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Captair Bio – bezkanałowe komory PCR 

Kompletna ochrona w procedurach badawczych RNA/DNA 

Captair Bio to wolnostojące komory robocze zapewniające sterylne środowisko pracy 
wymagane do badań na poziomie DNA/RNA. Powietrze z laboratorium zasysane jest do filtra 
HEPA H14, który wychwytuje i zatrzymuje niepożądane substancje. Wewnątrz komory 
zachodzi laminarny pionowy przepływ powietrza, który zapobiega wniknięciu innych 
zanieczyszczeń z zewnątrz. Dodatkowo, antybakteryjna lampa UV odkaża wnętrze komory 
eliminując ryzyko krzyżowej kontaminacji próbek między kolejnymi reakcjami. Komory Captair 
Bio idealnie sprawdzają się przy przygotowywaniu próbek do reakcji w termocyrkulatorze, 
izolacji sekwencji DNA po reakcji PCR, zapłodnieniu in vitro, hodowli komórek, wytwarzaniu 
sterylnych preparatów, w biologii roślin, itp. 

Komory Captair Bio są przy tym całkowicie bezpieczne dla użytkownika. Nieoczekiwane 
otwarcie frontowej osłony powoduje automatyczne wyłączenie lampy UV. 
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Charakterystyka 

 w pełni autonomiczny system filtracji nie wymagający oddzielnych przewodów 
doprowadzania i odprowadzania powietrza 

 przestrzeń robocza o szerokości od 80cm do 1,8m zapewniająca swobodną pracę 

 blat roboczy ze stali nierdzewnej 304L lub hartowanego szkła w postaci kuwety 
z podwyższonym rantem 

 stały lub jezdny postument 

 łatwość przeniesienia w inne miejsce 

 obudowa z przezroczystego akryliku tzw. szkła syntetycznego o grubości 10mm 
chroniąca użytkownika przed szkodliwym promieniowaniem UV i β emitowanym przez 
izotopy* takie jak T(3H), 14C, 32P 

 przepusty użytkowe 

 

 

Skuteczna dekontaminacja za pomocą UV 

 lampa UV(długości fali 254 nm) odkażająca wnętrze komory i chroniąca próbki przed 
zanieczyszczeniami krzyżowymi (próbki z kolejnych reakcji nie zanieczyszczają się 
nawzajem) 

 timer regulujący pracą lampy UV – możliwość nastawy w zakresie  w zakresie od 1 do 
30 minut 

 system automatycznego wyłączania lamp w przypadku nieoczekiwanego uchylenia 
frontowej części obudowy, np. podczas odkażania przestrzeni roboczej 

 

 

Sterylne środowisko pracy  

 filtr zanieczyszczeń powietrza HEPA klasy H14 o sprawności 99,995% dla cząstek 
powyżej 0,1 mikrona (metoda MPPS zgodnie z normą EN 1822-1),  

 laminarny (niezaburzony) pionowy przepływ powietrza do komory zapobiegający 
wniknięciu zanieczyszczeń z zewnątrz, 

 możliwość wyposażenia komory w dodatkowy molekularny filtr węglowy dla ochrony 
przed szkodliwymi lotnymi związkami organicznymi obecnymi w powietrzu 
laboratorium. Filtr AS – dla oparów organicznych, BE+ dla oparów organicznych i 
kwaśnych, F dla formaldehydów, K dla oparów amoniaku. 
 
* Zastosowanie radionuklidów wymaga odrębnej oceny ryzyka. 
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Inne parametry:  

 zasilanie 230V  
 przepływ powietrza na poziomie 200-428m3/godz. (z wyjątkiem modelu 320) 
 cyfrowy panel kontrolny (z wyjątkiem modelu 320): monitorowanie przepływu, 

wyłącznik promieniowania UV, timer UV 
 możliwość doposażenia komory w akcesoria dodatkowe :  

- wstępny filtr cząstek stałych zapewniający ochronę filtrów HEPA i filtrów 
molekularnych przed kurzem  

- oświetlenie wewnętrzne –  lampa  18Watt 500Lux (IP67)  
- podstawa  statyczna lub mobilna  
- blat roboczy ze stali 304L lub szkła hartowanego  

 

 

 

Specyfikacja oferowanych  modeli 

 

Model 320 321 391 712 

Szerokość 
zewnętrzna (mm) 

825 820 1030 1770 

Głębokość 
zewnętrzna (mm) 

630 630 630 630 

Wysokość 
zewnętrzna (mm) 

647 885 945 945 

Przepływ 
powietrza 

nie dotyczy 200 m3/h 240 m3/h 428 m3/h 

Napięcie / 
Częstotliwość 

80-230 V / 50-60 Hz 

Zużycie energii 18 W 75 W 75 W 150 W 

Obudowa 
(frontowa i 
boczne) 

Obudowa przestrzeni roboczej wykonana z akryliku, tzw. syntetycznego szkła 
o grubości 10 mm zabezpieczająca przed szkodliwymi promieniami UV i beta 

(emitowanymi z izotpoó- oznaczonych jako T(3H), 14C, 32P. 
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