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Clean room - strefy o podwy¿szonej czystoœci
Strefy o podwy¿szonej czystoœci

Dzia³ budowy i zaopatrzenia Clean Room stanowi niezale¿ne przedsiêwziêcie firmy RENEX.
Zapewniamy Pañstwu dostêp do nowoczesnej, bardzo korzystnej cenowo technologii oraz in¿ynierów z wieloletnim sta¿em
i doœwiadczeniem w zakresie projektowania i budowy stref czystych.
Nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje:
- Przygotowanie projektu strefy czystej z wizualizacjami i schematami przep³ywów powietrza,
- Dostawy produktów (tak¿e produkowanych na indywidualne zamówienie) tj. œluzy powietrzne, panele, filtry, wentylacja, stanowiska pracy
o podwy¿szonej czystoœci, meble, oœwietlenie, odzie¿, itp.,
- Przygotowanie procedury „utrzymania”, „przestoju” i „konserwacji” stref czystych,
- Profesjonalne szkolenia – kluczowy czynnik zapewniaj¹cy efektywne funkcjonowanie strefy (szkolenia mog¹ koñczyæ siê uzyskaniem
miêdzynarodowych certyfikatów),
- Terminowe uzupe³nianie wszelkich elementów eksploatacyjnych tj. filtry, maty, odzie¿ (w³¹cznie z us³ug¹ cotygodniowego prania), itp.,
- Opiekê nad stref¹ czyst¹ i jej modyfikacje w miarê potrzeb.
Ogromn¹ zalet¹ s¹ tak¿e bardzo korzystne ceny.

Projektowanie
Dobrze zaprojektowany Clean room to pewnoœæ inwestycji
i wieloletnia stabilna praca, nie obci¹¿ona zbêdnymi kosztami.
Nad ka¿dym naszym projektem pracuje kilku in¿ynierów.
Nawet drobne szczegó³y zostaj¹ zaprojektowane z rozmys³em
i wielokrotnie sprawdzane. Konsultacje prowadzimy w Pañstwa siedzibach,
bezp³atnie oceniaj¹c wstêpne za³o¿enia i mo¿liwoœci ich realizacji.
Wadliwie przygotowany projekt mo¿e obarczyæ wykonanie wadami niekiedy
niemo¿liwymi do usuniêcia. S¹ to zagro¿enia tak istotne w funkcjonowaniu
stref czystych jak wysokie, nieuzasadnione koszty (czêsty serwis, wymiana
filtrów HEPA, zbêdne filtrowentylatory, wysokie koszty energii elektrycznej,
niewydolna wentylacja, itp.), utrata zamierzonej klasy czystoœci, choroby
pracownicze, itp.

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 W³oc³awek, Poland
tel./fax +48 54 413 83 00, 54 411 25 55, e-mail: office@cleanroom.com.pl

www.cleanroom.com.pl

Clean room - strefy o podwy¿szonej czystoœci

Wykonawstwo
Tworzymy strefy czyste typu Clean room (pomieszczenia lub hale
produkcyjne) jak i Clean box (wydzielone w pomieszczeniach
mobilne strefy czyste).
Dla obu rozwi¹zañ jesteœmy w stanie zrealizowaæ ca³oœæ prac
od projektu poprzez wykonanie i dalsze utrzymanie strefy.
Ekipy wykonawcze posiadaj¹ szerokie doœwiadczenie wynikaj¹ce
z odbytych szkoleñ oraz realizacji poprzednich projektów.
Gwarantujemy starannoœæ prac i pewnoœæ wykonania
oraz sta³y kontakt z klientem tak¿e po zakoñczeniu prac.
Zapewniamy jakoœæ obs³ugi i wykonania, jakiej mo¿na oczekiwaæ
od wiarygodnej firmy z niemal dwudziestoletnim doœwiadczeniem

Clean room

Pomieszczenia czyste wykonywane s¹ z materia³ów
niepylnych, tak wiêc na œcianach i sufitach montowane
s¹ specjalne panele, wmontowywane zostaj¹ filtrowentylatory,
instalowane s¹ œluzy podawcze i osobowe, równie¿ pod³ogi
musz¹ byæ wykonane w technologii „clean room”.
Kluczowymi sk³adowymi, decyduj¹cymi o stworzeniu wydajnej
strefy czystej s¹: przemyœlany projekt, odpowiedniej jakoœci
elementy konstrukcyjne oraz doœwiadczenie ekipy monta¿owej.
Ekipy nie znaj¹ce specyfiki tworzenia stref czystych, ³atwo
doprowadzaj¹ do szeregu uchybieñ, które spowoduj¹ pracê
w zamkniêtej strefie zbyt trudn¹ dla pracowników (np. zbyt wysoka
temperatura, du¿a ró¿nica ciœnieñ, itp.), poziom czystoœci bêdzie
nie mo¿liwy do utrzymania a koszty eksploatacyjne
nieuzasadnione i nieustannie rosn¹ce.

Clean box

Clean box - to wydzielona strefa czysta o mniej z³o¿onej
konstrukcji ni¿ Clean room.
Strefa tworzona jest w oparciu o mobiln¹ konstrukcjê instalowan¹
wewn¹trz standardowego pomieszczenia, hali produkcyjnej lub
niekiedy (dla miejscowego podwy¿szenia klasy czystoœci) w
pomieszczeniu Clean room.
Rozwi¹zanie to jest korzystnym wyborem w wielu rodzajach
przemys³u, szczególnie polecane dla projektów ograniczonych
czasowo. Po zakoñczniu projektu Clean box mo¿na ³atwo
sk³adowaæ lub przenieœæ do innego obiektu.
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Wyposa¿enie
Wszelkie przedmioty znajduj¹ce siê w strefie czystej musz¹ byæ zaprojektowane w specjalny sposób i zaaprobowane
do pracy w konkretnym pomieszczeniu i w odpowiedni sposób u¿ytkowane. Jest to istotne, poniewa¿ ka¿dy przedmiot mo¿e
pyliæ i generowaæ zanieczyszczenia, wa¿ne jest nawet miejsce ich umieszczenia wewn¹trz pomieszczenia. Meble krzes³a,
kombinezony i obuwie a nawet sprzêty biurowe musz¹ zostaæ zaaprobowane do pracy w „Clean room”
i w odpowiedni sposób u¿ytkowane. Wrogami czystoœci s¹ nawet przedmioty tak „niewinne” jak papier, telefony, klawiatury
komputerowe – wszystkie one wystêpuj¹ w wersjach dopuszczalnych do stosowania w strefie czystej.
WIÊCEJ INFORMACJI: WWW.CLEANROOM.COM.PL OFFICE@CLEANROOM.COM.PL

Komory laminarne/dygestoria

Elementy eksploatacyjne

Stanowiska z nawiewem
laminarnym zabezpieczaj¹
pracê w strefie czystej
na obszarze blatu roboczego.

Meble

Szafy i szafki z nawiewem, sto³y, ³awki, krzes³a i inne.

Buty do stref czystych z twardym podnoskiem.

Filtry, mopy, œrodki czystoœci,
papier, notatniki, zegary i inne
przedmioty zgodnie
z wymogami danego procesu.

Odzie¿

Kombinezony, fartuchy, czepki, maseczki, rêkawiczki, obuwie.

Mata dekontaminacyjna (Sticky Mat)

l
Ochrona

l
Mo¿liwoœæ

odpiêcia nogawki i wykorzystania poza stref¹ czyst¹
jak¹ typowy but antystatyczny
l
Pranie do 50 razy bez utraty w³aœciwoœci
l
Przygotowane do autoklawowania
l
Dostêpne tak¿e ró¿ne wersje nak³adek na obuwie

przed wprowadzaniem zanieczyszczeñ do stref
czystych i o podwy¿szonej czystoœci
l
Zbiera zanieczyszczenia z obuwia i kó³ wózków transportowych
l
30 warstw folii polietylenowej pokrytej klejem adhezyjnym
l
Przylepna na ca³ej powierzchni - spodnia warstwa maty zapewnia
równe i stabilne przyleganie do pod³o¿a
l
Nie wymaga stosowania ramek pod³ogowych
l
Odporna na plastyfikatory, oleje oraz promieniowanie UV
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