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CABINE DE FLUXO LAMINAR
Mini Fluxos FLH-K E FLV-K: que são projetados para manipulação de
materiais não contaminados, e devido as suas pequenas dimensões estes
modelos são indicados para utilização em ambientes com espaços
reduzidos. Estes modelos são utilizados em laboratórios de análises
microbiológicas e clínicas, pesquisas, farmácias de manipulação, testes de
esterilidade, etc.
Fluxos Horizontais da série FLH-KE, são também indicados para materiais
não contaminados, mas são fabricados em 04 opções de tamanhos.
Cabina de Amostragem e Pesagem: são projetadas para a proteção de
matérias-primas em pó nas áreas de amostragem e pesagem, assim como
a proteção de operadores quanto à inalação, nas indústrias farmacêuticas,
cosméticas, química fina, etc.
O catálogo mostra também detalhes sobre os Fluxos Laminares Modulados
e dos Insufladores de ar Estéril.
A cabine de Segurança Biológica TROX, da série TLF é a única, do
mercado brasileiro, a estar em conformidade com a Norma NSF 49 - Anexo
F passando, assim, nos diversos testes de estanqueidade, incluindo o de
bolha com gabinete pressurizado a 500 Pa.
Este fator, por si só, já dá à Cabine de Segurança Biológica da TROX total
superioridade sobre os demais. Mas ela oferece muito mais:
Opções nas Classes II A1, A2 e B2;
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