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avtreKKsKap
Fume cupboards

vi har avtrekkskap til de fleste formål og til de fleste typer 
laboratorier. skapene vi leverer er utviklet over flere år og 
er blant markedets aller beste med hensyn til sikkerhet, er-
gonomi og brukervennlighet. den aerodynamiske utformingen 
av fronten gjør at skapet er meget sikkert mot utslipp. den 
skrå fronten tillater en god arbeidsstilling for operatøren, 
uavhengig om det er for stående eller sittende arbeid. 

våre mest solgte modeller (std H9, sF H9 og pp H9) er alle 
produsert og testet i henhold til den europeiske standarden, 
eN/ Ns 14175-3, med svært gode resultater.

det finnes også et stort utvalg av tilbehør, som underskap, 
brannsikre underskap (brannklasse 90 minutter), racks, 
forskjellige kummer, spjeldstyring og alarmer med mer.

Hele frontpartiet på våre avtrekkskap er designet etter aerodynamiske  
prinsipper for å sikre en best mulig luftstrøm inn i skapet , med tanke på 
å unngå turbulenser i fronten. arbeidsplaten, heveluken og sidevangene 
har store avrundinger som sikrer en stabil luftstrøm inn i skapet. de store 
avrundingene er ingen tilfeldighet, utformingen er utelukkende basert på 
råd fra kompetente rådgivere, grundig testing og egen erfaring.

the entire front section of our fume cupboards are designed according to 
aerodynamic principles in order to ensure the best possible airflow into the 
cabinet, and this prevents turbulences in the opening. the worktop, sash 
and side panels have large curves to control the air into the cabinet. our 
design of the large curves in the front section is no coincidence. the choice 
is based solely on advices from competent consultans, thorough testing and 
personal experience.

We have fume cupboard for most purposes and almost any 
kind of laboratory. through out the years, our fume cupboards 
have been developed and re-designed, and are one of the 
very best in the market. the aerodynamic design of the front 
minimizes the risk of leaks of harmful vapors, and the angled 
front gives a comfortable and ergonomic workplace, both for 
standing and seated work.

the most common models (std H9, sF H9 og pp H9) are pro-
duced and tested in accordance with the european standard 
eN 14175-3, and with excellent results.

a wide range of accessories are also available, as under 
bench cabinets, safety cabinets (fireproof 90 minutes), racks, 
different sinks, fume hood controllers and alarm systems etc.
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den skrå fronten, med en helling på 10°, tillater en god 
arbeidsstilling, uavhengig om det er for stående eller sit-
tende arbeid. dette er helt avgjørende for de menneskene 
som skal jobbe ved skapet. 

avtrekkskap type std H9, sF H9 og pp H9, er produsert 
og testet i henhold til eN/Ns 14175. skapene er også ce 
merket, dette bekreftes på alle skap med et eget merke. 
merket angir i tillegg modell, størrelse, produksjonsår, 
installasjonsdato og signeres til slutt av montøren. 

Nordtest 095 (Nt 095) er en type test metode for 
avtrekkskap som ble utviklet og brukt før eN/Ns 14175 kom 
på markedet. Nt står for Nordisk testmetode, og den en-
delige versjon kom i 1995, den omtales derfor ofte som Nt 
095. vi gjorde vår første test med våre avtrekksskap i 1990, 
og resultatene var høyst nedslående. denne erfaringen 
resulterte i at vi startet vår langsiktige produktutvikling, og 
resultatet er dagens avtrekksskap fra Kilab.

Hvorfor NT 095, vi har jo EN/NS 14175?
eN/Ns 14175 er helt nødvendig, men standarden stiller 
dessverre ingen spesifikke krav i forhold til sikkerhet eller 
utslipp. Nt 095 er i så måte unik og har i tillegg et element i 
testen, som etter vårt syn, mangler i eN/Ns 14175. simulert 
arbeid i skapet, i form av en robot som beveger armene 
inn og ut av skapet. I tilleg beregner Nt 095 hvor sikkert et 
skap er i forhold til utslipp eller lekkasje under akkurat slike 
forhold. Kilab kan dokumentere svært gode testresultater i 
forhold til Nt 095 for våre avtrekkskap.

the angled front, with a slope of 10 °, gives a comfortable 
and ergonomic workplace, both for standing and seated 
work. this is essential for the humans working at the 
cabinet.

Fume hoods std H9, sF H9 and H9 pp, are manufactured 
and tested in accordance with eN/Ns 14175, and accord-
ingly also ce marked. this is confirmed by a specific label 
on each cabinet. the label indicates the model, size, year of 
manufacture, date of installation and is finally signed by the 
executive serviceman.

Nordtest 095 (Nt 095) is a type test method for fume hoods 
that was developed and used before eN/Ns 14175 hit the 
market. Nt stands for Nordic test method, and it’s final 
version was made in 1995, so it’s generally called Nt 095. 
We made our first test’s with our fume hoods in 1990, and 
the results was most discouraging. From this experience 
we started our long term development, which resulted in 
today’s fume hoods from Kilab. 

Why NT 095, as we have the EN/NS 14175?
eN/Ns 14175 is absolutely necessary, but unfortunately 
it has no specific requirements in terms of safety or emis-
sions. Nt 095 is unique in that respect, and also has an 
additional element, which, in our point of view, is lacking 
in eN/Ns 14175. simulation of work in the cabinet, repre-
sented by a robot moving it’s arms in and out of the fume 
hood. In addition, Nt 095 calculates how safe a fume hood  
is, in relation to the escape of vapors in this particular (and 
critical) situation. Kilab can prove favorable test results in 
relation to Nt 095 for our fume hoods.



Flere forskjellige kraner, for ulike medier, er tilgjengelig for 
våre avtrekksskap, i tillegg til kaldtvannskranen, som følger 
med som standard:

Kaldt vann, komplett sett, varenr: FarKvav934
varmt vann, komplett sett, varenr: Farvvav935
trykkluft, komplett sett, varenr: FartLav936
vakuum, komplett sett, varenr:Farvaav937
oksygen, komplett sett, varenr: FaroXav938
Nitrogen, komplett sett, varenr: FarNIav939
Gass(brennbar), komplett sett, varenr: FarGaav940

Følgende kombinasjoner av ventilerte underskap passer for 
de tre standard størrelser av avtrekkskap:

avtrekkskap 1200 mm: usavtr0506 (1120 mm)
avtrekkskap 1500 mm:  usavtr0506 + usavtr0619  

(300 mm) eller usavtr0620 (300 mm)
avtrekkskap 1800 mm:  usavtr0506 + usavtr0504  

(600 mm) eller usavtr0505 (600 mm)

underskap for lagring av brannfarlige væsker. vi kan levere 
et utvalg av brannsikre underskap som kan plasseres under 
våre avtrekkskap. brannskapene tilfredsstiller den europeiske 
standarden eN 14470-1 for brannklasse 90 minutter, og er 
også Gs-sertifisert. be om egen katalog på disse skapene, et 
stort utvalg av modeller er tilgjengelig.

rack er tilgjengelig for avtrekkskap type std H9 i alle stør-
relser. rackpinnene festes direkte i bakveggen på skapet, 
med standard vinkelklemmer og ekstra stenger kan du bygge 
videre etter eget ønske.

several different taps for different media are available for our 
fume hoods, in addition to the standard cold water tap:

cold water, complete set, article: FarKvav934
Hot water, complete set, article: Farvvav935
compressed air, complete set, article: FartLav936
vacuum, complete set, article: Farvaav937
oxygen, complete set, article: Far FaroXav938
Nitrogen, complete set, article: FarNIav939
Gas, complete set, article: FarGaav940

Following combinations of ventilated under bench cabinets 
are suitable for the three different sizes of fume hoods:

Fume cupboard 1200 mm: usavtr0506 (1120 mm)
Fume cupboard 1500 mm:  usavtr0506 + usavtr0619  

(300 mm) or usavtr0620 (300 mm)
Fume cupboard 1800 mm:  usavtr0506 + usavtr0504  

(600 mm) or usavtr0505 (600 mm)

safety cabinets for flamable liquids. below we have listed a 
range of cabinets that can be fitted into our standard fume 
cupboards. the cabinets are tested and certified according to 
eN 14470-1 standard fire resistance 90 minutes, the cabinets 
are also Gs-certified. please ask for spesific catalogue as 
theese cabinets are available in several models.

racks are available for fume hood of all sizes, type std H9. 
rack pins attached directly to the back of the cabinet, with 
the angle clamps and extra rods you can build further, the 
choice is yours.
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alle våre avtrekkskap kan leveres med spjeldstyring eller 
alarm. vi har flere typer systemer for både styring og alarmer, 
og de er testet og godkjent i henhold til Ns/eN 14175.  

balansert ventilasjon i laboratoriet er nødvendig for at 
avtrekkskapene skal kunne fungere optimalt, og bidrar til 
økt sikkerhet for operatøren. samtidig reduseres driftskost-
nadene til oppvarming betraktelig. ved et større antall skap 
leveres også rom kontroller for summering av flere skap, som 
igjen gir signal til tilluftspjeld. anleggene kan også knyttes 
opp mot byggets sd-anlegg om ønskelig.

avtrekkskap av type std, sF og pp H9 kan leveres med mo-
torstyrt heveluke. I kombinasjon med spjeldstyring gir dette 
store energibesparelser, fordi systemet automatisk stenger 
luken etter en gitt tid (programmerbar fra 10 sekunder til 
30 minutter) ved hjelp av den infrarøde sensoren på toppen 
av skapet. Åpning og lukking av heveluken skjer ved en lett 
berøring av luken, bryter eller fot pedal kan leveres som 
tilvalg. som en ekstra sikkerhet kan det leveres med infrarød 
føler i underkant av luken. Heveluken vil automatisk stoppe 
når et hinder bryter strålen. 

all our fume cupboards can be supplied with fume hood con-
trollers or alarms. We have different type og systems for both 
controllers and alarms, all in accordance with eN 14175.

balanced ventilation in the laboratory is crucial to achieve 
safe functioning fume cupboards, and also contribute to 
a high level of safety for the operator. at the same time, 
running cost for heating is reduced signifcant. a roomcon-
troller is used when several units are delivered, in order to 
summarize the air volume and give signals to the room supply 
vav. the systems may also be connected to the building 
management system.

automatic sash controller is available as an option. 
significant energy savings can be achieved if the exhaust 
air volume is simultaneously reduced by the use of our fume 
hood controller. a passive infrared movement detector (pIr) 
constantly monitors the work area in front of the fume hood. 
If no operating personnel are directly in front of the fume 
hood, the fully automatic sash closing process is started 
following an adjustable closing delay time (10 seconds to 30 
minutes).

the sash is operated with a light touch on the handles. as 
an option a control panel or a foot pedal can be delivered. 
an infrared light barrier can be mounted on the handle bar, 
as a safety precaution, to stop the sash automatically if an 
obstruction is detected during the closing process.
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Modell Model stD H9 / sF H9 / pp H9

størrelse/bredde size/width 900 1200 1500 1800

utvendige mål 
H x b x d

external dimensions 
H x b x d

2420x900x930 2420x1200x930 2420x1500x930 2420x1800x930

Innvendig høyde Interior height 1130/1370    

Innvendig bredde Interior width 850 1150 1450 1750

Innvendig dybde Interior depth 645/680    

Luftmengde m³/h  
min/med/max

exhaust rate m³/h  
min/med/max

100/250/540 150/350/760 150/580/970 200/700/1200

dimensjon stuss duct connection Ø 250 (Ø200) Ø 250 Ø 250 (Ø 315) Ø 250 (Ø 315)

trakt (avløp) cupsink (outlet) 240x85 (tilkobling/connection 1”½)

teKNIsKe spesIFIKasjoNer
tecHNIcaL spesIFIcatIoNs

75
0

24
20

90
0

900/1200/1500/1800

93
0

21
5


