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Możliwości zastosowania produktu

 mobilna sala operacyjna,

 mobilne laboratorium,

 odrębne, autonomiczne urządzenie, którego jest możliwość

wstawiania do pomieszczenia lub postawienia na wolnym powietrzu

z możliwością podłączenia do mediów i zasilania zewnętrznego,

 dla służb medycznych cywilnych czy wojskowych daje bardzo duże

korzyści zastosowań, ponieważ pozwala stworzyć warunki

niezbędne do przeprowadzenia zabiegów i operacji bezpośrednio

na miejscu wystąpienia zdarzenia (kataklizm, klęska żywiołowa,
wypadek itp.) bez konieczności transportu do szpitala. W takim

zastosowaniu innowacyjny kontener będzie stanowił odpowiednik

sali operacyjnej.



Technologia

Innowacyjnym produktem jest kontener wyposażony w

pomieszczeniami w różnych klasach czystości powietrza. Dzięki

zastosowanym rozwiązaniom technicznym, uzyskanym parametrom i

wynikającym z tego szczególnym cechom kontenera znacznie wzrośnie
zakres możliwych zastosowań dla tak skonfigurowanego produktu.

Możliwe jest również stosowanie kontenerów jako odrębnych,

autonomicznych urządzeń, które będą wstawiane do konkretnego

pomieszczenia lub postawione na wolnym powietrzu z możliwością

podłączenia do mediów i zasilania zewnętrznego.



Elementy i cechy technologii:

 możliwość uzyskania szerokiego zakresu parametrów powietrza pod 

względem klasy czystości oraz parametrów temperaturowo-
wilgotnościowych (niewystępujące obecnie w kontenerach)

 innowacyjna konstrukcja płaszczowa typu „podwójna ścianka” 

dająca możliwość dowolnego rozprowadzenia i ukrycia kanałów 

powietrznych w ramach konstrukcji urządzenia (w przestrzeniach 

pomiędzy płaszczem przy jednoczesnej izolacyjności brak mostków 

ciepła),

 równomierny kształt wnętrza (łatwość instalacji dedykowanego 
wyposażenia w zależności od specyfikacji, łatwość utrzymania w 

czystości),

 powtarzalność, skalowalność możliwość łączenia w moduły.



Cechy charakteryzujące możliwości nowej 

technologii oczyszczania powietrza:

 CECHA: Przepływ laminarny – stała ustalona wartość

- KORZYŚĆ: Możliwość zachowania stałej ustalonej wartości przepływu 
szczególnie istotne w przypadku produkcji farmaceutycznej. Gwarantuje 
zachowanie ściśle określonych parametrów przepływu i czystości powietrza 
(w rozwiązaniach obecnie występujących odchylenia od zadanej wartości na 
poziomie +- 20% prędkości przepływu i wydajności

- PARAMETR: 0,45 m/s + -9 %

 CECHA: Regulacja wilgotności

- KORZYŚĆ: możliwość regulacji w szerokim zakresie, uniwersalność do różnych, 
odmiennych typów produkcji i badań np. przy produkcji kapsułek, badaniach 
mikrobiologicznych lub nawet przy produkcji elementów elektronicznych

- PARAMETR: Zakres regulacji 10% - 90%



Cechy charakteryzujące możliwości nowej 

technologii oczyszczania powietrza:

 CECHA: Regulacja temperatury

- KORZYŚĆ: możliwość regulacji w szerokim zakresie uniwersalność do różnych, odmiennych typów 
produkcji, np. tabletki, kapsułki, elektronika.

- PARAMETR: Zakres regulacji 0-70 ˚C

 CECHA: stały wydatek powietrza

- KORZYŚĆ: Realizowany za pomocą odpowiednio dobranego regulatora pozwala na 
zapewnienie stałego przepływu powietrza niezależnego od zmieniających się oporów na 
instalacji np. powolne zabrudzanie się filtra jest kompensowane poprzez powolne otwieranie 
się regulatora.

- PARAMETR: stały przepływ niezależny od oporów w [m3/h]

 CECHA: stałe ciśnienie

- KORZYŚĆ: Realizowane za pomocą regulatora dzięki któremu powietrze z czystszych komór nie 
miesza z tym z „brudniejszych”, odpowiednia różnica ciśnień powoduje że powietrze przepływa z 
bardziej czystych klas do brudniejszych, zapewnia to regulator ciśnienia na którym nastawiamy 
różnicę ciśnień pomiędzy strefami

 PARAMETR: odpowiednia różnica ciśnień w [Pa]



Sposób montażu instalacji i kształt 

kontenera:

Charakterystyczną cechą nowej technologii jest również

specyficzny sposób montażu kanałów i instalacji w płaszczu pomiędzy
ścianami kontenera wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystkie

instalacje, kanały, rury są ukryte w podwójnej ścianie kontenera, tak,

żeby w pomieszczeniu był prostopadłościan bez żadnych

zakamarków, mostków kurzowych itd. które są potencjalnym miejscem

powstawania zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni roboczej

kontenera. Stanowi to atut przy wyposażaniu laboratorium. Pozwala to

na lepsze zagospodarowanie przestrzeni wnętrza.



Rzut kontenera



Zdjęcia przedstawiające 

kontener



Widok z zewnątrz



Widok wnętrza



Urządzenia wchodzące w skład 

kontenera


