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Halton Laboset - ilmavirran 
säätöjärjestelmä vetokaappeihin

AST - ilmannopeusanturi 

M7 ilmanvirtausnopeuden, 

ilmavirran ja hälytysten 

käyttöpaneeli

HFA -ilmavirtasäädin

PEL -paine-erolähetin

Halton Laboset järjestelmän osat: 

• AST -ilmannopeusanturi 

• M7 ilmanvirtausnopeuden, paine-eron ja ilmavirtojen 

käyttöpaneeli

• HL3 -digitaalisäädin

• HFA -muuttuvailmavirtasäädin. 

Materiaalivaihtoehtoina:  PPS, PVC, PPH, 

ruostumaton teräs

• PEL -paine-erolähetin



3

Standardin EN 14175 mukainen ratkaisu
Vetokaappien parissa työskentelevien ihmisten työskentelyolosuhteet tulee olla 

optimoitu. Turvallisuutta, viihtyvyyttä ja sisäilmanlaatua tulee pystyä hallitsemaan 

kaikissa käyttötilanteissa riippumatta käytetyistä laitteista. 

Joustava ja tarkka Halton Laboset -järjestelmä varmistaa 

poistoilman nopeuden vetokaapin työskentelyaukossa 

jatkuvan säädön avulla ja tarjoaa käyttäjälleen: 

• pysyvää turvallisuutta: Jatkuva otsapintanopeuden 

säätö varmistaa suunnitellun alipaineen vetokaapin 

sisällä. Tämä estää epäpuhtauksien kulkeutumisen 

käyttäjän hengitysvyöhykkeelle riippumatta 

vetokaapin työskentelyaukon asennosta ja 

suoritettavista laboratoriotesteistä. Käyttöpaneelin 

avulla käyttäjä voi varmistaa milloin tahansa 

työskentelevänsä  täysin turvallisissa olosuhteissa. 

• viihtyisän ja hyvän sisäilmaston: poistoilmavirta 

säätyy jatkuvasti suhteessa vetokaapin 

työskentelyaukkoon ja käyttäjän asemaan 

työskentelyaukon edessä. Toisin kuin 

vakioilmavirtajärjestelmässä,  ilmannopeutta 

säädetään käytön mukaan. Näin järjestelmän 

äänitaso säilyy matalana ja käyttäjätyytyväisyys 

korkeana.   

 

Järjestelmän toimintaperiaate 

Halton Laboset -järjestelmä ylläpitää vakionopeutta 

työskentelyaukossa riippumatta luukun asennosta. 

Vetokaapin nopeusanturi lähettää mitatun nopeustiedon 

säätimelle, joka vertaa sitä asetusarvoon ja 

lähettää viestin vetokaapin ilmavirtasäätimelle tai 

taajuusmuuntajalle. Poistoilman nopeus tai ilmavirta 

on luettavissa käyttöpaneelista. Jos ilmannopeus on 

liian matala antaa järjestelmä sekä visuaalisen että 

äänihälytyksen.  

Toiminnot 

• Ilmannopeuden tai ilmavirran säätö 

• Ilmannopeuden ja ilmavirran digitaalinen näyttö 

• Hälytysnäyttö 

• Lineaarinen kuumalanka anemometri 

• Vetokaapin on/off -toiminto

• Energiansäästötoiminto 

• Maksimi-ilmavirtatoiminto käyttäjän turvallisuuden 

parantamiseksi tehtäessä erityisen vaarallisia testejä 

• Muuttuvailmavirtasäätimen tai vaihtoehtoisesti 

taajuusmuuntajan ohjaus 
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Halton Envirolab - laboratorion 
kokonaisilmavirtojen hallintajärjestelmä  

M7 LAB huoneilman 

lämpötilan, paine-eron, 

ilmavirran ja hälytysten 

käyttöpaneeli

Ilmavirtasäätimet

PEL - paine-erolähetin

Halton Envirolab -järjestelmän osat: 

• HL4 -digitaalisäädin 

• M7 LAB huonelämpötilan, paine-eron ja ilmavirtojen 

käyttöpaneeli

• Lämpötila-anturi

• Haltonin HFR -paineenalennussäädin ja HFA/HFB 

muuttuvailmavirtasäätimet

• Järjestelmän parametrisointi- ja 

konfigurointiohjelmisto
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Hyödy järjestelmän eduista
Laboratorion ilmankäsittely tulee tehdä kullekin tilatyypille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tulo– 

ja poistoilmavirtoja sekä laboratorion lämpötilaa ja painesuhteita tulee ohjata jatkuvasti siten, että 

pysytään asetusarvoissa. Tiettyjen laboratoriotestien tulokset  voivat epäonnistua, jos paineolosuhteet 

(epäpuhtauksien siirtyminen laboratorioiden välillä) tai lämpötila (esim. eläinkokeet) eivät pysy 

tavoitearvossaan. Sisäilman viihtyisyys (ilmanliike ja äänitaso) ja ilman laatu tulee olla huomioitu, kun 

pyritään varmistamaan tutkijoiden turvallisuus ja hyvinvointi. 

Halton Envirolab -järjestelmä huolehtii laboratorion 

sisäilmastosta kokonaisvaltaisesti. Se säätää tulo- 

ja poistoilmavirrat, ylläpitää tuloilman lämpötilan 

ja painesuhteet asetusarvoissaan ja hälyttää, jos 

työskentely-ympäristö ei ole enää turvallinen. Se myös 

hallitsee ilmastointijärjestelmää ja ilmoittaa suodattimen 

vaihtotarpeesta. 

Järjestelmä on joustava ja sen toimintaparametrejä 

voidaan helposti valvoa. Järjestelmä sallii myös paine- 

ja lämpötila-asetusarvojen muuttamisen tarpeen 

mukaan. Myös uusien laboratoriolaitteiden lisääminen 

järjestelmään jälkikäteen on mahdollista.

Toiminnot

• Tulo- ja poistoilmavirtojen ohjaus

• Huoneilman lämpötilan säätö

• Paineolosuhteiden säätö

• Digitaalinen lämpötilanäyttö

• Digitaalinen paineolosuhdenäyttö

• On/off -toiminto

• Energiansäästötoiminto

• Visuaalinen ja äänihälytys

• Paikallinen automaatioväylä järjestelmän 

komponenttien välillä

• Kommunikointi keskitetyn automaatiojärjestelmän 

kanssa

Käyttöönotto. Halton kehittää, valmistaa ja myy korkealaatuisia sisäilmajärjestelmiä, jotka tuottavat 

terveellisen, hygieenisen ja miellyttävän sisäilmaston ja siten parantaa tilassa työskentelevien ihmisten 

tuottavuutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme laboratorioprojekteissa asiakkaan tukena aina 

suunnittelusta järjestelmän käyttöön. 

Käyttöönottovaiheessa tarkistamme tehtaalla ohjelmoitujen toimintaparametrien oikeellisuuden 

ja toimivuuden (ilmavirrat, poistoilman nopeudet, lämpöolosuhteet ja painesuhteet). Annamme 

käyttökoulutuksen laboratorion huoltohenkilökunnalle ja toimitamme järjestelmän käyttö- ja ylläpito-

ohjeistuksen. Tarjoamme myös järjestelmän huoltopalvelua.
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Halton Envirolabilla hallitset koko 
laboratorion sisäilman

Modulaarisen Halton Envirolab -järjestelmän 

osat: 

1,2,3 HFA/E PPS HL6 vetokaapit 

 yhteispoistolla 

4  HFA/4 PPS GR3 kohdepoistot 

5  HVT PPS HL0 vetokaappi erillisellä 

 poistolla 

6  HFA/E HL1 - poistoilmavirtasäädin 

7  HFR/S WB HL5  - tuloilmavirtasäädin 

8  M7 LAB -käyttöpaneeli 

 lämpötilamittauksella 

9  JTC -tuloilmalaite

10  AHD -tuloilmalaite
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