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CENTRAL DE LAVAGEM
LINHA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS



As Centrais de Lavagem, fornecidas em

regime "turn Key", respeitam integralmente

os preceitos definidos pela legislação atual

para este tipo de operação, como GMP - BPF,

e ANVISA.

Conjugam harmoniosamente arquitetura

especial para salas limpas, e utilidades 

fuídas e elétricas.

Em condições de formatos especiais, podem

ser conjugadas com ante camaras e sala de

material limpo, além de sistemas de HVAC.

ITENS OPCIONAIS

ARQUITETURA
Aço Iinox AISI 316

Diferentes "lay outs"

Integrado com ante camaras

SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR
Unidade de tratamento de ar

Unidade de exaustão

Rede de dutos

Sistema de resfriamento 

Caixas terminais para insuflamento

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

Ensaios totais em fábrica
Rápida montagem no local
Alta resistência à agentes de desinfecção
Acabamento com respeito total à "GMP"

TRATAMENTO DE AR

UTILIDADES ELÉTRICAS

Painel elétrico de proteção e comando integrado

DIFERENCIAIS NOS EQUIPAMENTOS REINTECH

Diversos opcionais de fornecimento ( "lay out's e construções

Paredes lisas e contínuas

ARQUITETURA
Vide folder complementar RTP

Produto Reintech

Armário com dupla porta sob a cuba

ACESSÓRIOS

CENTRAL DE LAVAGEM

FORNECIMENTO PADRÃO

Dupla vedação horizontal

Construçao totalmente soldada 

Piso estruturada para 500 kg/m2

Paredes e teto em paineis com poliuretano 

Acabamento interno inox AISI 304  - 0,95 mm

Cantos arredondados em alumínio CRA - horiz. superior

Montantes em aço inox AISI 304

Cubas de piso em inox com grade piso caminhável

Cuba de lavagem de pequenos materiais 

Shaft em inox de utilidade fluídas incorporado

TOTAL PROTEÇÃO AO OPERADOR E AMBIENTE

Luminárias especiais para Salas Limpas

Infra estrutura elétrica/iluminação total

Tomadas monofásicas e trifásicas - IP 65

Sensor de presença para iluminação

Porta mangueiras

Rampa de acesso em inox AISI 304

Ralos sanitarios para conexao com drenagem

Grelha de exaustão em inox AISI 304
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