
  box poskytuje ochranu zpracovávaného materiálu, např. ochrana proti  

kontaminaci při přípravě PCR směsi

      •  box neposkytuje ochranu osob, není určen pro práci s infekčním  

či jinak biohazardním materiálem 

 vertikální laminární proudění pro účinnou ochranu po celou dobu práce v boxu

      • polyuretanový předfiltr 

     • hlavní HEPA filtr, účinnost filtrace > 99,99 % pro částice 0,3 µm

     •  v souladu s normami IEST-RP-CC002.2, ISO 14644.1 tř. 3, EN1822 (H 13)

  vestavěná germicidní UV lampa pro dekontaminaci povrchů uvnitř boxu  

po skončení práce, s časovačem

 polička pod UV lampou pro účinnější sterilizaci nástrojů

 polykarbonátové čelní sklo, výklopné, s bezpečnostním spínačem UV lampy

      • výška otvoru: při práci 17,2 cm, při plném vyklopení 40 cm (čištění apod.)

 vestavené osvětlení 5000 K > 800 Lux (optimální zbarvení a intenzita)

  antimikrobiální nátěr IsoCide® na hlavním těle boxu snižuje riziko kontaminace

 uzavíratelný otvor v zadní stěně pro snadný přívod elektřiny do boxu

 rozměry vnitřní 630x538x550 mm, vnější 730x617x950 mm (ŠxHxV)

 výrobce Esco Micro Pte Ltd, Singapur

cena zahrnuje:

• hlavní tělo boxu v hodnotě 39 990 Kč bez DPH (48 388 Kč vč. DPH) 

• HEPA filtr v hodnotě 7 700 Kč bez DPH (9 317Kč vč. DPH, obj. kód 1100040)

• UV lampa v hodnotě 2 300 Kč bez DPH (2 783 Kč vč. DPH, obj. kód UV-15A)

volitelně:

•  podstavec se zabrzditelnými kolečky, výška 71 cm (pro sedící osobu):  

9 200 Kč bez DPH (11 132 Kč vč. DPH 21 %, obj. kód SPC-2A0) 

•  validace boxu po instalaci (zkušební laboratoří akreditovanou ČIA):  

4 650 Kč bez DPH (5 627 Kč vč. DPH 21 %)

•  doprava, nastěhování a instalace dle ceníku servisních služeb

Laminární PCR box
pod 50 tisíc

Cena 49 990 Kč bez DPH
(60 488 Kč vč. DPH 21 %, obj. kód SCR-2A1) 
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