
Vflow PN - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza 

do przygotowywania mieszanin żywieniowych

PN–EN ISO 14644–1:2005
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sygnalizacja

statusu pracy

urządzenia Klasa czystości powietrza:

● klasa A wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

 wymagań dobrej praktyki wytwarzania

● ISO  4.8  zgodnie  z  PN–EN ISO 14644 –1: 2005

Panel sterowania

Centralnym interfejsem jest panel dotykowy umożliwiający kontakt operatora z maszyną.

Czytelne piktogramy oraz intuicyjna obsługa zapewniają wysoki komfort obsługi. Funkcję

alarmowe w postaci graficznej oraz dźwiękowej zwiększają bezpieczeństwo pracy

w wymaganych dla procesu warunkach.

Klawisze funkcyjne:

● włącz/wyłącz oświetlenie

● włącz/wyłącz wentylatory

● włącz/wyłącz prędkość wentylatorów na 100%

Komunikaty informacyjne:

● prędkość przepływu laminarnego [m/s]

● 2 temperatura przestrzeni roboczej

Monitoring pracy komory:

● 2Kontrola dostępu w technologii RFID w standardzie MIFARE

● 2Rejestrator (data logger) - USB

1Vflow PN

®IGP-DURA care to innowacyjny produkt firmy IGP Pulvertechnik AG o szerokim 
®działaniu anty-mikrobiologicznym. Powłoki IGP-DURA care zapewniają trwałą i skuteczną 

ochronę przed mikrobiologicznym skażeniem powierzchni powlekanych farbami 

proszkowymi.

Skuteczne zwalczanie rozwoju drobnoustrojów realizowane jest poprzez trzy mechanizmy 

działania: 

 – blokadę metabolizmu komórkowego

 – wstrzymanie oddychania komórek

 – zatrzymanie podziału komórek

● pokrywa przednia w kolorze RAL 5012 - standard, inne kolory na zapytanie

● blat roboczy ze stali nierdzewnej klasy DIN 1.4301

● licznik czasu pracy komory

● dwa gniazda elektryczne zamontowane po jednej sztuce na każdym boku komory

● stelaż pod komorę z profili zamkniętych o wysokość około 750 mm

 stelaż poruszany elektrycznie umożliwia ustawienie wysokości blatu ●
2 w zakresie (650÷850) mm

 

Komora z pionowym laminarnym przepływem powietrza 

do sporządzania mieszanin żywieniowych.

Dane podstawowe:

● prędkość powietrza w zakresie (0,36÷0,54) m/s z możliwością regulacji przez operatora

wstępny filtr poliamidowy klasy EU3 ● 

● filtr główny HEPA klasy co najmniej H14 o skuteczności filtrowania 99,995 % 

 dla cząstek ≥0,3 µm

● ściany boczne oraz ściana tylna wykonane z poliwęglanu grubości przynajmniej 12 mm

● 2możliwość regulacji natężenia oświetlenia

● oświetlenie umiejscowione poza obszarem roboczym

● filtr HEPA oddzielony od przestrzeni roboczej dyfuzorem ze stali nierdzewnej 

● specjalne przepusty umożliwiające przeprowadzenie kabli 
2instalacja do mocowania monitora za tylną ścianą komory w dowolnym miejscu● 

pręt ze stali nierdzewnej o średnicy około (20÷22) mm zintegrowany w przestrzeni● 

 roboczej z hakami do zawieszania worków
®obudowa urządzenia malowana farbami z powłoką antybakteryjna IGP-DURA care ● 

 kolor RAL 7047

1 - (ang. Parenteral Nutrition – żywienie pozajelitowe)
2 - wyposażenie opcjonalne 2 - wyposażenie opcjonalne 



SPECYFIKACJA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Wentylator Elektronicznie komutowany EC EBM-PAPST

Klasa filtra głównego Klasy co najmniej H14 o skuteczności 99,995 % 
  dla cząstek ≥ 0,3 µm

Klasa filtra wstępnego EU3

Materiał blatu roboczego  Stal nierdzewna klasy DIN 1.4301

Materiał obudowy Blacha stalowa pokryta farbą proszkową RAL 7047,
  RAL 5012 w standardowej konfiguracji

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie  1N 230 V/50 Hz

Zabezpieczenie gniazdek  10 A
3Pobór mocy elektrycznej  (130÷200) W

WYMIARY PRZESTRZENI ROBOCZEJ

Szerokość  Około 900, 1200, 1500, 1850 mm

Głębokość blatu Około 700 mm

Głębokość robocza blatu Około 600 mm

Wysokość przestrzeni roboczej Około 950 mm

Wysokość otworu roboczego Około 760 mm

WYMIARY URZĄDZENIA 

Szerokość  Około 1000, 1300, 1600, 1935 mm

Głębokość  Około 710 mm

Wysokość ze stelażem  Około 2200 mm

DANE PODSTAWOWE

Rodzaj urządzenia Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza 
  do przygotowywania mieszanin żywieniowych

Typ konstrukcji Klasa A wg rozporządzenia Ministra Zdrowia 
  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dobrej
  praktyki wytwarzania
  ISO 4.8 zgodnie z PN–EN ISO 14644 –1:2005

Oznakowanie  CE

DANE TECHNICZNE
3Poziom ciśnienia akustycznego (48÷59) dB

Natężenie oświetlenia  (800÷1700) lx

3 - w zależności od trybu pracy oraz modelu

Vflow PN

zwiększenie komfortu pracy z urządzeniem  

poprzez odizolowanie oświetlenia od przestrzeni 

roboczej i wbudowanie go w pokrywę przednią
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Producent: Alchem Grupa Sp. z o.o. 87-100 TORUŃ, Polna 21, tel. +48 696 474 396, biotectum@biotectum.com.pl


