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A Série Aeolus H da Telstar é uma gama para bancadas de fluxo laminar horizontal de alta qualidade para 
manusear materiais não perigosos que exijam um ambiente livre de partículas. Estes armários oferecem a 
máxima proteção de produtos.

Série Aeolus

• Alta qualidade

• Design ergonómico

• Baixo nível de ruído

• Poupança de energia

Opções e acessórios
As opções e acessórios disponíveis tornam este armário adaptável a diversas aplicações.

AR DE FILTRAÇÃO HEPA
AR AMBIENTE

Princípio básico
Fluxo de ar laminar horizontal de 
filtração HEPA (fluxo cruzado) cria uma 
área de trabalho ISO 14644-1 (Classe 
4) / Anexo de Boas práticas de fabrico 
(GMP) 1 e impede o ar ambiente de 
entrar na área de trabalho, assegurando 
a proteção de produtos.

Normas de segurança internacionais
A série AEOLUS é concebida e fabricada para alcançar uma área de trabalho que cumpre com a norma ISO 14644-1 
(Classe 4), Anexo GMP 1 (Categoria A)*.

Aplicações
• As bancadas de fluxo laminar horizontal AEOLUS H, foram concebidas especialmente para o trabalho em hospitais, 

farmácias, centros de FIV, controlo alimentar, culturas in vitro de horticultura e também nas indústrias de eletrónica, 
ótica, micromecânica, plástico, etc.

• Os sistemas de fluxo laminar horizontal permitem a operação em condições estéreis e livres de partículas, graças à 
lavagem contínua da área de trabalho através de um fluxo de ar ultrafiltrado horizontal unidirecional. A pressão positiva 
no interior do armário impede o fluxo de entrada de ar do ambiente envolvente para a área de trabalho.

Tamanhos disponíveis
A série AEOLUS está disponível nos seguintes tamanhos padrão: largura de 90, 120, 150, 180 cm (3, 4, 5, 6 pés).

* Anterior Classe 100 de acordo com a Norma Federal 209E



Características gerais
Componentes de alta qualidade: 
• Armários feitos de aço com revestimento esmaltado metálico

• Superfície de trabalho em aço inoxidável AISI-304 polida

• Filtro HEPA protegido com tela laminar para proporcionar um fluxo uniforme incomparável

• Paredes laterais em vidro temperado amovíveis e resistentes aos raios U.V.

Design ergonómico:

• Tamanho externo compacto sem peças salientes do corpo principal; fácil de limpar

• Iluminação LED confere uma iluminação uniforme e minimiza a fadiga visual

• Baixo nível de ruído

• Fácil utilização com painel de controlo intuitivo

• Instalação e serviço fáceis: Painéis de vidro laterais e amovíveis para permitir a passagem em todas as portas. O 
filtro HEPA está acessível para substituição a partir da frente do armário. A unidade pode ser desmontada em caso 
de instalações complicadas

• Grande superfície de trabalho feita de aço inoxidável, tipo cuvete para evitar o potencial derrame de líquidos que 
possa danificar o filtro HEPA

Green Line:

• O consumo de energia muito baixo é obtido adotando: 

 - Motores EC

 - Iluminação LED

 - Modo de fluxo em espera

• Todas as peças são reequipáveis, mesmo as metálicas, prolongando assim a vida útil total do armário.

• O pré-filtro (G3) impede que a poeira, sujidade e partículas cheguem ao filtro HEPA, aumentando 
significativamente o tempo de vida útil do filtro HEPA.

Flexibilidade:

• Quatro modelos com larguras diferentes para se adequar a todas as aplicações.

• Grande variedade de opções e acessórios.

Características e vantagens

Painel de controlo com alarmes e parâmetros

Placa de controlo digital com visor LCD*, incluindo:
• Botão ON/OFF e indicador luminoso
• Seleção de velocidade do ar: em funcionamento ou em 

espera
• Botão para operação em U.V. da programação do 

tempo de exposição (opcional)
• LEDs no painel de controlo indicam o estado de: 

iluminação, U.V., obstrução do filtro
• LED de alarme
• Visor com indicação da velocidade do ar em tempo 

real e contador para U.V. (horas de trabalho e tempo 
decorrido) e ventilador (horas de trabalho)

* Idiomas inglês, espanhol, francês, alemão, japonês e 
holandês



Especificações Técnicas

• Base de suporte
• Torneiras (gás natural, vácuo, O2, N2, etc)
• Barra de aço inoxidável com (4 ou 6) ganchos
• FAT / SAT / IQ / OQ

Opções e acessórios

BR-AeolusH-PT-0521
A Telstar reserva-se o direito de efetuar melhoramentos e alterações às especificações sem 
aviso prévio 

Configuração padrão
• Bancada de trabalho em aço inoxidável
• 2 tomada(s) elétrica(s)
• Iluminação LED
• Ventiladores CE
• Monitorização da velocidade do ar com sensor
• Alarmes visuais e acústicos

Características Unidade Aeolus H 3 Aeolus H 4 Aeolus H 5 Aeolus H 6

Dimensões externas (sem 
estrutura de suporte)

LxPxA (mm) 944x872x1212 1249x872x1212 1554x872x1212 1859x872x1212

Dimensões internas LxPxA (mm) 925x598x780 1230x598x780 1535x598x780 1840x598x780
Peso Kg 106 134 150 171

Velocidade do ar m/s  0,45 0,45 0,45 0,45
Consumo W 127 177 214 319

Iluminação Lux ≥ 800 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 900

Nível de ruído (de  
acordo com ISO 11201) dB (A) 57 58 59 60

Filtro principal HEPA 
H14

Eficiência Eficiência 99,995%, EN 1822 por método MPPS
 (99,999% D.O.P.   teste @ 0,3μm partículas)

Eficiência de pré-filtro EN 779 G3

Ventiladores Centrífugas EC de alta eficiência 

Revestimento Revestimento em pó à base de resinas de poliéster
Superfície de trabalho AISI-304
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