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Laminar Flow

A tisztatéri, úgynevezett „Clean 
Room” technológiában rendkívül 
fontos a környezeti szennyezőanya-
gok minimális szinten tartása. 

A levegőben található porszem-
csék, mikrobák mennyiségének sza-
bályozására különleges készüléke-
ket kell alkalmazni. 

Az elektronikai gyártók, a gyógy-
szer- és vegyipari üzemek, biológi-
ai-, kémiai laboratóriumok számára 
tervezett Laminar Flow olyan tulaj-
donságokkal rendelkezik, amelyek 
révén biztosítható a nagy tisztaságú, 
steril munkatér. Az elektronikai termékek kezelé-

se, gyártása során fellépő sztatikus 
elektromosság komoly veszélyeket 
jelenthet az előállított eszközökre, 
beépítésre kerülő alkatrészekre, a 
javított berendezésekre.

Az elektrosztatikus feltöltődés 
figyelmen kívül hagyása jelentős 
minőségi problémákhoz vezet-
het, amelynek utólagos kiszűrése 
és javítása gyakran nehézkes és 
költséges.

Ionizált, szennyeződésmentes munkatér
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Míg az általános irodai környezetben 35 millió 
(0,5μm nagyságú) részecske található, addig Ron-
dó Kft. által összeállított Laminar Flow 3500 egy-
ségnyi részecskeszámnál kevesebb szennyeződést 
garantál.

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

A beépített centrifugális ventilátor segítségével 
az igényeknek megfelelően egyirányú, párhuzamos 
vonalak mentén történő légáramlás biztosítható, 
elkerülve a turbulenciát. A részecskementes leve-
gő lamináris és állandó sebességű áramlása precíz 
irányítással került megvalósításra. Az egyenletes 
pozitív levegőnyomás megakadályozza a helység 
szennyezet levegőjének bejutását. A hosszú élet-
tartamú, speciális ventilátor kis rezgést és alacsony 
zajszintet biztosít.

A speciális disszipatív felületeknek, a felhasznált 
anyagoknak köszönhetően a Clean Room techno-

lógia mellett a berendezés megakadályozza a ká-
ros sztatikus feltöltődés és kisülés kialakulását is. 
A beépített Simco ionizátor alkalmazásával pedig 
szabályozhatóvá vált a munkatérben lévő szabad 
ionok menynyisége.

Ezáltal steril környezetben az ESD érzékeny al-
katrészek, eszközök vizsgálata és szerelése is koc-
kázatmentesen megvalósítható.

A Laminar Flow előlapján kialakított kijelzőn 
vezérelhető a világítás, a ventilátor, és az ionizátor 
működése.

A munkatérben opcionálisan elhelyezhető szen-
zorok révén folyamatosan mérhető a hőmérséklet, 
a relatív páratartalom és a légáram. Az eredmények 
alapján a rendszer képes automatikusan szabályoz-
ni a működését a szennyeződés minimális szinten 
tartása érdekében.

A több éves technológiai ismereteknek köszön-
hetően a munkatársaink olyan berendezést tervez-
tek, amely rendkívül kedvező árfekvésű és széles 
körű tisztatéri felhasználást tesz lehetővé.

• ESD védett laminátumos borítású munkatér

• Érintés érzékeny LCD kijelző (méret 155 x 85 mm)

• Víztiszta disszipatív ESD polikarbonát oldalpanelek

• Zárt túlnyomásos munkatér

• Egyirányú légáramlat (horizontális vagy vertikális)

• Légáramlat sebessége:  0,2 - 0,8  m/s

• Világítás max. 3000 lx

• Könnyű mozgathatóságot biztosító görgők

• Csendes működés (<55 dB)

• Beépített ionizátor ISO 3-5 (opció)

• Munkaterületen belül akár ISO 5 tisztaságot biztosít

• H14 szűrő HEPA

230 V 50 Hz
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Cikkszám Vezérlés Méret Magasság

83.1.80.60 manuális 800 x 600 mm 2000 mm

83.1.120.70 manuális 1200 x 700 mm 2000 mm

83.2.80.60 automatikus 800 x 600 mm 2000 mm

83.2.120.70 automatikus 1200 x 700 mm 2000 mm
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VEZETŐKÉPES GÖRGŐ

FÉM VÁZSZERKEZET

ESD VÉDETT POLIKARBONÁT

VEZÉRLŐ EGYSÉG

IONIZÁTOR

ESD VÉDETT ASZTALLAP

LED VILÁGÍTÁS

HEPA SZŰRŐ

VENTILÁTOR
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A Laminar Flow érintőképernyős kijelzője ké-
nyelmes megoldást biztosít a legfontosabb funkci-
ók működtetésére.

A magas hatékonyságú részecske szűrésnek 
köszönhetően a terem levegőjében lévő szennye-
ződések nem juthatnak be a munkaterületre.

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS
A döntött polikarbonát felület és az átlátszó két 

oldalfal optimális láthatóságot biztosít a munkate-
rületen elhelyezett tárgyakra. Sötét környezetben 
pedig a belső világítás nyújt kellő fényt. A mun-
katér minden pontja könnyen hozzáférhető a haté-
kony tisztítás érdekében.

PÁRHUZAMOS LEVEGŐ ÁRAMLÁS
A szellőző rendszernek köszönhetően a munkatér-

ben turbulens mozgások nélkül áramlik a levegő.

LEVEGŐ SZŰRÉS
A beépített HEPA szűrő hatékonyan vonja ki a 

szennyeződést az áramló levegőből.

KÖNNYŰ KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
A első felületen kialakított képernyő informa-

tív módon tájékoztat a berendezés működéséről 
és egyszerű megoldást nyújt a beépített eszközök 
vezérlésére. Az esetleges karbantartási feladatok 
gond nélkül elvégezhetőek az egyszerűen hozzá-
férhető elemeken.

ESD VÉDELEM
Az előírásoknak megfelelő anyaghasználat követ-

keztében a berendezés EPA területen is használható. 

MOBLITÁS
A speciális, ESD védett görkők segítik a berende-

zés mozgathatóságát.
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