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Чисті приміщення стрімко входять в наше життя. 
Середовище, яке не містить забруднень і бактерій, стала основною
складовою, багатьох сучасних виробництв. Сюди відносяться
фармацевтичні підприємства, мікробіологічні лабораторії,
приміщення медичних установ.

Чисті кімнати - це приміщення, в якому контролюється концентрація
аерозольних часток. Надходження, генерація і накопичення частинок
усередині нього зводиться до мінімуму, тому повітря чистих приміщень має
стабільні показники. Так само в чистому приміщенні контролюються такі
параметри, як температура, вологість і тиск.

І наше з Вами завдання правильно спроектувати і побудувати
«Чисті кімнати» використавши весь наш накопичений досвід в даній галузі.

Ми пропонуємо для Вас чисті кімнати «під ключ», а також
рішення нестандартних завдань, які потрібно реалізувати.
Для своїх панелей ми використовуємо алюмінієвий профіль,
що полегшує конструкцію панелей, а також збільшує стійкість
панелей до корозії.

Наші панелі для чистих кімнат легко демонтувати, для того щоб
встановити обладнання в боксах, при цьому не порушуючи
конструкції боксу. Наші витяжні колони інтегровані в стінові панелі, і
можуть знаходитися в одній площині з стіновою панеллю, якщо це
потрібно замовнику.

Виробляємо і монтуємо чисті приміщення нового покоління. Реалізуємо
Ваші задуми і плани, при будівництві нових об’єктів. А також пропонуємо
реконструкцію або модернізацію вже працюючих підприємств.

Чисті приміщення нового покоління «під ключ» за самими прийнятними цінами

При цьому наша продукція не поступається по якості іншим виробникам, 
і в багатьох факторах перевершує конкурентів
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Чисті приміщення нового покоління

• Чисті приміщення «під ключ»

Будівництво чистих приміщень «під ключ» здійснюється під чітким керівництвом досвідчених • 

кваліфікованих фахівців.

Чисті приміщення проектуються і реалізуються відповідно до вимог міжнародних стандартів GMP EU, ряду • 

стандартів ISO 14644 «Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища», ISO 14698 групи

стандартів «Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища – контроль біоуражень», 

рекомендацій WHO і ISPE.

Реалізуємо будь які Ваші проекти різного ступеня складності.

Чисті приміщення
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Кліматичні камери

Виготовляємо кліматичні камери згідно потреб Замовника.

Конструкція кліматичної камери передбачає наявність робочого простору і блоку управління (в якому

моделюється заданий мікроклімат), ряду пристроїв і механізмів, що забезпечують потрібні параметри.

     Камери можуть оснащуватися теплообмінниками, терморегуляторами, парогенераторами, холодильними

установками, системами зволоження і вентиляції, кварцевими лампами і т.д. Блоки управління сучасних

кліматичних камер, як правило, електронні, і включають в себе дисплей, що регулюють системи контролю,

моніторингу та сигналізації.

      Можлива доробка серійних моделей або виготовлення кліматичних камер під замовлення, 

з оснащенням їх додатковими пристосуваннями.

      Наприклад, камеру можна обладнувати резервними джерелами живлення,

додатковими регуляторами, маніпуляторами, посилити систему шумозаглушення, реалізувати додатковий

захист корпусу і внутрішніх стінок і внести будь-які інші корективи за запитом замовника.

Кліматичні камери
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       Майже 75% свого часу люди проводять в приміщеннях різних категорій і призначень. При цьому навряд

чи хтось замислюється про те, що для нормальної життєдіяльності нам необхідно близько 20000 літрів

повітря на добу. Завдання надходження в приміщення свіжого повітря, необхідної чистоти, температури і

вологості виконує система вентиляції повітря.

     Загальними вимогами, що стосуються систем вентиляції, є:

     забезпечення подачі в приміщення обсягу , необхідного для нормальної, повітря

комфортної життєдіяльності та повноцінної трудової активності людей

      видалення небезпечних, токсичних домішок і речовин, що містяться у відпрацьованому повітрі

      відведення вологи, що утворюється в конструкційних елементах і завдає шкоди будівлі

      фільтрація повітря від різних забруднень і домішок, для досягнення необхідного ступеня чистоти

      створення і підтримання необхідних температурних режимів, вологості повітря

      економія енергії за рахунок, рекуперації тепла між свіжим зовнішнім повітрям і повітрям, що відводиться

з приміщення

      забезпечення звукоізоляції в приміщенні, за рахунок відсутності необхідності відкривати вікна і двері для

провітрювання

        Після визначення основних завдань, поставлених перед системою вентиляції, проводиться

проектування системи вентиляції. Проходить складання робочого проекту, в якому описуються всі аспекти

роботи майбутньої системи.

Системи вентиляції

Системи вентиляції
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Ламінарні установки

      Дані установки очищення повітря використовуються в чистих приміщеннях для додаткового

доочищення повітря та подачі його безпосередньо на критичні ділянки. Використання такої установки дозволяє

забезпечити подачу повітря високої якості тільки в ті місця, де воно необхідне, при цьому досягається значна 

економія коштів порівняно з чистими приміщеннями з однонаправленим потоком повітря по всьому простору.

     Існує багато видів ламінарних установок з однонаправленим потоком, габарити яких можуть змінюватися

в залежності від габаритів технологічного обладнання. В більшості випадків розглядається два типи

установок з горизонтальним та вертикальним напрямком руху чистого повітря.

     Принцип дії таких установок полягає в наступному: вентилятори, які встановленні всередині корпуса,

нагнітають очищене повітря з чистого приміщення в камеру над фільтрами тонкої очистки повітря, в якій

утворюється надлишковий тиск, в результаті повітря, при проходженні через фільтри тонкої очистки додатково 

очищується та рівномірно розподіляється по всій площині робочої зони за допомогою розподільчої решітки.

      Дана розподільча решітка створює однонаправлений вертикальний або горизонтальний потік повітря.

Для правильного підбору установки необхідно чітко уявляти, яку виробничу площу вона буде обслуговувати.

Площа - це основний показник, який впливає на затратну сторону.

      Іноді в чистих приміщеннях застосовуються так звані локальні міні зони. В міні зонах для ізоляції

критичного виробничого процесу використовують фізичний бар'єр (огорожу зі скла або полімерної плівки),

та забезпечується подача повітря високої якості. В решті простору приміщення повітря може бути більш

низької якості.

 

Ламінарні установки
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Легка підвісна стеля

Підвісна система:

Компоненти:

Конструктивні особливості:

- касети при монтажі скріплюються між собою спеціальними фіксаторами

- для тепло - та звукоізоляції при необхідності всередину касет можливо

вклеювати звуко поглинаючий композит, або мінеральноватну плиту.

 

- скрита підвісна система з спеціальним кріпленням.

- сталеві касети з оцинкованої сталі з порошковим покриттям (розмір касет: 600х600 мм).

- колір по каталогу RAL (стандартний – білий RAL 9016).

- товщина сталі – 0,65 мм.

Легка підвісна стеля
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Легка підвісна стеля

9

- Профілі конструкції скріплюються скобами. Несуча профільна конструкція

підвішується до існуючої стелі, або до допоміжної стелі приміщення з

допомогою різьбових шпильок.

- сталеві касети з оцинкованої сталі з порошковим покриттям (розмір касет: довільний)

- колір по каталогу RAL (стандартний – білий RAL 9016).

- товщина сталі від 0,65 – 1 мм.

- касети при монтажі скріплюються між собою спеціальними фіксаторами

- для тепло - та звукоізоляції при необхідності всередину касет можливо

вклеювати звуко поглинаючий композит, або мінеральноватну плиту.

Підвісна система:

Компоненти:

Конструктивні особливості:

Касетна підвісна стеля

Касетна підвісна стеля
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Панельна стеля

Підвісна система:

Компоненти:

Конструктивні особливості:

- скрита підвісна система з спеціальним кріпленням.

- стандартні розміри 1200х900мм, 1200х600мм, 1200х300мм, 3000х900мм

- колір по каталогу RAL (стандартний - білий RAL 9016).

- сталь оцинкована сталь товщиною від 0,65 - 1 мм.

- спеціальний посилений каркас.

Панельна стеля
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Стінові панелі

Основні характеристики:

- стандартна товщина 50мм.

- довжина - до 3600мм.

- ширина - до 1200мм.

- виготовлення здійснюється за розмірами замовника.

Конструкція:

- алюмінієвий корпус.

- повна модульність формованих перегородок, завдяки широкому набору конструктивних

з'єднувальних елементів.

- просте і гнучке рішення по склінню, за допомогою вбудування цілісних склопакетів.

- жорсткість конструкції панелі.

 

- каркас з алюмінієвого профілю.

- внутрішній шар з не горючої мінеральної плити.

- облицювання із оцинкованої сталі товщиною 0,5 - 0,8мм з порошковим покриттям.

- колір по каталогу RAL (стандартний - білий RAL 9016).

Конструктивні особливості:

SVS-ARTA.COM.UA 11

Стінові панелі
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Легка підвісна стеля
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- панелі при монтажі скріплюються між собою спеціальними фіксаторами.

Основні характеристики:

Конструкція:

Конструктивні особливості:

- стандартна товщина 10мм, 13мм.

- довжина - до 3600мм.

- ширина - до 1200мм.

- виготовлення здійснюється за розмірами замовника.

- сталеві панелі з оцинкованої сталі з полімерним покриттям та гіпсокартонним листом.

- колір по каталогу RAL (стандартний - білий RAL 9016).

- товщина сталі від 0,65 - 1 мм.

Легка підвісна стеляОблицювальні панелі

Облицювальні панелі
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Основні характеристики:

Конструкція:

- двері одностворчаті - шир. 900 мм, вис. 2100 мм (шир. 800 мм, вис. 2100 мм, шир. 700 мм, вис. 2100 мм).

- двері двустворчаті - ширина згідно замовника, висота 2100мм.

- виготовлення здійснюється за розмірами замовника.

- колір полімерного покриття по вимозі замовника.

- полотно дверей виконане з алюмінієвого профільного каркасу в який, вставлено

наповнювач, та каркас зібраний у короб з фарбованої оцинкованої сталі.

- дверний короб з алюмінієвого профіля.

Додаткові опції:

- система безключового доступу.

- система світлової та звукової сигналізації відкриття/закриття дверей.

- склопакети вмонтовані в одній площині з полотном (розміри згідно потреб замовника)

- сегменти з нержавіючої сталі.

- упор напольний.

- дверні доводчики.

 

Двері

Двері
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Шлюзи передавальні

- внутрішня поверхня шлюзів виготовлена з полірованої нержавіючої сталі та не має місць, що

перешкоджають дезинфекції. Дверна коробка і двері виготовлені з алюмінієвого профілю,

пофарбованого порошковим покриттям. Спеціальна гума ущільнювача забезпечує

герметичність примикання дверей до коробки.

- Шлюзи оснащені електронною системою блокування дверей. Система зручна в експлуатації.

Перевага електронної системи полягає в додаткових можливостях програмування таймера

блокування дверей і часу обдування (деконтамінація) шлюзу.

Розміри та конфігурація виконується згідно потреб Замовника.

Основні характеристики:

Оснащення та конфігурації:

- два типи шлюзів - активні та пасивні.

Шлюзи передавальні
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Світильники

Основні характеристики:

Компоненти світильника:

- корпус світильника виготовлений з алюмінієвого профілю та фарбованої оцинкованоі сталі

- колір за вимогою замовника

 

- потужність що споживається - 36 Вт

- світловий потік - 4500 Lм

- ступінь захисту - ІР54

- напруга - 220В

- діапозон робочих температур - від -20 до + 50 С

- габаритний розмір - 20х600х600 мм

- кріплення - сliр-іn

- можливе виготовлення за потребами та розмірами замовника

Світильники
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Фільтробокси

- складчасті фільтруючі панелі з ущільнювачем з боку вхідного потоку відповідають найвищим

гігієнічним вимогам

- легка, швидка і безпечна заміна фільтрів

- зовнішня решітка фіксується магнітами і може бути відкрита для очищення та валідації

- для заміни фільтрів інструмент не потрібно

- міцна конструкція з алюмінієвого профілю та оцинкованої сталі з полімерним покриттям

- компактна конструкція, підходить для низьких стель

- горизонтальне або вертикальне під'єднання

- можливе виготовлення за розмірами замовника

 

Унікальна розробка кріплення решітки

Основні характеристики:

розміри за вимогою Замовника
- розмір - 450х600х600 мм

- фільтр НЕРА 575х575х78 мм
 { 

Фільтробокси
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Витяжні колони

Основні характеристики:

Витяжні колонни інтегруються в стінові панелі та можуть знаходитися в одній площині зі стіною.

- стандартна товщина 100мм

- довжина - до 3600мм

- ширина - до 1200мм

- виготовлення здійснюється за розмірами замовника

- алюмінієвий корпус слугує несучим каркасом

- повна модульність формованих перегородок, завдяки широкому набору конструктивних

з'єднувальних елементів

- каркас з алюмінієвого профілю

- облицювання із оцинкованої сталі товщиною 0,5 - 0,7мм з порошковим покриттям

- колір по каталогу RAL (стандартний - білий RAL 9016)

 

Конструкція:

Конструктивні особливості:

Витяжні колони
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Трокси

Трокси, регулятор витрат повітря

Опис:

Система "ТROX" забезпечує точне регулювання витрати повітря в приміщенні. Точність

регулювання є основними вимогами, що пред'являються до ефективної системи управління

приміщенням.

engineering company
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Дестратіфікатори

повітряний потік -

швидкість обертів вентелятора -

клас захисту двигуна -

споживана електрична потужність вентилятора -

Напруга -

рівень шуму -

вага -

Основні характеристики:

Дестратіфікатори

3,500 M3/г

1360 об/хв

IP54

0,25 кВт

220В

59 дБ

12 кг

DVS - 35

8,500 M3/r

1360 об/хв

IP54

0,75 кВт

220В

64 дБ

23 кг

6,500 M3/г

1300 об/хв

IP54

0,55 кВт

220В

61 дБ

17 кг

DVS - 85DVS - 65

engineering company
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Опис:

Медичний переговорний пристрій TLS 250 призначено для використання в чистих

приміщеннях.

Основні характеристики:

- від бризок захищений гучномовець (гучність до 78 дБ) і світловий індикатор

- захищену від зовнішнього впливу кнопкову клавіатура - можна мити або дезінфікувати

- програмований сигнал виклику, гучність прийому, тривалість розмови

- режим гучного зв'язку та оповіщення

- автонабір номера

- вбудована телефонна книга для швидкого набору

- клас захисту - ІР66

Переговорні пристрої

engineering company
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Герметичні муфти

Roxtec RS - кругла ущільнювальна муфта, що складається 3 двох половин. Стискаючий елемент - 

це сам корпус муфти. Встановлюється на попередньо прокладений кабель або трубу - фіксується 

в отворі за рахунок розширення в сторони корпусу муфти при стисканні.

Герметичні муфти ROXTEC

Опис:

engineering company
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ТОВ «СВС-АРТА»

Україна, м. Черкаси, вул.Геронимівська 1/5
Тел.: +38(096) 255-55-25, +38(096) 255-55-22, +38(095) 562-20-69
Email: svsarta@gmail.com
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