
Meglévő munkaasztalra, helyez-
hető, vagy önállóan használható 
berendezés
• Rozsdamentes felületű fejegység
• ESD védett laminátumos borítá-
sú munkatér
• Víztiszta disszipatív ESD poli-
karbonát oldalpanelek
• Zárt túlnyomásos munkatér
• Egyirányú légáramlat (horizon-
tális, vagy vertikális)
• Csendes működés (max 68 dB)
• Beépített ionizátor ISO 1 (opció)
• Munkaterületen belül ISO 5 tisz-
taságot biztosít
• H14 szűrő HEPA
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A tisztatéri, úgynevezett „Clean Room” technológi-
ában rendkívül fontos a környezeti szennyezőanyagok 
minimális szinten tartása. A levegőben található por-
szemcsék, mikrobák mennyiségének szabályozására 
különleges készülékeket kell alkalmazni. 

Erre a célra fejlesztette ki speciális Laminar Flow be-
rendezését a Rondó Kft.

Az elektronikai gyártók, a gyógyszer- és vegyipa-
ri üzemek, biológiai-, kémiai laboratóriumok számára 
tervezett Laminar Flow olyan tulajdonságokkal ren-
delkezik, amelyek révén biztosítható a nagy tisztaságú 
munkatér.

Míg az általános irodai környezetben 35 millió (0,5μm 
nagyságú) részecske található, addig Rondó Kft. által 
összeállított Laminar Flow 3500 egységnyi részecske-
számnál kevesebb szennyeződést garantál.

A legújabb technológiákat alkalmazva a berendezésbe 
jutó levegő nagy hatékonyságú HEPA szűrőn keresztül 
áramlik a munkaterületre. A mikro üvegszálas közeg 
99.995%-os hatékonysággal szűri meg a részecskéket 
0.3 mikronos részecske méretig. 

A beépített ventilátorok segítségével az igé-
nyeknek megfelelően egyirányú, párhuzamos 
vonalak mentén történő légáramlás biztosít-
ható, elkerülve a turbulenciát. A részecske-
mentes levegő lamináris és állandó sebességű 
áramlása precíz irányítással került megvaló-
sításra. 

A speciális disszipatív felületeknek, a fel-
használt anyagoknak köszönhetően a Clean 
Room technológia mellett a berendezés meg-
akadályozza a káros sztatikus feltöltődés és 
kisülés kialakulását is.

A beépített Simco ionizátor alkalmazásával 
pedig szabályozhatóvá vált a munkatérben 
lévő szabad ionok menynyisége.

A Laminar Flow előlapján kialakított kijel-
zőn vezérelhető a világítás, a ventilátor, és az 
ionizátor működése.

A munkatérben opcionálisan elhelyezhető 
szenzorok révén folyamatosan mérhető a hő-
mérséklet, a relatív páratartalom és a légáram. Az ered-
mények alapján a rendszer képes automatikusan szabá-
lyozni a működését a szennyeződés minimális szinten 
tartása érdekében.

A több éves technológiai ismereteknek köszönhetően 
a munkatársaink olyan berendezést terveztek, amely 
rendkívül kedvező árfekvésű és széles körű tisztatéri 
felhasználást tesz lehetővé.
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