
• Ergonomisch design

• Lage ecologische voetafdruk

• Filtertechnologie  (11 cm dik HEPA-filter)

• Certificering EN12469 & DIN 12980

• Online configurator
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LABOGENE - IN HET KORT 
In 2005 is er vanuit medewerkers van een Deense producent van flowkasten het bedrijf ScanLaf ontstaan.  Door 
de expertise van deze medewerkers zijn de productlijnen Scanlaf, ScanVac en ScanCool ontstaan. Vervolgens is 
in 2009 LaboGene ontstaan als zusterbedrijf om de internationale positie te versterken en voor het verder ontwik-
kelen van de productlijnen. In 2013 zijn ScanLaf en LaboGene samengevoegd tot één bedrijf en is men verder 
gegaan onder de naam LaboGene. In 2018 is LaboGene overgenomen door Gene Company Ltd., een van de 
oudste distributeurs van LaboGene in Hongkong. LaboGene is nog steeds gevestigd in Denemarken waar alle 
productlijnen worden gefabriceerd. 

LaboGene heeft als missie een positieve bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek door apparatuur te 
leveren met een innovatief ontwerp, degelijke constructie en betrouwbare prestaties. Energiebesparing en milieu-
vriendelijkheid staan hoog in het vaandel van LaboGene. 

In 2014 heeft Hettich Benelux het productenpakket van LaboGene in haar productportfolio opgenomen.  Door 
deze samenwerking zijn er naast de standaard oplossing ook diverse maatwerk oplossingen mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld verstelbaar onderstel met meerdere hoogte instellingen en kraandoorvoer op verschillende plaatsen 
in de kast. 

Hettich Benelux biedt service en validatie aan voor de flowkasten van LaboGene. Voor een objectieve validatie is 
ervoor gekozen, een externe partij in te schakelen. Service wordt uitgevoerd door de service technici van Hettich 
Benelux. Alle service technici zijn uitvoerig getraind door LaboGene en beschikken over de vereiste kennis en 
ervaring. 

Alle biologische veiligheidskasten van LaboGene voldoen aan EN 12469 (en DIN 12980 voor de drie filter biologi-
sche veiligheidskasten), EN 61010-1, EN 61000-6 en EN 11201. LaboGene biedt een op maat gemaakt pro-
gramma van down flow-modules en luchtdouches voor toepassingen in industriële, laboratorium- en biologische 
ondersteuningsunits. Onderstaand een overzicht van de verschillende flowpatronen.
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LaboGene produceert biologische veiligheidskasten in klasse 1, klasse 2 en klasse 2B2 en  steriele laminaire 
flowkasten, waarbij de lucht standaard wordt gefilterd door een HEPA filter H14 of optioneel een ULPA U15.  
 

Klasse 1 biologische veiligheidskasten
• Atlas - Een compacte biologische veiligheidskast (tafelmodel) met optimale bescherming voor de persoon 

en de omgeving. De geringe voetafdruk maakt de Atlas overal plaatsbaar in uw laboratorium. 
• Jupiter - Deze biologische veiligheidskasten bieden optimale prestaties en bescherming voor zowel de 

persoon als de omgeving. 
• De Atlas en Jupiter zijn beiden zeer geschikt voor het veilig werken met chemicaliën en poeders.  

 

Klasse 2 biologische veiligheidskasten
• Mars - De Mars serie heeft alle voordelen van de nieuwste energie-efficiënte ventilatoren waardoor de 

luchtstromen optimaal zijn. Dit draagt bij aan een lager energieverbruik en vermindering van het geluidsni-
veau. De Mars biedt de beste bescherming voor de persoon, het product en de omgeving.

• Mars Pro - De Mars Pro serie beschikt, in tegenstelling tot de Mars serie, over een driefiltersysteem dat 
hierdoor een extra bescherming biedt voor de persoon, het product en de omgeving.  

• Sirius - Ondanks de compacte vorm biedt de Sirius zeer goede bescherming en is door het formaat overal 
in uw laboratorium plaatsbaar.

• Minerva - De Minerva biedt ultieme bescherming voor gevaarlijke stoffen in gevarengroep 1, 2 en 3. De 
Minerva is de beste keuze wanneer volledige insluiting en bescherming vereist is. 
 

Klasse 2 B2 biologische veiligheidskasten
• Mars B2 - De Mars B2 serie lijkt in veel opzichten op de standaard Mars serie echter met het verschil dat de 

Mars kast een recirculatie van 70% en een uitstroom van 30% heeft terwijl de Mars B2 een 100% uitstroom 
heeft. 

• Orion - Ideaal voor hetzelfde werk als met de Mars B2 maar uitgerust met een veilig voorfiltersysteem, waar-
door de kast zeer geschikt is voor het werken met dieren en dierenkooien.  

 
Steriele flowkasten
• Fortuna Clean Bench - Deze serie bestaat uit verticiale steriele laminaire flowkasten die de nieuwste 

laminaire luchtstromingstechnologie met gelijkstroom ventilatoren toepast. Door de luchtstroom in de kast 
ontstaat een steriele werkomgeving voor bescherming van uw product of apparatuur. 

• Titan / Titan PCR - Deze compacte serie is de ideale keuze wanneer volledige beveiliging, steriliteit en 
gebruiksgemak zijn vereist. Door zijn formaat is deze eenvoudig te plaatsen in een laboratorium waar onder 
steriele lucht gewerkt wordt.
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KLASSE 1 VEILIGHEIDSKASTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste specificaties van de Atlas en Jupiter in diverse uitvoeringen.

Omschrijving Atlas Pro
& Duct

J900 J1200 J1500 J1800

Geluidsniveau (fabrieksinstelling) dB(A) 46 ≤ 53 ≤ 53 ≤ 54 ≤ 54

Instromende lucht m/s -- 0,7 - 1,0 0,7 - 1,0 0,7 - 1,0 0,7 - 1,0

Afvoer, luchthoeveelheid m3/h 300 455 605 756 910

Lichtsterkte (TL of led) Lux 700 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000

Stroomverbruik excl. wandcontactdozen (led) Watt 48 150 170 200 225

Raam opening (hoogte) mm 573x400 standaard fabrieksinstelling 200; optioneel 0 - 300

Filter uitvoering volgens EN 1822 HEPA, minimaal klasse H14

Werkblad (en lekbak bij Jupiter) Roestvast staal ANSI 304, optioneel ANSI 316

Ruit voorzijde mm Polycarbo-
naat

6 mm gelaagd veiligheidsglas, optioneel: anti-reflexi glas

Materiaal en kleur cabinet en achterwand gepoedercoat staal /RAL 9016, andere kleuren beschikbaar

Netspanning V/Hz 220-240/50-60; andere netspanningen mogelijk

Buitenmaten zonder standaard onderstel (d x b x h) mm 340 x 627 x 990 798 x 1010 x 
1326

798 x 1310 x 
1326

798 x 1610 x 
1326

798 x 1910 x 
1326

Werkblad hoogte met standaard onderstel (3 varianten) mm -- 750 - 950 750 - 950 750 - 950 750 - 950

Werkhoogte met elektrisch verstelbaar onderstel mm -- 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050

Werkruimte ( d x b x h) mm 285x573x535 480x900x700 480x1200x700 480x1505x700 480x1810x700

Netto gewicht kg 35 / 25 225 250 275 300
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KLASSE 1 VEILIGHEIDSKASTEN

De Atlas serie bestaat uit twee compacte individuele werkstations (Atlas Pro & Atlas Duct) ontworpen met de 
nieuwste laminatortechnologie. De kasten beschikken over HEPA filtratie en zijn door het ontwerp energiezuinig.
Door de HEPA filtratie bieden deze kasten optimale bescherming voor persoon en omgeving. Door de compacte 
behuizing en het lichte gewicht zijn deze kasten eenvoudig in het laboratorium te plaatsen. 

De bescherming van de persoon wordt gegarandeerd doordat de luchtstroom via de voorste opening de kast 
binnenkomt en via de ingebouwde afzuigventilator door het HEPA-filter wordt geleid waarna deze de kast verlaat 
via de bovenkant. 

De Atlas Pro heeft de mogelijkheid van een koolstoffilter voor het afvangen van dampen. Deze wordt bovenop de 
kast geplaatst.

De Jupiter & Atlas serie zijn geschikt voor algemeen micriobiologisch onderzoek en het werken met middelen 
waarbij er behoefte is aan insluiting maar niet aan product bescherming. De kasten kunnen gebruikt worden voor 
extractie van onder andere organische verbindingen, zwevende deeltjes, poeders en zouten. 

De Jupiter is een serie verticale luchtcirculatiekasten met schone lucht, waarin de nieuwste laminatortechno-
logie en energiebesparende ontwerpen zijn verwerkt. Het brede scala aan verschillende modellen en opties 
bieden allemaal optimale prestaties en bescherming voor zowel persoon als de omgeving.

Met de Jupiter worden persoon en omgeving beschermd tegen het werken met poeders en/of chemicaliën 
door de luchtfiltratie. De lucht komt de kast binnen via de voorste opening die door een ingebouwde uitlaat-
ventilator, HEPA en/of koolstoffilter gaat en vervolgens de kast verlaat aan de bovenkant. In tegenstelling tot 
conventionele zuurkasten, beschermt het HEPA-filter in de kast het milieu door de lucht te filteren voordat 
deze uitgeblazen wordt.  

Het is mogelijk om de kast recirculerend te plaatsen of met een luchtafvoer. Daarnaast biedt de Jupiter nog 
vele opties zoals diverse gasaansluitingen. De Jupiter is verkrijgbaar in vier verschillende breedtematen nl. 900 
mm, 1200 mm, 1500 mm of 1800 mm.
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Omschrijving M900 M1200 M1500 M1800
Geluidsniveau (fabrieksinstelling) dB(A) ≤ 45 ≤ 47 ≤ 49 ≤ 52

Geluidsniveau (eco-modus) dB(A) ≤ 36 ≤ 37 ≤ 37 ≤ 39

Verticale laminaire luchtstroom m/s 0,28 ± 0,01 0,28±0,01 0,28±0,01 0,28±0,01

Instromende lucht m/s 0,45 0,45 0,45 0,45

Afvoer, luchthoeveelheid m3/h 292 389 486 583

Lichtsterkte (TL of led) Lux > 1000 > 2000 > 2000 > 2000

Stroomverbruik excl. wandcontactdozen (led) VA/Watt 57/52 100/92 123/113 142/131

Stroomverbruik in eco modus (led) VA/Watt 30/25 37/30 49/40 61/50

Raam opening (hoogte) mm standaard fabrieksinstelling 200; optioneel 0 - 300

Filter uitvoering volgens EN 1822-1 2-filter systeem, HEPA, minimaal klasse H14

Werkblad en lekbak Roestvast staal ANSI 304, optioneel ANSI 316

Ruit voorzijde mm 6 mm gelaagd veiligheidsglas, optioneel: anti-reflexi glas

Materiaal en kleur cabinet en achterwand gepoedercoat staal /RAL 9016, andere kleuren beschikbaar

Netspanning V/Hz 220-240/50-60; andere netspanningen mogelijk

Buitenmaten met standaard onderstel (d x b x h) mm 797x 1004 x 2033 797x 1304 x 2033 797x 1609 x 2033 797x 1914 x 2033

Werkblad hoogte met standaard onderstel (3 varianten) mm 750 - 950 750 - 950 750 - 950 750 - 950

Buitenmaten elektrisch verstelbaar onderstel (d x b x h) mm 797 x 1004 x 
2025/2325

797 x 1304 x 
2025/2325

797 x 1609 x 
2025/2325

797 x 1914 x 
2025/2325

Werkhoogte met elektrisch verstelbaar onderstel mm 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050

Werkruimte ( d x b x h) mm 480x900x700 480x1200x700 480x1500x700 480x1800x700

Netto gewicht kg 157 192 227 262

Transportvolume m3 ± 2,2 ± 2,9 ± 3,2 ± 4,1

KLASSE 2 VEILIGHEIDSKASTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste specificaties van de Mars in diverse uitvoeringen.

De LaboGene Mars serie is zeer geschikt voor het werken met microbiologi-
sche monsters, weefselkweek, virus kweek, niet pathogene manipulaties, IVF, 
onderzoek en bemonsteringprocedures. 

De luchtstroom komt de werkruimte van de biologische veiligheidskast bin-
nen via de voorste opening en gaat verder onder het werkblad en vervolgens 
omhoog via de tussenruimte. 70% van de lucht wordt gerecirculeerd door het 
HEPA filter en de overige 30% wordt uitgeblazen via het uitlaat HEPA filter.  De 
Mars serie biedt bescherming aan persoon, product en omgeving. 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met een breed scala aan standaard en maatwerk 
opties. 
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KLASSE 2 VEILIGHEIDSKASTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste specificaties van de Mars Pro in diverse uitvoeringen.

Omschrijving MP900 MP1200 MP1500 MP1800
Geluidsniveau (fabrieksinstelling) dB(A) ≤ 47 ≤ 49 ≤ 51 ≤ 53

Geluidsniveau (eco-modus) dB(A) ≤ 37 ≤ 38 ≤ 38 ≤ 40

Verticale laminaire luchtstroom m/s 0,28 ± 0,01 0,28±0,01 0,28±0,01 0,28±0,01

Instromende lucht m/s 0,45 0,45 0,45 0,45

Afvoer, luchthoeveelheid m3/h 292 389 486 583

Lichtsterkte (TL of led) Lux > 1000 > 2000 > 2000 > 2000

Stroomverbruik excl. wandcontactdozen (led) VA/Watt 72/66 133/122 199/183 235/216

Stroomverbruik in eco modus (led) VA/Watt 30/25 43/35 61/50 73/60

Raam opening (hoogte) mm standaard fabrieksinstelling 200; optioneel 0 - 300

Filter uitvoering volgens EN 1822-1 3-filter systeem, HEPA, minimaal klasse U17

Werkblad en lekbak Roestvast staal ANSI 304, optioneel ANSI 316

Ruit voorzijde mm 6 mm gelaagd veiligheidsglas, optioneel: anti-reflexi glas

Materiaal en kleur cabinet en achterwand gepoedercoat staal /RAL 9016, andere kleuren beschikbaar

Netspanning V/Hz 220-240/50-60; andere netspanningen mogelijk

Buitenmaten met standaard onderstel (d x b x h) mm 797x 1004 x 2033 797x 1304 x 2033 797x 1609 x 2033 797x 1914 x 2033

Werkblad hoogte met standaard onderstel (3 varianten) mm 750 - 950 750 - 950 750 - 950 750 - 950

Buitenmaten elektrisch verstelbaar onderstel (d x b x h) mm 797 x 1114 x 
2025/2325

797 x 1414 x 
2025/2325

797 x 1719 x 
2025/2325

797 x 2024x 
2025/2325

Werkhoogte met elektrisch verstelbaar onderstel mm 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050

Werkruimte ( d x b x h) mm 480x900x700 480x1200x700 480x1500x700 480x1800x700

Netto gewicht kg 296 308 320 332

Transportvolume m3 ± 2,2 ± 3,0 ± 3,2 ± 4,1

De LaboGene Mars Pro serie is geschikt voor het werken met gevaarlijke 
materialen zoals cytostatica en categorie 3 pathogenen. 

De serie heeft een drievoudig filter voor het elimineren van eventuele kruis 
besmettingen. De ingaande lucht gaat door een HEPA filter waarna 70% van 
de lucht wordt gerecirculeerd door het verticale laminaire HEPA filter, de overi-
ge 30% wordt uitgeblazen via het uitlaat HEPA filter. De Mars Pro serie biedt 
bescherming aan persoon, product en omgeving. 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met een breed scala aan standaard en maat-
werk opties. 
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KLASSE 2 VEILIGHEIDSKASTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste specificaties van de Sirius en Minerva in diverse uitvoeringen.

Omschrijving Sirius 
met 200 mm 
werkopening

Sirius
met armsgaten

Minerva
Pro 1200

Geluidsniveau (EN 11201) dB(A) 54 54 < 49

Verticale laminaire luchtstroom m/s 0,4 0,4 0,25-0,5 ±20%

Afvoer, luchthoeveelheid m3/h 200 100 150-200 ±20%

Lichtsterkte (TL of led) Lux 700 700 > 1000

Stroomverbruik Amps 0,2 0,2 0,6

HEPA filters EN 1822 H-14 99.995% MPPS ja ja ja

Carbon filter optioneel optioneel optioneel

Ruit Polycarbonaat 6mm veiligheidsglas

Werkblad Roestvast staal ANSI 304

Materiaal cabinet gepoedercoat staal

Netspanning V/Hz 220-240/50-60; andere netspanningen mogelijk

Zekeringen A 10

Werk opening (d x h) mm 670 x 665 2x 250 armsgaten 2x 200 armsgaten

Werkruimte ( d x b x h) mm 457 x 687 x 665 457 x 687 x 665 480 x 1200 x 700

Buitenmaten (d x b x h) mm 600 x 690 x 1365 600 x 690 x 1365 875 x 1365 x 1999

Afmetingen luchtsluis (d x b x h) mm 570 x 645 x 300

Netto gewicht kg 100 100 375

De LaboGene Sirius serie is de kleine uitvoering van de Mars met dezelfde 
eigenschappen echter compacter en ook leverbaar met 2 armsgaten. 

De luchtstroom komt de werkruimte van de biologische veiligheidskast binnen 
via de voorste opening en gaat verder onder het werkblad en vervolgens 
omhoog via de tussenruimte. 70% van de lucht wordt gerecirculeerd door het 
HEPA filter en de overige 30% wordt uitgeblazen via het uitlaat HEPA filter.  De 
Sirius serie biedt eveneens bescherming aan persoon, product en omgeving.  

De Minerva is een ergonomisch gebouwde veiligheidskast en heeft een herme-
tisch afgesloten behuizing voor wanneer totale insluiting en bescherming vereist 
en noodzakelijk is. 

Het is een volledig gesloten en aerosoldichte veiligheidskast waar gebruiker volle-
dig van het werk wordt gescheiden door een fysieke barrière bestaande uit hand-
schoenen die aan de voorkant van de kast zijn bevestigd. Een veiligheidsluik voor 
de luchtsluis bevindt zich aan de zijkant van de kamer van de veiligheidskast.
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KLASSE 2 B2 VEILIGHEIDSKASTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste specificaties van de Mars B2 en Orion  in diverse uitvoeringen.

Omschrijving MB2-1200 OR1200 OR1500 OR1800
Geluidsniveau (fabrieksinstelling) dB(A) < 57 < 55 < 56 < 57

Verticale laminaire luchtstroom m/s ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28 ≥ 0,28

Afvoer, luchthoeveelheid +/- 20% m3/h 1100 1100 1300 1500

Lichtsterkte (TL of led) Lux > 1000 > 1000 > 1000 > 1000

Stroomverbruik excl. wandcontactdozen Watt 170 300 350 225

Stroomverbruik excl. wandcontactdozen (led) Watt 120 250 300 175

Energiebesparing (eco modus) ja ja ja ja

Raam opening (hoogte) mm standaard fabrieksinstelling 200; optioneel 0 - 300

Filter uitvoering volgens EN 1822 99,999% effectief tegen 0,3 µm deeltjes H-14, 99,995% in MPPS

Werkblad en lekbak Roestvast staal ANSI 304

Ruit voorzijde mm 6 mm gelaagd veiligheidsglas

Materiaal en kleur cabinet en achterwand gepoedercoat staal /RAL 9016

Netspanning V/Hz 220-240/50-60 of 110-120/50-60

Buitenmaten met standaard onderstel (d x b x h) mm 797x 1304 x 2033 797x 1304 x 2033 797x 1609 x 2033 797x 1914 x 2033

Werkblad hoogte met standaard onderstel (3 varianten) mm 750 - 950 750 - 950 750 - 950 750 - 950

Buitenmaten elektrisch verstelbaar onderstel (d x b x h) mm 797 x 1304 x 
2025/2325

-- -- --

Werkhoogte met elektrisch verstelbaar onderstel mm 750 - 1050 -- -- --

Werkruimte ( d x b x h) mm 480x1200x700 480x1231x650 480x1536x650 480x1840x650

Netto gewicht kg 250 275 300 325

De LaboGene Mars B2 en Orion zijn biologische veiligheidskasten (klasse 2 B2) die 
net als de Mars bescherming bieden aan de persoon, het product en de omgeving 
echter met een 100% luchtuitlaat. De standaard Mars kasten die hebben een recircu-
latie van 70% en een uitlaat van 30%.  

Het veilige voorfiltersysteem maakt de kast ideaal voor het werken met  
dierkooien en dieren. Echter is het systeem in de Mars B2 en Orion  
verschilllend nl. het  filtersysteem bij de Orion is nóg veiliger te verwisselen. 

Zowel de Orion als de Mars B2 zijn ontwikkeld voor het werken met brandbare 
vloeistoffen, chemicaliën, zuren en organische oplosmiddelen waar normaal ge-
sproken in een standaard veiligheidskast niet mee gewerkt kan worden. 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met een breed scala aan standaard en maatwerk 
opties. 
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STERIELE KASTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste specificaties van de Titan en Fortuna in diverse uitvoeringen.

Omschrijving Titan 
Basic /
PCR

F900 F1200 F1500 F1800

Geluidsniveau (fabrieksinstelling) dB(A) 49 ≤ 45 ≤ 47 ≤ 49 ≤ 52

Geluidsniveau (eco-modus) dB(A) ≤ 42 ≤ 42 ≤ 42 ≤ 42

Verticale laminaire luchtstroom (fabrieksinstelling) m/s 0,2/0,28 0,32 0,32 0,32 0,32

Lichtsterkte (TL of led) Lux 700 > 1000 > 2000 > 2000 > 2000

Stroomverbruik excl. wandcontactdozen (led) Watt 48 52 92 113 131

Raam opening (hoogte) mm 573x400 standaard fabrieksinstelling 350; optioneel 0 -5 50

Filter uitvoering volgens EN 1822-1 1 filter systeem, HEPA, minimaal klasse H14

Werkblad Roestvast staal ANSI 304, optioneel ANSI 316

Ruit voorzijde mm Polycarbo-
naat

6 mm gelaagd veiligheidsglas, optioneel: anti-reflexi glas

Materiaal en kleur cabinet en achterwand gepoedercoat staal /RAL 9016, andere kleuren beschikbaar

Netspanning V/Hz 220-240/50-60; andere netspanningen mogelijk

Buitenmaten zonder standaard onderstel (d x b x h) mm 340 x 627 x 990 797 x 1004 x 
2033

797 x 1304 x 
2033

797 x 1609 x 
2033

797 x 1914 x 
2033

Werkblad hoogte met standaard onderstel (3 varianten) mm -- 750 - 950 750 - 950 750 - 950 750 - 950

Werkhoogte met elektrisch verstelbaar onderstel mm -- 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050 750 - 1050

Werkruimte ( d x b x h) mm 285x573x535 644x900x700 644x1200x700 644x1500x700 644x1800x700

Netto gewicht kg 25 / 25 150 161 170 210

Transportvolume m3 -- ± 2,2 ± 2,9 ± 3,2 ± 4,1
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De Titan serie bestaat uit compacte steriele kasten met de nieuwste laminatortechnologie en energiebesparende 
ontwerpen met HEPA filtratie. Door de compacte behuizing en het lichte gewicht zijn deze kasten eenvoudig in 
het laboratorium te plaatsen. 

De luchtstroom in de Titan-serie is een verticale luchtstroom die veiligheid en steriliteit biedt, waardoor het risico 
van contaminatie van uw producten wordt vermeden en kruisbesmetting tijdens het werk wordt voorkomen. 
Vanaf de bovenkant komt de lucht de steriele kast binnen via een voorfilter waarna deze door het HEPA-filter 
heen gaat om een laminaire luchtstroom te verkrijgen, die de ultieme productbescherming garandeert. Vervol-
gens verlaat de lucht de kast aan de voor- en achterzijde van het werkblad. De gelamineerde luchtstroom zorgt 
voor een schone, steriele werkomgeving met volledige bescherming voor uw producten tegen microbiologische 
inbraak of besmetting.

De Titan PCR beschikt standaard over een UV-lamp die ingesteld kan worden met een timer (incl. uitstelfunctie). 
Daarnaast heeft de Titan PCR een front plaat met interlock om de gebruiker te beschermen tegen UV licht.

Een andere serie in de steriele kasten is de Fortuna Clean Bench. Deze serie bestaat uit verticale steriele 
laminaire luchtstroomkasten, die de nieuwste laminatortechnologie en energiebesparende ontwerpen met HEPA 
filtratie bevatten. Kortom: de optimale bescherming wordt bereikt door de gelamineerde luchtstroom die zorgt 
voor een schone, steriele werkomgeving voor uw product of apparaat.

Kenmerkend voor de Fortuna Clean Bench serie is het lage geluidsniveau en energieverbruik door de toepas-
sing van de EC ventilatoren. Ook beschikt deze serie over een elektrisch bedienbare voorruit (met volledig open 
/ gesloten stand), geïntegreerd bedieningspaneel met lcd-scherm, ergonomisch ontworpen schuine voorrruit en 
vier verschillende breedtematen nl. 900 mm, 1200 mm, 1500 mm of 1800 mm. In de Fortuna Clean Bench kan 
optioneel een UV-lamp worden ingebouwd.

De Fortuna Clean Bench kan worden toegepast voor onder andere pcr, ivf, plantweefselkweek, preparatie van 
petrischalen en voor het werken met niet gevaarlijke materialen waarbij wel een schone luchtkwaliteit is vereist. 

STERIELE KASTEN
De serie steriele kasten bestaat uit de Titan, Titan PCR  en de Fortuna Clean Bench.
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KEUZES PER TYPE 
Om de juiste configuratie te maken dient per type een keuze gemaakt te worden. U kunt hierbij eventueel 
gebruik maken van de configurator op de website: configurator.labogeneapps.com/cabinets/

C: customized   CF: carbon filters    M: Mars   S: Sirius 

F: fortuna clean bench  J: Jupiter    MP: Mars Pro  T: Titan 

Standaard voor alle types: een ruit met 3 gaten.
Optioneel een ruit met 1 gat, geen gat of een gepoedercoate plaat. 

Geldt voor M, MP, F en J.

Keuze uit fluorescentie verlichting of ledverlichting

Geldt voor M en MP.

Geldt voor M, MP, F en J.

Standaard bij F en J: deelbaar werkblad
Standaard M en MP moet keuze gemaakt worden
Keuze uit een werkblad uit één geheel of opdeelbaar in 300,600, 900, 1200, 1500 en 
1800 mm. 

Geldt voor M, MP, F en J.

Keuze uit 4 onderstellen nl. vast onderstel van 750-800 mm of van 800-850 en 900-
950 of elektrisch verstelbaar onderstel van 750-1050mm
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• Wandcontactdozen: 1 of 2 per zijkant.
• Optionele uitvoering: 316 ANSI (standaard: gepoedercoat staal met 304)
• Achterwand: 304 of 316 ANSI (standaard: gepoedercoat)
• Lekbak en armsteunen: 316 ANSI (standaard ANSI 304)
• Netwerkaansluiting in achterwand
• Pre-filter
• UV-verlichting: gemonteerd aan de binnenkant voorzijde of magnetisch verplaatsbaar op achterwand
• Koolstoffilter: bepaling type aan de hand van de gebruikte stoffen. 
• LCD scherm in achterwand. 
• Diverse soorten kranen kunnen op verschillende plaatsen worden aangebracht(o.a. voor gas, water, CO2 

en N2)
• Diverse soorten luchtafvoeropties.
• Weegsteen voor analytische balans.

   

OPTIES PER TYPE 
Naast de eerdergenoemde verplichte keuzes, zijn er ook nog vrijblijvende opties. 

Kraan voor lucht Kraan voor gas Kraan voor demi water

Luchtafvoer met terugslagklep 
zijuitgang

Gewone luchtafvoer Luchtafvoer met terugslagklep 
bovenuitgang
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ANDERE PRODUCTEN
LaboGene fabriceert naast flowkasten ook onderstaande producten.

Vriesdrogers 4 - 15 liter
(ScanVac) 

De vriesdroger serie van LaboGene is een veelzijdige serie van 
vriesdrogers gebaseerd op ruime ervaring en expertise. Alle 
modellen beschikken over een condensortemperatuur naar 
keuze en diverse accessoires. Door de ingebouwde afvoer is de 
vriesdroger eenvoudig af te tappen na voltooiing van het vries-
droogproces. De serie is zeer geschikt voor onderzoek, testen 
en productie op kleine schaal. 

Vacuüm concentrators

Vriesdrogers 80 liter
(ScanVac) 

De vriesdroger serie CoolSafe Superior (ScanVac) van  
LaboGene is een veelzijdige serie van vriesdrogers gebaseerd 
op ruime ervaring en expertise. Er zijn twee modellen beschik-
baar in de CoolSafe Superior serie; Bulk of Vial. Ze beschik-
ken over een condensortemperatuur van -55°C of -95°C. De 
vriesdroger is naar wens samen te stellen met behulp van de 
configurator. De serie is zeer geschikt voor onderzoek, testen 
en productie op kleine schaal.

De LaboGene MiniVac is compact, snel en ideaal voor het  
drogen van kleinere volumes van 0,5 ml eppjes tot 50 ml buizen 
en heeft een grote reeks rotoren voor al uw monsters. Tempera-
tuur is instelbaar tussen 5°C en 80°C. 

Daarentegen is de MaxiVac geschikt voor zowel grotere als 
kleinere volumes van 200x 1,5 ml eppjes tot 4x 250 ml flessen. 
De MaxiVac biedt de veelzijdigheid van een snelle vacuümcon-
centratie van biologische- of niet biologische monstermaterialen 
in een breed scala aan oplosmiddelen, waardoor een flexibele 
verwerking van macro of micro monstervolumes mogelijk is. 
Standaard geleverd met een vriesdroger tot -110°C.
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HETTICH BENELUX - IN HET KORT 
Hettich Benelux is uw toonaangevende producent en distributeur van laboratoriumapparatuur. Naast maat-
werk leveren wij ook standaard apparatuur, die wij kunnen aanpassen aan uw applicatie dankzij onze eigen 
engineeringafdeling. Hettich Benelux heeft in de ontwikkeling van haar producten kwaliteit, betrouwbaarheid 
en gebruiksgemak hoog in het vaandel staan. 

De producten die wij fabriceren worden wereldwijd in de markt gezet onder de naam Elbanton Special Pro-
ducts of Hettich Benelux. De ontwikkelingen in de laboratoriumbranche volgen elkaar snel op en de eisen 
waaraan apparatuur moet voldoen wordt steeds strenger. Hettich Benelux innoveert haar producten om aan 
de steeds veranderende eisen te voldoen en richt zich met name op producten binnen de medische, agro, 
food, farma en life science sector. 

Naast fabrikant is Hettich Benelux ook distributeur van gerenommeerde merken op het gebied van labora-
toriumapparatuur. De merken die wij vertegenwoordigen zijn Advanced Instruments, Erlab, Gram, Helmer, 
(Andreas) Hettich, LaboGene, Liebherr, Memmert, Smeg en Systec. 

Hettich Benelux maakt deel uit van de Hettich Groep. Het zusterbedrijf Andreas Hettich GmbH, gevestigd in 
Duitsland is marktleider op het gebied van centrifuges. Andere vestigingen bevinden zich in Amerika, Fran-
krijk, Singapore en Zwitserland. Hettich Benelux is gevestigd in Geldermalsen met een eigen productiehal 
van ca. 3400 m² en showroom. 

Andreas Hettich 
GmbH & Co. KG
Duitsland

Hettich Asia 
Pacific Pte. Ltd.
Singapore

Hettich Benelux B. V. 
Nederland

Hettich AG
Zwitserland

Hettich 
Instruments LP 
USA

Hettich SÀRL
Frankrijk

…en zelfs aan boord 
van het internationale 
ruimtestation ISS

…en meer dan 100 100 partners wereldwijd.
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ANDERE PRODUCTGROEPEN:

AFZUIGSYSTEMEN
AUTOCLAVEREN & HETELUCHT STERILISATIE

CENTRIFUGES
HYPOTHERMIEKASTEN

INCUBATOREN & TOEBEHOREN
KLIMAATKASTEN & -KAMERS

KOELEN & VRIEZEN
MEDIABEREIDING

MONITORING
OLIE- & WATERBADEN

OSMOMETERS & ZUIVELANALYSE
OVENS

PLANTENGROEIKASTEN
SPOELMACHINES

STABILITEITSKASTEN
THERMOMIXERS, BLOKTHERMOSTATEN & SCHUDDERS

VACUÜM CONCENTRATORS
VRIESDROGEN

KONTAKTE
WIR FREUEN UNS AUF SIE

Hettich Benelux B.V.  |  De Aaldor 9 |  4191 PC  GELDERMALSEN |  NL
www.hettichbenelux.com  |  info@hettichbenelux.com |  + 31 88 221 99 00

LaboGene flowkasten


