Stinkskabe
El installationer I Belysning I Trompetstruds

›

Gå tilbage til stinkskabsoversigt

El-installationer
EL
Stikkontakter er som standard placeret i betjeningspanelet.
Der benyttes IP44 som standard.

STANDARD

OPTION

Enkelt stik

Dobbelt stik

1 stik og kontakt

2 stik og kontakt

Enkelt kontakt

CEE 230V

3 stik og kontakt

4 stik og kontakt

5 stik og kontakt

CEE 400 V
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Installationer
BELYSNING
LED belysningen er placeret i stinkskabets top. Lyset reflekteres i opal glaset, som er placeret direkte under LED lyset.
De to alu-profiler som LED belysningen er placeret i,
er vinklet for optimal udnyttelse af lyskilden, unden at
blændingstallet (UGR) påvirkes, grundet en yderligere opal
glasplade. Lyset kan tilgås fra stinkskabets både kabine og
bag dækplader ved service.

�

4000 K

�

Lysstyrke: Minimum 1800 lm pr. meter
(lysstyrke ~ 1600 lm svarer til en 100W pære)

�

Minimum <RA90

�

22 W pr meter

�

40V AC/24 VAC styreboks

Placering af lysarmatur

LED sikrer et ensartet lys i hele printets længde.
LED belysningens levetid er afhængig af muligheden
for varmebortskaffelse af diodernes egenproducerede
energi.
Labflex benytter et princip, hvor hele LED belysningen er
fastgjort på et varmebortledende underlag, dette giver
en markant længere levetid, sammenlignet med brug af
klæbende opsætning, som reagere med varmen over tid.

Lysarmatur med 2 lag opalglas.

Trompetstuds
Trompetstudsens form er designet med en blød overgang fra stinkskabskabinens top til ventilationsrørføringen.
Denne bløde overgang minimerer støj og sikre optimal luftskifte, da luftens flow forbliver uafbrudt.
Der vælges studs iht. den type stinkskab der er valgt.
Trompetstuds, Ø250 mm, polypropylene (PP) (for 900, 1200, 1500 og 2400 mm stinkskab).
Trompetstuds, Ø315 mm, stål (for 1800 mm stinkskab).
STANDARD

OPTION

Polypropylene (PP)

Stål
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labflex.dk

Labflex er en af Europas største leverandører af innovative og kundetilpassede inventarløsninger til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren.
I samarbejde med entreprenører, arkitekter og ingeniører skabes fremtidssikrede laboratorier – fra procesopstart til levering af færdig indretning.
For yderligere information: www.labflex.dk
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