Equips pel tractament d’aire
net
La nostra gama de productes
per el tractament d’aire
engloben varis sectors de
la industria als quals estan
destinats.
Ja siguin laboratoris farmacèutics, sales
blanques per al processat d’aliments, sales
de procés i fabricació d’electrònica, sales
blanques per la producció de sectors com
l’automoció i l’aeroespacial...
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Els nostres productes
es troben en moltes
instal·lacions firmades
per
les
principals
enginyeries integradores
de sales blanques, i
també
subministrem
els
nostres
equips
directament al client
final.

Les famílies de producte
estàndard que subministrem
de forma regular als nostres
clients són:
1. Passbox
2. Fluxes laminars
2.1. Modulars
2.2. Cabines de pesada
2.3. Integrats
2.4. Cabines de fluxe
3. Treballs en acer inoxidable
3.1. Reixes de retorn
3.2. Porta-filtres
3.3. Mobiliari a mida
4. Pas de persones
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Passbox

La
nostra
gamma
de
passa-materials,
Passbox
o SAS, estan pensats per
a l’intercanvi de materials
entre
sales, evitant
la
contaminació creuada dels
ambients.
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Passbox

Els nostres equips, 100% dissenyats
i fabricats a les nostres instal·lacions,
permeten la seva adequació a
qualsevol instal·lació gràcies al
disseny paramètric i concurrent

que ens permet adaptar-los a les
mesures desitjades amb rapidesa i
solvència, sense afectar-lo en termes
de funcionament o fabricabilitat.

La gama disponible és molt
gran, tant en mesures com en
accessoris i arquitectures diferents.

a tres portes, amb sortides a 90º…
i qualsevol de les combinacions
anteriors possibles, ja que el
nostre disseny permet aquestes
combinacions sense alterar la part
principal del funcionament de
l’equip.

Disposem de Passbox individuals,
dobles horitzontals, dobles verticals,
amb tres portes, dobles verticals
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Passbox

La seva instal·lació és molt
senzilla en qualsevol tipus
de mitjà de tancament
que s’utilitzi per a la sala.
Disposem de tota gama
de suports i potes per
a la seva suportació en
diferents situacions.
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El sistema de control és de disseny
propi, on l’electrònica ens permetrà
tot tipus de control de paràmetres
interns i externs que el client demani.
L’equip
és
programable
i
disposa d’entrades i sortides per
facilitar maniobres i/o accions
complementaries
al
seu
funcionament.
Pot activar relés de sortida per el
control
de
motors,
llums,
enclavaments aliens, etc.
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Passbox
El sistema de control ens
permet fer alarmes de
porta oberta en el temps
que ho desitgi el client.

El sistema pot ser ventilat,
ventilat autopropulsat, i
sense ventilar.

La
seva
construcció
és
íntegrament
en
acer
inoxidables,
habitualment
amb qualitat AISI 304,
però si s’especifica es pot
fabricar
amb
AISI
316.
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Tenim
un
enclavament
mecànic de disseny propi que
garanteix el bloqueig de la
porta en les condicions
habituals
Amb senyalització lluminosa
tipus semàfor de l’estat de
les portes. El seu conexionat
és monofàsic a la tensió
especificada per el client.

La
nostra
construcció
garanteix el mínim de racons,
arestes i forats per facilitar la
neteja.
La construcció és estanca i el
nostre procés de fabricació en
garanteix la neteja interior.
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Passbox
Tenim tres gammes de
producte diferents, segons
el ús al que va destinat
l’equip:
Gamma
ràpid

Gamma
electromecànica

Gamma de
junta inflable

Caracteritzada per la rapidesa
de les maniobres del passa
materials, amb un sistema
de tancament que permet
traspassar de sala a sala de
forma més còmode i ràpida.

Caracteritzat per la robustesa
mecànica
del
conjunt
de
tancament.

Caracteritzat per la junta
inflable
del
tancament,
dona una millor garantia de
estanquitat de la cambra.

Sovint utilitzat per els passa
materials de dimensions més
reduïdes.
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La obertura és elèctrica i no
treballem amb electroimants,
com a aposta per la durabilitat i
fiabilitat del producte.

Tant per la rigidesa de la seva
porta, com per la robustesa
del seu enclavament i del seu
tancament múltiple que garanteix
el tancament per varis punts.

La seva estanquitat permet
la neteja de la cambra amb
agents més violents amb una
major garantia de seguretat.

Sovint utilitzat per models amb
dimensions
més
importants.
La obertura és mecànica, amb
enclavament electromecànic de
gran robustesa.

La gamma d’accessoris
làmpades germicides,
per estanteries, bases
motors d’impulsió per
inflable, etc.

és molt àmplia, neteja amb peròxids,
pantalles de visualització, safates
amb rodets per productes pesats,
ventilació forçada, portes amb junta
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Passbox

Gamma ràpid

Gamma electromecànica

Gamma de junta inflable
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Fluxes laminars
La nostra gama de fluxos laminars
es caracteritza per la seva versatilitat.
Utilitzats en tota mena d’ambients
diferents, els podem trobar en el
sector de l’automoció, l’alimentari,
farmacèutic
o
laboratoris
de
multiplicació in-vitro de planta.
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Cabines de
horitzontals

flux,

verticals

Es caracteritzen per la seva construcció
metàl·lica amb un disseny paramètric
i adaptable a tot tipus de filtre
estàndard i/o especial. Fem fluxos
laminars destinats a tot tipus d’ús.
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Mòduls de flux laminar per
màquines
injectores
de
plàstic

Mòduls
de
flux
laminar
per
aplicacions
d’embasat
d’aliments o fàrmacs

Mòduls de flux laminar
mòbils, sobre estructures
amb rodes, desplaçables
amb motorització
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Fluxes laminars
2.1. Fluxes laminars modulars
La nostra gamma de fluxes laminars
modulars té un gran ventall d’aplicacions.
Des de la integració en màquines
injectores de plàstic, fins a tancaments
per robots.

prodproindustrial.cat

Per accedir a la zona de treball, els fluxes
laminars es poden desplaçar sobre raïls,
ja siguin amb moviment motoritzat, o
manual, amb un enclavament per evitar
que es moguin.
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Fluxes laminars
2.2. Cabines de pesada

2.3. Fluxes laminars integrats

Com a cas particular dels nostres fluxos
laminars, també fabriquem cabines de
pesada per a la manipulació de receptes.

Integrem els nostres fluxes laminars a
qualsevol espai, com pot ser al sostre o a
la paret d’una sala.

Normalment amb construcció d’acer
inoxidable AISI 304, però també podem
variar el disseny i les mesures segons el
criteri del client.

2.4. Cabines de fluxe laminar
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La nostra gamma de cabines de fluxe
laminar donen solució a la manipulació
de matèries que necessitin estar en un
ambient d’aire net sense partícules.
Partint de la mateixa estructura, oferim
dues versions de cabina amb un gran
ventall de mides (900-1.800mm
d’amplada):
- Amb fluxe laminar horitzontal
- Amb fluxe laminar vertical.

La zona de treball de la cabina és d’acer
inoxidable AISI 304, amb la possibilitat de
que sigui en AISI 316, si es requereix.
Les cabines estan totalment llestes per
treballar-hi i estan equipades amb llum LED,
un petit control per regular el cabal de l’aire
i amb la possibilitat d’incorporari endolls i
aixetes.
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Treballs en acer inoxidable
De la nostra varietat de treballs en acer
inoxidable en destaquem:
3.1. Reixes de retorn

3.2. Calaixos porta-filtres

La nostra gamma de reixes de retorn admet
tot tipus de formats de dimensions molt
diverses.

Fabriquem els porta-filtres segons els
estàndards del mercat en diferents mides
parametritzables segons es desitgi: 3P6,
12P9...

El nostre estàndard és l’acabat polit mirall
amb forats de Ø7mm, però donem la
possibilitat de fabircar-les en diferents
acabats.
Les reixes que oferim tenen dues versions
diferents. Amb regulació i sense regulació.

3.3. Mobiliari fet a mida
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Realitzem tot tipus de mobiliari, havent
realitzat, des de penjadors per vestuaris fins
a taules i estacions de treball.
Sumem el nostre valor afegit en el mobiliari
per incloure-hi accessoris modulars de tot
tipus (taules amb ventilació, utillatges...)

La seva estructura és íntegrament en acer
inoxidable.

Tenim com a estàndard de
fabricació, l’acer inoxidable AISI 304.
De totes maneres, oferim la
possibilitat de realitzar els mateixos
productes en l’aleació AISI 316.
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Pas de persones
Dutxes de nebulització i dutxes
d’aire
Les dutxes de nebulització i d’aire
comparteixen la mateixa estructura i el
mateix principi: evitar la contaminació
creuada entre sales en el pas de persones.
El seu disseny permet que la disposició de
les portes sigui configurable. Donant la
opció de entrada i sortida pel mateix
sentit, entrada i sortida a 90º, dues
entrades i una sortida, etc.
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Hi ha la opció de que estiguin configurades
amb electrònica pròpia o bé amb PLC
per connectar-lo a sistemes de control
superiors de la sala.

Visita’ns a
les nostres
instal·lacions

Carrer França 29
Pol. Ind. Can Ferrer II
Sant Sadurní d’Anoia
08770 Barcelona

Direcció fiscal

Carrer de les Eres 14
Torrelavit
08775 Barcelona

comecial@prodproindustrial.cat
+34 938 580 964		 +34 623 526 881
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