Saniflex genomföringar för

DB0978
190311

Vägg, Golv eller Tak

”AdvantaPass” (patent) medger aseptisk
överföring av vätskor mellan väggar eller golv i
Renrumsmiljöer. Det är det första systemet av
sitt slag att erbjuda fullständig isolering mellan
olika klasser av renrum när man överför flera
linjer av vätska genom en enda väggportal
som också minskar risken för kontanimering
Systemet ger en tillförlitlig metod för att
överföra vätskor utan att fysiskt flytta kärl och
tankar, vilket eliminerar därmed risken för
läckage under överföringen. Detta är ett
praktiskt, säkert och enkelt sätt att flytta stora
volymer av vätskor från ett rum till ett annat.
”AdvantaPass” Systemet är anpassat för att
tillgodose olika väggtjocklekar. Det kan även
anpassas för Tak-till-golv transport.
Systemet kan spara tusentals kronor jämfört
med andra genomförings-tekniker. Vid
användning av ”Single-Use” sparas också
kostnader för sterilisering och validering
jämfört med fasta rörsystem.

Här installerad med ventilering av filtrerad luft

Fördelar
Mycket anpassningsbara enkla eller multipla slangportar, där slangar kan passera
igenom vägg, tak, golv. Systemet kan använda flera olika dimensioner av slang etc.
Välj mellan aseptisk eller öppen kontakt konfigurationer för att anpassa till din
process. Enkel eller dubbel isolering hindrar kontaminering. Kan tillverkas med
ventileringshål för filtrerad luft, vilket skapar en trycksatt kammare för fullständig
isolering mellan olika klassade områden.
● Design flexibilitet - kan användas i nybyggnation eller eftermonteras i befintliga
Anläggningar
● Kan användas med ”single-Use” artiklar, Silikon eller TPE slangar/tätningar
● Kundanpassad för varje applikation med de anslutningar som önskas
● Rymmer en eller flera flödeslinjer (slangar)
● Fungerar med olika vägg och golv tjocklekar
● Använder BPE-kompatibla TC anslutningar (Tri-Clamps ®) för enkel användning
● Eliminerar behovet av att rensa och validera överföringsledningar vid användning
av ”single-Use” artiklar
● Installation eller nedmontering tar bara några minuter
● Standardstorlekar upp till 6 "diameter, större storlekar på begäran
● Ventilering kan också erhållas för att minska risken för korskontaminering mellan rum
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Proppar, genomföringar och TC anslutningar i Silikon
AdvantaPass-systemet är skräddarsys för olika väggtjocklekar. Den kan också
anpassas för transport genom golv/tak.
AdvantaPass ™ använder permanenta komponenter i rostfritt stål med TC
anslutningar för att tillsammans med standard
packningar och TC-Klämmor, för att bilda en
säker barriär, medan den ändå kan innehålla
”Single-Use” artiklar som slangar, tätningar och
genomföringar för att transportera vätska.
”AdvantaPass” erbjuds i storlekar upp till 6
"diameter.
AdvantaPass minskar produktionsstopp för
sterilisering och validering av hårda rörsystem,
som använder naturresurser,
rengöringskemikalier som måste kasseras, tid
och arbete. Systemets Single-Usekomponenter möjliggör flexibilitet från en
överföring till nästa, minimerar risken för
korskontaminering och ökar produktiviteten och effektiviteten.
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Proppar med inbyggd
packning för
Tri-Clamp anslutningar

Opigmenterade proppar
och genomföringar för flaskor med
skruvlock

Slangar med gjutna kopplingar
Förutom att slangen gjuts i proppen kan man för bästa
möjlig aseptik gjuta en TC klämflänskoppling direkt på
slangen. Kopplingen, som består av samma kvalitet som
slangen, ger en helt slät insida och en koppling som sitter
säkert. Med dessa kopplingar förebygger man effektivt
lossnande slangar, läckage, spill och produktförluster.
Dessutom är packningen redan en del av kopplingen
vilket ger ännu bättre aseptik och enklare hantering.
Kopplingen är givetvis autoklaverbar.

Kontakta oss på Saniflex för en diskussion, om hur vi kan
lösa era processapplikationer. Telefon +46-(0)8-400 260
60 eller +46-(040)-13 15 15, eller skicka en förfrågan till
saniflex@saniflex.se
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