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Zo kan omgevingslucht schadelijk zijn voor het product  
en is de productbescherming het na te streven doel.  
Ook is het mogelijk dat een product schadelijk is voor de 
mens en is de doelstelling persoonsbescherming. Is het doel 
het scheiden van interactie tussen mens, omgeving en pro-
duct dan is de insteek persoons- en productbescherming.

Hoe het werkt...
Binnen de schone lucht zijn twee facetten niet weg te  
denken: laminar flow en filtratie. 

·  Laminar flow is een zeer gelijkmatige en gerichte lucht-
stroom, die zich met een voorgeschreven snelheid  
door een ruimte beweegt. Deze luchtstroom voert  
alle ongewenste deeltjes weg van een kritisch gebied,  
of dat nu de mens, het product of beide is.

·  Filtratie zorgt dat alle niet gewenste verontreinigingen  
– hoe klein ook – uit de lucht worden verwijderd.

Altijd de juiste oplossing
Schone lucht is essentieel voor tal van (productie)proces-
sen en beperkt zich niet tot operatiekamers of de productie 
van micro-elektronische componenten. Denk maar eens 
aan het kiemvrij vermeerderen van gewassen of het onder 

schone omstandig-
heden produceren 
van voedingsmidde-
len. Interflow heeft 
een omvangrijk  
assortiment units 
om elke vorm van 
bescherming te  
creëren. Voorop 
staat dat elke  
oplossing op  
maat is. 

Laminar flow units zorgen dat uw proces onder geconditio-
neerde omstandigheden plaatsvindt in een bescheiden 
ruimte. Dus geen onnodige investeringen in kostbare 
ruimte, een maximum aan flexibiliteit en altijd een op 
maat gesneden en kwalitatief hoogstaande oplossing.  
Het is de taak van Interflow, uw specialist in ‘contamination 
control’ om u een oplossing aan te reiken waarmee  
u voldoet aan de normen en eisen die uw proces verlangt. 
Interflow zorgt op een professionele en betrouwbare  
wijze dat uw doel wordt bereikt: schone lucht op de  
vierkante meter. 

Laminar flow:  
schone lucht op de vierkante meter
De behoefte aan een schone omgeving bij  

veel processen, voor mens en product is groot. 

Interflow is specialist in ‘contamination  

control’. Het creëren van schone omstandig

heden heeft veel verschillende doelstellingen  

en verschijningsvormen. 

Laminar Flow: Clean air by the square metre - The demand  
for a clean environment for humans and products is great 

when linked to many processes. Interflow is classed as being a ‘conta-
mination control’ expert. The creation of clean environments consists 
of various objectives and manifestations. These objectives may be the 
protection of the product, of humans or both humans and products.

Work method ...
Two aspects are indispensable when ensuring clean air: Laminar flow 
and Filtration. Laminar flow is a very constant and unidirectional air-
flow which moves within a working area at a prescribed speed. This 
air flow transports all unwanted particles away from the critical area, 
be it the area around humans, the product or both. Filtration ensures 
that all unwanted contaminants - no matter what size - are removed 
from the air.

The right solution without exception!
Clean air is essential to many (production) processes and is not limited 
to operating theatres or the production of microelectronic elements. 
Interflow has an extensive range of units and cabinets to create the  
required protection. At our company, every solution is custom-made. 
Interflow ensures the meeting of your objective, that is, clean air by  
the square metre, in a professional and reliable manner.
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Cross flow Unit IF/CF -  The Interflow cross flow unit is  
an ergonomic top design. The unit requires only very  

minimum maintenance due to its solidity and reliability. It can be 
identified by its clean appearance and optimal ease of operation. 
The unit has low operating costs due to the application of an  
energy-saving EC-motor. The heat load is also reduced to the  
minimum. The operation is based on the laminar flow technique 
principle. The airflow moves with a speed of approximately  
0.45 m/s from the back to the front through the working area and 
blows out through the front. Particles released into the working 
area are carried away from the critical areas. This creates an  
almost dust and germ-free environment. This environment 
complies with class 5 according to ISO 14644. Advantages: a  
reduction in energy consumption of up to 70%, ideal leg and head-
space, stainless steel worktop. Filters are exchanged at the front, 
both internally and externally ensuring a total smooth finish, con-
tinuous adjustment of the air speed (always works in the correct 
range), day and night switching, low noise level Manufactured 
from high-quality phenolic resin, favourable price/quality ratio.

·  Reductie energieverbruik tot 70%  

(dus minder warmtelast in de ruimte) 

·   Ergonomisch topontwerp met ideale  

been- en hoofdruimte

·  Standaard roestvaststalen werkblad 

·  Filters worden aan de voorzijde verwisseld

· Zowel in- als uitwendig geheel glad uitgevoerd 

· Continue aansturing luchtsnelheid, altijd het juiste debiet

· Standaard een dag- en nachtschakeling

· Laag geluidsniveau 

· Vervaardigd van hoogwaardig HPL materiaal

·   Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

·   Afwerking tot aan het plafond

Indien gewenst kan de Interflow cross flow unit worden 
uitgerust met o.a. zijruiten, een voorzetruit, 
bunsenbranders,elektrisch verstelbaar of vast onderstel 
(IF/OE of IF/O), gaskranen, perslucht-, vancuüm- en 
stikstofkranen, inbouw van glasparelsterilisatoren en 
haken voor infuuszakken. 

 

De Interflow cross flow unit heeft zich over een groot aantal jaren 

geëvolueerd tot een ergonomisch topontwerp. De unit heeft door 

zijn degelijkheid en betrouwbaarheid een absoluut minimum aan 

onderhoud nodig. De unit onderscheidt zich door een fris uiterlijk 

en optimaal bedieningsgemak.

De unit kenmerkt zich door een laag geluidsniveau. Door toepassing   

van een energiezuinige EC-motor heeft de unit lage exploitatiekosten.  

Tevens wordt de warmtelast tot een minimum gereduceerd. De werking  

van de unit berust op het principe van de laminar flow techniek. 

De luchtstroom beweegt zich met een snelheid van ca. 0,45 m/s van 

achter naar voren door de werkruimte en blaast vrij uit aan de voorzijde. 

Deeltjes die in de werkruimte vrijkomen, worden door de luchtstroom 

weggevoerd van het kritische gebied. Hierdoor ontstaat een stof- en 

kiemarm milieu. Deze omgeving voldoet minimaal aan klasse 5 

Omkasting

Werkblad

  
Gemelamineerd plaatmateriaal en HPL 

 

Roestvaststaal 304 met afgeronde voorzijde

Absoluutfilter
 

H14 volgens EN 1822, voorzien van speciaal 

gecoat beschermrooster 
   

Voorfilter
  

G4 volgens EN 779
Ventilator

  
Direct aangedreven met energiezuinige EC-motor,
voorzien van geprogrammeerde schakeling 

 voor gelijkblijvende luchtsnelheid

volgens NEN - EN ISO 14644-1.
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Type Uitwendige afmeting in mm Afmeting werkruimte in mm

 H B D H B D

IF/CF 61/61 1.144 640 792 616 616 547

IF/CF 61/76 1.144 792 792 616 768 547 

IF/CF 61/91 1.144 946 792 616 922 547

IF/CF 61/122 1.144 1.250 792 616 1.226 547

IF/CF 61/152 1.144 1.554 792 616 1.530 547

IF/CF 61/183 1.144 1.860 792 616 1.836 547

IF/CF 61/244 1.144 2.500 792 616 2.482 547

IF/CF 76/61 1.296 640 792 768 616 547

IF/CF 76/91 1.296 946 792 768 922 547

IF/CF 76/122 1.296 1.250 792 768 1.226 547

IF/CF 76/152 1.296 1.554 792 768 1.530 547

IF/CF 76/183 1.296 1.860 792 768 1.836 547

IF/CF 76/244 1.296 2.500 792 768 2.482 547

IF/CF 91/91 1.449 946 824,5 921 922 547

IF/CF 91/122 1.449 1.250 824,5 921 1.226 547

IF/CF 91/152 1.449 1.554 824,5 921 1.530 547

IF/CF 91/183 1.449 1.860 824,5 921 1.836 547

IF/CF 91/244 1.449 2.500 824,5 921 2.482 547

IF/CF 76/76 1.296       792 768 547      792 768
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Down Flow Unit IF/DF - The Interflow down flow 
unit features a compact build, has a very extensive 

ease of operation and is reliable. The deployment of the unit 
is very flexible. The down flow unit can be mounted above 
the production facilities but can also be placed on a frame to 
create a conditioned working area using one or more units. 
The unit has low operating costs due to the application of  
an energy-saving EC-motor.  
The heat load is also reduced to the minimum. The operati-
on is based on the laminar flow technique principle. The  
airflow flows with an approximate speed of 0.30 to 0.45 m/s 
from the unit. This creates an almost dust and germ-free  
environment. This environment complies with class 5 accor-
ding to ISO 14644. Particles that are released in the working 
area are carried away by the airflow from the critical areas. 
Advantages: a reduction in energy consumption of up to 
70%, low noise level, pre-filters can be easily exchanged, 
flexible deployment, excellent price/quality ratio, easy to  
assemble, completely supplied in phenolic resin, long life  
cycle, can be placed as a single unit or as a series of units,  
can be supplied with a stainless steel support frame,  
the HEPA filter can be replaced from the bottom.

De Interflow down flow unit kenmerkt zich door zijn ontwerp,  

grote bedieningsgemak, degelijke en betrouwbare uitvoering.  

De unit is zeer flexibel inzetbaar. Zo kunt u de down flow unit  

boven uw kritische productiegebied monteren, maar ook op een 

frame plaatsen om – met één of meerdere units – een stofarme 

werkruimte te creëren.

Door toepassing van een energiezuinige EC-motor heeft de unit  

lage exploitatiekosten. Tevens is de warmtelast tot een minimum  

gereduceerd. De werking van de unit berust op het principe van de  

laminar flow techniek. De luchtstroom stroomt met een snelheid  

van ca. 0,30 tot 0,45 m/s uit de unit. Hierdoor ontstaat een stof- en  

kiemarm milieu. Deze omgeving voldoet minimaal aan klasse 5  

volgens ISO 14644. Deeltjes die in de ruimte onder de unit vrijkomen, 

worden door de luchtstroom weggevoerd van het kritische gebied. 

Omkasting HPL (optioneel RVS)

Absoluutfilter  H14 volgens EN 1822 (voorzien van een speciaal 

gecoat beschermrooster)

Voorfilter G3 volgens EN 779

Ventilator  Direct aangedreven, voorzien van programmeer

bare schakeling voor gelijkblijvende luchtsnelheid

Wijze van montage  Hangend aan draadeinden of staalkabels aan  

plafond. Plaatsing op een standaard roestvast

stalen onderstel voorzien van afscherming van 

zachte PVC stroken, HPL of acrylaatplaat

  ·   Reductie energieverbruik tot 70%  

(dus minder warmtelast in de ruimte)

·  Laag geluidsniveau

·  Voorfilters eenvoudig verwisselbaar

·   Flexibel inzetbaar

· Uitstekende prijskwaliteitverhouding

·   Eenvoudige montage

·  Geheel in HPL uitgevoerd

·  Lange levensduur

·   Enkel of in serie te plaatsen

·   Leverbaar met roestvaststalen onderstel 

Type  Uitwendige afmeting in mm

 H B D

IF/DF 61/61 785 700 700

IF/DF 61/76 785 850 700

IF/DF 61/91 785 1.005 700

IF/DF 61/122 785 1.310 700

IF/DF 61/152 785 1.615 700

IF/DF 61/183 785 1.920 700

IF/DF 76/91 785 1.005 848

IF/DF 76/122 785 1.310 848

IF/DF 76/152 785 1.615 848

IF/DF 76/183 785 1.920 848

IF/DF 91/91 785 1.005 1.003

IF/DF 91/122 785 1.310 1.003
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Microbiologisch veiligheidskabinet IF/MVK IIA

Microbiological Safety Cabinet IF/MVK IIA - The IIA 
safety cabinet features a clever, backwards position con-

struction which creates an ergonomic working posture. It can be 
identified by its clean appearance and optimal ease of operation. 
The cabinet offers the user the guarantee that the working area 
will be dust and germ-free to the maximum and the highest pos-
sible protection against substances released in the workroom has 
been implemented. The seamless finish and the V-shaped grate 
clearly contribute to the above. The IF/MVK is certified based on 
the new EN 12469 standard. The cabinet is available with a hinged 
pane (standard) or a sliding pane (SR). The operating costs and 
the heat load are both low due to the application of an energy-
saving EC-motor. Advantages: it can be decontaminated easily 
due to its construction, the filters can be exchanged at the front 
and top sides of the cabinet, all components can be reached 
from the top and, therefore, the cabinet virtually does not have 
to be moved for maintenance and repair work, ergonomic top 
design, stainless steel internal construction without seams,  
monitoring of down and inflow speeds, ventilator functions,  
pane position and filter contamination.

M
at

er
ia

al
 

A
lg

em
en

e 
in

fo
rm

at
ie

 Het veiligheidskabinet IIA behoort tot de top van het Interflow  

laminar flow programma. Het ontwerp kenmerkt zich door een 

slimme, achteroverliggende constructie, waardoor er een ergono-

mische werkpositie is gecreëerd. De kabinetten onderscheiden  

zich door een fris uiterlijk en een optimaal bedieningsgemak.  

Dit kabinet geeft de gebruiker de garantie op een maximale stof- en 

kiemvrijheid in de werkruimte en de hoogst mogelijke bescherming 

tegen vrijkomende stoffen uit de werkruimte. De naadloze afwerking 

en het V-vormige rooster dragen hier duidelijk aan bij.

De IF/MVK is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 12469.  

Door toepassing van een energiezuinige EC-motor heeft het kabinet

lage exploitatiekosten en een lage warmtelast. Lucht treedt met een

gemiddelde snelheid van ca. 0,30 m/s uit het absoluutfilter aan de 
 bovenzijde van de werkruimte, stroomt laminair naar het werkblad en  

wordt aan de voor- en achterzijde van het werkblad afgezogen. 

Extra aangezogen omgevingslucht door het voorste rooster van het

veiligheidskabinet zorgt voor een beschermend luchtgordijn. 

Deze luchthoeveelheid wordt zodanig ingesteld, dat in de werkopening 

een ingaande luchtsnelheid van minimaal 0,40 m/s wordt gehandhaafd.

Omkasting

 

Volledig HPL

Werkruimte

 

Roestvaststaal 304

Werkblad

 

Roestvaststaal 316

Absoluutfilters

  

H14 volgens EN 1822

Ventilator

  

Direct aangedreven, voorzien van een programmeer-

bare schakeling voor gelijkblijvende luchtsnelheid

Bewaking

  

Down flow- en inflowsnelheid, ventilatorfuncties, 

ruitpositie en filtervervuiling

· Door zijn constructie eenvoudig te decontamineren

·  Filters worden aan de voor zijde van het  

kabinet verwisseld

· Alle componenten zijn aan de voorzijde bereikbaar

· Ergonomisch topontwerp

·  Energiebesparing door energiezuinige ventilator  

met EC-motor

·  Leverbaar in standaard uitvoering met 

schuif / klapraam

· EN 12469 gecertificeerd

·  RVS binnenwerk geheel naadloos, geen kitnaden,  

afgeronde hoeken

  

 Opties: o.a. bunsenbranders, UV-verlichting, trekonder-

breker, afwerking panelen tot aan het plafond, montage 

van wandcontactdozen en media-aansluitingen

Onderstel 3 typen: HPL frame, stalen frame, hoog/laag frame
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 Type IIA Uitwendige afmeting in mm Inwendige werkruimte in mm

 H B D H B D

 2.405 1.322 880 560 1.190 454

IF/MVK 160 IIA 2.405 1.622 880 560 1.490 454

IF/MVK 190 IIA 2.405 1.932 880 560 1.800 454

IF/MVK 130 IIA
Comfort +

Comfort +

Comfort +
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Microbiologisch veiligheidskabinet IF/MVK IIB

Microbiological Safety Cabinet IF/MVK IIB - The IIB safety 
cabinet has the same advantages as the MVK IIA model be-

longing to the Interflow laminar flow programme. As well as the 
excellent features of the IIA model, this model also has additional 
HEPA filters which have been placed in the lower cupboard. The di-
scharged air first passes through these filters before it leaves the 
cabinet. Contaminated air will only be present in the cabinet in the 
smallest possible quantities and only for short periods. This cabinet 
offers the user the guarantee that the working area will be dust and 
germ-free to the maximum and the highest possible protection 
against substances released in the workroom has been implemen-
ted. The seamless finish and the V-shaped grate clearly contribute 
to the above. The IF/MVK is certified based on the new EN 12469 
standard. The cabinet is available with a hinged pane (standard) or 
a sliding pane (SR). Advantages: easy to decontaminate due to its 
construction, filters can be exchanged at the front and top sides of 
the cabinet, main filters can be exchanged free of contamination, 
components can be reached from the top, energy-saving due to 
energy-saving ventilator with an EC-motor, stainless steel internal 
construction completely seamless. 

A
fm

et
in

g
en

 
M

at
er

ia
al

 
A

lg
em

en
e 

in
fo

rm
at

ie
 Het veiligheidskabinet IIB behoort tot dezelfde ergonomische en 

gebruiksvriendelijke klasse als het MVK IIA model. Dit model  

onderscheidt zich door de extra absoluutfilters die zijn geplaatst in 

de onderkast. De afgevoerde lucht passeert eerst deze hoofdfilters 

en wordt voor een deel gerecirculeerd. De overige lucht verlaat  

het kabinet door een derde filter. Dit kabinet geeft de gebruiker de 

garantie op een maximale stof- en kiemvrijheid in de werkruimte 

en de hoogst mogelijke bescherming tegen vrijkomende stoffen uit 

de werkruimte. De naadloze afwerking en het V-vormige rooster 

voor in het werkblad dragen hier duidelijk aan bij.

De IF/MVK is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 12469 

en voldoet aan de aanvullende eisen van de DIN 12980. 

Door toepassing van een energiezuinige EC-motor heeft het kabinet

lage exploitatie kosten en een lage warmtelast. Lucht treedt met

een gemiddelde snelheid van ca. 0,30 m/s uit het absoluutfilter aan  

de bovenzijde van de werkruimte, stroomt laminair naar het werkblad 

 en wordt aan de voor- en achterzijde van het werkblad afgezogen. 

Extra aangezogen omgevingslucht door het voorste rooster zorgt 

voor een beschermend luchtgordijn. Deze luchthoeveelheid wordt 

zodanig ingesteld, dat in de werkopening een ingaande luchtsnelheid  

van minimaal 0,40 m/s wordt gehandhaafd. Bovendien zijn deze filters 

zodanig gedimensioneerd dat ze recht streeks in een container voor 

chemisch afval kunnen worden afgevoerd.

Omkasting

 

Volledig HPL

Werkruimte

 

Roestvaststaal 304

Werkblad

 

Roestvaststaal 316

Absoluutfilters

 

H14 volgens EN 1822

Ventilator

  

Direct aangedreven, voorzien van een programmeer

-
bare schakeling voor gelijkblijvende luchtsnelheid

Bewaking

  

Down flow- en inflowsnelheid, ventilatorfuncties, 

 
ruitpositie en filtervervuiling

· Door zijn constructie eenvoudig te decontamineren

·  Filters worden aan de voorzijde van het  

kabinet verwisseld

· Alle componenten zijn aan de voorzijde bereikbaar

·  Ergonomisch topontwerp

·     Energiebesparing door energiezuinige ventilator  

met EC-motor

·  Leverbaar in standaard uitvoering met schuif/klapraam

·
  

EN 12469 gecertificeerd en voldoet aan DIN 12980

·
     

RVS binnenwerk geheel naadloos, geen kitnaden, 
 afgeronde hoeken 

·
  

Grote knievrijheid bij de zittende werkzaamheden

·
  

Contaminatie-arm wisselen van hoofdfilters in onderkast

    Opties: o.a. bunsenbranders, UV-verlichting, trekonder-

breker, afwerking panelen tot aan het plafond, montage 

van wandcontactdozen en media-aansluitingen

Onderstel HPL frame

  

     

      

      

      

      

      

      

Type IIB Uitwendige afmeting in mm Inwendige werkruimte in mm

 H B D H B D

 2.405 1.322 880 560 1.190 454

IF/MVK 160 IIB 2.405 1.622 880 560 1.490 454

IF/MVK 190 IIB 2.405 1.932 880 560 1.800 454

IF/MVK 130 IIB
Comfort +

Comfort +

Comfort +
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Veiligheidskabinet met stralingsafscherming IF/MVK IIA SR L

Safety Cabinet with Lead Shield IF/MVK IIA SR L - Especially 
for the preparation of radio pharmaceutical products ready 

for administration in nuclear medicine, Interflow supplies a safety cabi-
net with a lead shield. Interflow has been able to produce this unique 
safety cabinet due to its extensive experience in the design and the 
construction of Hot labs based on GMP guidelines. This cabinet offers 
the user the guarantee that the working area will be dust and germ-
free to the maximum and the highest possible protection against radi-
ation and possible effects from substances released into the working 
area has been implemented. The seamless finish and the V-shaped  
grate contribute to a simple decontamination. It has been provided 
with a sliding pane due to the special lead glass shield to the front of 
the working area. Advantages: option of including generator(s) in lead 
safe placed at the bottom with automatic lifting system, option of in-
corporating a sunken waste container and dose calibrator, filters can be 
exchanged at the front and top of the cabinet, all components can be 
reached from the top, the cabinet virtually does not have to be moved 
for maintenance and repair work, stainless steel internal construction 
without seams, energy-saving EC-motor and, therefore, low operating 
costs and a low heating load, lead thickness to a maximum of 10 mm.
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·  Mogelijkheid tot inbouw van Technetium generator(en) 

in een ondergeplaatste loodkluis met automatische  

hefinrichting

·   Inbouw mogelijk van verzonken afvalcontainer en  

dosiskalibrator

·   Integratie mogelijk van LCD monitor in achterwand 

werkruimte met additioneel numeriek folietoetsenbord 

·  Filters worden aan de voor en bovenzijde van het  

kabinet verwisseld

·   Alle componenten zijn van bovenaf bereikbaar

· Energiebesparing door zuinige ventilator met ECmotor

· Voldoet aan EN 12469

·  RVS binnenwerk geheel naadloos, geen kitnaden,  

afgeronde hoeken

Opties: o.a. een trekonderbreker, afwerking panelen tot 

aan het plafond, montage van wandcontactdozen en 

mediaaansluitingen mogelijk

Speciaal voor het toedieningsgereedmaken van radiofarmaca in de 

nucleaire geneeskunde levert Interflow een veiligheidskabinet IIA 

met stralingsafscherming. Dit unieke veiligheidskabinet is tot 

stand gekomen door Interflows uitgebreide ervaring in het  

ontwerp en de bouw van Hotlabs volgens GMP-richtlijnen.

De mogelijkheid bestaat een of twee generatoren in een kluis onder de 

unit te bouwen. Hierdoor kan via een schuif- en hefinrichting het elueren 

plaatsvinden onder veilige omstandigheden. Dit veiligheidskabinet 

geeft de gebruiker de garantie op een maximale stof- en kiemvrijheid in 

de werkruimte en de hoogst mogelijke bescherming tegen straling en 

mogelijke effecten van vrijkomende stoffen uit de werkruimte. Door de 

speciale loodglasafscherming aan de voorzijde van de werkruimte is dit 

type MVK voorzien van een schuifruit. Loodafscherming is mogelijk in 

de wanden en onder het werkblad tot 10 mm dikte, zodanig uitgevoerd 

dat er geen stralingslekken aanwezig zijn. Door toepassing van een ener-

giezuinige EC-motor heeft het kabinet bovendien lage exploitatiekosten 

en een lage warmtelast. Lucht treedt met een gemiddelde snelheid van 

ca. 0,30 m/s uit het absoluutfilter aan de bovenzijde van de werk  ruimte, 

stroomt laminair naar het werkblad en wordt aan de voor- en achterzijde 

van het werkblad afgezogen. Extra aangezogen omgevingslucht door 

het voorste rooster van het veiligheids kabinet zorgt voor een bescher-

mend luchtgordijn. Deze luchthoeveelheid wordt zodanig ingesteld, dat 

in de werkopening een ingaande luchtsnelheid van minimaal 0,40 m/s 

wordt gehandhaafd.

Omkasting Volledig HPL

Werkruimte Roestvaststaal

Werkblad Roestvaststaal 316

Loodafscherming Dikte volgens opgave

Absoluutfilters H14 volgens EN 1822

Ventilator  Direct aangedreven, voorzien van een programmeer

bare schakeling voor gelijkblijvende luchtsnelheid

Bewaking  Down flow en inflowsnelheid, ventilatorfuncties, 

ruitpositie en filtervervuiling

Bovenstaande maatvoering betreft uitvoering op onderbouw  

met generatorkluis of op onderstel .  

Type Uitwendige afmeting in mm Afmeting werkruimte in mm

 H B D H B D

IF/MVK 122 IIA SR L 1.543 1.266 1.010 590 1.190 560

IF/MVK 152 IIA SR L 1.543 1.571 1.010 590 1.495 560

IF/MVK 183 IIA SR L 1.543 1.876 1.010 590 1.800 560
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Overpressure IF/IS and Underpressure Isolators IF/IC - 
Interflow can supply a high-tech IF/IS overpressure  

isolator for performing sterility tests. The IF/IC underpressure 
isolator, which has been constructed identically, can be supp-
lied for safe working with active and level II substances, such as, 
cytostatics. These isolators offer an optimal product and staff 
protection since the isolator and the environment are comple-
tely separated. The isolator has low operational costs due to the 
application of an energy-saving EC-motor and can be identified 
by its solidity and its high reliability. The isolator consists of a 
main compartment which includes a sluice on both sides.  
A practical system with sliding panels is in charge of the trans-
portation from the sluices to the isolator. Access can be gained 
to the main compartment using two sleeves with gloves. Both 
the sleeves and the gloves can be simply exchanged. They can 
even be exchanged without loss of integrity of the working area. 
The air in the main compartment and sluices complies with class 
5 according to ISO 14644. Advantages: amply dimensioned 
sluices, sliding panels in the sluices for the transportation to the 
working area, energy-saving, seamless working space, large knee 
freedom, the pressures in the sluices and the main compartment 
can be read continuously, the integrity of the main compartment 
is always guaranteed when the outer sluice door is opened,  
slanting working area for an ergonomically correct posture.
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 Voor uitvoering van steriliteitstesten heeft Interflow de hightech 

overdrukisolator, type IF/IS, in haar leveringsprogramma. 

De qua constructie identieke onderdrukisolator IF/IC is een  

garantie voor veilig werken met actieve en niveau II stoffen,  

zoals cyto statica. Het ergonomische topontwerp biedt een  

optimale product- en persoonsbescherming door volledige  

scheiding van de isolator en de omgevingsruimte.

Door toepassing van een energiezuinige EC-motor heeft de isolator lage 

exploitatiekosten. De isolator onderscheidt zich door degelijkheid en een 

hoge betrouwbaarheid. De isolator bestaat uit een hoofdcompartiment 

met aan weerszijden een sluis. Een uiterst praktisch systeem met schuif-

bladen zorgt voor het transport vanuit de sluizen naar de isolator. Het 

hoofdcompartiment is bereikbaar door twee sleeves met handschoenen. 

Zowel de sleeves als de handschoenen zijn eenvoudig uitwisselbaar, de 

handschoenen zelfs zonder de integriteit in de werkruimte te verbreken. 

De lucht in het hoofdcompartiment en de sluizen voldoet minimaal 

aan klasse 5 volgens ISO 14644. De aangezogen lucht wordt door een 

ventilator gelijkmatig verdeeld over de absoluutfilter-oppervlakken 

boven hoofdcompartiment en sluizen. De lucht stroomt laminair door de 

werkruimte en wordt door geïntegreerde luchtroosters aan de voor- 

en achterzijde van het werkblad afgezogen. In de sluizen vindt hetzelfde 

procédé plaats. De lucht vanuit de sluizen en het hoofdcompartiment 

stroomt richting het plenum boven de werkruimte. Het luchtoverschot 

passeert eveneens een absoluutfilter en wordt vrij uitgeblazen in de 

opstellingsruimte of stroomt via een afvoersysteem naar buiten.

Omkasting Volledig HPL

Werkruimte Roestvaststaal

Werkblad Roestvaststaal 316

Absoluutfilters H14 volgens EN 1822

Ventilator  Direct aangedreven, voorzien van een programmeer

bare schakeling voor gelijkblijvende luchtsnelheid

Bewaking  Down flow en inflowsnelheid, ventilatorfuncties, 

ruitpositie en filtervervuiling

· Ruim gedimensioneerde sluizen

·  Schuifbladen in sluizen voor transport naar werkruimte 

·   Ergonomisch topontwerp

·   Energiebesparing

·   Naadloze werkruimte

·  Binnenhoeken werkruimte door radius  

eenvoudig reinigbaar

· Grote knievrijheid

·   Druk in sluizen en hoofdcompartiment continu afleesbaar

·  Bij opening buitenste sluisdeur is integriteit  

hoofdcompartiment altijd gewaarborgd

·  Schuin opgestelde werkruimte voor een  

ergonomisch juiste houding

· Laminaire stroming door de sluizen

·  Leverbaar als type IIIA en IIIB (extra HEPAfilter sectie)

Type Uitwendige afmeting in mm Afmeting werkruimte in mm

 H B D H B D

IF/IC 122 IIIA 2.249 2.264 950 590 1.190 560

IF/IC 122 IIIB 2.249 2.018 950 590 1.190 560

Sluizen 1.094 500 835 375 475 370

Bovenstaande afmetingen zijn van een onderdrukisolator type IF/IC. 

De afmetingen van de overdrukisolator type IF/IS zijn gelijk aan de 

afmetingen van de onderdrukisolator type IF/IC. 
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Bij bepaalde processen kunnen poeders, gassen, dampen 
of aërosolen in voor de mens gevaarlijke concentraties of 
hoeveelheden vrijkomen. Als bestrijding bij de bron niet 
afdoende is, is afscherming van de bron de tweede strate-
gische stap voor risicobeheersing (AI-18 ‘Laboratoria’). 
Interflow heeft met haar ruime assortiment veiligheids-
afzuigunits een wapen in handen om deze tweede  
strategische stap te maken.

Hoe…?
Elke af te zuigen stof vraagt zijn specifieke aanpak. 
Interflow poederafzuigunits zijn uiterst geschikt voor 
bescherming tegen in de werkruimte vrijkomende schade-
lijke vaste stoffen. Verontreinigingen in de afgezogen 
luchtstroom worden door een voorfilter en een hoog-
efficiënt deeltjesfilter uit de lucht verwijderd en de schone 
lucht blaast vrij in de ruimte uit.
Voor klantspecifieke maatoplossingen put Interflow uit 
een omvangrijke ventilatorrange en een brede keuze aan 
filtratietechnieken van actieve koolfilters tot gaswassing 
met neutralisatietechnieken.

Totaaloplossing
Interflow levert u geen bouwpakket maar een totaaloplos-
sing. Samen met u adviseert, ontwikkelt, construeert, 
installeert en valideert Interflow de door u gewenste 
oplossing. Onze eigen Validatie- en meetdienst kan de 
installatie desgewenst voor u valideren.
Een betrouwbare partner die samen met u garant staat 
voor een totaaloplossing. Geen half werk maar maatwerk. 

Veiligheidsafzuigunits: altijd een frisse neus
Een aangenaam en schoon 

milieu is een eerste vereiste om 

prettig en efficiënt te kunnen 

werken. Wanneer dit is gekop

peld aan optimale veiligheid en 

beproefde zekerheid kunnen 

prestaties tot grote hoogten 

stijgen. Interflow combineert al 

deze zaken in haar veiligheids

afzuigunits.

Safety exhaust units: A breath of fresh air - A pleasant and 
clean environment is a must in order to work pleasantly and 

efficiently. When this is combined with optimal safety and proven cer-
tainty, performance will reach high levels. Interflow combines all of the 
above elements in its safety exhaust units. All types of powders, gasses, 
vapours and aerosols, which are a health-risk for humans, are produced 
during industrial processing. When it is not enough to counteract these 
elements at the source, the second strategic step is to screen off this 
source using Safety exhaust units.

How...?
Interflow powder extraction units are extremely suitable to protect 
against hazardous powders that are released into the working area. 
Fume cupboards are especially suited to the extraction of gases and 
vapours. Interflow produces all types and sizes of fume cupboards. 
Interflow draws from an extensive ventilator range and a broad selec-
tion of filtration techniques when producing customer-specific soluti-
ons. Your breath of fresh air is in our care!

Total Solution
Interflow does not deliver a do-it-yourself kit but the total solution. 
Consulting our customer every step of the way, Interflow is able to 
advice, develop, construct, install and validate the required solution. 
Together with our customers, we can guarantee a total solution. Not 
poor quality but top quality! 
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Powder extraction unit IF/PAK - The Interflow pow-
der extraction unit protects the user when working 

with solid substances, which could cause allergic reactions 
or could inconvenience the user. The unit requires only very 
minimum maintenance due to its solidity and reliability. In 
addition, the unit has a clean exterior and offers optimum 
ease of use. When, for example, performing weighing pro-
cesses, you can continuously control the air speed using the 
control panel, thus ensuring that the airflow does not affect 
the weighing process.  
The unit ensures the air exhaustion within the working area 
is executed through a filter in the rear wall. This creates a 
horizontal airflow, away from the operator towards the rear 
wall. All floating particles are carried in the airflow and can-
not be released in an uncontrolled fashion into the environ-
ment. The airflow is filtered through an easy to exchange 
pre-filter and a HEPA filter and returned to the environment 
area. Advantages: ergonomic design, a very low noise level, 
manufactured from high-quality phenolic resin, easy to 
exchange pre-filter and adjustable exhaustion.

De Interflow poederafzuigunit beschermt de gebruiker bij het wer-

ken met vaste stoffen, die allergische reacties kunnen veroorzaken 

of belastend kunnen zijn voor de gebruiker. De unit heeft door zijn 

degelijkheid en betrouwbaarheid een absoluut minimum aan 

onderhoud nodig. Daarnaast heeft de unit een fris uiterlijk en  

optimaal bedieningsgemak. Speciaal, bij bijvoorbeeld weegwerk-

zaamheden, kunt u de luchtsnelheid vanaf het bedieningspaneel 

traploos regelen, zodat de luchtstroom geen invloed heeft op het 

weegproces.

De werking van de poederafzuigunit berust op het principe dat  

afzuiging van lucht in de werkruimte plaatsvindt door een filter dat  

in de achterwand is aangebracht. Hierdoor wordt een horizontale 

luchtstroom gecreëerd van de operator af naar de achterwand. Alle  

zwevende deeltjes worden in de luchtstroom meegevoerd en kunnen 

daardoor niet ongecontroleerd vrijkomen in de omgeving. De lucht-

stroom wordt door een eenvoudig te verwisselen voorfilter en een 

absoluutfilter gefiltreerd en in de omgevingsruimte teruggebracht. 

Omkasting HPL 

Ventilator Direct aangedreven

Absoluutfilter  H14 volgens EN 1822 voorzien van speciaal  

gecoat beschermrooster 

·  Ergonomisch ontwerp met ideale hoofdruimte

·  Ingebouwde verlichting

·  Zeer laag geluidsniveau

·  Vervaardigd van hoogwaardig materiaal HPL

·   Eenvoudig te verwisselen voorfilter

·  Regelbare afzuiging

·  De zijkanten van de unit zijn van HPL materiaal, 

 zijruiten zijn optioneel.

Type Uitwendige afmeting in mm Afmeting werkruimte in mm

 H B D H B D

IF/PAK 30/60 650 642 482 400 616 280

IF/PAK 60/60 1.144 640 750 639 600 610

IF/PAK 60/90 1.144 945 750 639 905 610

IF/PAK 60/120 1.144 1.252 750 639 1.212 610

IF/PAK 60/150 1.144 1.556 750 639 1.516 610

IF/PAK 60/180 1.144 1.862 750 639 1.822 610

IF/PAK 90/90 1.414 945 750 905 905 610

IF/PAK 90/120 1.414 1.252 750 905 1.212 610

IF/PAK 90/150 1.414 1.556 750 905 1.516 610

IF/PAK 90/180 1.414 1.862 750 905 1.822 610
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Dampafzuigkast IF/DAK

Table Top Fume Cupboard IF/DAK - The Interflow 
table top fume cupboard is the ideal customised 

solution when you have limited space available and require 
a flexible use from your fume cupboard. The compact table 
top fume cupboard also requires a lower investment than a 
conventional fume cupboard. The fume cupboard is suited 
for the exhaustion or temporary storage of processes 
during which gases and vapours are released. The air is con-
tinuously exhausted through the opening under the sliding 
window. As a result, the incoming airflow is maintained and 
gas or vapour contaminants cannot exit the cupboard. The 
table top fume cupboard is provided with baffles and a 
bypass which ensure a balanced airflow (exhaustion) with 
varying window openings. Advantages: Ergonomic top 
design, manufactured from high-quality phenolic resin, 
supplied with baffles and bypass and favourable price/quali-
ty ratio. Accessories: wall sockets, gas taps, water taps with 
drip cup, electrically adjustable or fixed support frame, fans 
and the required ducting.

De Interflow dampafzuigkast is de ideale maatoplossing wanneer

u beschikt over beperkte ruimte en een flexibele toepassing wenst. 

De compacte dampafzuigkast vraagt bovendien om een lagere

investering dan een conventionele zuurkast. De dampzuigkast is

geschikt voor het afzuigen of tijdelijk opslaan van processen waarbij 

gassen of dampen vrijkomen.

De werking van de dampafzuigkast berust op het feit dat lucht continu 

wordt aangezogen door de opening onder het schuifraam. Hierdoor 

blijft een ingaande luchtstroom gehandhaafd en is het niet mogelijk 

dat gas- en dampvormige verontreinigingen naar buiten treden.  

De dampafzuigkast is uitgerust met luchtgeleidingspanelen en een 

bypass, die een gelijke luchtstroming (afzuiging) garanderen bij  

verschillende raamopeningen. 

Omkasting  In- en uitwendig vervaardigd van HPL en gemelami-

neerd plaatmateriaal, afgewerkt met hard kunststof

Front Schuifraam van gehard glas

Werkblad 16 mm Toplab

Bediening  Schakelaar voor verlichting en voor externe ventilator

Zijruiten 4 mm enkel glas

·  Ergonomisch topontwerp met ideale hoofdruimte

·   Vervaardigd van hoogwaardig materiaal HPL

·  Uitgevoerd met luchtgeleidingspanelen en bypass

·  Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

Indien gewenst kan de dampafzuigkast uitgerust worden 

met o.a.: wandcontactdozen, gaskranen, waterkranen 

met afvoerputje, elektrisch verstelbaar of vast onderstel 

(IF/OE en IF/O), ventilatoren en het benodigde kanaal-

werk inclusief montage.

Type Uitwendige afmeting in mm Afmeting werkruimte in mm

 H B D H B D

IF/DAK 60 1.144 600 750 564 574 528

IF/DAK 90 1.144 900 750 564 874 528

IF/DAK 120 1.144 1.200 750 564 1.174 528

IF/DAK 150 1.144 1.500 750 564 1.474 528

IF/DAK 180 1.144 1.800 750 564 1.774 528
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Afzuigkast   
Een recirculerende afzuigkast waarbij de poeders in de  
achterwand worden ‘gevangen’. De schone lucht wordt via 
een HEPA-filter weer de ruimte ingeblazen.

Monstername unit 
De monsters in deze unit worden genomen onder HEPA-
gefiltreerde lucht. De met poeder verontreinigde lucht 
wordt afgezogen via het geperforeerde werkblad. Deze 
unit geeft product- en persoonsbescherming. 

Verrijdbare afzuigunit 
Deze verrijdbare afzuigunit is recirculerend. De unit wordt 
tegen een machine geplaatst om de losse deeltjes van de 
machine af te zuigen. Bij onderhoud aan de machine kan 
de afzuigunit worden weggereden.

Verrijdbare Laminar Air flow Instrumententafel
De verrijdbare instrumententafel is een apparaat dat pro-
ductbescherming biedt en is ontworpen om gesteriliseer-
de medische instrumenten aseptisch op te dekken en te 
transporteren van de voorbereidingsruimte naar de OK. 
Tevens worden in de OK buiten het plenum de instrumen-
ten beschermt tegen contaminatie. Deeltjes worden door 
een constante luchtstroom weggevoerd van het kritische 
gebied. Hierdoor ontstaat een stof- en kiemarm milieu 
dat voldoet aan de klasse 5 volgens de NEN-EN-ISO 
14644-1:1999.

Maatwerk: een impressie
Maatwerk is Interflow op het lijf geschreven. 

Wij kunnen slechts een impressie geven van  

hetgeen mogelijk is. U als klant bepaalt  

tenslotte wat u wilt en hoe u optimaal kunt 

werken in de schone omgeving.

Monstername unit 

Verrijdbare afzuigunit 

Verrijdbare Laminar Air flow 

Instrumententafel

Afzuigkast   
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Down flow module Special  
Deze down flow module is klantspecifiek ontworpen, heeft 
een oppervlakte van ca. 2,5 bij 3 meter en is opgehangen 
aan het bouwkundige plafond. Onder de module is een 
schone ruimte begrensd door PVC strokengordijnen. 

Sterilisatiesluis 
Deze sterilisatiesluis maakt het mogelijk om producten/ 
instrumenten eenvoudig van de Cleanroom naar het labo-
ratorium te transporteren en andersom. De deuren van de 
sterilisatiesluis zijn elektrisch vergrendelbaar. De sluis 
wordt geventileerd met ‘schone lucht’.

Down flow module Special met zijafzuiging 

Deze recirculerende down flow module is geschikt voor 
product- en persoonsbescherming. Door toepassing van 
vier gordijnen kan de schone omgeving in segmenten 
worden opgedeeld. 
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De Stek 15

1771 SP Wieringerwerf

info@interflow.nl
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 Tel. (0227) 60 28 44
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