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Expoziční potenciál: pevné látky

Expoziční limit

OEB 
(pevné 
látky) EP0 EP1 EP2 EP3 EP4

A 1,000 - 10,000 μg/m3 prach OEB1 1 1 1 1 2

B 100 - 1,000 μg/m3 prach OEB2 1 1 2 2 3

C 10 - 100 μg/m3 prach OEB3 2 2 3 3 4

D 1 - 10 μg/m3 prach OEB4 2 3 3 4 4

E 0.01 - 1 μg/m3 prach OEB5 3 4 4 4 4

F <0.01  μg/m3 prach N/A 4 5 5 5 5

Nízká Střední Vysoká

Mikro (<10g)

Malé (<10.000g)

Střední (<100 kg)

Velké (>100 kg)

Doba trvání

Množství
prašnost

EP0
EP0

EP1
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Sistemi di contenimento
Systémy pro kontejnment
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I sistemi di contenimento: 
un approccio globale
 FPS progetta e realizza i sistemi di    

    contenimento secondo le necessità dell’utente   
	 finale
 Possono essere proposte soluzioni diverse in   

 base alla strategia di contenimento necessaria
 La	flessibilità	ed	esperienza	di	FPS	assicurano

 progetti personalizzati con costi e tempi   
 contenuti

Kontejnment: široká škála možností
 FPS navrhuje a vyrábí kontejnmentové systémy na  
	 základě	potřeb	koncových	uživatelů
 Pro	různé	formy	kontejnmentu	lze	navrhnout	různá		
	 řešení
 Naše	flexibilita	a	odborné	znalosti	umožňují	zajistit		
	 projekt	přesně	dle	zakázky	dle	předpokládaných		
	 nákladů	a	dodací	lhůty

Soluzioni e Servizi
 Isolatori	rigidi	o	flessibili
 Isolatori	con	guanti	o	semi-scafandro
 Ampia gamma di sistemi di    
	 trasferimento
 Esecuzione test SMEPAC
 Manutenzione ed Assistenza Řešení a služby

 Rigidní	nebo	flexibilní	provedení
 Vstupy pro rukavice nebo polooblek
 Široká	škála	předávacích	zařízení
 SMEPAC testování
 Údržba	a	pomoc

Sistemi di contenimento
Systémy pro kontejnment

Impianti semplici ed efficaci per la protezione 
del prodotto:

 Moduli	a	flusso	laminare
 Integrazione di line esistenti con RABS
 Isolatori completi
 Disponibili varie soluzioni per la sterilizzazione
 Configurazione	per	prodotti	tossici
 Applicazioni alimentari

Sistemi sterili di isolamento: 
soluzioni affidabili pl

us

Jednoduchá a účinná zařízení pro ochranu 
produktů:

 LAF jednotky
 RABS integrace na stávajících linkách
 Plně	izolované	systémy
 K	dispozici	jsou	různé	sterilizační	strategie
 Konfigurace	pro	toxicitu
 Potravinářské	aplikace

Sterilní izolační systémy:  
spolehlivá řešení



Camere bianche
FPS propone soluzioni chiavi in 
mano per la realizzazione di reparti a 
contaminazione controllata, da ISO8 a 
ISO5, completi di:
 pareti di compartimentazione
 pavimentazione
 impianto elettrico
 sistemi di ventilazione

 e condizionamento

Čisté prostory
FPS zajišťuje projekty na klíč pro realizaci 
prostor s kontrolovanou kontaminací, od 
ISO8 do ISO5, kompletně s:
 příčkami
 podlahou
 elektrickým systémem
 HVAC systémy.

Jednotky pro laminární 
proudění nebo down flow 
jednotky.
Jednotky pro laminární proudění vzduchu 
a down flow boxy jsou při provádění 
různých operací jednoduchým řešením 
pro obsluhu či ochranu produktu:
 ochrana LAF pro sterilní prostory
 přenosový vozík LAF
 dávkovací box
 vzorkovací box

Plnící a balící stanice
Plnící a balící stanice umožňují snížení 
prašnosti v pracovním prostředí při plnění 
či balení práškových materiálů do či z:
 sušáren
 mlecích zařízení
 reaktorů
 centrifug
 cyklonů

Izolátor pro vysoce aktivní 
látky
Výroba a manipulace s vysoce aktivním 
látkami vyžaduje úplné oddělení produktů 
od okolního prostředí pro ochranu 
obsluhy. Pro mnoho aplikací jsou k 
dispozici izolátory pracující s negativními 
tlaky: 
 mechanické nebo tryskové mlýny
 sušárny
 syntézy produktů
 dávkování a vzorkování
 příprava a balení

Sterilní izolátory / RABS
Sterilní izolátory / RABS umožňují 
zachovat úplnou ochranu produktu bez 
potřeby sterilních místností.
Možné aplikace:
 mechanické nebo tryskové mlýny
 sušárny
 zkoušky na sterilitu
 aseptické plnící linky
 reaktory
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Unità a flusso laminare 
o cappe
Le unità a flusso laminare (semplici o a 
flusso incrociato) sono una soluzione 
semplice per la protezione del prodotto o 
dell’operatore in numerose applicazioni:
 LAF a protezione zone sterili
 carrelli LAF per trasferimenti
 cappe di pesata
 cappe di campionamento

Stazioni di carico e scarico
Gli impianti di protezione al carico e 
scarico assicurano la riduzione delle 
polveri emesse nel corso 
delle operazioni da:
 essiccatori
 mulini
 reattori
 centrifuga
 cicloni separatori

Isolatori per lavorazioni 
prodotti altamente attivi
La produzione e manipolazione di HAPI 
richiede la totale separazione del prodotto 
dall’ambiente a protezione dell’operatore. 
Isolatori in pressione negativa sono 
disponibili per:
 mulini/micronizzatori
 essiccatori
 sintesi prodotti
 pesatura e campionamento
 formulazione e confezionamento

Isolatori / RABS 
per lavorazioni sterili
Gli isolatori sterili / RABS consentono il 
mantenimento della totale protezione del 
prodotto senza la necessità di locali sterili. 
Possibili applicazioni:
 mulini/micronizzatori
 essiccatori
 test di sterilità
 linee di riempimento asettiche
 reattori


