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PRACOVNÍ A SKLADOVACÍ STANICE S FILTRACÍ - PMSF 
 
 
 
 
 
 
Vozík s bezpečnostní skříní je napojen na bezodtahovou digestoř. Díky 
ní je bezpečnostní skříň odsávána (přípojná sada KRPMSF), výpary 
z bezpečnostní skříně jsou přefiltrovány filtrem s aktivním uhlím a 
potom vypuštěny zpět do atmosféry. 
Pracovní a skladovací stanice s filtrací obsahuje: 

 

 

1. Bezodtahovou digestoř 

Testovaná a schválená nezávislou laboratoří podle normy NF X 15-211.  
V závislosti na rozměrech digestoře si zvolíte vhodnou konfiguraci – 
počet motorů, tvar vstupních otvorů… Každá konfigurace má své 
objednací číslo. 

2. Filtr s aktivním uhlím 

Filtr s aktivním uhlím musí být vybrán s ohledem na sloučeniny, se 
kterými v digestoři pracujete: 

− filtr ORG200 pro organické výpary 
− kombinovaný filtr CORG201 pro organické a korozívní výpary 
− filtr FOR200 pro formaldehydové výpary 
− filtr AMM200 pro amonné výpary 

Nabízíme i filtry pro specifické aplikace. 
Pro digestoře třídy 1 platí, že na 1 motor musíte mít 2 filtry, pro 
digestoře třídy 2 musíte mít na 1 motor 1 filtr s aktivním uhlím. Lze také 
přidat prachový HEPA filtr, pokud je to potřeba. 

3. Vybavení 

Do digestoře lze dodat různé příslušenství. 
Povinné: digestoře musí být vybaveny záchytnou vanou s pracovní 
plochou z melaminu nebo tvrzeného skla. 
Volitelné: digestoř můžete dovybavit vnějším osvětlením, v závislosti na 
modelu lze doplnit 1 nebo 2 světla. 

4. Vozík s bezpečnostní skříní 

− konstrukce z oceli 15/10 

− bílý epoxidový nátěr RAL 9010 

− automatické zavírání dveří 

− normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 
7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004) 

− 1 výškově nastavitelná police 

− 4 otočná kolečka, 2 vybavená brzdami 

− horní a dolní ventilační otvor 

− KRPMSF sada na připojení bezpečnostní skříně k digestoři 

− typ vozíku s bezpečnostní skříní je volen podle velikosti a 
typu digestoře 

 

 
Abyste měli pracovní a skladovací stanici s filtrací PMSF, musíte objednat dohromady bezodtahovou digestoř + vhodný filtr s aktivním uhlím + záchytnou vanu 
s pracovní plochou a případně volitelné vybavení + vozík s bezpečnostní skříní + sadu na připojení KRPMSF.  
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