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De down fl ow unit, type IF/DF van Interfl ow kenmerkt zich door een 
compacte bouw, grote bedieningsgemak en is degelĳ k en betrouwbaar. 
De unit is fl exibel inzetbaar. Zo kunt u de down fl ow unit boven uw 
productiefaciliteit hangen maar ook op een onderstel plaatsen om - met 
één of meerdere units - een geconditioneerde werkruimte te creëren.

• Vervaardigd van hoogwaardig HPL-materiaal
• Zowel in- als uitwendig geheel glad uitgevoerd
• Maatwerk oplossingen mogelĳ k
• Plaatsing en validatie op locatie
• Enkel of in serie te plaatsen

Veilig in gebruik
• Voldoet aan richtlĳ n IEST-RP-CC002.4
• Voldoet maximaal aan klasse 5

volgens ISO 14644
• Inzetbaar conform GMP normering
• CE-keurmerk
• Fail-safe ontwerp
• Hermetische verlĳ ming

Comfortabel
• Homogeen licht
• Lage warmtelast
• Ergonomisch topontwerp

Gebruiksvriendelĳ k
• Eenvoudig te bedienen
• Moeiteloos te reinigen
• Filters aan de voorzĳ de gemakkelĳ k te vervangen
• Absoluutfi lter vanaf onderzĳ de te vervangen
• Stekkerklaar
• Optimale luchtverdeling

Duurzaam
• Reductie energieverbruik tot 70% dankzĳ  energiezuinige EC-motor
• Energiebesparende ledverlichting
• Standaard een dag- en nachtschakeling

In de doorsnede is de werking van de 
down flow unit zichtbaar

De laminar airfl ow units van Interfl ow excelleren in het bieden van persoonsbescherming, productbescherming of 
beide. Interfl ow heeft bĳ na vĳ ftig jaar ervaring met de engineering, realisatie, validatie en het beheer van deze 
producten. De laminar airfl ow units van Interfl ow worden al drie jaar op rĳ  als best beoordeeld* op kwaliteit 
en prĳ s-kwaliteitverhouding. Daarnaast zĳ n 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)
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