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As Centrais de Lavagem conjugam arquitetura especial para 

salas limpas e utilidades uídas e elétricas. Em condições de 

formatos especiais, podem ser conjugadas com antecâmaras 

e sala de material limpo integrado de sistema de AVAC.

ACESSÓRIOS

Grelha de exaustão em aço INOX AISI 304
Unidade de tratamento com ltros G4 e F9
Rede de dutos isolada e testada classe B - 1000Pa *manta elastomérica

Sistema de resfriamento por expansão indireta
Caixas terminais com HEPA H14 e vedação gaxeta

Paredes e teto em painéis com poliuretano
Acabamento interno em aço INOX AISI 304 - 0,95 mm
Cantos arredondados em alumínio entre forro e painel 
Montantes em aço INOX AISI 304
Construções totalmente soldada
Cubas de piso em inox 
Grade peso pesando até 40kg
Piso estruturado para 500 kg/m²
Dupla vedação horizontal
Paredes lisas e contínuas
Acabamento entre parede e cubas do piso com 
barra chata em inox
Portas vítreas intertravadas - PRTV 

ESTRUTURA

Cuba de lavagem de pequenos materiais
Ralos sanitários para conexão com drenagem
Shaft em inox de utilidade uídas incorporado
Porta mangueiras
Armário em aço INOX AISI 304 com dupla porta sob a cuba

Outras ligas de aço inox
Diferentes layouts
Integrado com antecâmaras

Unidade de exaustão
Rede de dutos em inox ou galvanizado
Sistema de resfriamento 
Sistema de automação
IHM 12"- CFR 21 Part 11
Extintor de incêndio
Rampa de acesso antideslizante em aço INOX AISI 304
Sistema de resfriamento direta com condensadora

ITENS 
OPCIONAIS

Vide folder PRTV

IHM 12'' 
IHM 7'' - LRT 
Controle e indicação de vazão constante
Controle e indicação - IHM de temperatura e UR
Botoeira de emergência
Pressostatos para ltro HEPA

AUTOMAÇÃO

Vide folder CTH

Painel elétrico de proteção e comando integrado a LRT
Luminárias especiais para salas limpas com manutenção 
pelo interior ou exterior - 4 X 9/10W
Infraestrutura elétrica/iluminação total
04 tomadas monofásicas 10A / 220V e 02 trifásicas 220V
Sensor de temperatura e umidade

TRATAMENTO 
DE AR

UTILIDADES
ELÉTRICAS
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