 

 

1. Врата с дръжка  

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

4. Подвижен панел на таблото  

5. Изход за свързване към вентилационна система, интегриран в скрубер (опция) 

6. Панел  

7. H-рамка с прибиращи се елементи под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина на вътрешното работно пространство [mm] 1150 1450 1750 

Чиста височина на вътрешното работно пространство [mm] 1060 

Работна височина [mm] 900 
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Тегло  1200 1500 1800 

Без инсталации и скрубер [kg]  Прибл. 250 Прибл. 300 Прибл. 350 

Скрубер без пълнеж [kg] 90 (тип C 54) 100 (тип C 90) 

 

 

Характеристики на дизайна    

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи 

се елементи под плота 

Скрубер  Опция  

Колектор на екстракта със спринклер Опция (само за лабораторни камини за работа с перхлорна 

киселина)  

Модул за неутрализация модул под 

плота 

Опция  

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
С отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или води и капкова 

чаша, интегрирана в работния плот като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 650 800 950 

Загуба на налягане в колектора на екстракта със 

спринклер за функционалния дисплей/ 

контролера на въздушния поток  [Pa] 

140/300 160/350 270/500 
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Загуба на налягане в колектора на екстракта с 

функционален дисплей/ контролер на въздушния 

поток [Pa]  

45/120 50/120 85/150 

Загуба на налягане в лабораторна камина със 

скрубер [Pa] 
440/510 570/640 740/800 

Скрубер Friatec C 54 C 90 

Екран на функциите с наблюдение на 

температурата 
Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, постоянен с 

наблюдение на температурата 
Контролер на въздушния поток  

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей и контролера на въздушния поток с 

изход за свързване към вентилационна система 

с диаметър 250 mm със скрубер 

3080 

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей/ контролера на въздушния поток с 

колектор на екстракта и спринклер 

2430/ 2760 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и 

разпоредбите 

 

1) Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 

mm (тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия 

газ, препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Вътрешно покритие, включително работен плот 
Каменна облицовка (при използване на сярна 

киселина, солна киселина, царска вода) 
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Лабораторна камина за работа с флуороводородна 

киселина 
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с DIN EN 14175-7:2012  

 Подходящи са за открити, термични процеси на разграждане на химикали с агресивни средства, и 

по-специално за флуороводородна киселина 

 Конструкцията на лабораторната камина и материалът, от който е изработено вътрешното покритие 

на вътрешното работно пространство, определят за коя агресивна среда може да бъде използвано 

устройството 

 Извличане на пари и аерозоли от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества / опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества във вътрешното работно пространство 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Лабораторните камини, изградени в съответствие с DIN EN 14175-7:2012, не могат да бъдат 

използвани за работа с радиоактивни вещества или микроорганизми 

 За работа при високи термични натоварвания при работа с киселини във вътрешното работно 

пространство (топлинни източници от 4 KW на метър чиста ширина в лабораторната камина) 

 

Дизайн 
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1. Врата с дръжка  

2. Работен плот 

3. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

4. Подвижен панел на таблото  

5. Изход за свързване към вентилационна система, интегриран в скрубер (опция) 

6. Панел  

7. H-рамка с прибиращи се елементи под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина на вътрешното работно пространство [mm] 1150 1450 1750 

Чиста височина на вътрешно работно пространство [mm] 1060 

Работна височина [mm] 900 
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Тегло  1200 1500 1800 

Без инсталации и скрубер [kg]  Прибл. 250 Прибл. 300 Прибл. 350 

Скрубер без пълнеж [kg] 90 (тип C 54) 100 (тип C 90) 

 

 

Характеристики на дизайна    

Поддържаща конструкция  Самоносещи модули под плота или H-рамка с прибиращи 

се елементи под плота 

Колектор на екстракта  Стандартен   

Скрубер  Опция  

Модул за неутрализация модул под плота Опция  

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 

 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване С отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или води и капкова 

чаша, интегрирана в работния плот като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 650 800 950 

Загуба на налягане в колектора на екстракта с 

функционален дисплей/ контролер на 

въздушния поток [Pa] 

45/120 50/120 85/150 

Загуба на налягане в лабораторна камина със 

скрубер [Pa] 
440/510 570/640 740/800 
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Скрубер Friatec C 54 C 90 

Екран на функциите с наблюдение на 

температурата 
Функционален дисплей  

Регулатор на въздушния поток, постоянен с 

наблюдение на температурата 
Контролер на въздушния поток  

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей и контролера на въздушния поток с 

изход за свързване към вентилационна 

система с диаметър 250 mm със скрубер 

3080 

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей с колектор на екстракта с диаметър 

250 mm (без скрубер) 

2348 

Височина на връзката [mm] за контролера на 

въздушния поток с колектор на екстракта с 

диаметър 250 mm (без скрубер)  

2710 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и 

разпоредбите 

 

1) Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 

mm (тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия 

газ, препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Вътрешно покритие, включително 

работен плот 

Полипропилен (при използване на флуороводородна 

киселина) 
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Лабораторна камина за работа с радиоизотопи  
Предназначение  

 Защитно устройство за потребителя, тествано в съответствие с DIN 25466 

 Отвеждане на въздуха по време на работа с радиоактивни вещества, ако са приложими повишени 

изисквания за радиационна защита 

 Защита от смесване, замърсяване и външно облъчване 

 Извличане на пари, аерозоли и прах от вътрешното работно пространство, за да се предотврати 

изтичането на опасни количества замърсители в лабораторията 

 Намален риск от образуване на висока концентрация на опасни вещества/ опасна експлозивна 

атмосфера във вътрешното работно пространство 

 Защита от пръски на опасни вещества във вътрешното работно пространство 

 Защита от летящи частици, тела или елементи, избягали от вътрешното работно пространство 

 Лабораторните камини, изградени в съответствие с DIN 25466, не могат да бъдат използвани за 

работа с микроорганизми 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 

Дизайн 
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1.    Диференциален манометър 

2.    Врата с дръжка  

3. Работен плот 

4. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

5. Подвижен панел на таблото  

6. Изход за свързване към вентилационна система, интегриран в корпуса на филтър 

7. Панел с монтажни точки 

8. H-рамка с прибиращи се елементи под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

Технически данни 

Размери  1200                 1500 

Ширина [mm] 1200   

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150    1450 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1053 

Работна височина [mm] 900 

Корпус на филтъра, ширина x дълбочина х височина [mm] 820 x 775 x 674 
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Тегло  1200   1500  

Без инсталации и оловна вложка [kg] Прибл. 250 Прибл. 300 

Корпус на филтъра [kg]                                              90 

 

Характеристики на дизайна    

Поддържаща конструкция  H-рамка с прибиращи се елементи под плота 

Врата   От една част  

Брой устройства за монтажни точки, ø 

12 mm до 13 mm 

6 

Макс. тегло на монтажна точка с 

монтажен прът с дължина 300 mm [kg] 

5 

Филтър, таван на лабораторната 

камина 

Стандартно оборудване: филтър F7/ филтър за частици H13 

Филтър, страничен шкаф (максимум 3 

корпуса на филтъра) 

Корпус на филтъра, отгоре: филтър за твърди частици 

Корпус на филтъра, в средата: филтър с активен въглен 

Корпус на филтъра, отдолу: филтър и филтър за частици 

Диференциални манометри Показване на степента на насищане на филтрите (не за 

филтър с активен въглен) 

Оловна вложка Опция  

Система за изхвърляне на остатъчния 

материал от радиоизотопи в модула 

под плота 

Контейнер за течен остатъчен материал от радиоизотопи като 

опция 

Сглобяеми кутии за твърд остатъчен материал от 

радиоизотопи като опция 

Индикатор за ниво и/ или отвор в работния плот като опция 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 
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Санитарна технология  

Санитарно захранване С отвеждащи клапани за вакуум и газове като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 480 600 

Загуба на налягане, филтър [Pa] 2) 25/200 30/235 

Загуба на налягане, филтър за 

частици [Pa] 2) 
50/300 60/350 

Загуба на налягане, филтър с активен 

въглен [Pa] 2) 
25/25 30/30 

Загуба на налягане, филтър за твърди 

частици [Pa] 2) 
30/250 35/290 

Екран на функциите  Функционален дисплей 

Регулатор на въздушния поток, 

постоянен  
Контролер на въздушния поток 

Регулатор на въздушния поток, 

променлив 
Контролер на въздушния поток 

Височина на връзката [mm] за 

функционалния дисплей и контролера 

на въздушния поток с колектор на 

екстракта Ø 250 mm 

3050 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и разпоредбите 

1) Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 

mm (тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия 

газ, препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

2) Стойностите за загуба от налягане се относят до състоянията чист/ замърсен. 

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

В случай на лабораторни камини с филтри, загубата от налягане на етапите, интегрирани във 

филтрите, следва да бъде добавена към загубата от налягане на лабораторната камина. 
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Материал / повърхност  

Вътрешно покритие, включително работен плот Полипропилен  

Неръждаема стомана 

 

 

Филтър (филтър във филтърния шкаф или на тавана на лабораторната камина) 

Размери [mm] 610 x 610 x 46 (+ 8 mm уплътнение) 

Загуба на налягане [Pa] при 1900 m³/h 110 

Характеристики на дизайна Филтриращ елемент (филтър за фини частици); филтърен 

клас EN 779: F7  

Рамка от многослойна дъска с ръкохватка и етикет с типа 

върху 610-милиметровата страна; полиуретаново уплътнение 

от страната на замърсения с прах въздух 

Употреба  Филтър за фини частици за адсорбция на частици, като 

например: дим от масла и агломерация на сажди, тютюнев 

дим, дим от оксиди на метали  

Средна ефективност за задържане на прах (Em) 80-90 % 

 

Филтър за частици (филтър във филтърния шкаф или на тавана на лабораторната камина) 

Размери [mm] 610 x 610 x 292 (+ 7 mm уплътнение) 

Загуба на налягане [Pa] при 

2435 m³/h 

250 

Характеристики на дизайна Тип филтриращ елемент за частици: Hepa H13; ефективност: MPPS 

Рамка от многослойна дъска с ръкохватка и етикет с типа върху 610-

милиметровата страна; плътно полиуретаново уплътнение от 

страната на чистия въздух; среден филтър от страната на чистия 

въдух  

Употреба  Филтър за частици за адсорбция на частици до H13; адсорбция на 

частици 99,95%; пропускливост 0,05%  

 

Филтър с активен въглен (филтър във филтърния шкаф) 

Размери [mm] 610 x 610 x 292 (+ 7 mm уплътнение) 
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Загуба на налягане [Pa] при 600 m³/h 9 

Характеристики на дизайна Клетка с активен въглен 7С за 16 х патрони с активен въглен  

Рамка от поцинкована ламарина; 2 х U дръжка и типова табелка 

върху 610-милиметровата страна; плътно полиуретаново 

уплътнение от страната на чистия въздух  

Употреба  Стандартно импрегниране: за всички обичайни радиоактивни 

материали, радиоактивни йодни съединения, радиоактивен 

йодометан, радиоактивни газове. (Препоръчва се филтър с 

филтърен клас F7 в съответствие с EN 779.) 

 

Филтър за твърди частици (филтър във филтърния шкаф)  

Размери [mm] 610 x 610 x 292 (+ 7 mm уплътнение) 

Загуба на налягане [Pa] при 1965 m³/h 125 

Характеристики на дизайна Филтриращ елемент за твърди частици или Micretain: Hepa H11 в 

съответствие с EN 1822  

Рамка от многослойна дъска с ръкохватка и етикет с типа върху 

610-милиметровата страна; плътно полиуретаново уплътнение 

от страната на чистия въздух; среден филтър от страната на 

чистия въдух 

Употреба  Филтър за частици за адсорбция на частици до Н11; адсорбция 

на частици 95%; пропускливост 5%; да се инсталира след 

филтрите с активен въглен, за да улови отпадъчния прах от 

взаимодействието на замърсителите с активния въглен във 

филтъра с активен въглен. 
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Лабораторна камина с филтрационна система  
Предназначение  

 Преди изведеният въздух от вътрешното работно пространство да бъде изпуснат в околната среда, 

той се почиства от филтърно устройство 

Дизайн 

 
1. Диференциален манометър 

2.    Врата с дръжка и хоризонтални врати 

3. Работен плот 

4. Панел за управление с функционален дисплей или контролер на въздушния поток   

5. Подвижен панел на таблото  

6. Изход за свързване към вентилационна система 

7. Панел с монтажни точки 

8. H-рамка с прибиращи се елементи под плота с опорни и сервизни панели 
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Схема с размери 

 

 

 Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 900 

Височина [mm] 2700 
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Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 1150 1450 1750 

Чиста височина, вътрешно работно пространство [mm] 1060 

Работна височина [mm] 900 

Корпус на филтъра, ширина x дълбочина х височина [mm] 820 x 775 x 674 

 

 

Тегло  1200 1500 1800 

Лабораторна камина с филтрационна система 

без инсталации [kg] 

 Прибл. 270 Прибл. 320 Прибл. 370 

Корпус на филтъра [kg] 90 

 

Характеристики на дизайна 1200            1500 1800 

Поддържаща конструкция  H-рамка с прибиращи се елементи под плота 

Врати 2 хоризонтални врати 3 хоризонтални врати 

Стъклен прозорец в страничния панел Възможно е да бъде от лявата и/или дясната страна на 

лабораторната камина; 

не с вътрешна каменна облицовка 

Брой устройства за монтажни точки, ø 12 

mm до 13 mm 
6 8 

Макс. тегло на монтажна точка с монтажен 

прът с дължина 300 mm [kg] 
5 

Ключалка Възможно е да бъде от лявата и/или дясната страна на 

лабораторната камина 

Филтър, таван на лабораторната камина Стандартно оборудване: филтър F7/ филтър за частици 

H13 

Диференциални манометри Показване на степента на насищане на филтрите  

 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Външни контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Контролер на вратата Опция 
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Санитарна технология  

Санитарно захранване С отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или води и капкова 

чаша, интегрирана в работния плот като опция 

 

Вентилационна технология 1200 1500 1800 

Минимален обмен на въздух [m³/h] 1) 480 600 720 

Загуба на налягане, филтър [Pa] 2) 35/200 45/235 65/290 

Загуба на налягане, филтър за частици [Pa] 2) 70/300 95/365 130/430 

Екран на функциите  Функционален дисплей 

Регулатор на въздушния поток, постоянен  Контролер на въздушния поток 

Регулатор на въздушния поток, променлив Контролер на въздушния поток 

Детектор на позицията на вратата  Само променлив с контролер на въздушния поток 

Височина на връзката [mm] за функционалния 

дисплей и контролера на въздушния поток с 

изход за свързване към вентилационна 

система с Ø 250 mm  

3050 

Изпускателна система под плота Като опция, в зависимост от изискванията и 

разпоредбите 

 

1) Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 

mm (тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия 

газ, препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

2) Стойностите за загуба от налягане се относят до състоянията чист/ замърсен.  

Максималното налягане на входа от 600 Pa не трябва да бъде надвишавано при лабораторни камини с 

регулатори на  въздушния поток. Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени 

при конкретни условия на изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен 

на въздух трябва да се адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

В случай на лабораторни камини с филтри, загубата от налягане на етапите, интегрирани във 

филтрите, следва да бъде добавена към загубата от налягане на лабораторната камина. 
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Материал / повърхност  

Работен плот Каменен  

Полипропилен 

Епоксидно покритие 

Неръждаема стомана  

Вътрешна покритие Облицовка с меламинова смола 

Твърд клас ламинат  

 

Филтър  

Размери [mm] 610 x 610 x 46 (+ 8 mm уплътнение) 

Загуба на налягане [Pa] при 1900 m³/h 110 

Характеристики на дизайна Филтриращ елемент (филтър за фини частици); филтърен 

клас EN 779: F7 

Рамка от многослойна дъска с ръкохватка и етикет с типа 

върху 610-милиметровата страна; полиуретаново (PU) 

уплътнение от страната на чистия въздух 

Употреба  Филтър за фини прахови частици за адсорбция на частици, 

като например: дим от масла и агломерация на сажди, 

тютюнев дим, дим от оксиди на метали  

Средна ефективност за задържане на прах (Em) 80-90 % 

 

Филтър за частици  

Размери [mm] 610 x 610 x 292 (+ 7 mm уплътнение) 

Загуба на налягане [Pa] при 2435 m³/h 250 

Характеристики на дизайна Тип филтриращ елемент за частици: Hepa H13; ефективност: 

MPPS 

Рамка от многослойна дъска с ръкохватка и етикет с типа 

върху 610-милиметровата страна; плътно полиуретаново 

уплътнение от страната на чистия въздух; среден филтър от 

страната на чистия въдух  

Употреба  Филтър за частици за адсорбция на частици до H13; 

адсорбция на частици 99,95%; пропускливост 0,05%  
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Лабораторна камина AKKURAT 
Предназначение  

 Защита срещу въздушни частици или аерозоли, които могат да бъдат отделени при претегляне на 

прахообразни вещества 

 Помещаване на лабораторни везни с висока резолюция, произвеждани от всички известни 

производители 

 Среда без никакви вибрации и течения, каквато изискват микровезните 

 Прецизна и безопасна работа със силно активни вещества 

 Работен плот, напълно изолиран от вибрации и удари 

 Дизайнът, фокусиран върху функционалността и ергономичността, отговаря на най-високите 

изисквания за качество и безопасност 

 Всички функции са на една ръка разстояние и могат да бъдат избрани с помощта на интегрирания 

панел за управление 

 Профил за оптимално доставяне на въздух, който се сгъва като ергономичен подлакътник 

 Изхвърляне на всички генерирани отпадъци директно чрез системата за изхвърляне на отпадъци, 

интегрирана в работния плот 

 Разположението на филтъра и вентилаторното устройство, изолирано от вибрации, осигурява 

максимално място за краката 

 Изцяло заварената стоманена конструкция на носещата рамка, свързана с изолирания от вибрации 

лагер на твърдия керамичен работен плот, гарантира безпроблемна работа, дори когато се 

използват високочувствителни микровезни 

  



 

75 
 

 

Конструкция  

  

1. Вентилатор 

2. Филтърна кутия с HEPA филтър 

3. Панел за управление с функционален дисплей на лабораторната камина 

4. Двустенна задна стена с два отвора за поставяне на кабели 

5. Горен панел и сгъваем преден капак, изработени от плексиглас  

6. Панта с вградено осветление 

7. Работен плот, изолиран от вибрации 

8. Система за изхвърляне на отпадъци 

9. Заварена стоманена носеща рамка 
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Схема с размери 
 

 

Технически данни 

Размери  1200                 1500 

Ширина [mm] 1200     1500 

Дълбочина [mm] 650 

Височина [mm] 1450 

Чиста ширина на вътрешното работно пространство [mm] 1155    1455 

Използваема дълбочина на вътрешното работно 

пространство [mm] 

 575  

Чиста височина на вътрешното работно пространство [mm] 530 

Работна височина [mm] 900 
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Тегло  1200   1500  

Без инсталация [kg] 120 135 

 

Характеристики на дизайна                   1200                                            1500  

Поддържаща конструкция  Стоманена носеща рамка, изцяло заварена, с крачета с 

регулируема височина  

Работен плот  Техническа керамика с повдигнат ръб от всички страни 

Горна част 
Изцяло плексигласова горна част 

Преден капак с панта за повдигане нагоре 

LED осветление, интегрирано в пантата на предния капак 

Задна стена с интегрирана изпускателна система и 2 отвора за 

поставяне на кабели 

Задна стена  Двустенна, полипропиленова, бяла, устойчива на UV лъчи 

Вентилация  Вентилатор в отделен корпус с честотен преобразувател за 

непрекъснат контрол на скоростта 

Филтър  Филтър за частици тип HEPA H14 в съответствие с DIN EN 1822 

 смяна на филтъра без замърсяване чрез метода за смяна на 

филтърна торба 

 

Дисплей / управление 

Панел за управление  Панел за управление с 5 осветени бутона, интегриран в 
аеродинамичния профил, под който преминава въздушния поток, 
и който се намира върху предния ръб на работния отвор  

Екрани  - Оборудването е  Включено / Изключено 

- Осветлението е Включено / Изключено 

- Наблюдение на въздушния поток – при преминаване на 

границата се задейства звуков сигнал 

- Наблюдение на отварянето на предния капак – при отваряне на 

предния капак се задейства звуков сигнал 

- Смяна на филтъра (в зависимост от времето) 

- Цветно LED осветление на температурата - превключва между 

бяла дневна светлина и неутрално бяла светлина 

Управление  - Оборудването е  Включено / Изключено 

- Осветлението е Включено / Изключено 

- Цветно осветление на температурата 

- Потвърждение на звуковия сигнал за въздушния поток 

-  Потвърждение на звуковия сигнал за отваряне на предния капак 

- Потвърждение на звуковия сигнал за смяна на филтъра 
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Работа с лабораторната камина 

Работни вещества   
Прахообразни вещества (например активни съставки за 

производство на лекарства) 

Оборудване  
Лабораторни везни на всички известни производители 

 

Вентилационна технология 1200 1500 

Наблюдение на изведения въздух Измерване на обема на въздуха с помощта на измервателното 

оборудване на функционалния дисплей на лабораторната 

камина 

Скорост на въздуха  0,2 m/s (+/- 10%) при 140 m³/h 

опция 0,3 m/s 

0,2 m/s (+/- 10%) при 180 m³/h 

опция 0,3 m/s 

Ниво на шум 54 dB 

Стандартно филтриране  Camfil: HEPA / ULPA филтър H14 в съответствие с DIN EN 1822 

Напрежение  230 V 

Консумация на енергия  250 W 

Връзка за вентилация Ø [mm] 160  

Обмен на въздух [m³/h] 140 

Загуба на налягане [PA] 80 

 

Опции   

Йонизация 
Самостоятелно включената йонизираща система, която е 

напълно интегрирана в корпуса на везната, неутрализира 

непроводимите повърхности във вътрешното работно 

пространство на корпуса на везната и отклонява 

електростатичните заряди от пробите. Капацитивните електроди 

за високо напрежение в зоната на предния капак са проектирани 

така, че да са безопасни при допир. 
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Мобилни лабораторни камини 

Лабораторна камина AeroEm 
Предназначение  

 При необходимост могат да бъдат използвани с връзки за комуникациите, напр. сервизни крила 

 Изглед от всички страни към вътрешността на камината  

 Сервизни изходи във вътрешното работно пространство 

 Устройства за управление, разположени хоризонтално върху сервизната релса на поддържащия 

блок 

Дизайн 

Изглед отпред  

 

1. Модул с колелца 

2. Работен плот с повдигнат обиколен ръб  

3. Прозорец и панел (безопасно стъкло) 

4. Изход за газ 

5. Изход за вода с мивка и модул за отпадна вода 

6. Отвори за тръби и кабели 
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Изглед отзад 

 

1. Клапан към изхода за вода 

2. Врата с дръжка и хоризонтална врата 

3. Панел за управление с функционален дисплей 

4. Превключвател за вътрешни контакти  

5. Клапан към изхода за газ 

 

Технически данни 

Размери     

Ширина [mm]                                                                                              1050 

Дълбочина [mm]                                      815 

Височина [mm]                                       1975 

Работна височина [mm]                          900 

Височина, колелца [mm]                         120 
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Тегло    

Тегло [kg] 180 

 

Характеристики на дизайна    

Врати   Врата от две части с по 2 хоризонтални врати всяка, които могат да 

се движат нагоре и надолу 

Стъклен прозорец в страничния 

панел  

От четирите страни на лабораторната камина  

Осветление  Без заслепяване, може да бъде включено отвън 

Ролетен капак с водач За тръби и кабели от лявата и дясната страна на лабораторната 

камина 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  2 контакта във вътрешното работно пространство, могат да 

бъдат включени самостоятелно отвън 

Обща мощност на контактите [W] 1000 

Напрежение на свързването [V AC] 230 

Напрежение на модула за отпадна 

вода [V] 

230 

Мощност на осветлението [W] 52 

Дължина на електрическия кабел [mm] 2500 

 

Санитарна технология  

Връзка за вода Опция  

Връзка за отпадъчни води Изход за бързо изпускане на отпадъчни води като опция 

Връзка за газ Опция  

Фитинг за вода (кран) За студена вода WPC или WNC като опция, с капкова чаша, 

може да се използва отвън 

Изход за газ Опция  
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Вентилационна технология  

Минимален обмен на въздух [m³/h] 
1)

 300 

Вентилатор за подаване на въздух Може да бъде включен от функционалния дисплей на панела за 

управление 

Екран на функциите  Функционален дисплей  

2 изхода за свързване към 

вентилационна система Ø [mm] 

90 

Дължина на тръбата за изведения 

въздух 

2500 

 

1) Всички спецификации за обем на въздуха се отнасят до височина на отваряне на вратата от 500 

mm (тестово отваряне в съответствие с EN 14175) и максималните стойности на проследяващия 

газ, препоръчани от немския стандарт (BG Chemie).  

Посочените минимални скорости на обмен на въздух са определени при конкретни условия на 

изпитване в съответствие с EN 14175-3. Тези минимални скорости на обмен на въздух трябва да се 

адаптират при оразмеряване на вентилационната система. 

Ако се използват локални системи за наблюдение на изведения въздух или регулатори, изискваният 

обем въздух може да бъде различен. Работните ограничения трябва да бъдат договорени с Waldner. 

 

Материал / повърхност  

Работен плот Каменен работен плот с повдигнат полипропиленов ръб  
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Лабораторна камина MobilAir 
Предназначение  

 Могат да бъдат използвани при необходимост (само в режим на циркулация на въздуха) 

 Устройства за управление, разположени външно 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Не са подходящи като заместители на настолни лабораторни камини, изградени в съответствие с 

EN 14175 
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Дизайн 

Режим на циркулация на въздуха  

 

1. Врата с дръжка  

2. Панел за управление с функционален дисплей  

3. Подвижен панел на таблото  

4. Корпус на филтъра с вентилатор в режим на циркулация на въздуха 

5. Заден панел с аеродинамичен профил 

6. Ключалка  

7. Контакти  
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Отвеждане на въздуха  

 

1. Врата с дръжка  

2. Панел за управление с функционален дисплей  

3. Подвижен панел на таблото  

4. Изход за свързване към вентилационна система 

5. Заден панел с аеродинамичен профил 

6. Ключалка  

7. Контакти  
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Технически данни 

Размери     

Ширина [mm]                                                                                              900 

Дълбочина [mm]                                      600 

Височина с отворена/затворена врата [mm]                                       1215/1620 

Достъпна ширина [mm]                          730 

Чиста ширина, вътрешно работно пространство [mm] 850 

Използваема дълбочина [mm] 503 

Чиста вътрешна височина до лампата [mm] 846 

Чиста вътрешна височина до тавана [mm] 935 

 

Тегло    

MobilAir за отвеждане на въздуха [kg] Прибл. 70 

MobilAir за режим на циркулация на въздуха, 

включително филтър [kg] 

Прибл. 82 

 

Характеристики на дизайна    

Режим на циркулация на въздуха  С вентилатор и филтър 

Отвеждане на въздуха  Изход за свързване към вентилационна система, 

свързан с локална система за отвеждане на 

въздуха  

Осветление  Без заслепяване, може да бъде включено отвън 

Врата   Движи се вертикално 

Ключалка  Възможно е да бъде от лявата и/или дясната 

страна на лабораторната камина 
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Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  2 външни контакта  

Обща мощност на контактите [W] 1000 

Напрежение на свързването [V AC] 230 

Мощност на осветлението [W] 13 

Мощност на вентилатора [W] 115 

 

Вентилационна технология  

Минимален обмен на въздух [m³/h] 
1)

 300 

Екран на функциите  Функционален дисплей като опция  

Височина на връзката [mm] Изход за 

свързване към вентилационна система Ø 

125 mm 

1137 

 

Материал   

Дизайн на страничния панел, врати Плексиглас  

 

Филтър тип „A“ № 5, филтър за газове 

Размери [mm] 610 x 305 x 150 (+ 8 mm уплътнение) 

Загуба на налягане [Pa] при 300 m³/h 130  

Характеристики на дизайна Филтърна клетка за газове с 5 слоя с активен въглен, 

тип „A“; MDF рамка; с боядисана в бяло мрежа от 

двете страни, с ръкохватка и етикет с типа върху 610-

милиметровата страна; полиуретаново уплътнение от 

страната на наситения с прах въздух  

Употреба  Отделими вещества: органични газове и пари (напр. 

разтворители, бензинови пари, толуол, бензол, 

керосин, миризми, въглеводороди с молекулна маса 

30 и по-голяма), студени, некипящи (летливи 

органични съединения, високо кипящи вещества)   
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Филтър тип „BEP“, филтър за газове и частици 

Размери [mm] 610 x 305 x 150 (+ 8 mm уплътнение)  

Загуба на налягане [Pa] при 300 m³/h 240 

Характеристики на дизайна Комбиниран филтър Hepa H13 с активен въглен и 

филтър за частици, тип „BEP“ ; MDF рамка; с боядисана в 

бяло мрежа от двете страни, с ръкохватка и етикет с типа 

върху 610-милиметровата страна; полиуретаново 

уплътнение от страната на наситения с прах въздух 

Употреба  Отделими вещества: неорганични газове и пари (напр. 

хлор, хидросулфиди, серен диоксид, хлороводород, 

студени и нагрети). Отделяне на молекули и частици 

99,95% MPPS 

 

Филтър тип „P“, филтърна клетка за частици 

Размери [mm] 610 x 305 x 150 (+ 8 mm уплътнение)  

Загуба на налягане [Pa] при 300 m³/h 150 

Характеристики на дизайна Филтър за частици тип „P“, Hepa H13, Midilar MDSA; MDF 

рамка; с боядисана в бяло мрежа от двете страни, с 

ръкохватка и етикет с типа върху 610-милиметровата 

страна, височина на сгъване 45 mm, полиуретаново 

уплътнение от страната на наситения с прах въздух, 

среден филтър от страната на наситения с прах въздух  

Употреба  Отделими вещества: Отделяне на частици 99,95% MPPS, 

Hepa H13 
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Корпуси  

Постоянен корпус 
Предназначение  

 Извличане на термични натоварвания, газове, пари, аерозоли или прах от вътрешното работно 

пространство на корпуса 

 Намалени звукови емисии 

 Не са подходящи за открито разграждане на химикали 

 Не са подходящи като заместители на настолни лабораторни камини, изградени в съответствие с 

EN 14175 
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Дизайн 

 

1. Изход за свързване към вентилационна система 

2. Хоризонтална врата 

3. Вентилационни прорези  
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Технически данни 

Размери  1200 1500 1800 2100 

Ширина [mm] 1200 1500 1800 2100 

Дълбочина [mm] 565 

715 

750 

900 

Височина [mm] 1450 

Височина, вкл. изход за свързване към вентилационна 

система [mm] 

1550 

Височина, вкл. колектор на екстракта [mm] 1750 

 

 Характеристики на дизайна 1200 1500 1800 2100 

Конструкция  По-къс заден панел за използване на комуникациите, ако е в 

комбинация със сервизни звена 

Врати 2 хоризонтални 

врати 

3 хоризонтални врати 

Отвеждане на въздуха Свързан е към локална система за отвеждане на въздуха 

Колектор на екстракта като опция 

Ключалка  Опция  

Осветление  Опция  

Рафт, отвътре  Опция  

 

Вентилационна технология 

Екран на функциите  
Функционален дисплей като опция  

Височина на връзката [mm] за изхода за 

свързване към вентилационна система Ø 

125 mm 

1550 

 

Материал  

Дизайн на страничния панел, врати  Безопасно стъкло 
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Устройства за локална екстракция  

Отвеждане на въздуха под работния плот 
Предназначение  

 За отвеждане на въздуха от обезопасени шкафове (модули под работния плот), използвани за 

съхранение на опасни материали 

 За отвеждане на въздуха от модули под работния плот в сервизни звена и лабораторни камини 

 

Дизайн 

 

 
 

1. Изход за свързване към вентилационна система 

2. Вентилационни прорези  
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Вентилационна технология 

Обмен на въздух [m³/h]  
40  

Връзка за вентилация (възходяща 

тръба) Ø [mm] 
90  

 

 

Материал  

Вентилационна тръба   Полифенилен сулфид (PPS) 
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Отвеждащо рамо 
Предназначение  

 За отвеждане на въздуха от конкретна зона 

 За закрепване към сервизни крила, сервизни звена или стена 

 

Дизайн 

 

 
1. Отвеждащо рамо  

 

Технически данни 

Размери  50 75 

Тръбна система Ø [mm] 
1)

 50 75 

Аспириращ куплунг Ø [mm]  350 

Макс. екстрактор [mm] 50 75 

1) Тръбна система Ø 50 mm само за закрепване към сервизното крило 
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Вентилационна технология 50 75 

Минимален обмен на въздух [m³/h]  50 100 

Налягане на входа [Pa]                               150 

Налягане на входа [Pa] с регулатор на въздушния 

поток Waldner  

                              200 

 

 

Материал  

Тръба   Анодизиран алуминий 

Шарнирна скоба Полипропилен  

Аспириращ куплунг Поликарбонат 

Смукателен накрайник Анодизиран алуминий 
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Шнорхел-екстрактор 
Предназначение  

 За специфичното извличане на пари 

 Свързване към адаптор за изведения въздух в сервизния панел 

 

Дизайн 

 
1. Шнорхел-екстрактор 

 

Технически данни 

Размери     

Дължина на тръбната система [mm] при Ø 40 mm 1000 

Екстрактор Ø [mm] 120 

Смукателен накрайник [mm] 50  
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Вентилационна технология    

Минимален обмен на въздух [m³/h] 5 

Налягане на входа [Pa] 200 

 

 

Материал  

Тръба  и екстрактор  Полипропилен  
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Екстрактор 
Предназначение  

 За отвеждане на въздуха от конкретна зона 

 За закрепване към сервизни звена или стена 

 

Дизайн 

 

1. Екстрактор 
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Технически данни 

Размери  1200                 1500 

Ширина [mm] 1200     1500 

Височина x дълбочина [mm] 300 x 600 

Изход за свързване към вентилационна система Ø 

[mm] 

200 

 

 

Вентилационна технология 1200 1500 

Минимален обмен на въздух [m³/h]  480 600 

Налягане на входа [Pa] 25 30 

Налягане на входа [Pa] с регулатор на въздушния 

поток Waldner  

150 

 

 

Материал  

Екстрактор  Полипропилен  

 

 

  



 

100 
 

2 Сервизни модули 

 

Нашата гама от лабораторни мебели SCALA се характеризира с гъвкавост, мобилност и ергономичен 

дизайн, за да отговори на бъдещите изисквания на лабораториите. 

Предоставянето на сервизни комуникации играе важна роля в лабораторната система. 

Нашите сервизни модули, включващи: сервизни звена, окачени хоризонтални модули с комуникации, 

сервизни колони и сервизни крила, не само предоставят сервизни комуникации в лабораторията, но и, 

повече от всякога, отговарят на необходимостта от ергономичност на хората, работещи там. Сервизните 

панели са наклонени към потребителя за по-лесен достъп до приспособленията и устройствата за 

управление. 

Отличаващи се с много полезни детайли и опростен дизайн, нашите сервизни модули са способни да 

отговорят на всички изисквания за лабораторен дизайн. 

Нашата система от лабораторни мебели е съставена от множество по-малки отделни части. Сервизните 

ни панели са закрепени без свързващи елементи, имат равни повърхности без ръбове, а скритата релса 

за допълнителни елементи е монтирана точно там, където е необходимо. 

Това улеснява почистването и отговаря на високите хигиенни изисквания. 
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Спестяваща място инсталация на сервизните комуникации 
Сервизните комуникации са интегрирани в сервизния канал, за да се спести място. Модулните сервизни 

панели са наклонени към потребителя за ергономичен достъп и работа. Това от своя страна води до по-

голяма използваема дълбочина на работния плот. 

Сервизно звено 
Нашето сервизно звено дава на проектанта основа за проектиране на лабораторната среда и 

предоставя голямо разнообразие от възможности за различни дизайни и бързи модификации. 

Сервизното звено е самостоятелен модул и може да бъде комбинирано със свободно избираеми рамки 

за работни плотове за създаване на стенни плотове или двойни работни плотове. 

Релса за допълнителни елементи 
Релсата за допълнители елементи под нивото на сервизния панел се използва за поставяне на полезни 

елементи като рафтове, монтажни пръти и релси за кърпи. Тези „помощници“ могат да бъдат местени по 

всички решетки и да бъдат здраво закрепени. 

Лесно надграждане 
Модулните сервизни панели без винтове могат да бъдат лесно сменени при необходимост. 

Захранващите тръби, например за вода или сгъстен въздух, могат да бъдат бързо разширени и 

монтирани, използвайки системата за бързо свързване, без да се прекъсва работата в лабораторията.  

Детайли за конфигуриране на сервизното звено 
Нивото над сервизните панели може да бъде използвано като рафт. Поставените стъклени рафтове 

могат лесно да бъдат свалени за почистване. Над него, рафтовете могат да бъдат закрепени към 

страничните стълбове. Модулът може да бъде разширен догоре по всяко време чрез монтиране на 

настолни шкафове.  
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Сервизна колона 

Предоставяйки компактни сервизни комуникации, нашата сервизна колона позволява прозрачен дизайн 

на помещението. 

Сервизната колона е оборудвана с подвижни панели и релса за допълнителни елементи, и може да 

бъде монтирана директно към тавана на лабораторията или към сервизния таван. 

Окачен хоризонтален модул с комуникации 

Окаченият хоризонтален модул с комуникации може да бъде окачен навсякъде по тавана на 

лабораторията, като по този начин обслужва определени зони в лабораторията. 

Оборудван е с подвижни сервизни панели и релса за допълнителни елементи, и може да бъде 

използван в проекти, независимо от комуникациите. Когато е монтиран на тавана, окаченият 

хоризонтален модул с комуникации може да бъде регулиран на височина. 

Стенен канал с комуникации 

Като алтернатива на сервизното звено, стенният канал с комуникации може да бъде монтиран на 

различни височини и директно към стена или да бъде свързан след сервизно звено, закрепено към 

стена. Също така е оборудван с панелна технология и релса за допълнителни елементи за различна 

конфигурация.  
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Системата „сервизно крило“ 

Нашето сервизно крило дефинира термина „свобода в лабораторията“ по много специален начин: 
новото сервизно крило е основен конструктивен елемент, който интегрира всички комуникации като 
механично обслужване или електрическо захранване, EDP, енергоспестяващо осветление, система за 
отвеждане на въздуха и система за изхвърляне на отпадъчните води, като по този начин предлага 
висока степен на гъвкавост. 
Възможността за включване към сервизното крило за надеждно захранване и връзки със системата за 
изхвърляне на отпадъци практически навсякъде, означава максимална свобода на движение и 
проектиране на лабораторията. 

Етапи на разширяване на сервизното крило 

Сервизното крило има модулен дизайн и предлага четири независими етапа на разширяване за 
свободна комбинация. За всякакъв вид приложение. Използването на подвижни сервизни панели 
позволява поставянето на фитингите и връзките там, където желаете. 

Релса за допълнителни елементи 

Релсата за допълнителни елементи разполага с полезни елементи като рафтове, разпределителен 
терминал за комуникации и монтажни точки. Те могат да бъдат местени върху решетките и стабилно 
закрепени във всяка позиция. 

Сервизно крило за лесна интеграция 

Използването на сервизното крило улеснява процеса на оборудване на лабораторията и координацията 
на различните елементи. Една централна точка на захранване е достатъчна. 
Съществуващите архитектурни характеристики и строителни материали често изискват скъпи и 
отнемащи време инсталации. Сервизното крило изисква минимални усилия за инсталиране и именно 
оттук идва неговата полезност. 
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Спестяване на енергия 

Сервизното крило е оборудвано с енергоспестяващи лампи, които осветяват цялото работно 

пространство и помещение и спестяват до 50% мощност (с управление, зависещо от дневната 

светлина).  

Сервизното крило достига до цялото помещение  

С помощта на T-образни елементи и сегменти на сервизното крило с различна дължина се достига до 

всички зони на лабораторията. За голям брой възможни конфигурации. По този начин можете да 

„акостирате“ навсякъде и по всяко време. 

Всички плотове, рафтове, мобилни мивки или мобилни лабораторни камини могат да бъдат използвани 

според необходимостта, като се поставят под сервизното крило. За гъвкава работна среда. 

Прецизно планиране, предварително сглобяване в завода 

Сервизното крило за вашия лабораторен проект е изцяло предварително сглобено от нашите 

конструктори в съответствие с плановете. 

Спестявате време за монтаж на място, а вашето сервизно крило ще бъде инсталирано бързо и готово за 

използване. 

Лесно модифициране и разширяване 

Тъй като сервизното крило е самостоятелна системна единица, то може да бъде модифицирано по всяко 

време.  

Разширяването, надграждането и проверката на системата са възможни с малко усилия.  
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Сервизни модули 

Елемент за канали с комуникации 
Предназначение  

 Предоставяне на сервизни комуникации в лабораторни работни станции 

 Интегриране на всички сервизни изходи, включително контакти и много на брой конектори за 

информационни технологии 

 Разширяване и модифициране на сервизните комуникации посредством сервизни панели, закрепени 

със скоби  

 Използват се в сервизни звена, стенни канали с комуникации, окачени хоризонтални модули с 

комуникации, сервизни колони и монтирани на плота канали с комуникации 

 Инсталиране без инструменти на допълнителни добавки за сервизни канали като перфорирани 

плоскости за инструменти, рамо за монитор, държач на пипети, дозатор за хартиени кърпи, 

универсална зона за съхранение и др.  

 

Дизайн  

 

1 Сервизен панел с ъглови клапи 

2 Зона за съхранение 

3 Сервизен панел с контакти  

4 Релса за допълнителни елементи за инсталиране без инструменти на допълнителни добавки 

 

  



 

106 
 

 

Варианти на сервизен панел 

 

 

 

1 Сервизен панел с ъглови клапи 

2 Сервизен панел с 8 контакта от същия вид 

3 Сервизен панел с различни видове контакти 

4  Сервизен панел с автоматични прекъсвачи 

 

 

 

 

Технически данни 

Размери       

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800
1)

 

Дълбочина [mm] без подпорната система 110 

Височина [mm] 252 

Наклон напред [mm] 9 

Сервизен панел, ширина х височина [mm] 300 х 200 
 

1)
 Сервизният канал може да бъде удължен според желанието с дължини на решетката от 300 mm 

 

Характеристики на дизайна     

Брой сервизни пенели  В зависимост от ширината на сервизния канал 

Електрическото захранване и информационната технология 

зависят от комбинацията с други сервизни модули 

Сервизен пенел Клипс 

Защита срещу пръски Тип защита IP 44 
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Материал / повърхност  

Пространство за съхранение Рафт от твърд клас ламинат 5 mm  

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване  Контакти в сервизните панели 

Кутия с предпазители  Опция  

Макс. брой контакти 230 V на сервизен панел 8 

Макс. брой контакти 400 V на сервизен панел 2 

Макс. брой автоматични прекъсвачи  на 

сервизен панел 

15 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване 
Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, 

газове и/или вода  

Захранване с комуникации в зависимост от 

комбинацията с други сервизни модули 

Макс. брой ъглови клапани на сервизен панел 5 

Макс. брой клапани за газ с висока чистота на 

сервизен панел 

3 до 5 в зависимост от типа и функцията 
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Сервизно звено 

 

Предназначение  

 За захранване на монтирано на пода оборудване като: 

 Стенни плотове 

 Двойни работни плотове 

 Лабораторно оборудване на подвижни плотове или конструкции под плота 

 Подово монтирано лабораторно оборудване 

 Дизайнерски изпълнения за области на генното инженерство  

 Модулно закрепване на части за добавяне към клетки към многофункционални стойки, напр. стъклени 

рафтове и ПДЧ плотове, настолни шкафове, монтажни точки и др. 

 Инсталиране без инструменти на допълнителни добавки за сервизни канали като перфорирани 

плоскости за инструменти, рамо за монитор, държач на пипети, дозатор за хартиени кърпи, 

универсална зона за съхранение и др.  
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Дизайн  

Сервизно звено за стенен  плот 

 
3 Преден панел за краката  

4 Модул мивка 

3 сервизен панел с ъглови клапи  

5 Стълб с части за добавяне на клетки  

6 Сервизен канал и сервизен панел със стъклена поставка и релса за допълнителни елементи  

7 Панел на сервизно звено  

8 Конзола  

9 Мултифункционална стойка 
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Сервизно звено за стенен плот  

с конзола и 2 стъклени поставки,  

работна височина 900 mm 

 Сервизно звено за стенен плот с C-рамка, 

елементи под плота на колела и настолен 

шкаф, работна височина 750 mm 

 

 

 

Сервизно звено за стенен плот с елементи 

под плота на цокъл и подаване на материали 

отгоре, работна височина 900 mm 

 Сервизно звено за двоен плот с елементи под 

плота на цокъл и подаване на материали 

отгоре, работна височина 
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Сервизно звено за двоен плот с H-рамка, 
елементи под плота на колела и настолен 

шкаф, работна височина 900 mm 

 

Схема с размери 
 

Сервизно звено за стенен плот/двоен плот 
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Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 

Дълбочина, сервизно звено за стенен плот [mm] 
(вкл. стенния плот) 

75 

(750/900) 

Дълбочина, сервизно звено за двоен плот [mm] (вкл. 
двойния плот) 

92 

(1500/1800) 

Височина [mm] 1790 

Работна височина [mm] 
750 

900 

Височина, удължение със стълб [mm] 

за настолен шкаф, височина 460 mm 
462 

Височина, удължение със стълб [mm] 

за настолен шкаф, височина 760 mm 
762 

Височина, удължение със стълб [mm] 

за височината на тавана до 3500 mm 
В зависимост от височината на тавана 

Сервизен панел, ширина x височина [mm] 300 x 200 

Стъклена поставка, ширина x дълбочина [mm] Ширина, сервизно звено x 150 

Поставка от ПДЧ плоскост, ширина x дълбочина [mm] Ширина, сервизно звено x 300 

 

Товароносимост   

Стъклена поставка [kg]  20 

Поставка от ПДЧ плоскост [kg]  30 

Максимално тегло на монтажна точка с монтажен прът 
дължина 300 mm [kg] 

5 

 

Характеристики на дизайна     

Модулен дизайн Стенният плот може да бъде оборудван от едната страна, 
двойният плот може да бъде оборудван от две страни.   

Многофункционалните стойки могат да бъдат удължени със 
сервизен канал, напр. за настолни шкафове.   

Работният плот, конзолата и елементът под плота могат да 
бъдат заменени без демонтиране на инсталациите. 

Монтаж на аксесоари, независим от решетка. 
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Монтажни точки ø [mm] 12 до 13 

Брой сервизни панели  В зависимост от ширината на сервизния канал 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Контакти в сервизния панел 

Кутия с предпазители Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или вода. 

Захранващите тръби и кабели са разположени под работния плот 
или конзолата. 
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Сервизно крило 

 

Предназначение  

 Зони на лабораторията с технически устройства за сервизни комуникации 

 Сервизни комуникации и изхвърляне на отпадъци от тавана за: 

 Лабораторни плотове и мивки под сервизното крило 

 Устройства за локална екстракция и лабораторни камини AeroEm  

 Лабораторно оборудване на мобилни маси или конструкции под плота 

 Подово монтирано лабораторно оборудване 

 Инсталиране без инструменти на допълнителни добавки за сервизни крила  

 

 

Дизайн  

 
 

1 Санитарен канал с кранове за газ и вода 

2 Ръб на крилото (лампа или отлята част) 

3 Опора със скоба 

4 Електрическа система с електрически връзки 

5 Вентилационен канал с локална екстракция  

6 T-елемент на крилото 
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Етап на разширяване 1 

 Електрическа система със сервизни панели 

за електрозахранване 

 Етап на разширяване 2 

 Електрическа система със сервизни панели 

за електрозахранване 

 Ръб на крилото, проектиран като лампа 

 

 

 

   

Етап на разширяване 3 

 Електрическа система със сервизни панели 

за електрозахранване 

 Санитарен канал 

 Вентилационен канал 

 Ръб на крилото, проектиран като лампа 

 

 

 Етап на разширяване 4 

 Електрическа система със сервизни панели 

за електрозахранване 

 Санитарен канал 

 Вентилационен канал 

 Ръб на крилото, проектиран като елемент за 

разполагане на санитарния и вентилационния 

модул 
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Схема с размери 
 

Сервизно крило, етап на разширяване 3 

 

 

 

 

Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 

Дълбочина [mm] при етап на разширяване 1 240 

Дълбочина [mm] при етап на разширяване 2  496 

Дълбочина [mm] при етапи на разширяване 3 и 4 750 

Височина [mm] без капак срещу прах за етапи на 
разширяване 1 и 2 181 
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Височина [mm] без капак срещу прах за етапи на 
разширяване 3 и 4 191 

Външни размери на сервизния панел [mm] 300 x 220 x 29 

 

Товароносимост   

Максимално допустимо натоварване [kg] 120 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция  
Захранване, крило, Т-елемент като опция  

Гъвкаво закрепване със скоби за предотвратяване на вибрации 

Може да бъде оборудван от две страни 

Защита от прах посредством решетка, монтирана отгоре 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Електрическа система със сервизни панели за 
електрозахранване 

Връзки за телефон, компютър, монитор и високоговорител като 
опция  

Осветление  Лампи, интегрирани в ръбовете на крилото (директно и 
индиректно осветление), както и осветление в каналите за 
електрическата система като опция 

Кутия с предпазители Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или вода. 

Захранващи тръби и кабели, направляване на вентилационния 
канал 

Система за локална екстракция и/или изход за свързване към 
вентилационна система за AeroEM като опция 
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Окачен хоризонтален модул с комуникации 

Предназначение  

 Сервизни комуникации от тавана за: 

 Лабораторни плотове под окачения хоризонтален модул с комуникации 

 Лабораторно оборудване на мобилни маси или конструкции под плота 

 Подово монтирано лабораторно оборудване 

 Дизайнерски версии за области на генното инженерство 

 Модулно закрепване на части за добавяне на хоризонтални модули с комуникации към 

поддържащата конструкция, напр. стъклени рафтове и ПДЧ плотове, монтажни точки и др.  

 Инсталиране без инструменти на допълнителни добавки за сервизни канали като перфорирани 

плоскости за инструменти, рамо за монитор, държач на пипети, дозатор за хартиени кърпи, 

универсална зона за съхранение и др.  
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Дизайн  

 
1 Сервизен панел с контакти  

2 Сервизен панел с ъглови клапи  

3 Поставка от ПДЧ плоскост 

4 Канал за подаване на материали  

5 Статор за тавана 

6 Функционален елемент 

7 Стъклена поставка  

8 Стълб  

9 Зона за съхранение (сервизен канал) 

10 Елемент на сервизния канал 
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Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] без стълбове 350 

Дълбочина [mm] със стълбове 471 

Препоръчителна мин. височина [mm] от долния ръб 
на окачения хоризонтален модул с комуникации до 
горния ръб на завършения под 

1750 

Височина, поддържаща конструкция (за височина на 
тавана до 4000 мм) 

В зависимост от височината на тавана 

Сервизен панел, ширина x височина [mm] 300 x 200 

Стъклена поставка, ширина x дълбочина [mm] Ширина, окачен хоризонтален модул с 
комуникации x 150 

Поставка от ПДЧ плоскост, ширина x дълбочина [mm] Ширина, окачен хоризонтален модул с 
комуникации x 300  

 

Товароносимост   

Максимално допустимо натоварване [kg] 120 

Допълнителна макс. товароносимост, окачен 
хоризонтален модул с комуникации [kg] на решетка 

30 

Стъклена поставка [kg]  20 

Поставка от ПДЧ плоскост [kg]  30 

Максимално тегло на монтажна точка с монтажен 
прът дължина 300 mm [kg] 

5 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция  
Функционални елементи за повдигане на сервизните канали, 
закрепени към тавана и свързани  

Брой сервизни панели (на страна) В зависимост от ширината на сервизния канал 

Монтажни точки ø [mm] 12 до 13 
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Материал   

Зона за съхранение (сервизен 
канал) 

Твърд клас ламинат 5 mm 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Контакти в сервизния панел 

Кутия с предпазители Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или 
вода. 

Захранващите тръби и кабели са разположени в сервизния 
канала отгоре 
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Сервизна колона 

 

Предназначение  

 Сервизни комуникации от тавана за: 

 Лабораторни плотове под висящата сервизна колона 

 Лабораторно оборудване на мобилни маси или конструкции под плота 

 Подово монтирано лабораторно оборудване 

 Версия с една или две страни 

 Дизайнерски версии за области на генното инженерство 

 Допълнително пространство за съхранение посредством свързването на сервизните колони с 

рафтове 
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Дизайн  

 

А: Таван на помещението 

В: Сервизен таван 

С: Стена 

 
 

1 Сервизен панел с ъглови клапани/контакти/празен панел 

2 Едно-/двустранни алуминиеви секции на сервизна колона 

3 Таванна конозола със стоманена пластина и алуминиева секция 

4 Сервизен таван (на място) 

5 Секция с монтажни скоби  

6 Сервизна колона 
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Две едностранни сервизни колони  
с пространство за съхранение 

  

1 Монтажни релси за висящ шкаф 

2 Покриващ капак (сглобяване към сервизния таван) 

3 Адаптерни блокове (едностранно сглобяване към 

сервизния таван) 

 

 

 

 

Две двустранни сервизни колони  

с пространство за съхранение 

 

1 Стъклен рафт 

2 Защита срещу пръски 
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Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 205 

Дълбочина [mm] на едностранна колона 140 

Дълбочина [mm] на двустранна колона 240 

Височина [mm] без С-поддържаща конструкция 1500 + 1800 

Височина, поддържаща конструкция [mm] 
(макс. до височина на тавана 4400 mm) 

Адаптира се спрямо височината на тавана 

Сервизен панел, ширина х височина [mm] 200 х 300 

Пространство за съхранение, ширина [mm] 610 910 1210 

Пространство за съхранение, дълбочина [mm] 350 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция С-рамката за сервизната колона, монтирана към тавана, 
може да бъде оборудвана на една или двете страни с 
рафтове с регулируема височина.   

Може да се разширява на едната и/или двете страни.   

Фланец на сервизната колона монтиран директно към 
алуминиевата поддържаща система. 

Макс. брой сервизни панели (на страна) 5 

Монтажни точки ø [mm] 12 до 13 

Макс. товар на монтажна точка с 
дължина на монтажния прът 300 mm [kg] 

5 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Контакти в сервизния панел 

Кутия с предпазители Опция 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или вода. 

Захранващи тръби и кабели. 
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Разпределителен терминал за комуникации 

Предназначение  

 Сервизни комуникации за закрепване към лабораторна работна станция 

 Станцията се захранва от сервизен модул, който е закрепен към тавана, като окачен хоризонтален 

модул с комуникации, сервизна колона, сервизно крило, сервизен таван или подово монтирано 

сервизно звено  

 

Дизайн  

 

 

  

 

1 Връзка към няколко сервизни модула 

2 Система за закрепване 

3 Разпределителен терминал за комуникации със санитарна инсталация 

4 Елемент за поставяне на цокъл 

5 Разпределителен терминал за комуникации с 4 контакта 
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Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 158 

Дълбочина [mm]  118 

Височина [mm]  205 

Височина, вкл. елемента за поставяне на цокъл [mm] 310 

Сервизен панел, ширина x височина [mm] 150 x 200 

Зона за закрепване [mm] 10 - 100 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция  
Система за закрепване към работен плот или други рамки 

Сервизни комуникации посредством сервизни модули или 
сервизни звена, монтирани към тавана 

Сервизна греда и подпорни планки между разпределителния 
терминал за комуникации и сервизния модул за облекчаване на  
напрежението на тръбите и кабелите 

Кабелите и маркучите са свързани към сервизния модул с 
помощта на щепселни куплунги  

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Максимум 4 контакта 230 V на сервизен панел 

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Различни отвеждащи клапани за вакуум, газове или сгъстен 
въздух 

Макс. брой ъглови клапани на 
сервизен панел 

2 

Макс. брой клапани за газ с висока 
чистота на сервизен панел 

1 или 2 (в зависимост от вида и функцията) 
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Стенен канал с комуникации 

Предназначение  

 Монтирани на стената сервизни комуникации за: 

 Лабораторни плотове под или пред стенния канал с комуникации 

 Лабораторно оборудване на мобилни маси или конструкции под плота 

 Подово монтирано лабораторно оборудване 

 Дизайнерски версии за области на генното инженерство 

 Инсталиране без инструменти на допълнителни добавки за стенен канал с комуникации като 

перфорирани плоскости за инструменти, рамо за монитор, държач на пипети, дозатор за хартиени 

кърпи, универсална зона за съхранение и др.  

 

 

Дизайн  

 

7 Сервизен панел с контакти 

8 Сервизен панел с ъглови клапани 

9 Зона за съхранение, стенен канал с комуникации 

10 Подаване на материали отгоре 

11 Профил за закрепване/ подаване на материали 

12 Елемент на сервизния канал 
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Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800
1) 

Дълбочина [mm] 184 

Височина [mm] 252 

Сервизен панел, ширина x височина [mm] 300 x 200 

 
1)

 Стенният канал с комуникации може да бъде удължен по желание при дължина на решетката от 300 

mm. 

 

Товароносимост   

Зона за съхранение [kg] 20 на инсталирана решетка 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция  
Сервизен канал за монтаж на стена вкл. решение за вътрешен 
ъгъл 

Брой сервизни панели  В зависимост от ширината на сервизния канал 

 

Материал   

Зона за съхранение  Поставка от твърд клас ламинат 5 mm 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Сервизен панел с контакти  

Кутия с предпазители Опция  

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или вода. 

Захранващи тръби в профила за закрепване 
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Монтиран на плота канал с комуникации 

Предназначение  

 Сервизни комуникации за двоен работен плот 

 Дизайнерски версии за области на генното инженерство 

 Модулно закрепване на части за добавяне към клетки към многофункционални стойки, напр. стъклени 

рафтове и ПДЧ плотове, настолни шкафове, монтажни точки и др. 

 Инсталиране без инструменти на допълнителни добавки за сервизен канал като перфорирани 

плоскости за инструменти, рамо за монитор, държач на пипети, дозатор за хартиени кърпи, 

универсална зона за съхранение и др.  

 Не е подходящ за двойни работни плотове, където се изискват отделни работни повърхности (виж 

също BGI / GUV-I 850-0) 
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Дизайн  

Монтиран на плота канал с комуникации с конзола и окачен модул под плота 

 

 

 

1 Работен плот 

2 Капкова чаша с изход за вода 

3 Сервизен панел с контакти 

4 Сервизен панел с ъглови клапани 

5 Зона за съхранение, сервизен канал 

6 Елемент на сервизния канал 

7 Мултифункционална стойка 

8 Канал за подаване на материали 

9 Окачен модул под плота 
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Монтиран на плота канал с комуникации с 
настолни шкафове, H-рамка и елементи под 
плота на колела 

 
  

Монтиран на плота канал с комуникации с 
настолни шкафове, удължение със стълб и 
елементи под плота на цокъл 
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Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm]  310 

Височина [mm] 1602 

Височина, отвор на работна височина 900 mm [mm] 450 

Височина, удължение със стълб [mm] 

(за настолен шкаф, височина 460 mm) 
462 

Височина, удължение със стълб [mm] 

(за настолен шкаф, височина 760 mm) 
762 

Височина, удължение със стълб [mm] 
(за височината на тавана до 3500 mm) 

В зависимост от височината на тавана 

Сервизен панел, ширина x височина [mm] 300 x 200 

Стъклена поставка, ширина x дълбочина [mm] Ширина, монтиран на плота модул x 150 

Поставка от ПДЧ плоскост, ширина x дълбочина [mm] Ширина, монтиран на плота модул x 300 

 

Товароносимост   

Стъклена поставка [kg]  20 

Поставка от ПДЧ плоскост [kg]  30 

Максимално тегло на монтажна точка с монтажен 
прът дължина 300 mm [kg] 

5 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция  Двустранен сервизен канал като монтиран на плота модул с отвор 
над работния плот 

Брой сервизни панели  В зависимост от ширината на сервизния канал 

Монтажни точки ø [mm] 12 до 13 
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Материал   

Зона за съхранение, сервизен 
канал 

Поставка от твърд клас ламинат 5 mm 

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване Контакти в сервизния панел  

Кутия с предпазители Опция  

 

Санитарна технология  

Санитарно захранване Сервизен панел с отвеждащи клапани за вакуум, газове и/или вода. 

Захранващи тръби в монтирания на плота модул 
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3. Лабораторни плотове и мивки 

 

Лабораторните маси са основен елемент в нашата система за лабораторни мебели SCALA. 

Възможността в последствие да се разделят предоставянето на комуникации от обзавеждането 

създават гъвкавост в лабораторията. 

Всички варианти  на нашите работни маси могат да се подбират с различни материали на изработване 

на работните плотове, давайки възможност за голям брой приложения навсякъде в лабораторията. 

Нашите лабораторни маси се характеризират с голяма стабилност, изчистен дизайн и перфектен вид. 

Достъпът до вода трябва да отговаря на различни изисквания в лабораторията. 

Големите модели мивки , вградените мивки, отливниците и модулите с мивка в сервизните модули или 

настолните лабораторни камини се интегрират в лабораторията според конкретната ситуация.  

Когато е необходима мобилност,ще се използват нашите подвижни модули: под сервизното крило, за 

окачения хоризонтален модул с комуникации , сервизните колони и сервизния таван- за бързо 

придвижване в лабораторията. 
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Нашите работни маси  предлагат голям брой възможни приложения.  

Новите ни рамки за работни маси са изработени от прецизни правоъгълни тръби с подсилено 

напречно сечение.  Рамките на работните маси издържат товари от 200кг без проблем. 

Посредством напълно хомогенното прахово боядисване, нашите рамки за работни маси са 

оптимално защитени от външни влияния и имат безупречен вид. 

Същото се отнася и за повърхностите на нашите работни плотове. Можете да избирате от 

широка гама материали според вашите изисквания. 

Рамки за работни маси с различно предназначение  

 Заедно със своите конструктивни дизайни, рамките тип Н, С и конзолните рамките 

съставляват основата на нашите работни маси, в зависимост  от изискванията и 

приложението.  

Наличност на различни стандартни ширини  

Предлагаме голям брой различни ширини на рамките, което ви дава възможност да обособите 

работните места според вашите нужди. 

Новите крака с регулируема височина  за рамки тип Н и С предлагат разстояние за регулиране 

до 23 мм, има опция и до 50мм. Лесен достъп и регулиране с цел  устойчиво позициониране. 

Лесно почистване 

При новото регулиране на височината С-рамката стои приблизително 30мм над пода. Така 

почистването на пода е изключително лесно.    
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Н-рамка  
Осигурява високо ниво на стабилност за допълнителни маси, мобилни маси и маси за анализи при работа в седнало 
или изправено положение. 
Шкафовете разположени под масите могат да бъдат подвижни или окачени и да се местят независимо от размера 
на модула. Така навсякъде има възможност за оформяне на ниши за сядане. 

С-рамките  
са изключително стабилни и могат да се натоварват до 200кг. Те осигуряват на потребителите голямо свободно 
пространство за коленете и краката със своите мобилни  и окачени модули за поставяне под работната маса.  

Конзолна рамка 
Осигурява най-голямото свободно пространство за коленете и краката и най-добра видимост. Монтира се на 
сервизни звена или директно на стената посредством проектираната конзолна скоба. 

Окачени модули за използване под работната маса , които могат да се местят   
Нашият нов профил позволява модулите под работната маса в конзолните и С- рамките да се местят от една рамка 
на друга.  

Подвижни закриващи панели за пространството под работната маса 
Мобилни закриващи панели в нишата за коленете 
За масите, които нямат модули разположени отдолу, използваме подвижни закриващи панели с регулиране на 
височината. По този начин се закриват инсталациите, прокарани под задната страна на масата.  

Други полезни помощници 
Допълнителни маси,крила на маси  и обли маси са автономни обекти, които могат да се комбинират и да оформят 
нови модули, както е нужно. Нашата маса с регулируема височина може да се регулира от 700 до 950 мм.  

Нашият многостранен талант: етажерката 
Етажерката е идеална за закрепяне на различни артикули оборудване, AquaEl и други. Стабилните рафтове са с 
регулируема височина, а колелата  позволяват бърза смяна на местоположението.    
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Няма ограничения за употребата на мивки, модули с мивки и отливници в лабораторията. 

Нашите модули с мивки са координирани с нашата система за лабораторна мебел SCALA и са 

произведени от тествани материали с доказано качество. Така те могат идеално да се 

интегрират точно там, където е нужно.  Материали като камък, полипропилен, неръждаема 

стомана и епоксидна смола са изключително износоустойчиви.     

Модули с мивки от камък 

Нашите модули с мивки  могат да се интегрират като крайни елементи с мивки или по 

протежение на сервизното звено. Модулът от изсушен  и полиран камък с висока якост е с 

ширина 1200мм  и е изработен от цяло парче, без сглобки.  Нашите модули с мивки се 

монтират на основи,  които могат да се окомплектоват с чекмеджета и вратички с панти или с 

наклон  според желанията. 

Модулни мивки и отливници 

Модулните мивки изработени от камък или полипропилен се вграждат в сервизното звено над 

работната маса. Отливниците се заработват директно в плота.Изработени са от камък, 

полипропилен, епоксидна смола или неръждаема стомана.    
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Лабораторна мивка 

Мивките са неподвижно монтирани компоненти на лабораторната мебел, поставени на 

сервизното звено или на стената. Те могат да се комбинират с различни видове материали за 

плот в различни версии.   

Подвижна мивка и AquaEl 

Подвижната мивка на колелца допълва разнородната лаборатория под сервизното крило и 

сервизния таван. Тя е директно свързана със системата на сервизното крило или системата на 

сервизния таван посредством гъвкави тръби. AquaEl е готова за свързване към компактна 

система с цел лесното подаване и отвеждане на вода в сервизните модули. Повдигаща част 

отвежда отпадните води през съответната система. 
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Лабораторни плотове 

Комбинации от материали/ рамки на работния плот 

Комбинация от материали за работни повърхности и рамки на работни маси 

Материал, работна 
повърхност 

ПДЧ с 
покритие 

ПДЧ с 
покритие 
(постформинг) 

Твърд клас  
ламинат 

Твърд клас 
ламинат 
Trespa 
Toplab+ 

Полипропилен 

 Н- рамка 

х х х х х 

С- рамка 

х х х х х 

 Конзолна рамка 

х х х х х 

 Рамка за 
подвижна маса  

х х х х х 

 Н-рамка за 
нискостоящи  настолни 
лабораторни камини 

- - - - х
4) 

 Маса за везни 

х х - - - 

 Крило за маса 

х 
1) 

- - - - 

Обла маса 

х 
1) 

- - - - 

Етажерка  

х 
2) 

- - - - 

 
Плъзгащи се елементи  

х 
3) 

- - - - 

1) 
 Орехов фурнир или светло сиво 

2)  
Бели рафтове, повърхността на писалището в орехов фурнир 

3) 
 Само орехов фурнир 

4) 
Материал с обкантващ повдигнат ръб
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Материал, работна 
повърхност 

Епоксидна 
смола 

Неръждаема 
стомана  

Камък  Композитен 
плот 

Стъкло  

 

                                   
Н -рамка 

х х х Х х 

 

 
С- рамка 

х х х Х Х 

 

     
Конзолна рамка 

х х х х х 

  
Рамка за мобилна маса  

х х х Х х 

                             
Н-рамка за нискостоящи 
настолни лабораторни 
камини 

- - - - х
4) 

4) 
Материал с обкантващ повдигнат ръб 
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Материали на работния плот 
Меламинова смола с лицева част/постформинг 

Критични вещества Киселини в концентрации > 10% 

Увреждащи вещества Концентрирани хлороводородни киселини 
Азотна киселина 
Загрята сярна киселина 

Предимство Равен 

Ограничения Съединителните елементи са чувствителни на влага 
Средна химична устойчивост  

Употреба Мобилна маса, допълнителна маса, прозоречни плотове 
Плотове за инструменти и лабораторни плотове в суха среда 
Не може да се използва във влажни или мокри среди 

Тегло kg/m2] 19,6 

Обща дебелина [mm] 30 
 

 

Светло сив 
NCS S 3005 R80B 

 

Полипропилен 

Критични вещества Въглеводороди 
Лимонена киселина 
Оксалова киселина 
Въглероден тетрахлорид 
Дизелово гориво 

Увреждащи вещества Озон 
Концентрирана азотна киселина 
Хлороформ 
Бензин  
Бензол 

Предимство Без съединителни елементи 
Равен 
Лек 
Висока химична устойчивост на киселини и много разтворители 
Лесен за почистване 
По-малко чупене на стъкло 

Ограничения Меката повърхност е чувствителна на надрасквания  
Чувствителност към топлина  

Употреба Приложения с висока устойчивост на химикали 
Работа с флуороводородна киселина 
Радио-изотопни приложения 
Приложения, за които е важно да няма съединителни елементи 

Тегло kg/m2] 20,3 

Обща дебелина [mm] 

Повдигнат ръб  [mm] 

30 
7 

 

 

Светло сив 
NCS S 3005 R80B 
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Твърд клас ламинат 

Критични вещества Киселини в концентрации > 10% 

Увреждащи вещества Концентрирани хлороводородни киселини 

Азотна киселина 

Загрята сярна киселина 

Предимство Устойчив на влага 

Равен 

Лесен за почистване 

Ограничения Намалена дебелина на покритието 

Употреба Влажни помещения 

Физични лаборатории 

Маси със среден товар 

Тегло kg/m2] 26,4 

Обща дебелина [mm] 19 
 

 
 

Светло сив 

NCS S 3005 R80B 
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Твърд клас ламинат Trespa Toplab+ 

Критични вещества Киселини в концентрации > 10% 

Увреждащи вещества Концентрирани хлороводородни киселини 

Азотна киселина 

Загрята сярна киселина 

Предимство Антибактериален 

Силно компресирана структура на повърхността 

Висока химична устойчивост  

Устойчив на влага 

Равен 

Лесен за почистване 

Ограничения Намалена дебелина на покритието 

Употреба Химични, микробиологични, общо-изследователски лаборатории 

Тегло kg/m2] 26,4 

Обща дебелина [mm] 20 
 

 
 

Ледено син 

Подобен на NCS S 1010 R80B 

 

 

Епоксиден 

Критични вещества Различни разтворители 

Разредени киселини 

Увреждащи вещества Хлороводородна киселина 

Концентрирани топли минерални киселини 

Предимство Няма свързващи елементи 

Равен 

Солиден панел 

Висок капацитет за механично натоварване 

Лесен за почистване 

Ограничения Повърхността е чувствителна на надрасквания  

Чувствителност към концентрирани киселини 

Употреба Всякакъв вид лабораторни работни станции 

Тегло kg/m2] 32 

Обща дебелина [mm] 

Повдигнат ръб  [mm] 

19 

7 
 

 
 

Платинено сив 

Подобен на NCS S 4202-R 
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Неръждаема стомана 

Критични вещества Кадмий 

Млечна киселина 

Оксалова киселина 

Увреждащи вещества Съединения, съдържащи хлор и бром 

Мравчена киселина 

Сярна киселина 

Предимство Няма свързващи елементи 

Висока устойчивост на разтворители  

Висока температурна устойчивост 

Ограничения Чувствителност към халогени и техните съединения 

Употреба За максимални натоварвания в среди, свързани с обеззаразяване, 

устойчивост на влага и устойчивост на разтворители 

Биология 

Микробиология 

Фармация 

Радио-изотопи 

Патология 

Тегло kg/m2] 27,5 

Обща дебелина [mm] 

Повдигнат ръб  [mm] 

30 

7 
 

 
 

 

 

 

Камък 

Критични вещества Няма 

Увреждащи вещества Флуороводородна киселина 

Предимство Най-добра химическа устойчивост  

Механично стабилен  

Лесен за почистване 

Ограничения Толеранси в равността поради процеса на изпичане 

Употреба Среди, подложени на много силен химичен и механичен стрес 

Тегло kg/m2] 56 

Обща дебелина [mm] 

Повдигнат ръб  [mm] 

26 

7 
 

 
 

Светло сив 

NCS S 3005 R80В 
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Композитен работен плот 

Критични вещества Няма 

Увреждащи вещества Флуороводородна киселина 

Предимство Равен 

По-лек от каменния 

Най-добра химическа устойчивост  

Лесен за почистване 

Ограничения Ограничен термодинамичен стрес 

Употреба Среди с много силен химически стрес 

Тегло kg/m2] 40 

Обща дебелина [mm] 

Повдигнат ръб  [mm] 

30 

7 
 

 
 

Бял 

Подобен на NCS S 0300-N 

 

 

Стъкло 

Критични вещества Няма 

Увреждащи вещества Флуороводородна киселина 

Предимство Равен 

Висока химическа устойчивост  

Ограничения Чувствителен на удари по ъглите и ръбовете 

Употреба Всякакъв вид лабораторни плотове, подложени на големи количества 

химикали  

Тегло kg/m2] 38 

Обща дебелина [mm] 30 
 

 
 

Светло зелен 

NCS S 2010 G10Y 
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Плот с Н-рамка 
 

Предназначение  

 

 Рамка за плот с работен плот, изработен от различни материали за използване като 

работна повърхност и място за съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки  

 

Дизайн 

 

Технически данни 
Размери      
Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 
Дълбочина [mm] 600 

750 
900 

Работна височина [mm] 750 
900 

 
 
Товароносимост   
H-рамка [kg] 200 (за закрепяне към стената или за закрепяна към сервизно звено) 
 
 
Характеристики на дизайна     
Конструкция За окачени елементи под плота, не може да се премества за всички 

видове рамки 
За елементи под плота на колела 

Крака за настройка на височината Индивидуално регулируемо 
 
 
Материал  
Рамка на плота  Стоманен профил 60/25/2 mm 
Работен плот  В зависимост от изискванията  
Крака за настройка на височината Пластмасов корпус със стоманен шпиндел  
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Плот с C-рамка 

 
 Рамка за плот с работен плот, изработен от различни материали за използване като 

работна повърхност и място за съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки  

 

Дизайн 

 

Технически данни 
Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 600 

750 

900 

Работна височина [mm] 750 

900 

 

 

Товароносимост   

С-рамка [kg] 200  

 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция За окачени елементи под плота, може да се премества за всички 

видове рамки. 

За подвижни елементи под плота 

Крака за настройка на височината Индивидуално регулируемо 

 

 

Материал  

Рамка на плота  Стоманен профил 70/25/3 mm 

Работен плот  В зависимост от изискванията  

Крака за настройка на височината Пластмасов корпус със стоманен шпиндел  
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Маса с  конзолна рамка 
 

Предназначение  

 

 Рамка за маса с работен плот, изработен от различни материали за използване като 

работна повърхност и място за съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки 

 За монтиране на стена или на сервизно звено  

 

Дизайн 

 

Технически данни 
 
Размери      
Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 
Дълбочина [mm] 750 

900 
Работна височина [mm] 750 

900 
 
 
Товароносимост   
Конзолна рамка [kg] 200 (за закрепяне към стената или към сервизно звено на стената) 
 
Характеристики на дизайна     
Конструкция За окачени и подвижни елементи под плота, могат да бъдат 

местени за всички видове рамки 
 

Крака за регулиране на 
височината 

Индивидуално регулируеми 

 
 
Материал  
Рамка на работната маса   Стоманен профил 70/25/3 mm 

Работен плот  В зависимост от изискванията  

Крака за настройка на височината Пластмасов корпус със стоманен шпиндел  
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Работна маса със свободно стоящи елементи под 

плота  
 

Предназначение  

 

 Свободно стоящ елемент за поставяне под плот, стоящ на цокъл , с работен плот 

изработен от различни материали за използване като работна повърхност и място за 

съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки  

 

Дизайн 

 

Технически данни 
 
Размери      
Обща ширина [mm] Макс. 3000 
Ширина на елемента за 
поставяне под плота  [mm] 

450 
600 
900 
1200 

Обща дълбочина [mm] 750 
900 

Работна височина[mm] 750 
 900 
 
Материал  
Работен плот   В зависимост от ширината и изискванията  
 
Товароносимост   
Работна маса със свободно 
стоящ елемент под плота [kg] 

200  
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Мобилна маса 
 

Предназначение  
 

 Мобилна рамка с работен плот, изработен от различни материали, за използване като 

работна повърхност или място за съхранение при лабораторни дейности 

 Подвижна подпорна конструкция за аналитично оборудване и надстройки  

 

Дизайн  

 

Технически данни 
Размери      

Ширина [mm] 900 1200 1500 

Дълбочина [mm] 600 

750 

900 

Работна височина [mm] 750 

900 

 

 

Товароносимост   

Мобилна маса [kg] 150  

На колело [kg]  110 
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Характеристики на дизайна     

Колела 4, 2 от които могат да бъдат заключвани (колелото и управляемата ос) 

Рафт Опция 

Модул под плота Опция 

 

 

Материал  

Рамка на плота  Стоманен профил 60/25/2 mm 

Работен плот  В зависимост от изискванията  
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Лабораторни мивки 

Лабораторна мивка 
 

Предназначение  
 

 Подаване и отвеждане на вода  

 За почистване на работното оборудване  

 За поемане на големи количества вода  

 Не е подходяща за изхвърляне на химикали  

 

 

Дизайн  

1. Елемент под мивката  

2. Мивка  

3. Кран 

 

Технически данни 

Материал на работния плот  Материал 
на мивката 

Размери на 
мивката 

Ширина х 
дълбочина х 
височина [mm] 

Тип инсталация  

Камък  Камък  400 х 400 х 250  

500 х 400 х 250 

Мивката се инсталира равна с 
работния плот 

Облицовка с меламинова смола, 

Ламинат твърд клас, 

Trespa Toplab+ 

Полипропилен  320 х 320 х 200  

400 х 400 х 250  

500 х 400 х 250 

Мивката е оградена с повдигнат 
ръб, инсталиран върху работния 
плот, като е вкаран отгоре 

Облицовка с меламинова смола,   

Ламинат твърд клас, 

Trespa Toplab+ 

Неръждаема 
стомана 

340 х 370 х 150 

500 х 400 х 250  

Мивката е оградена с повдигнат 
ръб, инсталиран върху работния 
плот, като е вкаран отгоре 

Полипропилен  Полипропилен 385 х 385 х 250 

485 х 385 х 250  

Мивката е прикачена към работния 
плот от долната страна и е заварена  

Неръждаема стомана Неръждаема 
стомана 

400 х 400 х 250  

500 х 400 х 250 

Мивката се заварява равна с 
работния плот  

Композитен плот Камък  380 х 380 х 250 

530 х 380 х 250  

Мивката се инсталира равна с 
работния плот 

Епоксиден материал Епоксиден 
материал  

406 х 305 х 203 

406 х 406 х 190  

457 х 380 х 279  

Мивката се инсталира равна с 
работния плот 
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Размери 
     

Ширина [mm] 600 900 1200 1500 1800 

Дълбочина [mm] 600
1)

 

675
1)

 

705
1)

 

750 

825 

855 

900 

Работна височина [mm] 900 

1)  
Позициониране на изходните клапани от страни на мивката, ако е необходимо.  

Санитарна технология 
 

Връзка към водоснабдяването  Трайна връзка  

Връзка към канализацията  Трайна връзка със сифон  

Фитинг (кран) Сервизен клапан, монтиран на плота, като опция  

Душ за очи  Опция  
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Модул лабораторна мивка 
Предназначение  

 Подаване и отвеждане на вода  

 За почистване на работното оборудване  

 За поемане на големи количества вода  

 За монтаж върху специални елементи, които се поставят под плота  

 Не е подходяща за изхвърляне на химикали  
 

Дизайн 

1. Кран  
2. Модул на мивката 
3. Елемент под плота (3-части) 

  
 

Варианти 
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Технически данни 
Размери     

Ширина, модул мивка [mm] 600 1200 1500 1800 

Дълбочина, модул мивка за стенен плот 

със сервизно звено [mm] 
675 или 825 

Дълбочина, модул мивка за двоен плот 

със сервизно  звено [mm] 
705 или 855 

Дълбочина, модул мивка в лицевата 

страна на сградна стена [mm] 
760 или 910 

Дълбочина, модул мивка като крайна 

мивка [mm] 
- 730 

Обща височина, модул мивка с елемент 

под плота [mm] 
910 предна страна до 950 задна страна 

Размери на мивката, ширина x дълбочина 

x височина [mm] 
460 x 390 x 250 

Височина, ръб на мивката [mm] 20 предна страна до 50 задна страна 

 

Материал  

Модул мивка Камък 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция Самоносеща формована зона за оттичане  

Околен повдигнат ръб 

Модулен дизайн Възможни са различни елементи за монтаж под плота 

Като крайна мивка със специален елемент за монтаж под плота 

 

Санитарна технология  

Връзка към водоснабдяването  Трайна връзка  

Връзка към канализацията  Трайна връзка със сифон  

Фитинг (кран) Сервизен клапан, монтиран на плота, като опция  

Душ за очи  Опция  
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Отливник на сервизното звено 

 
Предназначение  

 Подаване и отвеждане на вода  

 За почистване на работното оборудване  

 Модул мивка под фитингите за поемане на малки количества вода 

 Не е подходящ за изхвърляне на химикали  

 

Дизайн 

 
 

1 Сервизен панел с ъглови клапани  

2 Модул мивка  

3 Преден панел за сервизно звено 
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Технически данни 

Характеристики на дизайна Полипропилен  Камък  

Ширина [mm] 294 294 

Дълбочина  [mm] 132 152 

Височина [mm] 112 112 

Вътрешни размери на мивката  

ширина x дълбочина x височина [mm] 

Прибл. 280 x 93 x 93 Прибл. 270 x 94 x 85 

 

 

Материал  

Модул мивка Камък 

Полипропилен 

 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция Прикрепен към лицевия панел на сервизно звено 

 

 

Санитарна технология 
 

Връзка към водоснабдяването  Трайна връзка  

Връзка към канализацията  Трайна връзка със сифон  

Фитинг (кран) Сервизен клапан, монтиран на плота, като опция  
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Отливник в работен плот 
 

Предназначение  
 

 Подаване и отвеждане на вода  

 За почистване на работното оборудване  

 Отливник под водните връзки за поемане на малки количества вода   

 Не е подходящ за изхвърляне на химикали  

 

Дизайн  

 

 

4. Отвор    

5. Отливник  

6. Работен плот  

 

Технически данни 
 

Размери      

Ширина х дълбочина [mm] 295 х 145 

Височина [mm] Прибл. 125 до 140 в зависимост от материала  

 

Размери от вътр. страна на мивката, 

ширина х дълбочина х височина [mm] 
Прибл. 250 х 100 х 150 
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Материал , отливник Материал, работен плот 

Камък   Камък, композитен работен плот 

Полипропилен Полипропилен, облицовка от меламинова смола фас, твърд клас 

ламинат, Trespa Toplab+ 

Неръждаема стомана Неръждаема стомана, облицовка от меламинова смола, твърд клас 

ламинат, Trespa Toplab+ 

Епоксид  Епоксид 

 
 

  

Характеристики на дизайна     

Конструкция   Монтиран в работния плот отгоре или отдолу  

 

Санитарна технология      

Връзка  за вода   Постоянна връзка  

Връзка за отпадни води Постоянна връзка със сифон 

Връзка за вода( кран) Опция за сервизни отвори, заработени в работната маса  
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Подвижна мивка 
 

Предназначение  
 

 Мобилно подаване и отвеждане на вода и газ 

 За почистване на работното оборудване във всяко местоположение 

 Не е подходяща за изхвърляне на химикали    

 

 

Дизайн  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Свързващи тръби  
2. Фитинг с два извода  за студена вода   

3. Работен плот 
4. Мивка  
5. Модул на колела за поставяне под работния пло 

  

 
 

Технически данни 
 

Размери      

Ширина [mm] 605 

Дълбочина [mm]  600 

Височина без отвора [mm] 900 

Размери на мивката ширина х дълбочина х 
височина[mm]  

320 х 320 х 320  

Височина, [mm] колела 110 

Дължина на захранващи и изпускателни  
тръби [mm]  2500 

Дължина на свързващите тръби [mm]  2500 
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Материал  

Работен плот    Панел от ПДЧ с облицовка от меламинова смола 

Мивка  Полипропилен  

 
 

Товароносимост   

Подвижна мивка [kg]  150 

 
 

Характеристики на дизайна     

Конструкция  
Монтирана на модула за пространство под плота, с колела и врата 
на панти 

Мивката се монтира от горната страна на работния плот  

Тръбите и кабелите се извеждат от задната страна на модула за 
поставяне под работния плот  

В модула поместен под плота има повдигащ елемент за отпадните 
води 

Водоподаването се изключва в случаите на прекъсване на 
електричеството  

 
 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване [V] 230  

 
 

Санитарна технология  

Водна връзка  Гъвкава, за съединяване с щепсел  

Връзка за отпадни води Гъвкава, за съединяване с щепсел  

Газова връзка Гъвкава, с опция за съединяване с щепсел 

Водно свързване(кран) Стандартен извод 

Газов извод Стандартен извод комбиниран с фитинг за свързване с 
вода като опция 

Смесителен кран Опция за допълнителна гъвкава водна връзка 
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AquaEl  
 

Предназначение  
 

 Мобилно подаване и отвеждане на вода и газ 

 За почистване на работното оборудване на работното място на всяка мобилна или 

стационарна лабораторна работна станция 

 Не е подходяща за изхвърляне на химикали  

 

Дизайн  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1. Свързващи тръби  
      2. Извод с изходен отвор  за вода 
      3. Корпус с помпа   
      4. Мивка  
 
 

  

 

Технически данни 

 

Размери       

Ширина х дълбочина х височина(без отвор) [mm] 317 х 585 х 268  

Мивка , ширина х дълбочина х височина [mm]  260 х 275 х 105 

Дължина , захранващи и изпускателни тръби [mm] 1500 

Дължина, свързващи тръби[mm]  1500   

 

Тегло        

Тегло без отвор [kg] 14   

 

Материал         

Материал  Лакиран с GFK лак  
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Характеристики на дизайна    

Конструкция  Компактна система с гъвкави тръби и кабели, готови за свързване. 

Повдигащ елемент за отпадни води, вграден в корпуса    

Водоподаването се изключва при прекъсване на електричеството  

 

Електрическо оборудване  

Електрическо захранване [V] 230  

 
 

Санитарна технология  

Водна връзка  Гъвкава, съединяване с  щепсел   

Връзка за отпадни води Гъвкава, съединяване с  щепсел   

Газова връзка Гъвкава, с опция за съединяване с щепсел 

Водно свързване(кран) Стандартен извод 

Газов извод Стандартен извод комбиниран с фитинг за водно свързване като опция 

Смесителен кран Опция за допълнителна гъвкава водна връзка 
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Специални маси 

Допълнителна маса за настолни лабораторни камини 

за ниска височина  
 

Предназначение  
 

 За допълнение към настолна лабораторна камина за ниска височина  

 Рамка на работен плот с плот изработен от различни материали за работна повърхност 

и място за съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки  
 

Дизайн  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Технически данни 
 
Размери      

Ширина [mm] 900 1200 1500 1800 2100 

Дълбочина [mm]   575   

Работна височина [mm]   500   

 

Материал  

Рамка за работна маса    Стоманен профил 60/25/2 мм  

Плот В зависимост от изискванията 

Крака с регулируема височина Пластмасов корпус със стоманен шпиндел 

 

Товароносимост   

Н- рамка [kg] 200  

 

Характеристики на дизайна    

Работен плот  Обкантващ  повдигнат ръб   

Крака с регулируема височина Регулират се индивидуално 
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Маса за везна  
 

Предназначение  
 

 За монтиране на аналитични везни и друго чувствително измервателно оборудване   

 Рамка за работна маса с работен плот и специално монтирана, защитена от вибрации 
платформа   

 

Дизайн  

1. Платформа за везна изработена от фин 
бетон  

2. Покритие на масата   

 

 
Технически данни 
 

Размери  

Ширина  [mm] 900  

Дълбочина [mm] 750 

900 

Работна височина [mm] 750 

900 

Ширина х дълбочина [mm], на платформата на везната 400 х 450 

 

Материал  

Поддържаща конструкция    Стоманен профил  

Плот В зависимост от изискванията 

Платформа на везната  Фин бетон  

 

Тегло    

Общо тегло [kg] 120  

Платформа на везната [kg]  65 

 

Характеристики на дизайна  

 Конструкция  Специално монтирана тежка платформа за везна изработена от фин бетон 

Поддържаща конструкция с платформа за везна, изолирана срещу 

вибрации   
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Етажерка   
 

Предназначение  

 Подвижен и гъвкав модул за съхранение    

 Може да се използва с рафта с дълбочина от 600 мм като мобилно работно място за настолна работа  

 Не е подходящо за съхранение на опасни вещества  
 
Дизайн  

1. Стоманена поддържаща рамка с решетка     
2. Рафт, дълбочина 450 мм  
3. Рафт, дълбочина 600 мм 
4. Колела със спирачки, с голяма 

товароносимост   
 

 
Технически данни 
 

Размери  

Ширина  [mm] с рафт 900  

Дълбочина [mm] с рафт с дълбочина 450 мм 600 

Височина [mm] 1790 

Дълбочина, рафт [mm]  450 

600 

 

Материал  

Поддържаща конструкция    Стоманен профил  

Рафт 22 мм Рафт от OSB плоскост 

 

Товароносимост     

Общо [kg] 150  

Рафт [kg]  20 

 

Характеристики на дизайна  

Колела   4, 2 от които могат да бъдат заключвани (колелото и управляемата ос)   

Рафт Може да се регулира без инструменти с разстояние от 150мм 

Вградена разпределителна  

колона 

Опция  
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Етажерка за високо натоварване     
 

Предназначение  
 

 Подвижен многостепенен модул за съхранение    
 С гъвкави работни повърхности за свободна хоризонтална конфигурация   
 Подходяща за подреждане на измервателни инструменти/ колони от измервателни инструменти 
 Подходяща за тежка апаратура  

 

Дизайн  

1. Фиксиран долен рафт      
2. Рафт с регулируема височина, пълна ширина   
3. Рафт с регулируема височина, дълбочина 590 

мм 
4. Стоманена поддържаща рамка  
5. Колела с голяма товароносимост, без 

спирачки 
6. Колела с голяма товароносимост, със 

спирачки   

 

 
Технически данни 
 

Размери      

Ширина  [mm] с рафт 1200 1800 

Дълбочина [mm]  770 

Височина [mm] 1790 

Рафт, ширина х дълбочина [mm]  400 х 590   /   1070 х 750 400 х 590   /     1670 х 750 
 

Материал  

Поддържаща конструкция    Стоманен профил 70 х 40 мм 

Рафт  Рафт от OSB плоскост 
 

Товароносимост     

Общо [kg] 500 [kg] 

Рафт  400 х 590 [mm]   30 [kg]  

Рафт  1070 х 750 [mm]   70 [kg]  

Рафт  1670 х 750 [mm]   70 [kg] 

Долен рафт 1070 х 590 [mm]   150 [kg] 

Долен рафт 1670 х 590 [mm]   150 [kg] 
 

Характеристики на дизайна  

 Колела   4, 2 от които могат да бъдат заключвани (колелото и управляемата ос)   

Рафт Може да се регулира с решетка от 75 мм 
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Мобилна маса за високо натоварване     
 

Предназначение  
 

 Мобилна маса за високо натоварван с работен плот и интегрирана плъзгаща маса. Обща 
товароносимост: 500 kg 
 

Дизайн  

1. Работен плот 
2. Интегрирана плъзгаща маса  
3. Междинен рафт с регулируема височина 
4. Долен рафт, фиксиран 
 
3+4 Опционални допълнителни приспособления, 
които не са включени в базисната версия 

 

 
Технически данни 
Размери      

Ширина  [mm] с рафт 1200 1800 

Дълбочина [mm]  750 / 900 

Работна височина [mm] 900 

Ширина х дълбочина на работния плот [mm]  1070 х 750/900 1370 х 750/900 

Ширина х дълбочина на междинния рафт [mm]  690 х 400 690 х 400 

Ширина х дълбочина на долния рафт [mm] 1070 х 690/840 1370 х 690/840 
 

Материал  

Поддържаща конструкция    Стоманен профил 70 х 40 mm 
Работен плот 30 mm ПДЧ, облицован / 19 mm солидна дъска  
Рафтове 30 mm ПДЧ, облицован 
 

Товароносимост     

Общо  500 [kg] 
Работен плот   500 [kg]  само ако не са монтирани междинни странични рафтове 

Междинен страничен рафт   30 [kg]  
Долен рафт 150 [kg] 

Внимание: Максималната товароносимост, общо 500 кг за работния плот, рафт и междинен страничен 
рафт не трябва да бъде надвишавана от допълнителни рафтове. 

Характеристики на дизайна  

Колела за високо 
натоварване   

4, които могат да бъдат заключвани (колелото и управляемата ос) / 300 кг 
на колело  

Междинен страничен рафт Може да се регулира с решетка от 75 мм 

 

Опции/допълнителни принадлежности  

Долен рафт   Рафт, поставен на здраво заварена подпора. Товароносимост:  150 кг  

Междинен страничен рафт РАфт (дълбочина 40 мм) може да бъде окачен на решетката в 
дясно/ляво. Товароносимост:  30 кг 
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Крило на маса  
 

Предназначение  
 

 Рамка за работна маса изработена от различни материали, за употреба като  работна 
повърхност и за съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки  
 Естетически проектирана връзка между лабораторни маси с различна дълбочина   

 

Дизайн                                                          

 

 
Технически данни 

 

Размери      

Ширина  [mm] 1200 1500 

Дълбочина [mm] 600-750  

750-900 

Работна височина [mm] 750 
900 

 

Материал  
Рамка на работната маса     Стоманен профил 60/25/2 мм 

Работен плот  В зависимост от изискванията  

Крака с регулируема височина  Пластмасов корпус със стоманен шпиндел  

 

Товароносимост     
 Общо [kg] 200 [kg] 
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Маса с регулируема височина  
 

Предназначение  
 

 Рамка за работна маса с плот изработен от различни материали, за работна 
повърхност с регулируема височина и за съхранение при лабораторни дейности  

 Поддържаща конструкция за аналитично оборудване и надстройки  

  
Дизайн                                                          

 
Технически данни 

 

Размери      

Ширина  [mm] 1200 1500 

Дълбочина [mm] 750  

900 

Работна височина [mm] 700- 950 

 

Материал  
Рамка на работната маса     Стоманен профил 60/25/2 мм 

Работен плот  В зависимост от изискванията  

Крака с регулируема височина  Пластмасов корпус със стоманен шпиндел  

 

Товароносимост     
 Общо [kg] 200 [kg] 

 

Характеристики на дизайна  

 Работна височина    Може да се регулира с решетка от 25 мм   

Рамка на работната маса Н- рамка  
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Обла маса   
 

Предназначение  
 

 За добавяне към работни маси с Н-рамки и С-рамки като допълнителна работна 
повърхност   
  

 

Дизайн                                                          

 

 
 

Технически данни 

 

Размери      

Диаметър [mm] 1200 

Работна височина [mm] 750  

900 

 

Материал  
Рамка на работната маса     Стоманен профил 60/25/2 мм 

Работен плот  В зависимост от изискванията  

Крака с регулируема височина  Пластмасов корпус със стоманен шпиндел  

 

Товароносимост     
 Обла маса [kg] 50 [kg] 
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Плъзгащ елемент Sekretär    
 

Предназначение  
 

 Катедра с наклон, която може да се придвижва по лабораторна работна маса    
  

 

 

Дизайн                                                          

 

 
 

Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 416 

Работна височина на работната маса [mm] 900 

Макс. обща височина [mm] 1244 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Плъзгащ се елемент на 4 колела 

Прикрепен към релса за плъзгане на лабораторната работна маса   

 

Материал  
Плъзгащ се елемент      ПДЧ плоскост с облицовка от меламинова смола, цвят орехов 

фурнир  
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Плъзгащ елемент Assistent    
 

Предназначение  
 

 Сгъваема площ за съхранение и катедра, с възможност за придвижване по 
лабораторна работна маса    

 

Дизайн                                                          

 

 
 

Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 406 

Дълбочина [mm] 530 

Работна височина на работната маса [mm] 900 

 

Товароносимост     
Пространство за съхранение и катедра [kg] 10 [kg] 

 

Характеристики на дизайна  
Конструкция       Плъзгащ се елемент на 4 колела 

Прикрепен към релса за плъзгане на лабораторната работна маса  
Напълно сгъваем    

 

Материал  
Плъзгащ се елемент      ПДЧ плоскост с облицовка от меламинова смола, цвят орехов фурнир  
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Плъзгащ елемент Protector     
 

Предназначение  
 

 За предпазване от опръскване и трески, с възможност за придвижване по лабораторна 
работна маса    

 

Дизайн                                                          

 

 
Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 406 

Работна височина на работната маса [mm] 900 

Обща височина  [mm] 1780 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Плъзгащ се елемент на 4 колела 

Прикрепен към релса за плъзгане на лабораторната работна маса    

 

Материал  
Плъзгащ се елемент      ПДЧ плоскост с облицовка от меламинова смола, цвят орехов фурнир  

Протектор срещу пръски Защитно стъкло 
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4. Шкафове за съхранение 

 

Нашата система за лабораторни мебели SCALA предлага огромен избор от варианти за 

складиране с бърз достъп и безопасно съхранение. 

Всички шкафове за съхранение могат да се окомплектоват в различни варианти, осигурявайки 

оптимално използване на пространството във всички зони на лабораторията. Те са с 

висококачествен дизайн и са произведени съгласно високите стандарти за качество на 

Waldner, 

Лабораторните шкафове могат да бъдат разширени, подобрени и, разбира се, са съвместими – 

за директна адаптация към нови изисквания. 

Ние ценим издръжливостта особено много. Дори и след хиляди промени на натоварването, 

пантите, издърпващите се релси и повърхностите не трябва да поддават. Първокласните 

материали, които се обработват внимателно, гарантират дълготрайна издръжливост.  

Освен лабораторните шкафове, окачените шкафове, тези за монтаж отгоре,  модулите  под 

плота и изтеглящите се шкафове, ние разполагаме и със специални шкафове за безопасно 

съхранение на типични лабораторни артикули като разтворители, киселини, основи  и газови 

бутилки, както и такива за изхвърляне на химикали.  
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Голям брой варианти 
За целите на максималната гъвкавост в лабораторията, ние предлагаме множество варианти на 
шкафове и модули за поставяне под работната маса. Модули за прибиране  под работната маса , 
мобилни или на цокъл, които пасват лесно под С-рамка, Н-рамка и конзолни рамки  или под настолни 
лабораторни камини със собствена поддържаща конструкция.  
 Окачените модули за под плота се вграждат директно под работния плот или могат да бъдат  мобилен 
вариант за конзолните рамки. 

Съчетание на дизайн и функционалност    
Летите алуминиеви дръжки без сглобки са устойчиви на химикали и са лесни за почистване. Определени 
части в лабораторния дизайн могат да се откроят  чрез   използване на  челни панели от орехов фурнир. 
Нашите шкафове за над работната маса се монтират  към сервизното звено или към стената без видима 
междина. 

По-голяма мобилност в лабораторията 
Оборудвани с четири лесно подвижни, въртящи се колела, две от които могат да се заключват , нашите 
мобилни модули за поставяне под работната маса могат просто да се вкарат  в поддържащата рамка на 
допълнителните маси или лабораторните работни маси. Височината на колелата е съобразена и 
изравнена с височината на цокъла на нашите фиксирани шкафове. 

Повече предпазни детайли 
Благодарение на защитата със самозаключване и сменяемо издърпващо се захващане на 
чекмеджетата, нашите мобилни модули за поставяне под работните маси няма да се преобърнат. 
Шкафовете за горен монтаж са оборудвани с релса за обезопасени стълби.  
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Повече използваемо място за съхранение 
С дълбочина от 550 мм за модулите под работната маса и 500 мм дълбочина на чекмеджето, мястото за 
съхранение се използва в пълен обем. Най-доброто решение, предлагано на пазара. Ние също така 
разширихме използваемото място за съхранение при ъгловите шкафове чрез въвеждането на нови 
фитинги. 

Повърхностите и ръбовете са оптимално защитени  
Повърхностите покрити с меламинова смола се почистват лесно и са издръжливи на влиянията в 
лабораторията. Предните ръбове на корпуса и на рафтовете са покрити с 2 мм полипропиленови 
кантове , устойчиви на влияния.  
В допълнение, покритите с фолио цокли за нашата мебел са изработени от водоустойчив слепен 
шперплат със сърцевина от масивни летви . 

Оптимално позициониране 
Благодарение на четирите крака с регулируема височина,  нашите лабораторни шкафове и модули на 
цокъл за използване под работната маса могат директно и стабилно да се подредят. 

Напълно издърпващи се чекмеджета със скрити ролкови механизми  
Нашата двойно-стенна стоманена рамка със скрити ролкови релси е по-устойчива и защитена срещу 
зацапване, поради което се придвижва много по-лесно от едностенните рамки с открити ролкови 
механизми.  Нашите стандартни, напълно издърпващи се чекмеджета осигуряват визуален достъп до 
тяхното съдържание. Всички модули с чекмеджета имат механизми за плавно затваряне по стандарт.  

Безопасност при проблематични вещества 
Нашите предпазни шкафове за газ, киселини, основи и запалими течности отговарят на най-високите 
стандарти за качествата на материала и функционалността. Разбира се, шкафовете съответстват на 
актуалните стандарти.  
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Модули за поставяне под плота 

Модул на цокъл за поставяне под плота  
Предназначение  

 За съхранение на оборудване и химикали съгласно EN 14727  
 За работни височини от 750 мм и 900 мм 
 Не е подходящ за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалващи 

се или саморазлагащи се вещества 
 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи  

    

Дизайн                                                          

 
Варианти  
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 450 600 900 1200 

Дълбочина [mm] 550 

Обща височина  [mm] 
720 

870 

Височина, чекмеджета [mm] 150 

200 

400 

Вижте вариантите за възможни комбинации 

Височина, цокъл[mm] 110 

 

 

Товароносимост    
За рафт/чекмедже [kg]      30    

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       За работна височина 750 и 900 [mm] 

Врати с панти на 270° 
Напълно изтеглящи се чекмеджета 
С отворена горна част, задният панел може да се маха 
Рафт с регулируема височина 
Без врати като етажерка 
4 крака с регулируема височина    

Възможност за комбинации Вижте вариантите 

Дръжка Дръжка SCALA 
U- дръжка, неръждаема стомана 

Чекмеджета с пълна височина Опция 

Мек стопер на чекмеджето  Стандарт 

Изход за свързване към 
вентилационна система 

Опция 

Затваряне  Опция 
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Модул на колела за поставяне под плота  
 

Предназначение  
 За гъвкаво съхранение на оборудване и химикали в съответствие с EN 14727 

 За работни височини от 750 мм и 900 мм 

 Не е подходящ за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалващи 

се или саморазлагащи се вещества 

 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи.  
 
Дизайн  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Варианти  
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Технически данни 
Размери        

Ширина  [mm] 450 545 600 845 900 1145 1200 

Дълбочина  [mm] 550 

Обща височина [mm] 640 

790 

Височина на чекмеджетата [mm] 150 

200 

350 

За възможностите за комбинация, вижте вариантите 

Височина на колелата [mm] 110 

 

 

Товароносимост   

На полица/чекмедже [kg] 30  

На колело [kg] 70 

 

 

Характеристики на дизайна     

Конструкция За работна височина 750 и 900 mm  

Врати на 270°-панти   

Чекмеджета, напълно разтегателни и със захващане при 

изтегляне 

Височина на полицата – регулируема    

Без врати, като плот    

Покрит в горната част, задният панел е постоянно свързан с 

основното тяло 

4 въртящи се колела, предните колелета могат да се 

заключват 

Възможности за комбиниране Вижте вариантите 

Дръжка  Дръжка SCALA 

U-образна дръжка, неръждаема стомана 

Мек стопер за чекмеджето Стандартен  

Затваряне Опция  

Чекмеджета със захващане при изтегляне Стандартни 
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Окачен модул за поставяне под плота  
Предназначение  
 

 За съхранение на оборудване и химикали според условията, съгласно EN 14727  
 За работни височини от 750 мм и 900 мм 
 Не е подходящ за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалващи 

се или саморазлагащи се вещества 
 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи  

    

Дизайн                                                          

 

Варианти  
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 450 545 600 845 900 1145 1200 

Дълбочина [mm] 500 (дълбочина на рамка 572) 

550 (дълбочина на рамка 672) 

Височина [mm] 380 

530 

Височина, чекмеджета [mm] 150 

200 

350 

Вижте вариантите за възможни комбинации 

 

Товароносимост   
За рафт/чекмедже [kg]      30 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       За работна височина 750 и 900 мм 

2 фитинга за закрепяне на профилната релса към рамката на раб.маса  
Врати с панти на 270° 
Напълно изтеглящи се чекмеджета 
Затворена горна част, задният панел е фиксиран към корпуса  
Рафт с регулируема височина 
За С-рамка / конзолна рамка : може да се премества настрани, докато се 
подаде над решетката на масата 
Врати с панти с 1 рафт на височина 530 мм 
При височина 530 мм- без врати, като етажерка с 1 рафт     

Възможност за комбинации Вижте вариантите 

Дръжка Дръжка SCALA 
U- дръжка, неръждаема стомана 

Мек стопер на чекмеджето  Стандарт 

Затваряне  Опция 
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Свободностоящ модул под плот за настолни 

лабораторни камини   
Предназначение  
 

 За съхранение на оборудване и химикали съгласно EN 14727  
 За настолни лабораторни камини монтирани на заден панел и за лабораторни камини 

монтирани странично  
 Не е подходящ за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 

или саморазлагащи се вещества 
 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи 

    

Дизайн                                                          

  
Варианти  

   



 

186 
 

 

Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1200 

Дълбочина [mm] 550  

Обща височина [mm] 820 

530 

Височина, цокъл [mm] 110 

 

Товароносимост   
За рафт [kg]      30 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Врати с панти на 270°  

Сервизен панел над шкафа за съхранение, за лабораторни камини 
монтирани на задния панел  
Затворена горна част, задният панел може да се маха  
Рафт с регулируема височина 
4 крака с регулируема височина     

Възможност за комбинации Вижте вариантите 

Чекмеджета с пълна височина Опция 

Изход за свързване към 
вентилационна система   

Опция 

Изпускателна система под 
плота  

Опция 

Оборудване за киселини и 
основи 

Опция  

Затваряне  Опция 

Дръжка Дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана 
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Модул за прибиране под работна маса, за настолни 

лабораторни камини   
Предназначение  
 

 За съхранение на оборудване и химикали съгласно EN 14727  
 За настолни лабораторни камини монтирани на заден панел и за лабораторни камини 

монтирани странично на стоманена подпорна рамка  
 Не е разрешено съхранението на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 

или саморазлагащи се вещества 
 Не е разрешено съхранението на киселини и основи  

    
Дизайн                                                          

   

Варианти  
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm]  545 600 845 900 1145 1200 

Дълбочина [mm] 550  

Обща височина [mm], модул за 
прибиране под работна маса за 
настолни лабораторни камини с монтаж 
на заден панел 

640 

Обща височина[mm], модул за 
прибиране под работна маса за 
настолни лабораторни камини със 
страничен монтаж  

716 

Височина, цокъл [mm] 110 

 

Товароносимост   
За рафт [kg]      30 

 

Характеристики на дизайна   

Конструкция       

Врати с панти на 270°  
Затворена горна част, задният панел може да се маха  
Рафт с регулируема височина 
4 крака с регулируема височина     

Възможност за комбинации Вижте вариантите 

Дръжка 
Дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана 

Чекмеджета с пълна височина Опция 

Изход за свързване към вентилационна 
система   

Опция 

Изпускателна система под раб.маса Опция 

Затваряне  Опция 
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Модул за монтаж под плота за мивки 
 

Предназначение  
 

 Като елемент за монтаж под плота за мивки за съхранение на оборудване и химикали в 

съответствие с EN 14727  

 Не е подходящ за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалващи 

се или саморазлагащи се вещества 

 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи 

 

Дизайн  
 

Мивка с елемент за монтаж под плота за сервизни звена или стенни плотове 

 
Крайна мивка за двойни плотове 
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Варианти  
 

Мивка с елемент за монтаж под плота за сервизни звена и стенни плотове 

 
 

Крайна мивка за двойни плотове 
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Технически данни 

Размери 
     

Ширина  [mm] 
600 

1)
 900 

1)
 1200 

1)
 1420 

2)
 1420 

2)
 

Дълбочина  [mm] 550 700 

Обща височина [mm] 870 

Височина на цокъла [mm] 110 

1) За мивки върху сервизни звена или стенни плотове  
2) За крайни мивки 

 

Товароносимост   

На полица/чекмедже [kg] 30  

 

 

Характеристики на дизайна    

Конструкция Врати с 270°-панти  

4 крака, регулируеми на височина  

Наклонена въртяща се врата с кошче за отпадъци 30 л. 

Кошче за отпадъци 2 x 15 л. с чекмедже с пълна височина 

Кошче за отпадъци 2 x 35 л. с чекмедже с пълна височина 

Врата/Врати с панти, чекмедже с пълна височина 

За възможностите за комбинация, вижте вариантите  

Дръжка Дръжка SCALA 

U-образна дръжка, неръждаема стомана 

Затваряне Опция  
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Шкафове за монтиране над работна маса 

Шкаф за монтиране над работна маса    

Предназначение  
 

 За съхранение на оборудване и химикали съгласно EN 14727  
 Не е разрешено съхранението на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 

или саморазлагащи се вещества 
 Не е разрешено съхранението на киселини и основи  

    

Дизайн                                                          

   
Варианти  
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm]  450 600 900 1200 

Дълбочина [mm] 350  

Височина [mm] 460 

760 

 

Товароносимост   
За рафт [kg]           30 

Товароносимост, обща [kg]      60 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Фитинг с регулируема височина за закрепване на стената или на 

сервизното звено  
За ширина от 1200 мм с централен панел   
Рафт с регулируема височина     

Възможност за комбинации Вижте вариантите 

Дръжка U- дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана 
Плъзгаща се стъклена врата с монтирана пластмасова дръжка  

Затваряне  Опция 
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Лабораторни шкафове 

Лабораторен шкаф 
Предназначение  
 

 За съхранение на оборудване и химикали съгласно EN 14727  
 Не е разрешено съхранението на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 

или саморазлагащи се вещества 
 Не е разрешено съхранението на киселини и основи  

    

 

 

 

 

Дизайн                                                          
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Варианти  
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm]  450 600 900 1200 

Дълбочина [mm] 350 

550  

Обща височина [mm] 2090 

Височина, цокъл[mm]  110 

 

Товароносимост   
За рафт [kg]         30 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Врати с панти на 270°  

Рафтове с регулируема височина 
Напълно издърпващи се чекмеджета 
4 крака с регулируема височина     

Възможност за комбинации Вижте вариантите 
Чекмеджета само с дълбочина от 550 мм 

Дръжка U- дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана 

Изтеглящи се рафтове  Опция ( при ширина на шкафа от 550 мм) 

Чекмеджета  Опция ( при ширина на шкафа от 550 мм) 

Мек стопер на чекмеджето Стандарт  

Изход за свързване към 
вентилационна система   

Опция 

Затваряне  Опция 
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Шкаф за спешни случаи  
Предназначение  

 За съхранение на предпазни и спасителни средства (пожарогасител, комплект за първа 
помощ и др.)   

 Не е разрешено съхранението на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 
или саморазлагащи се вещества 

 Не е разрешено съхранението на киселини и основи  
    
Дизайн                                                          

   
Технически данни 

Размери      

Ширина [mm] 600 

Дълбочина [mm] 350 

550  

Обща височина [mm] 2090 

Височина, цокъл [mm] 110 

 

Характеристики на дизайна   

Конструкция       Врати с панти на 270°  

4 рафта с регулируема височина 

4 крака с регулируема височина     

Оборудване  Комплект за първа помощ 

Пожарогасител , 5 кг 

Контейнери с пясък 

Лопата 

Противопожарни одеала 
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Шкаф за монтиране отгоре   
Предназначение  

 За съхранение на оборудване и химикали съгласно EN 14727  
 Подходящ единствено като постоянно монтирана горна част на следните шкафове на 

Waldner: лабораторен шкаф, издърпващ се шкаф, шкаф за спешни случаи и шкаф за 
киселини и основи 

 Не е разрешено съхранението на запалими течности, самозапалими или 
саморазлагащи се вещества 
Не е разрешено съхранението на киселини и основи  

    

Дизайн 

 
Технически данни 
 

Размери      

Ширина [mm]  450 600 900 1200 

Дълбочина [mm] 350 
550  

Височина [mm] 610 
760 

 

Товароносимост   

За рафт [kg]           30 

 

Характеристики на дизайна  

Конструкция       С релса за обезопасяване на стълба  

За лабораторни шкафове със или без изход за свързване към вентилационна система 

1рафт с регулируема височина 

Врати на панти      

Дръжка  U- дръжка SCALA 

U-  дръжка, неръждаема стомана  

Чекмеджета само с дълбочина от 550 мм 

Стълба с куки Опция  

Затваряне  Опция  
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Шкаф с издърпване   
Предназначение  
 

 За съхранение на течни или твърди вещества в подходящи контейнери  съгласно EN 
14727  

 Не е разрешено съхранението на запалими течности, самозапалими или или 
саморазлагащи се вещества 

 Не е разрешено съхранението на киселини и основи 
 

    

Дизайн 

 

 
 

13 Мрежест кош с тава   

14 Издърпване   
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm]  600 900 

Дълбочина [mm] 550  

Обща височина [mm] 2090 

Височина, цокъл [mm] 110 

Тава, ширина х дълбочина х височина [mm] 240 х 425 х 40 

 

Товароносимост   
За чекмедже [kg]           120 

За тава [kg]      10 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       5 коша от мрежа с тава за всяко чекмедже, с регулируема височина   

Закрепен за стената  
4 крака с регулируема височина 
Вратички на чекмеджета с чекмеджета достъпни от двете страни  

Дръжка  U- дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана  

Мек стопер на чекмеджетата  Опция  

Прегради между отделенията Опция 

Изход за свързване към 
вентилационна система 

Опция  

Затваряне  Опция  

 
Материал    
Тава        Полиетилен  
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Специални шкафове 

 

Лабораторен шкаф за съхранение на киселини и 

основи    
Предназначение  
 

 За съхранение на ограничени количества запалими киселини и основи  
 Не е подходящо за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 

или саморазлагащи се вещества   
    

 

Дизайн 
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm]  600 

Дълбочина [mm] 550  

Обща височина [mm] 2090 

Височина, цокъл [mm] 110 

 

Товароносимост   
За рафт с регулируема 
височина [kg]           

30 

За издърпващ се рафт [kg]      20 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Връзка към постоянно активна вентилационна система  

4 рафта, фиксирани или издърпващи се  
4 крака с регулируема височина 
Преградени отделения за киселини и основи  
Тави произведени от полипропилен 
Фитинги с покритие 
Врати на панти  

Дръжка  U- дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана 

 

Данни за вентилацията    
Скорост на обмен на въздуха  

[m³/h] 

100 

Вентилационна връзка Ø [mm] 90 

Височина на свързване, изход 
за свързване към 
вентилационна система 

2176 
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Шкаф за безопасно съхранение на киселини и основи 

под плот на настолни лабораторни камини  
Предназначение  
 

 Свободностоящ модул, или такъв за прибиране отдолу, за съхранение на киселини и 
основи  при настолни камини разположени върху работната маса  

 Не е подходящ за съхранение на запалими течности, газови бутилки и самозапалими 
или саморазлагащи се вещества   

    

 

Дизайн 

 
 

Варианти 

 

Модули за прибиране отдолу 

 
 

Свободно стоящи модули под плота за настолни камини със заден монтаж 
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Свободно стоящи модули под плота за настолни камини със страничен монтаж  

 
Технически данни 

 

Размери  

Ширина [mm] 600 900 

Дълбочина [mm] 550 

Ширина за модули, прибиращи се под плота [mm] 545/600/845/900 

Обща височина [mm], модули, прибиращи се под плота за 
монтирани на раб.маса настолни камини с инсталация на 
заден панел 

640 

Обща височина [mm], модули, прибиращи се под плота за 
монтирани на раб.маса настолни камини със странична 
инсталация   

716 

Обща височина [mm], свободностоящи модули под плота 
за монтирани на раб.маса настолни камини с инсталация  
на заден панел/странично 

820 

Височина, цокъл [mm] 110 

 
Товароносимост   
Издърпващ се рафт [kg]      20 

 
Характеристики на дизайна   
Конструкция       Връзка към постоянно активна вентилационна система  

4 крака с регулируема височина 
Фитинги с покритие  
2 изтеглящи се рафта с тави  
Врати на панти 
За възможни комбинации вижте вариантите  
      

Дръжка  Дръжка SCALA 
U-  дръжка, неръждаема стомана 

 
Данни за вентилацията    
Скорост на обмен на въздуха  [m³/h] 30 

Вентилационна връзка към 

възходящия тръбопровод  Ø [mm] 

90 
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Шкаф FWF 90 за безопасно съхранение на запалими 

течности, под плота на настолни лабораторни камини  
Предназначение  
 

 Модул за прибиране под настолни камини разположени върху работната маса, за 
съхранение на ограничени количества запалими течности    

 Не е подходящ за съхранение на газови бутилки и самозапалими или саморазлагащи 
се вещества   

 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи  
   

Дизайн 

 
Варианти  
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] 600 900 1100 1400 

Дълбочина [mm] 600 

Обща височина [mm] 635  

Височина, цокъл [mm] 35 

Максимално тегло [kg]      130 170 220 290 

 

Товароносимост   
Неподвижен  рафт [kg]      30 

Чекмеджета [kg]      25 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Връзка към постоянно активна вентилационна система  

Връзка към заземяващия проводник с изравняване на потенциала 

Със затваряне  
Тава с перфорирана вложка на плочата   
Самозатваряща се система чрез термично активиране в случай на 

пожар, независима от тока 

Врати на панти 
Чекмедже   
      

Възможност за комбинации Вижте вариантите 

Дръжка  U- дръжка, неръждаема стомана 

Допълнително изтегляне на 
тава 

Опция за чекмеджетата 

Регламенти и стандарти EN 14470-1 
TRGS 510 

 

Данни за вентилацията    
Скорост на обмен на въздуха  [m³/h] 30 

Вентилационна връзка към 

възходящ тръбопровод  Ø [mm] 

90 

 

Материал   
Модул за под плота  Прахово боядисана неръждаема стомана отвън  

Цвят: Чисто бял RAL 9010 

Вентилационна връзка  PPS 
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Шкаф FWF 90 за безопасно съхранение на запалими 

течности 
 

Предназначение  
 

 За съхранение на ограничени количества запалими течности 

 Не е подходящ за съхранение на газови бутилки и самозапалващи се или 

саморазлагащи се вещества 

 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи 

 

Дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианти 
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Технически данни 

Размери    

Ширина  [mm] 600 900 1200 

Дълбочина  [mm] Прибл. 600 

Обща височина [mm] Прибл. 2000 

Височина на цокъла [mm] Прибл. 80 

Максимално тегло [kg] 290 360 470 

 

Товароносимост   

Вана  [kg] В зависимост от версията 

 

Характеристики на дизайна    

Конструкция Връзка с постоянно активна вентилационна система  

Връзка към заземяващия проводник с изравняване на потенциала 

Самозатваряща се система чрез термично активиране в случай на 

пожар, независима от тока 

3 вани, с регулируема височина 

Тава с перфорирана вложка на плочата  

Със затваряне  

4 крака с регулируема височина 

Врати с панти 

Възможности за комбиниране  Вижте вариантите  

Други версии и конфигурации При поискване 

Разпоредби и стандарти EN 14470-1 

TRGS 510 

 

Данни за вентилацията   

Скорост на обмен на въздуха  [m³/h] 30 

Вентилационна връзка Ø [mm] 75 

 

Материал  

Лабораторен шкаф Прахово боядисана неръждаема стомана отвън 

Цвят: Чисто бял RAL 9010 

Вентилационна връзка Галванизирана стомана 
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Шкаф G 90 за газова бутилка  
Предназначение  

 

 За съхранение на газови бутилки в сгради  

 Не е подходящ за съхранение на газови бутилки и самозапалващи се или 

саморазлагащи се вещества 

 Не е подходящ за съхранение на киселини и основи 

 

Дизайн  

 

Варианти 
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Технически данни 

Размери 
600 900 1200 1400 

Ширина  [mm] 
600 900 1200 1400 

Дълбочина  [mm] Прибл. 600 

Обща височина [mm] Прибл. 2000 

Максимално тегло [kg] 
390 530 660 740 

 

 

Характеристики на дизайна 600 900 1200 1400 

Конструкция Връзка с постоянно активна вентилационна система  

Монтажна релса за поемане на газоредукторни елементи  

Въвеждаща рампа за газови бутилки 

Със затваряне  

4 крака с регулируема височина  

Подаващи канали за тръби и кабели на тавана на шкафа  

Врата/Врати на панти 

Максимален брой 50 л. газови 

бутилки на шкаф 
1 3 4 4 

Други версии и конфигурации При поискване 

Разпоредби и стандарти EN 14470-2 

 

Данни за вентилацията  600 900 1200 1400 

Скорост на обмен на въздуха  [m³/h] 

за ширина на шкафа 
60 90 120 140 

Вентилационна връзка Ø [mm] 75 

 

Материал  

Лабораторен шкаф Прахово боядисана неръждаема стомана отвън 

Цвят: Чисто бял RAL 9010 

Вентилационна връзка Галванизирана стомана 
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5. Подаване и отвеждане 

 
За отвеждането на течни и твърди вещества ние предлагаме нашите системи, сертифицирани 
от TÜV, които да се прилагат при съответните модули, поставени под работните маси. 
По стандарт, нашите модули под работните маси са оборудвани с предпазни тави, които 
побират съответните контейнери. Така подмяната на контейнери е по-удобна.  

Киселини, основи и запалими течности могат да се изхвърлят директно в контейнерите през 
завинтени обезопасени фунии или от вътрешното работно пространство през фуниите в 
работния плот. 

Тези системи са цялостни благодарение на механични или електронни индикатори за нивата и 
подходящи вентилационни системи. 

Най-новите ни модули за поставяне под раб.маси, които са за изхвърляне на твърди вещества, 
са окомплектовани с два здрави коша за отпадъци с вместимост от 35 л,в напълно издърпващо 
се чекмедже, или във вариант с накланяща се врата с кош за отпадъци с вместимост 30 л. 

Подаваща система за запалими течности 
 За периодичното и непрекъснато зареждане  на запалими течности се използват подходящи 
предпазни шкафове свързани със система за постоянно извеждане на въздух. 
Нашите шкафове отговарят на съответните стандарти и регламенти.  

Благодарение на накрайника с пистолетно захващане и на захранващия гъвкав маркуч от 
неръждаема стомана, запалимите течности могат безопасно да се източват. 
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Подаване и отвеждане 

Система за подаване на запалими течности  

Предназначение  
 

 За безопасно съхранение и подаване на запалими течности в лабораторната работна 
станция в съответствие с  EN 14470-1 (тип 90) TRGS 510  
(приложение L).     

 За прехвърляне на запалими течности от контейнери в по-малки контейнери (макс. 2 
контейнера, по 30 л всеки)  

 Не е разрешено подаването на следните опасни вещества: 
► киселини и основи  
► газови бутилки 
►радиоактивни вещества 
► микроорганизми   

    

 

Дизайн 

 
Периодично подаване 

1 Накрайник с пистолетно захващане във 
вътрешното раб.пространство  

2 Изходяща тръба  
3 Шкаф с горен монтаж   
4 3-посочна клапа   
5 Тръба за инертен газ  
6 Регулатор на налягането  
7 Контейнер  
8 Шкаф за безопасно съхранение 
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Непрекъснато подаване с автоматично превключване на контейнерите  

 
1 Накрайник с пистолетно захващане във вътрешното раб.пространство  

2 Изходяща тръба  

3 Шкаф с горен монтаж   

4 3-посочна клапа   

5 Тръба за инертен газ  

6 Електрически модул на системата за мониторинг   

7 Регулатор на налягането  

8 Шкаф за безопасно съхранение 

9 Контейнер 1 

10 Контейнер 2 
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Технически данни 

 

Размери      

Ширина [mm] Прибл.600 

Дълбочина [mm] Прибл. 600 

Височина [mm] с шкаф поставен отгоре 2700  

Контейнер 30 л, височина  [mm] 440 

Контейнер 30л, Ø [mm] 370 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       Шкаф за безопасно съхранение с: 

Връзка към вентилационната система  
Връзка към заземяващия проводник с изравняване на потенциала 

Самозатваряща се система чрез термично активиране в случай на 

пожар, независима от ток 

Рафтове с регулируема височина 

Тава    
Врати на панти      

Брой контейнери 30 л 1-2  

Периодично подаване С различни запалими течности 
Отделни тръби към 1-2 контейнера в преддпазния шкаф 

Непрекъснато подаване С автоматично прехвърляне към 2-рия контейнер 
Обща тръба, свързана към не повече от 2 контейнера в предпазния 
шкаф 
Система за мониторинг: автоматично прехвърляне към втория 
контейнер, ако контейнерът е празен 

Регулатор на налягането, система 
за оттичане на разтвори  

Определено налягане от 0.2 бара за подаване на запалима течност 
Обезопасителна клапа от 0.5 бара налягане 

Изход, система за оттичане на 
разтвори 

Пистолет за разтвори, с гъвкав монтаж във вътрешното работно 
пространство 
Пистолет за разтвори с неподвижен монтаж във вътрешното 
работно пространство 

 

Материал     
Шкаф за безопасно съхранение Неръждаема стомана, прахово боядисан 

Контейнер Неръждаема стомана 

Свързваща втулка, вентилация ø 75 mm Галванизирана стомана 

 

Данни за вентилацията    
Скорост на обмен на въздуха  [m³/h] 50 

Вентилационна връзка към възходящ 

тръбопровод канал Ø [mm] 

90 
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Отвеждаща система за киселини и основи   

Предназначение  
 

 За безопасно временно съхранение на остатъци от киселини и основи в лабораторната 
работна станция  

  Не е разрешено подаването на следните опасни вещества: 
► киселини и основи  
► газови бутилки 
►радиоактивни вещества 
► микроорганизми      
 
 

Дизайн  

 
Пълнене през фуния в модула под плота 

1 Фуния  
2 Съдове    
3 Тава   
4 Модул под плота с чекмедже с пълна височина 

 

 
 

 
Пълнене през фуния във вътрешното раб.пространство   

1 Фуния на раб.плот    
2 Електронен модул с индикатор на нивото и 

контролни модули   
3 Съдове  
4 Модул под плота с врата на панти(без 

чекмедже) 
5 Тава  
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Технически данни 

Размери на модул на цокъл под плота      

Ширина [mm] 600 

Дълбочина [mm] 550 

Височина [mm] при работна височина 750 mm 720 

Височина [mm] при работна височина 900 mm 870  

Максимална височина [mm] 530 

Височина, цокъл [mm] 110 

 

Размери на свободностоящ модул/ за прибиране отдолу модул  за настолни лабораторни камини 
Ширина [mm] 600 

Дълбочина [mm] 550  

Височина [mm] при работна височина 900 mm 639 

Макс.височина [mm] 425    

Височина, цокъл [mm] 110  

 

Размери на свободно стоящ/ за прибиране отдолу модул под плота за настолни лабораторни 
камини със страничен монтаж  
Ширина [mm] 600 

Дълбочина [mm] 550  

Височина [mm] при работна височина 900 mm 716 

Макс.височина [mm] 530    

Височина, цокъл [mm] 110  

 

Размери на съдове   
5 литра(л) ширина х дълбочина х височина [mm] 160 х 185 х 230, резба S 55  

12 л ширина х дълбочина х височина [mm] 195 х 231х 350,  резба S 60 

20 л ширина х дълбочина х височина [mm] 260 х 285 х 390, резба S 60 

 

Характеристики на дизайна  
Конструкция       Издърпващ се модул под плота с чекмедже в пълна височина (макс. 2 контейнера) 

или издърпващ се модул под плот с врата на панти и без чекмедже(макс. 2 
контейнера) 
Фитинги с покритие  
Тава от полипропилен  

Фуния  За издърпващ се модул под плота с чекмедже в пълна  височина: фуния,закрепена 
към съда с винтове 
За издърпващ се модул под плота с врата на панти: фунията е на раб.плот, между 
нея и съда има тръба за пълнене 

Пълнене  За фунията, завинтена към съда: оптична проверка на нивото на пълнене, когато 
съдът е прозрачен  
За фуния на плота: електронен индикатор на нивото, звуков и визуален сигнал при 
достигане на максималното ниво   
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Одобрение, съдове 
5л, 12л, 20л  

UM 3H 1/Y 1,9 

Устойчивост  На база консултации с Waldner 

 
 

Фуния в модул под плота   Съд  5 л Съд 12 л Съд  20 л Съд 12 л и 20 л 

Модул под плот на цокъл за 
сервизно звено 

- 4 2 2 х 12 л и  
1  х 20 л 

Прибиращ се модул под плот за 
сервизно звено 

- 4 - - 

Прибиращ се модул под плот за 
настолни лаб.камини 

- 4 - - 

Прибиращ се модул под плот за 
настолни лаб.камини със 
странична инсталация  

- 4 2 2 х 12 л и  
1  х 20 л 

 
 
Фуния във вътрешното 
работно пространство    

Съд 5 л Съд 12 л Съд  20 л Съд 12 л и 20 л 

Модул под плот на цокъл за 
настолни лаб.камини  

2 2 - -  

Модул под плот на цокъл за 
настолни лаб.камини със 
странична инсталация  

2 2 1 1 х 12 л и  
1  х 20 л 

Прибиращ се модул под плот за 
настолни лаб.камини със 
странична инсталация   

2 2 - - 

 
 
Материал     
Съдове   PP (Полипропилен) 

Вентилационна връзка Ø [mm] PPS (Полипропилен сулфид ) 

Тава PP 

Компоненти за инсталация  Електропроводим PE-HD(полиетилен с висока плътност) 

 
 
Данни за вентилацията    
Скорост на обмен на въздуха  

[m³/h] 

50 

Вентилационна връзка към 

възходящ тръбопровод  Ø [mm] 

90 
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Отвеждаща система за запалими течности    

Предназначение  

 За безопасно временно съхранение на остатъци от запалими течности  в 
лабораторната работна станция в съответствие с  EN 14470-1 (тип 90) TRGS 510 
(приложение L).     

  За изхвърляне чрез завинтени фунии в предпазния модул под плота или през фунии 
на работния плот във вътрешното работно пространство 

  Не е разрешено изхвърлянето на следните опасни вещества: 
► киселини и основи  
► газови бутилки 
►радиоактивни вещества 
► микроорганизми      
 

Дизайн  

 
Пълнене през фуния в модула под плота 

1 Шкаф за безопасно съхранение с 
чекмедже в пълна височина     

2 Фуния  
3 Заземяващ кабел 
4 Механичен индикатор на нивото 
5 Съдове  
6 Тава  

 

 
 

Пълнене през фуния във вътрешното работно пространство  

1 Фуния на раб.плот    
2 Електрически модул с индикатор на 

нивото и контролни модули   
3 Съдове   
4 Шкаф за безопасно съхранение с врата на 

панти 
5 Тава 
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Отвеждане на отпадъци за HPLC колони 

 

 
1 Тава     

2 Извеждащ въздушен тръбопровод    

3 Ел.табло с индикатор на нивото и контролни модули 

4 Приемателна втулка за капилярна  тръба 

5 Кутии 

6 Шкаф за безопасно съхранение с врата на панти 
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Технически данни 

1. Пълнене през фуния в модула под плота 

2. Пълнене през фунии във вътр.работно пространство 

 

Размери      

Предпазен модул под плота, ширина х дълбочина [mm]  Прибл. 595 х 600 

Предпазен модул под плота, обща височина [mm] Прибл.600 

Кутия 5 л, ширина х дълбочина х  височина [mm] 160 х 185 х 230 

Кутия 10 л, ширина х дълбочина х  височина [mm] 198 х 298 х 264 

 

Характеристики на дизайна   
Конструкция       С фуния в модула под плота: предпазен модул с чекмедже в пълна 

височина с макс. 2 контейнера  
С фуния във вътр. работно пространство : предпазен модул под плота 
с врата на панти с макс. 2 контейнера или 1 контейнер със система за 
прехвърляне 
Връзка с вентилационната система 
Връзка със заземяващ проводник за изравняване на потенциала  
Фуния, заземена  
      

Кутии   2 кутии, 5 л (с изолация) 
2 контейнера 10л, проводими 
Със система за прехвърляне 1 контейнер, 30л, проводим, неподвижно 
монтиран  

Фуния    Предпазен модул под плота с чекмедже с пълна височина: фуния 
закрепена с винтове към съда 
Предпазен модул под плота с врата на панти, трансферна система: 
фуния на раб.плот, свързана със съда с по една пълнеща тръба за 
всяка фуния 

Одобрение , съд 5л, 10 л, 30л  UM 3H 1/Y 1,9 

Пълнене, индикатор на нивото Фуния в предпазен модул под плота: механичен индикатор на нивото 
вграден в съд от 10 л 
Фуния във вътр.работно пространство: електрически индикатор на 
нивото, звуков и визуален сигнал при достигане на максимално ниво 

Връзка към инструмента за течна хроматография (HPLC) с втулка  
вместо фунии, електрически индикатор на нивото като опция 

 Пълнещата глава и свързана към извеждания въздух 
посредством газов кабел за окачване  

Устойчивост  На база консултации с Waldner 
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Материал       

Предпазен модул под плота  Прахово боядисана неръждаема стомана  

Съд 5 л РР 

Съд 10 л Електропроводим PE-HD 

Вентилационна връзка Ø 90 
mm 

PPS 

 Компоненти за инсталация Електропроводим PE-HD 

Компоненти за трансферна 
система 

Неръждаема стомана 

 
Данни за вентилацията    

Скорост на обмен на въздуха  

[m³/h] 

50 

Вентилационна връзка към 

възходящ тръбопровод  Ø [mm] 

90 
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Система за изхвърляне на твърди вещества и домакински 

отпадъци  

Предназначение  

 За изхвърляне на остатъци от твърди вещества и отпадъци от лабораторни дейности 
 Не е подходяща за постоянно съхранение на твърди вещества и отпадъци 
 Не е разрешено изхвърлянето на опасни вещества, особено на следните 

► киселини и основи  
► газови бутилки 
►радиоактивни вещества 
► микроорганизми      
 

Дизайн  

 
Кош за отпадъци с чекмедже в пълна височина 

1 Чекмедже в пълна височина     
2 Кош за отпадъци 2 х 15 л.  
3 Кош за отпадъци 2 х 35 л. 

 

 
 

Кош за отпадъци с накланяща се врата 

1 Накланяща се врата 
2 Кош за отпадъци 30 л 
3 Кош за отпадъци 2 х 35 л. 
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Технически данни 

 

Размери на модул на цокъл под плота     

Ширина х височина [mm] 450 х 870 600 х 870 450 х 720 600 х 720 

Дълбочина [mm] 550 

Височина, цокъл [mm]  110 

Капацитет с чекмедже с пълна 
височина 

2 х 15 л или 

2 х 35 л 

2 х 15 л 

-  

2 х 15 л или 

2 х 35 л 

2 х 15 л 

- 

Капацитет с накланяща се врата 1 х 30 л 

 

Размери на модул под плота за мивки    

Ширина х височина [mm] 600 х 870 900 х 870 1200 х 870 

Дълбочина [mm] 550 

Височина, цокъл [mm]  110 

Капацитет с чекмедже с пълна 
височина - 2 х 15 л 

Капацитет с накланяща се врата 1 х 30 л 2 х 30 л 

 
 

Размери на свободностоящ модул под плот за настолни лаб.камини    

Ширина х височина [mm] 600 х 820 

Дълбочина [mm] 550 

Височина, цокъл [mm] 110 

Капацитет с чекмедже с пълна височина 2 х 15 л 

Капацитет с накланяща се врата 1 х 30 л 

 
 

Размери на прибиращ се модул под плот за настолни лаб.камини    

Ширина х височина [mm] 545 х 639 600 х 639 

Дълбочина [mm] 550 

Височина, цокъл [mm] 110 

Капацитет с чекмедже с пълна височина 2 х 15 л 

Капацитет с накланяща се врата 1 х 30 л 
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Характеристики на дизайна   

Врата        Чекмедже в пълна височина  
Накланяща се врата        

Автоматично отваряне 
задействано с крак  

Опция за чекмеджета с пълна височина при ширина до 600 мм  

Изход за свързване към 
вентилационна система  

Опция  

 
 

Материал       

Вентилационна връзка  PPS 

 

Данни за вентилацията    

Скорост на обмен на въздуха  [m³/h] 30 

Вентилационна връзка към възходящ 

тръбопровод  Ø [mm] 

90 

 
 
  



 

226 
 

 

Отвеждаща система за остатъчен радио-изотопен материал     
Предназначение  

 Съд за отпадъци на работното място за безопасно изхвърляне на слабо радиоактивен 
материал  

  Не е разрешено изхвърлянето на следните опасни вещества: 
► киселини и основи  
► газови бутилки  
► микроорганизми      
 

Дизайн  

 
Пълнене през фуния в модула под плота (фуния с механичен индикатор на нивото) 

1 Модул под плота на колела 
2 Съдове 12 л 
3 Фуния  

  

 
Технически данни  
 

Размери на модули под плота за остатъчен радио-изотопен материал    

Ширина [mm] 450 600 

Дълбочина [mm] 550 

Обща височина [mm] 639 

Височина, колела [mm] 110 

Съд 12л, ширина х дълбочина х височина [mm] 195 х 231 х 350, резба S 60 

Сглобяема кутия , ширина х дълбочина х височина [mm] 300 х 300 х 500 

 
Характеристики на дизайна на модули под плота за остатъчен радио-изотопен материал    
Конструкция         Предна странa с оловно защитно покритие отвътре  

С колела  
Макс. 2 съда по 12 л  в тава от полипропилен, за събиране на слабо радиоактивен, течен 
остатъчен материал     
Сглобяема кутия за прибиране на твърд остатъчен радио-изотопен материал като опция   
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6. Образование 

 
 

ЗДРАВЕЙТЕ, НИЕ СМЕ HOHENLOHER! 

 

Образователни институции Hohenloher 

Hohenloher предоставя иновативни комплексни решения за образователни институции по 

света.  

Нашите продуктови системи са символ на високо качество и ергономична гъвкавост, като 

същевременно носят в себе си определяща тенденциите дидактика.  

 

УЧЕБНИ ПРОСТРАНСТВА  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО  

НА БЪДЕЩЕТО 

 

www.hohenloher.de 
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7. Сервизни комуникации 

 

Ние сме единственият производител на лабораторно оборудване, който Ви предлага лабораторни 

камини и различни системи за контрол на лабораторни камини, всички от един доставчик. Възползвайте 

се от нашето ноу-хау в областта на лабораторния контрол. 

Реализирали сме голям брой проекти с различна големина по целия свят; тези проекти се разработват 

за най-голямо удовлетворение на нашите клиенти. Този факт потвърждава нашата философия да 

действаме като системен доставчик.  

Освен това за Вас, като клиент, ще бъде удобно и икономично да контактувате само с един доставчик по 

всички въпроси в тази сфера, а също и относно поддръжката. 

Като доставчик на пълната гама асортименти, ние ще планираме и реализираме вашия проект за нула 

време - по типичния за Waldner начин. Като лидер на пазара, ние разполагаме с необходимия капацитет 

за вашия проект - без значение колко голям е той. Моля, свържете се с нас. С радост ще Ви помогнем. 
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Големи икономии от разходи във всяко работно състояние 

От икономическа гледна точка, лабораторните мебели и вентилацията на цялата лабораторна сграда 

днес вече не са отделни единици. Интелигентният лабораторен контрол на Waldner значително 

намалява експлоатационните разходи на вентилационната система и осигурява максимална 

безопасност при работа. 

Усъвършенствана технология за оптимална работа 

Нашите лабораторни камини са важна част от лабораторната вентилация и могат да бъдат интегрирани 

в концепцията за вентилация на сградата по превъзходен начин. Системата за измерване и контрол на 

нашия контролер на въздушния поток надеждно идентифицира състоянието на използване на 

лабораторната камина по всяко време и коригира обмена на въздух прецизно и безопасно в рамките на 

секунди.  

Ако е необходимо, потребителят може да увеличи или намали обмена на въздух в лабораторната 

камина ръчно по всяко време. 

Инвестицията в нашата система за контрол на лабораторията бързо ще се изплати сама 

Анализът разходи-ползи ясно говори за нашата система за лабораторен контрол: тъй като 

вентилационната система се използва ефективно докато енергийното захранване е намалено, 

инвестицията в тази система за контрол на лабораторията ще се изплати в рамките на една до две 

години. Като се има предвид непрекъснатото увеличаване на цените на енергията, това е важно 

предимство.  
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Вентилация и контрол като цялостна 
концепция 
Като водещ системен партньор, ние ще 
разработим цялостната концепция за вашата 
лаборатория - от подходящото оразмеряване на 
централната вентилационна система и каналите 
до избора и използването на подходящата 
технология за измерване и контрол на процеса. 

 Регулатор на въздушния поток, екстрактор AC3 
Compact 

 
Механичен регулатор на въздушния поток 

 Регулатор на въздушния поток, изведен въздух 
AC3 Compact 

 Контролер на въздушния поток, AC3 или Standard 

 Контролер на въздушния поток, AC3 или 
контролер на тръбите 

 

 
Регулатор на въздушния поток, доставен въздух 
AC3 Compact 

 
CAN-шина 

 
Контролер на въздушния поток с активирана 
главна функция за лабораторен контрол 

 Възможни са следните методи за комуникация с 
директното цифрово управление/ управление на 
сградата: аналогов вход/ изход, LON шина, 
Modbus, Profibus, BACnet, Ethernet 

 Контролер на вратата 
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Контрол и мониторинг 

Контрол 
Контрол – Контролер на въздушния поток за лабораторни камини, изградени в 
съответствие с DIN EN 14175-6 

Контролер на въздушния поток  
Централният блок за управление представлява електронен блок за управление, базиран на микропроцесор, и 
формира сърцето на системата за управление Waldner. 
Стандартната зададена стойност за обмен на въздуха се определя чрез позицията на вратата. Процесорът 
бързо и точно настройва тази стойност като използва определено поведение на контрол (адаптивно или 
прогнозируемо). Микропроцесорът открива необходимата позиция на регулатора на въздушния поток, има 
максимална скорост на регулиране от две секунди за 90 ° и е оборудван със система за контрол на позицията. 
Промените в зададената стойност се установяват напълно в рамките на три секунди. 
Освен това, по време на изчислението се определя подходящ коефициент на измерването, като се използва 
група от характеристики, определени от позицията на регулатора на въздушния поток и диференциалното 
налягане. 
В съответствие с EN 14175, визуална и звукова аларма сигнализират, когато стойността падне под зададената 
стойност. Визуалната и звукова аларма се задействат също, ако вратата е отворена над максимално 
разрешеното отваряне на вратата. 
Като правило, контролната клапа се използва с колектор на екстракта. За помещения, по-малки от 3,30 m, 
моторизирани регулатори на въздушния поток трябва да бъдат използвани като контролери на тръбите. 
При използване на технологията Secuflow тази функция се следи и контролира. Ако обемът на изведения 
въздух спадне под определения обем на изведения въздух, технологията на активно поддържания поток се 
изключва. 
Неизправност на технологията на активно поддържания поток се индикира чрез визуална и звукова аларма и 
дебитът на изведения въздух автоматично се увеличава до стойността за стандартна лабораторна камина. 

 

 

1. Дисплей и устройство за управление 

 
2. Датчици за детектора на позицията на вратата 

 
3. Колектор на екстракта със задвижващо 
устройство и система за измерване 

 
4. Централен блок за управление, контролер на 
въздушния поток 
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Лабораторната камина и контролерът са 
една и съща единица 
Системите са прецизно подбрани, за да са 
съвместими една с друга, като по този начин се 
осигурява максимална надеждност по време на 
работа в лабораторията.  
Лабораторната камина и контролът на променливия 
въздушен обем са типово одобрени в съответствие 
с EN 14175-6 като цялостна система за безопасност. 
По този начин, отнемащата много време и скъпо 
струваща координация на различни покупки става 
ненужна, а при необходимост правната сигурност и 
гаранцията се осигуряват от един доставчик.  
Нашият патентован метод за измерване и 
измервателна система 
Поради променливия коефициент на измерване и 
специалния принцип на работа на измервателната 
система, може да бъде реализиран ход на 
въздушния поток 1:15. По този начин, при работа 
през нощта, обемът на въздуха в лабораторната 
камина може да бъде намален до 100 m

3
/h.  

Гарантирана се точност на измерване +/- 5% на 
текущата действителна стойност на обмен на 
въздуха. Това е необходимо, за да се осигури 
поддържането на насочения въздушен поток в 
лабораторията, дори когато обменът на въздух е 
нисък. 

 
Система за контрол на лабораторна камина, 
изпитана за тип в съответствие с EN 14175-6, т. 
5.4 Измерване на ниво външно ниво на измерване 
 

 
Крива на диференциално налягане на контролера на 
въздушния поток 
 

 
Система за измерване, контролер на 
въздушния поток 

1. Контролна клапа 

2. Канали за измерване на налягане 

3. Измервателен панел   

4. Колектор на екстракта 

5. Датчик за налягане 

6. Магнитни клапани 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Панел за управление, контролер на 
въздушния поток 
- Осветление включено/ изключено 
 
 
- Визуална и звукова аларма 
 
 
- Функция за подаване на въздушна струя 
  (увеличаване обема на въздуха) 
 
- Намалена работа 
 
- Мониторинг и контрол включено/ 
изключено 
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Технически данни 

Характеристики   

Диапазон на обмена на въздух за диаметър DN 250 100 - 1500 m3/h 

Диапазон на обмена на въздух за диаметър DN 315 200 - 3000 m3/h 

Точност на измерването към действителната стойност +/- 5 % 

Номинален капацитет 35 VA 

Време на работа на мотора за 0-90 ° 2 секунди 

Време за контрол 3 секунди коригирано 

Разрешено налягане в системата 100 - 600 Pa 

 

Входове   

Захранващо напрежение  230 V  

Цифров вход 6 (свободно задаване на параметри) 

Аналогов вход 1 (свободно задаване на параметри) 

Детектор на вратата  2 части (детектор на вратата и хоризонталната врата) 

Modbus връзка  RS 232 

PDR връзка RS 232  

CAN шина  

 

Изходи   

Цифров изход 6 (свободно задаване на параметри) 

Аналогов изход 1 (свободно задаване на параметри) 

Контрол на AC3 Compact RS 485  

Свързване на контролния панел RJ 10 

CAN шина RS 232 

Контрол на мотора  RS 232  

 

 

Дизайн   

Регулатор на въздушния поток и мониторинг Постоянен или променлив 
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Лабораторен контрол 

Главна функция за контрол на помещението  

Модулът циклично получава стойностите на изведения въздух от отделните единици в лабораторията, 

така че да се образува общия обем на изведения въздух. 

Може да се поддържа минимален обмен на въздух за четири различни работни състояния в 

лабораторията. Ако минималният обмен на въздух не е достигнат от лабораторните камини, модулът 

определя съответната минимална стойност и я изпраща до регулаторите на въздушния поток на камината 

или помещението. Ако лабораторната камина е отворена и минималният обмен на въздух бъде превишен, 

регулаторите на въздушния поток за изведения въздух за останалите камини или за помещението се 

намаляват до минималната стойност на обмен на въздуха. Ако минималният обмен на въздух продължава 

да е надвишен, входящият въздух се увеличава. 

С този модул могат да бъдат контролирани температурата и налягането в помещението. 

Наблюдава се определена едновременност (за максималния изведен въздух в лабораторията) при 

използването на лабораторните камини. Когато определеният максимален изведен въздух бъде превишен, 

в лабораторията се изпраща сигнал към лабораторните камини. 

Контролният блок управлява регулаторите на въздушния поток (AC Compact) за входящия въздух и 

изведения въздух чрез системата на вътрешните шини. 

Данните между лабораторния контрол и директното цифрово управление или GLT се обменят с помощта 

на следните интерфейси: 

- Modbus RTU 

- LON-шина 

- Profibus 

- Ethernet 

- BACnet 

- Аналогов вход/ изход 
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Могат да бъдат предоставени данни за визуализация, като например зададени стойности и действителни 

стойности на регулаторите на въздушния поток, позициите на моторизираните регулаторите на въздушния 

поток, съобщения за грешки, работни състояния и позиции на вратите на лабораторните камини. 

Предлагат се цялостни решения за внедряване на система за дистанционна диагностика за компоненти на 

системата за лабораторен контрол. 

 

Стратегия за лабораторен контрол: канал за отпадъчен въздух 100% през лабораторните камини 

 

Стратегия за лабораторен контрол: изведен въздух от помещението в обратна посока на лабораторните камини 

 

Два примера за варианти на лабораторен контрол 
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Регулатор на въздушния поток за доставяния в помещението 
въздух и изведения от помещението въздух  

AC3 Compact 

Области на приложение 
- Контролер на входящия в помещението въздух 
- Контролер на изведения от помещението въздух 
- Система за измерване на въздушния поток/ 

измервателен панел (без контролна клапа и 
задвижващо устройство) 

- Удължителен модул за AC3 
За всеки AC3 контролер могат да бъдат свързани и 
управлявани до четири контролера AC3 Compact. 
 
AC3 Compact 
AC3 Compact - електронен контролен блок, базиран на 
микропроцесор, контролира въздушния обем постоянно. 
Той бързо и точно настройва обмена на въздух, за да 
отговори на зададената стойност, като използва 
определено поведение на управление (прогнозно и 
адаптивно). 
 
Критерии за функционалност 
- Контролните параметри сe оптимизират адаптивно 

онлайн 
- Стандартните допустими отклонения се коригират 

прогнозно с помощта на теоретичен модел на процеса 
- Контрол на позицията на моторизирания регулатор на 

въздушния поток 
- Плаващо време 5 секунди коригирано 
                    3 секунди 80% от зададената стойност 
- Със свободно задаване на параметри на базата на 

компютър 
- Вграден датчик за налягане 0-250 Pa (устойчив на 

налягане до 2500 Pa) 
- Корпус на моторизирания регулатор на въздушния 

поток: поцинкована, неръждаема стомана, полифенилен 
сулфид 

Връзки (с частично задаване на параметри) 
- 2 x аналогов изхода 
- 1 x аналогов вход 
- 1 x цифров вход 
- 1 x вход на панела за управление RJ 10 
- 1 x Modbus вход вътрешен RJ 45 
- 1 x Modbus изход вътрешен RJ 45 
- 1 x изход на мотора RJ 45 
- 1 x конектор с двойни клеми 
     24 VAC / DC, вход макс. 0,7 A (17 W) 

 

 
AC3 Compact 

 
Задвижващо устройство 

 
Поцинкован корпус на контролера с AC3 
Compact и бързо задвижващо устройство 

 
Поцинкован корпус на контролера с AC3 
Compact  и бърз задвижващо устройство – 
правоъгълна версия 
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Технически данни 

Дипазон на дебита на въздушния поток за правоъгълен регулатор на въздушния поток, корпус от 

поцинкована стомана 
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Дипазон на дебита на въздушния поток за кръгъл регулатор на въздушния поток, корпус от поцинкована 

стомана 

 

Дипазон на дебита на въздушния поток за кръгъл регулатор на въздушния поток, корпус от поцинкована 

стомана 

 

Дипазон на дебита на въздушния поток за кръгъл регулатор на въздушния поток, корпус от полипропилен 
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Дипазон на дебита на въздушния поток за правоъгълен регулатор на въздушния поток, корпус от 

полипропилен 
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Мониторинг  
Контрол - Функционален дисплей за лабораторни камини, изградени в съответствие с EN 

14175-2 

Стандартът EN 14175-2 изисква непрекъснато наблюдение на работата на вентилацията на лабораторните 

камини за предупреждаване на персонала на лабораторията с визуални и звукови сигнали в случай на 

неизправност. Визуалният сигнал не може да бъде отменен. 

Функционалният дисплей е електронна система за наблюдение, която непрекъснато измерва обема на 

изведения въздух. Той осигурява звукова и визуална сигнализация, когато дебитът падне под прага, 

зададен за изведения въздух. Тъй като обменът на въздух и, ако е приложимо, технологията Secuflow се 

проверяват непрекъснато, се осигурява постоянно наблюдение на работата на вентилацията на 

лабораторната камина. 

Дисплеят се намира в направляващия профил на лабораторната камина. Аларми, като напр. за недостиг 

на въздух, се обозначават с червен цвят, а предупреждения, напр. надвишаване на максималното 

отваряне на работната врата, се обозначават с оранжев цвят. Звуковата аларма може да бъде 

деактивирана чрез натискане на превключвателя. Включването/ изключването на функционалния дисплей 

от потребителя може да бъде активирано като опция. 

Измерване на въздушния поток, функционален дисплей 

Колекторът на екстракта на лабораторната камина се използва за генериране на сигнала за налягане. 

Измерването представлява измерване на диференциалното налягане. Функционалният дисплей работи 

независимо от колебанията на налягането в помещението и независимо от отварянето на вратата. 

При работа през нощта може да се наблюдава втори въздушен обем. 

 

 

Панел за управление с функционален дисплей 

- Осветление включено/ изключено 
 
 
- Визуална и звукова аларма 
 
 
- Не е зает 
 
 
- Дисплей за работа през нощта 
 
 
- Функционално наблюдение включено/ изключено 
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1. Дисплей и устройство за управление 

2. Потенциометър за позицията на вратата 

3. Колектор на екстракта с измерване на диференциалното налягане   

4. Централен блок за управление, функционален дисплей 
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Измерване на диференциално налягане, 

функционален дисплей 

1. Колектор на екстракта, предлага се с 2 дизайна: 

диаметър от 250 mm и диаметър от 315 mm 

2. Датчик за налягане 

 

Диаметър на измервателната тръба от 250 mm 

за лабораторна камина със скрубер и лабораторна 

камина с филтър 

 
 

 

 

 

 

Технически данни 

Мониторинг  Функционален дисплей 

Захранване  230 V 

Изходи Изход на алармата 

Работно съобщение 

Ключ за осветление 

Входове  Включено 

Изключено 

Потвърждение на звукова аларма 

Работа през нощта  

Диаметър [mm] 250, 315 

Свързване на системата  Аналогов вход/ изход, Modbus 
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Контролер на вратата 

Ако операторът премести леко вратата, движението на отваряне или затваряне на вратата ще бъде 

поддържано и продължено от мотор. 

Електрониката на вратата затваря вратата на лабораторната камина с помощта на мотор, когато 

лабораторната камина не се използва. Зоната пред лабораторната камина се следи от детектор за 

движение. Ако в рамките на определен период от време не бъде засечено движение пред лабораторната 

камина, вратата се затваря. Фотоелектрическата бариера, интегрирана в долния ръб на вратата, се 

използва за откриване на препятствия по пътя на вратата, като в този случай процесът на затваряне на 

вратата се преустановява. 

Използването на контролер на вратата означава, че изискването, заложено в TRGS 526 за затваряне на 

лабораторните камини, когато те не се използват в момента, на практика се прилага автоматично.  

Забавянето на затварянето на вратата след активиране на датчиците може да бъде настроено за между 

тридесет секунди и петнадесет минути. 

Технически данни, контролер на вратата 

Затварящо устройство Контролер на вратата 

Захранване  24 V DC 

Номинален капацитет 48 VA 

Входове  Отворено  

Затворено   

 

В комбинация с контролер на въздушен поток, контролерът на вратата може да бъде свързан и към 

директно цифрово управление / GLT. 

Компоненти: 

1) Управляван от процесор централен блок за управление 

2) Задвижващ мотор (затваря и отваря вратата) 

3) Фотоелектрическата бариера, интегрирана в рамката на вратата, служи за откриване на препятствия 

по пътя на вратата, когато вратата автоматично се затваря 

4) Детекторът за движение спира вратата при работа пред нея  
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8. Измерения 

 

ИЗМЕРЕНИЯ (DIMENTIONS) ОТ WALDNER  

КОМПЛЕКСНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ  

 

ИЗМЕРЕНИЯ (DIMENTIONS) ви предоставя техническата инфраструктура, от която се 
нуждаете, за да преобразувате бързо помещенията. Това ви дава гъвкавостта днес да 
ползвате помещенията по един начин, а утре по друг. Бързо, функционално,финансово изгодно 
и естетично.  

Можете да получите всичко от един източник: иновативна технология, отлично продуктово 
качество, безопасност на труда, огромно удобство за потребителя, ергономичност, 
устойчивост, изкусителна естетика и фактор за удобство. 

 

 

    www.waldner-dimensions.com  

http://www.waldner-dimensions.com/
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9. Аксесоари 

 

Проектирали сме полезни аксесоари, които да обзаведат в индивидуален стил определени 

области от работната ви среда според изискванията за нашата система лабораторни мебели 

SCALA.  

Съгласуваността, гъвкавостта и изтънчения дизайн на тяхната система правят подвижите 

плъзгащи елементи Sekretär, Assistent и Protector пестящи пространство и изключително 

полезни помощници на работното място.  

С удоволствие ще ви покажем много повече аксесоари, които са перфектно адаптирани към 

нашата система. 

 

Направете своя избор. Пълният набор оригинални аксесоари на Waldner може да бъде 

намерен в нашия специален каталог, който е достъпен в Интернет на www.waldner-lab.com. 

Ще се радваме да ви изпратим също и хартиен екземпляр. 
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10. Обща информация 

 

Иновативните ни разработки са ни направили лидер на пазара за лабораторно оборудване.  

Продуктите ни са задали стандарт за лабораторните работни места по цял свят. 

Знаем какво очакват клиентите ни и се усъвършенстваме постоянно.  

Запазваме си правото да правим технически промени по отношение на допълнителното 

развитие.  

Илюстрациите, чертежите и текстовото съдържание са със защитени авторски права. 

Предпечат, дори на извадки, само с изрично одобрение от  

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG. 
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Цветове 

 
 

По отношение на 
дизайна и цветовете, 
ние сме заложили на 
балансиран външен вид 
със съвместимост в 
приложението за 
оптимална ориентация 
в средата, в която 
потребителя прекарва 
много часове 
ежедневно. 
Благодарение на което 
лабораториите може да 
бъдат проектирани 
специално за приятни 
безкрайни часове 
работа. 

   

Чисто бяло 
RAL 9010 
Подобно на NCS S 0602 
G91Y 
 Шкафове за съхранение 
 Вътрешно работно 

пространство 
 По избор 
 Метални части 
 Рамки за плотове 
 Предна част на камина 

Орех 
 
 
 Sekretär, 
Assistent, 
Protector 
 По избор за 
открояване на 
предната част 
на шкафовете 

 

Светло сиво 
NCS S 3005 R80B 
 
Подобно на RAL 7040 
 Метални части, 
сервизни модули 
 Рамки за плотове, 
работни плотове 
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Антрацит 
металик ефект 
Подобен на 
NCS S 5502 R 
 Предна част 

на камина 

Стъкло 
NCS S 1010 G10Y 
 
 работни 

плотове 
лакирани 

Тъмно сиво 
NCS S 7502 B 
Подобно на RAL 
7015 
 Цокъл на 

шкафове за 
съхранение 

Неръждаема 
стомана 
 
 
 Дръжки 
  Работни плотове 
 Мивки 

Пиктограми 
CMYK 0/16/65/0 
 Откроява 

всички 
маркировки за 
опасни стоки 
и специални 
отделения за 
съхранение 
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Планиране на лабораторията 

 

Услугите ни съвсем не се свеждат само до самото производство на лабораторни мебели. 

Благодарение на дългогодишния ни опит в проектирането, сме придобили основни 

компетенции в сферата на планирането. Ние не само оборудваме вашата лаборатория, но при 

поискване също ще поемем и планирането и координацията на всички свързани търговски 

дейности.  

 

Започване на планирането 

Планирането на оборудването определя с двуизмерна яснота оползотворяването на 

пространството, изискванията и съществуващите характеристики, връзки, измерения на 

площта, интерфейси и друга информация. 

 

Ясна представа при ползване на допълнително измерение 

Ще добиете ясна представа за лабораторията посредством 3D чертежите. После ще изгладим 

детайлите заедно с вас. 

В следващия етап на презентацията вашата лаборатория ще бъде почти „достъпна“ в цвят и с 

ясно отличаваща се дълбочина на представената презентация. Ще можете да видите своята 

лаборатория от всички ъгли.  

Като логичен завършек на прецизната ни работа по планиране и проектиране, лабораторията 

ще бъде инсталирана във вашата сграда – разбира се с обичайното за Waldner качество и в 

зададения срок.  
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Награди 
Разработваме лабораторни 
мебели от повече от 60 години. 
През този дълъг период от 
време сме оказали значително 
въздействие върху 
лабораториите като работно 
място благодарение на нашите 
иновации. 

Поради вниманието ни към 
детайлите по време на 
разработването и 
производството, ние 
разполагаме с впечатляващ 
опит в разработването, 
производството, планирането, 
инсталирането и обслужването. 

Множеството патенти, марки, 
патенти за образци и 
регистрирани образци ясно 
показват иновационната ни мощ. 
Като пазарен лидер ние ще 
продължим да правим всичко, за 
да впечатлим клиентите си с 
нови и иновативни идеи 

. 
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Качеството в точност до детайла се 
определя не само от претенциите ни по 
отношение на това, което правим. 
Ние сме първият германски производител на 
лабораторно оборудване, сертифициран по 
стандарт за качество ISO 9001. 
ISO 9001 ви гарантира, че ще получите 
продукти с най-високо качество и 
професионална подкрепа от фазата на 
планирате до тази на обслужване. Разбира 
се този аспект включва също набавяне, 
разработване, технически зони, 
производство и инсталиране. 
Вътрешнофирмени проверки на качеството 
и редовно обучение гарантират точно 
спазване на високите критерии по ISO 9001. 
Продуктите за система лабораторни мебели 
SCALA са тествани от TÜV Product Service 
GmbH въз основа на всички приложими 
стандарти и правила в съответствие с 
германския закон за безопасност на 
оборудването и имат маркировка GS 
(проверена сигурност).  
Тези сертификати за изпитване се 
присъждат само, ако производственият 
процес е под постоянно наблюдение. Ние 
сме поели ангажимент да наблюдаваме 
производството по няколко начина: всички 
материали, компоненти и отделни части, 
използвани в нашия завод са постоянно 
тествани, в някои случаи също и във външни 
изпитвателни институти.  
Waldner Laboreinrichtungen имат сертификат 
за екологична безопасност. Нашата активна 
система за управление на околната среда 
отговаря на директивите на EN ISO 14001. 
За нас всички аспекти са от значение: От 
използваните материали до енергийната 
ефективност в производствения процес, ние 
се стремим да осигурим безопасност на 
околната среда. Възобновимият ресурс 
“дърва” например се доставя изключително 
от регионални дистрибутори, нашите 
прахови покрития не съдържат 
разтворители, дървеният материал, оставащ 
при производствения процес покрива 85% от 
нуждите ни от отопление, всички работници 
постоянно биват обучавани по проблемите 
на екологията, а съответствието по EN ISO 
14001 е редовно тествано от TÜV SÜD. 
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Инсталация, интерфейси, механично и електрическо обслужване 
 

 За вода и технически газове трябва да бъдат 
предоставени на място изключващи клапани 
с вътрешна резба 1/2'‘съгласно EN ISO 228-
1:2003-05 

 За чисти газове трябва да бъдат 
предоставени на място изключващи клапани 
с 10 мм стягащи пръстени  

 За връзки за отпадъчни води на място 
трябва да бъде предоставен 56 мм конектор  

 Електрическа захранваща тръба в 
съответствие с DIN VDE 0100-430. 

 Тип кабел/тръба със съединяване на място 
при споразумение с Waldner. 

 Waldner ще обозначи трансферните точки за 
търговските дейности на място за всеки 
проект в съответните чертежи 
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