
Komory klimatyczne są dobrym uzupełnieniem wyposażenia pomieszczeń dla zwierząt SPF  
(wolnych od specyficznych patogenów), które wymagają ścisłej kontroli pod względem 
higienicznym. Komory są użyteczne dla linii hodowlanych i rzadkich gatunków, które muszą być 
utrzymywane w specjalnych warunkach klimatycznych lub zmiennym cyklu oświetlenia. Komory 
klimatyczne kontrolują temperaturę, ciśnienie, wilgotność i  warunki oświetlenia, co gwarantuje 
idealne warunki w  eksperymentach behawioralnych, metabolicznych lub fizjologicznych.  
Skuteczną wentylację zapewniają filtry HEPA.
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• Cztery zintegrowane wentylatory i płyta 
wentylacyjna zapewniają stałą cyrkulację 
powietrza i stabilną dystrybucję ciepła

• Wysoki poziom jednorodności temperatury wewnątrz komory  
od 4-35°C

• Światła są instalowane w drzwiach komory, są w pełni ściemniane 
i umożliwiają definiowanie niestandardowych cykli światła/ciemności

• Szybka zmiana temperatury w komorze po zaprogramowanych 
nowych parametrów

• Specjalnie zaprojektowana do eksperymentów kalorymetrii 
pośredniej

• W pełni kontrolowana przez oprogramowanie PhenoMaster

• Ustawiona wartość może rozciągać się od temperatury 
otoczenia do 30 °C

• Dostępnych jest do 24 programowalnych cykli dzień/noc

• Funkcje nadciśnienia i podciśnienia

• Dostępne modele w 3 rozmiarach

• Regulator ciśnienia utrzymujący barierę ciśnieniową w przestrzeni 
do przechowywania zwierząt zapewnia bezpieczną pracę 
w nadciśnieniu lub podciśnieniu

• Filtry HEPA klasy H14 oczyszczają powietrze wlotowe i wylotowe, 
minimalizując ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego

• 3 rozmiary modeli

• Moduł nawilżacza i filtr z węglem aktywnym dostępne opcjonalnie

Wentylowana komora NOROIT A-BOX

KOMORA KLIMATYCZNA TSE

ZOONLAB UNIPROTECT NG

Komory klimatyczne

i izolatory dla zwierząt

PRODUCT INFORMATION
UniProtect NG Technical Ventilation Systems 2  

UNIPROTECT NG FOR KEEPING  
LABORATORY ANIMALS UNDER  
CLIMATE-CONTROLLED CONDITIONS
AIR FLOW CABINET WITH PRESSURE AND HUMIDITY  
REGULATION AND INTUITIVE OPERATING MENU

YOUR BENEFITS AT A GLANCE

Active pressure regulation to maintain the hygiene barrier and 
protect both rodents and the laboratory environment
Fully integrated humidifier module to create ideal climate conditions
LED lighting system with red acrylic glass doors and daily / weekly timer, 
including automated sunrise and sunset for the natural biorhythms of the lab animals
Barrier-free access to the holding space for comfortable handling 
Configurable alarms and notifications with forwarding to the building control system
Conformant with Directive 2010/63/EU1 and the recommendations of the 
German Society for Laboratory Animal Science (GV Solas) for keeping test animals

  

UniProtect NG (S) Capacity (n) Interior dimensions 
(W x D x H / volume) 
(mm) / (l)

Exterior dimensions 
(W x D x H) (mm)

Order no.

3 levels,  
height-adjustable  

(32-mm adjustment grid); 
removable plus  
bottom space

32 Type 2

947 x 670 x 1.250 mm
850 l 1.050 x 798 x 1.808 mm 5144430

16 Type 2 L

12 Type 3

8 Type 4

4 GPBC1

Options

Humidifier module – – 1.243 x 798 x 1.808 mm 3144071

Activated carbon filter – – 1.050 x 798 x 2.110 mm 3144070

  

UniProtect NG (M) Capacity (n) Interior dimensions 
(W x D x H / volume) 
(mm) / (l)

Exterior dimensions 
(W x D x H) (mm)

Order no.

3 levels,  
height-adjustable  

(32-mm adjustment grid); 
removable plus  
bottom space

48 Type 2

1.450 x 675 x 1.250 mm
1.210 l 1.550 x 798 x 1.808 mm 5144440

24 Type 2 L

20 Type 3

12 Type 4

4 GPBC1

Options

Humidifier module – – 1.743 x 798 x 1.808 mm 3144071

Activated carbon filter – – 1.550 x 798 x 2.112 mm 3144070

  

UniProtect NG (L) Capacity (n) Interior dimensions 
(W x D x H / volume) 
(mm) / (l)

Exterior dimensions 
(W x D x H) (mm)

Order no.

3 levels,  
height-adjustable  

(32-mm adjustment grid); 
removable plus  
bottom space

64 Type 2

1.860 x 670 x 1.250 mm
1.570 l 1.960 x 798 x 1.808 mm 5144450

32 Type 2 L

24 Type 3

16 Type 4

8 GPBC1

Options

Humidifier module – – 2.150 x 798 x 1.808 mm 3144071

Activated carbon filter – – 1.960 x 798 x 2.110 mm 3144070

1) Directive 2010/63/EU of the European Parliament and 
of the Council of 22. September 2010 on the protection of 
animals used for scientific purposes 
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Izolacja i regeneracja zwierząt

Izolatory do badań

na zwierzętach

labolatoryjnych

Izolatory I-Box ZOO ściśle utrzymują specyficzne 
warunki sanitarne hodowanych gryzoni.
I-Box ZOO zapewniają absolutne warunki bezpie-
czeństwa użytkownikom oraz maksymalną ochronę 
przebywających w nich zwierząt.

• Filtry HEPA

• Dostępne modele izolatorów z 2, 3 lub 4 
rękawicami

• Możliwość podłączenia do innych systemów 
Noroit

SYSTEM INTENSYWNEJ TERAPII ICU

ICU to samodzielny system podtrzymywania funkcji 
życiowych, który zapewnia kontrolowane środowisko 
z   regulacją temperatury i poziomu tlenu. Warunki te 
są niezbędne w  opiece nad zwierzęciem w  stanie 
krytycznym lub chorym.

KOMORY IZOLACYJNE AUTOKLAWOWALNE – FIC

Jednostki FIC chronią zwierzęta i  personel przed 
zanieczyszczeniem krzyżowym. Są idealne zarówno do 
przetrzymywania zwierząt w ostrym jak i przewlekłym 
przebiegu choroby. Jednostki FIC można sterylizować 
w  autoklawie lub parą. Każda komora ma własny 
system filtracji, dzięki czemu w jednym systemie mogą 
być przechowywane różne gatunki.

SYSTEM DO REKONWALESCENCJI PO ZABIEGACH

Jednostka jest specjalnie zaprojektowana, aby wspie-
rać tymczasowo przetrzymywane zwierzęta wymaga-
jące podwyższonej temperatury, dopóki nie będą go-
towe do powrotu do standardowej klatki. System jest 
przeznaczony do klatek Allentown IVC.

www.AllentownInc.com

The Animal Recovery Unit (ARU) is specifically designed to support animals requiring an elevated temperature within the cage environment 
and housed temporarily until they are ready to return to the standard caging. The unit is a portable rodent housing unit functioning as a 
standard IVC, with the added feature of heating, in order to provide for research animals’ post-operative needs and comfort. The ARU’s 
heating element is protected for user safety, and works together with an internal fan to circulate warmed air throughout all of the cages. 
The unit has a range of temperatures, and quickly and easily achieves ranges from ambient/room temperature to 98°F. 
 
The rack structure and cage components are autoclavable and washable. The environmental control unit can be sterilized using VHP or 
similar methods. Built to the highest standards, the Allentown ARU is a quality product that will provide a safe environment for animals 
requiring special temperature conditions and recovery time. 

• Warmed air within enclosure
• Fan-cycled heated air throughout all cages
• Heating element safety shut-off
• Variety of cage types and sizes
• Positive and negative operation
• HEPA filtered supply and exhaust
• ARU functions on battery power (except for    heating unit)
• Rugged stainless steel/aluminum construction
• Heavy-duty casters and corner bumpers
• 52.8" L x 29.6" W x 49.8" H

Features

Heating Element

Heat Disbursement Pattern

Ventilated Animal Recovery Unit (ARU) Rodent Housing
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