
 

Vzduchotechnika 
pro čisté prostory 

 

Čisté prostory kladou na vzduchotechniku  
nejvyšší nároky – a to právem. 
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Vzduchotechnika pro čisté prostory 
 
 

Čisté prostory kladou na vzduchotechniku nejvyšší nároky. To je pochopitelné, protože se s nimi potkáme 
hlavně ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu, při výrobě elektroniky a polovodičů, v medicíně nebo 
také v leteckém a kosmickém průmyslu. Konečně všude tam, kde částečky, nacházející se ve vzduchu, 
mohou poškozovat povrchy nebo narušovat kvalitu výrobků.  

 
 

Bezproblémová hygiena a příjemné mikroklima 
 
 
Při vytváření a udržování požadovaného mikroklimatu je vzduchotechnika nejexponovanějším 
článkem. Zabránit přenosu choroboplodných zárodků vzduchem má nejvyšší prioritu. Hygienicky 
nezávadné a příjemné vnitřní klima je proto velmi podstatné. Abychom zabránili nebo omezili vnikání 
ve vzduchu obsažených choroboplodných zárodků do místností, jsou nezbytná vzduchotechnická 
zařízení (VZT). Ta mají následující základní funkce: 
 
 Filtrace částic, prachu a mikroorganismů ze vzduchu 
 Udržování tlaku vzduchu v místnosti (delta p) – V místnosti s vyšší náročností na hygienu než  

v okolních místnostech musí být udržován přetlak vůči okolí. Proto musí vzduchotechnická 
jednotka přivádět do místnosti více vzduchu, než z ní odvádí. 

 Udržování vlhkosti vzduchu v místnosti (relativní vlhkost) – Vlhkost vzduchu v místnosti může 
během výroby ovlivnit účinnost a trvanlivost léčiv. Vlhkost vzduchu je rovněž podstatná např. při 
lisování tablet. 

 Udržování teploty vzduchu v místnosti – Teplota může např. ovlivnit výrobu farmaceutických 
výrobků přímo nebo nepřímo.  Nepřímo se to může stát např. znečištěním, přeneseným od 
spolupracovníků. 

 
 

 
 

Vzduchotechnické jednotky robatherm vyhoví nejvyšším hygienickým nárokům. V čistých prostorách 
účinně zabrání zanesení a tvorbě jak mikroorganismů, tak i bakterií, plísní nebo řas. 
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Klasifikace čistých prostor 
 
Na základě nařízení Evropské komise definuje ISPE Sterile Guide Grade pro farmaceutický průmysl 
čtyři třídy čistoty prostoru podle koncentrace částic, koncentrace zárodků a velikosti částic. Třídy A 
a B definují sterilní prostory, třídy C a D naproti tomu prostory se sníženým výskytem zárodků. 
 
 

 
 
Pro mikrobiologickou kontrolu čistých prostor jsou doporučeny mezní hodnoty, které platí při 
provozu. Uvedená data ovšem představují průměrné hodnoty. 
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Čistota, bezpečnost a hygiena – řešení od robathermu 
 
 
Základní funkcí vzduchotechnických jednotek je zajištění příjemného mikroklimatu, přívod kyslíku  
a odstranění kysličníku uhličitého. V čistých prostorách, jaké se vyskytují v laboratořích nebo  
i v nemocnicích, přibírá VZT jednotka daleko více funkcí. Tady musí chránit místnosti před znečištění 
vzduchem, odvádět mikroorganismy a škodliviny stejně jako udržovat v místnosti vzduch o žádané 
teplotě a vlhkosti. 
 
 
Čistota vzduchu 

 

Čistota vzduchu je jedním z nejdůležitějších kritérií, 
kterým musí VZT jednotka ve farmaceutickém 
průmyslu vyhovět. Tomu odpovídající význam mají filtry 
vzduchu, které zde plní několik úkolů: chrání lidi před 
infekcemi a VZT jednotku, stejně jako vzduchovody, 
před znečištěním. Svědomitá kontrola filtrů zabrání 
jejich ucpávání a průniku prachu. Kromě toho snižuje 
provozní náklady, protože tlaková ztráta na čistém 
filtru je nižší. 
 

 
 
Aerosolové zkušební otvory 

 

Aerosolové zkušební otvory účinně podporují funkci 
filtračních stěn třídy HEPA. Navíc umožňují jejich 
jednoduchou a rychlou kontrolu a kvalifikaci. 

 
 
Vynikající hygiena 

 

 

Hladká podlaha z nerezové oceli bez drážek  
a prohlubní. 
Vysoká bezpečnost a hygieničnost, protože všechny 
části a materiály odolávají desinfekčním prostředkům, 
vše doloženo zkušebním dokladem. 
Plášť uvnitř z pozinkované oceli, práškově lakovaný 
nebo nerezový. 
 
Pravidelná údržba a čištění zajistí co možná nejdelší 
životnost VZT jednotky. Na vysokou hygieničnost 
zaměřená konstrukce jednotek robatherm a dobrá 
přístupnost všech komponentů usnadňují čištění  
a přispívají tak účinně k hygienickému provozu. 
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Ventilátory s volnými oběžnými koly 

 

Díky nízkým ztrátám na sání i výtlaku jsou ventilátory 
s volnými oběžnými koly velmi hospodárné. Otevřená 
konstrukce k tomu zaručuje dobrou čistitelnost  
a přímý pohon oběžného kola s frekvenčním měničem 
vysokou provozní spolehlivost. 
 

 
 
Antimikrobiální práškové lakování 
 

 

Obvyklá antibakteriální povrchová úprava sice 
dosahuje zpočátku viditelné výsledky, avšak zpravidla 
po několika týdnech její účinnost zeslábne. Povrchová 
úprava robatherm naproti tomu vykazuje vysoký účinek 
po několik let. Navíc účinkuje, na rozdíl od 
antibakteriálních účinných látek, také proti řasám, 
kvasnicovým a ostatním plísním. 
Antimikrobiální práškové lakování pláště jednotky 
omezuje dokonce i růst multirezistentních zárodků. 
Vysoká účinnost a dlouhodobé působení byly zkoušeny 
a potvrzeny v dlouhodobé studii. 
 
 

 
 
Certifikát pro hygienické provedení 

 

 

Velmi dobré hygienické vlastnosti VZT jednotek 
robatherm  byly testovány a potvrzeny úřadem TÜV 
Nord. Spolu s pravidelnou údržbou zaručují VZT 
jednotky robatherm hygienicky nezávadný vzduch 
v místnosti. Navíc VZT jednotky ušité na míru dané 
aplikaci šetří provozní náklady a umožňují hospodárný 
provoz. 
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Příklady sestav jednotek pro čisté prostory 
 
Vyzrálé koncepce od robathermu zaručují optimální funkční bezpečnost a energetickou účinnost. 
 

 
 
 



robatherm nepřebírá žádnou záruku za správnost a úplnost obsahu tohoto podkladu. Zobrazení a popisy obsahují příslušenství 
částečně překračující standardní provedení. Technické změny jsou vyhrazeny. Vydání 11/2015. Copyright by robatherm. 

 

Vždy dobrá reference 
 
 
Kvalita jako základ pro dlouholetou důvěru 
 
Dlouholeté obchodní vztahy plné oboustranné důvěry jsou založeny na kvalitativně vysoce 
hodnotných výrobcích a příslibu spolehlivého plnění uzavřených dohod. To je důvod, proč se velké 
množství renomovaných firem rozhoduje pro vzduchotechnické jednotky robatherm. 
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