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Dekontaminační prokládací kabina

DEKONTAMINAČNÍ PROKLÁDACÍ KABINA

Dekontaminační prokládací kabina slouží jako materiálová propusť pro přesun materiálu mezi místnostmi, ve kterých jsou rozdílné
třídy čistoty (nejčastěji B a C). K procesu dekontaminace pomůcek a materiálů je využíván dekontaminační cyklus pomocí par
peroxidu vodíku. Generátor par peroxidu vodíku je součástí dekontaminační prokládací kabiny a tvoří tak jedno zařízení.

POPIS VÝROBKU
integrovaný generátor par peroxidu vodíku
uvnitř komory jsou vloženy mobilní perforované police, které umožní sterilizaci produktu ze všech stran
dekontaminace probíhá za normálních teplot (25 - 30°C) a tlaku
bezpečná filtrace vzduchu na odtahu s dvojící HEPA filtrů H14
materiál komory - nerez AISI 316L s leštěnou povrchovou úpravou; radiusy v rozích komory R25
ostatní kontrukční materiály - nerez AISI 304 s broušenou povrchovou úpravou
dvířka - PMMA - plexisklo; těsnění dveří – silikonové, nafukovací
nutný stlačený vzduch farmaceutické kvality
možnost validace dekontaminačního cyklu
možnost zápisu dat na záznamovou jednotku, tiskárnu nebo PC
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splňuje požadavky na třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2
nízké provozní náklady
nízkoteplotní dekontaminace
rychlý čas dekontaminačního cyklu
ochrana životního prostředí, vedlejšími produkty jsou pouze vodní páry a kyslík
dlouhá životnost, minimální údržba
výběr z několika typů a velikostí
snadná manipulace a obsluha

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

TECHNICKÁ DATA
Typové označení dekontaminační prokládací kabiny
typové označení DPK

Volba rozměrové řady
600 x 600 x 600 mm (Š x V x H)
800 x 1200 x 800 mm (Š x V x H)
800 x 1800 x 800 mm (Š x V x H)
800 x 800 x 800 mm (Š x V x H)
V této kategorii se volí vnitřní rozměry kabiny
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