
VENTILATIONSTEKNOLOGI I MEDICINALINDUSTRIEN

LUFT GØR EN FORSKEL

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

DET DECENTRALE VENTILATIONSSYSTEM – IDEELT TIL MEDICINALINDUSTRIEN

Levetidsomkostninger – Hurtig produktintroduktion – Kontinuerlig produktion – Påfyldning af væsker – OSD: Kravene til
processer i medicinalindustrien er varierede og krævende.

I processen skal ventilations- og klimaanlægsteknologien opfylde specifikke og ekstremt strenge krav. Fordi pålidelige
ventilationssystemer sikrer stabiliteten i dine processer og giver produktionssikkerhed.

Da de aktive ingredienser, der anvendes i lægemidler, ofte er aktive eller endda meget aktive medicinske ingredienser (API /
HAPI), sikrer indendørs ventilations- og klimaanlæg også beskyttelse af mennesker.

Når arbejdssikkerhed og beskyttelse af værdifulde produkter, mennesker og miljø er en prioritet, er det af største vigtighed, at
alle komponenter i et renluftsystem supplerer hinanden perfekt.

TROX' ventilationsløsninger sikrer en sikker, kontinuerlig og problemfri produktion og beskytter
mennesker, da de aktive ingredienser, der anvendes i lægemidler, ofte er aktive eller endda
meget aktive medicinske ingredienser (API / HAPI). Ventilationsløsninger spiller en væsentlig
rolle i alle rum og er baseret på dine individuelle krav.

Som Tysklands nr. 1 inden for ventilations- og klimaanlægsteknologi tilbyder vi skræddersyede,
komplette ventilations- og klimaanlægsløsninger fra én leverandør: Aggregater og ventilatorer,
måle- og kontrolkomponenter samt et unikt udvalg af aerodynamisk optimerede luftterminaler,
filtre samt brand- og røgbeskyttelseskomponenter tager sig af de forskellige stadier af
luftstrømmen.

Hvad det betyder for dig:

Færre grænseflader
Klare ansvarsområder
Forkortede design- og implementeringstider

Uanset hvor du implementerer dit næste projekt, er TROX Group klar til at støtte dig på stedet
med vores produktionssteder og datterselskaber verden over.

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

Sikkerhed, effektivitet og komfort. X-CUBE CROFCU løsningen til renrum kombinerer alle relevante
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Sikkerhed, effektivitet og komfort. X-CUBE CROFCU løsningen til renrum kombinerer alle relevante
funktioner inden for ventilation og aircondition:

Overholdelse af den nødvendige luftskiftehastighed
Kontrol af til-, fra- og recirkulationsluft
Tilførsel af den nødvendige friske luft
Decentral køling for større effektivitet
Styring af volumenstrømmene, rumbalance og rumtrykstyring for op til fire rum
Styring af rumtemperaturen
Registrering af den relative luftfugtighed til fugtning og affugtning

Med vores GMP renrumskoncept kan vi tilbyde en standardiseret løsning til individuelle krav.

Du kan finde flere oplysninger om dette emne i vores produktmanual: "Air distribution technology for clean rooms".
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