De laminar airflow units van Interflow excelleren in het bieden van persoonsbescherming, productbescherming of
beide. Interflow heeft bijna vijftig jaar ervaring met de engineering, realisatie, validatie en het beheer van deze
producten. De laminar airflow units van Interflow worden al drie jaar op rij als best beoordeeld* op kwaliteit
en prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast zijn onze klanten enthousiast over de leveringsbetrouwbaarheid en de
service. Zij geven ook de hoogste beoordeling op commerciële en technische ondersteuning.
*Onderzoek van Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau (2018)

Isolator

Product- en persoonsbescherming
Voor uitvoering van steriliteitstesten heeft Interflow de hightech overdrukisolator, type IF/IS. De qua constructie identieke onderdrukisolator IF/IC
is een garantie voor veilig werken met actieve en niveau II-stoffen, zoals
cytostatica. Het ergonomische ontwerp biedt optimale product- en
persoonsbescherming door volledige scheiding van de isolator en de
omgevingsruimte.
• Vervaardigd van hoogwaardig HPL materiaal (romp) en rvs 304 (werkruimte)
• Standaard roestvrijstalen werkblad (rvs 316)
• Zowel in- als uitwendig geheel glad uitgevoerd
• Maatwerk oplossingen mogelijk
• Plaatsing en validatie op locatie
Veilig in gebruik
• Voldoet aan alle wet- en regelgeving; conform NEN 12469 of WHO-norm
• Inzetbaar conform ISO en GMP normering
• CE keurmerk
• Fail-safe ontwerp
• Hermetische verlijming
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Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudig te bedienen
• Het hoofdcompartiment is gemakkelijk bereikbaar door
twee comfortabele sleeves met handschoenen
• Sleeves en handschoenen eenvoudig uitwisselbaar
• Handschoenen uitwisselbaar zonder integriteit in de werkruimte te verbreken
• Moeiteloos te reinigen, filters aan de voorzijde gemakkelijk te vervangen
• Stekkerklaar
• Optimale luchtverdeling
Duurzaam
• Reductie energieverbruik tot 70% dankzij energiezuinige EC-motor
• Energiebesparende ledverlichting
• Standaard een dag- en nachtschakeling
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Meer weten over
de mogelijkheden?
Neem contact op
met onze adviseur:
Arjan van der Scheer
M +31 (0)653 54 12 05
E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Comfortabel
• Stilste in de markt
• Homogeen licht en lage warmtelast
• Ergonomisch topontwerp, in hoogte instelbaar d.m.v. elektrisch frame
• Uiterst praktisch systeem met schuifbladen
• Hoofdcompartiment met naar wens geleverde sluis aan één zijde
of aan weerszijden

