
LAMINAR AIR FLOW  (LAF)

منطقه ایبصورتوسیله ای مناسب جهت ارتقای کالس اتاق تمیز
اتاق تمیز فراز کاویان 

ساخته شده توسط شرکت فراز کاویان در  LAFنمونه ای از 
شرکت دارو پخش



چیست ؟ LAFهدف از بکارگیری 

 A (GMP)-100 (FEدستیابی به هوای فوق تمیز در حد کالس -

209) -ISO 5

:  LAFکاربرد 

خطوط تولید داروسازی ها و تجهیزات پزشکی-
خطوط تولید صنایع غذایی و تجهیزات بسته بندی آن-
خطوط تولید صنایع آرایشی -
میکروالکترونیکخطوط تولید صنایع الکترونیک و -
....و -
بخصوص اتاق های عمل جراحی بیمارستانها -



چیست ؟ LAFدر المینارمنظور از جریان 

UNIDIRECTIONAL–جریان یک سویه “یا به اصطالح جدید تر المینارجریان -

آرام و خطوط بصورتبه شکلی از جریان گفته می شود که سیال  “

.موازی جاری می گردد
:وجود دارد توربوالنسو در مقابل ان جریان آشفته یا 

مراجعه و  “انواع اتاق تمیز  “جهت اطالعات بیشتر میتواند به مقاله 
مراجعه “جریان هوا در اتاق های توزین آشکارسازی“همچنین به ویدیویی 

.فرمایید 

در اتاق المینارجریان 
های تمیز 

در اتاقتوربوالنسجریان  
های تمیز 



چگونه است  ؟ LAFشکل کارکرد

و یا محیط پیرامونیهواسازورود جریان هوای فیلتر شده از -1

توسط موتور فن مستقل و H13/14هپاعبور هوا از فیلترهای پیشرفته -2
هواسازیا 

یا محیط هواسازیا LAFمحفظه بسمتبرگشت هوا از سمت پایین -3
(  هوای آزاد)زیست 



تولیدی شرکت اتاق تمیز فراز کاویان  LAFاجزائ

آویز از باال و یا ستون از پایین بصورتاستراکچر-1

در نوع بیمارستانی حذف ) دیواره ها از پرده پی وی سی یا شیشه -2
(میشود

پلنومموتور فن مخصوص و محفظه -3

  H13/14فرانسه فیلتکسوئد یا کمفیلهپایفیلتر -4



تولیدی شرکت اتاق تمیز فراز کاویان  LAFآپشنالامکانات 

اخطارآالرمبهمراههپافیلتر پرشدگیاختالف فشار جهت مشاهده مونیتور–1

المینارسرعت سنج جهت مشاهده سرعت جریان -2

ا فیلتر بپرشدگیسیستم هوشمند جهت کنترل سرعت جریان هوا همراه با -3
اینورتر

و همچنین چرخ جهت جابجایی SS304استیل استنلسفریم و بدنه -4

همراه با تست های الزمهIQ/DQمدارک -5

LAF در حال تولید شرکت فراز کاویان
جهت شرکت بایر افالک 

LAFدر حال تولید شرکت فراز کاویان
الوندنانوجهت شرکت 



محترم شرکت اتاق تمیز فراز کاویان آماده دریافت کلیه نیازمندیهای مشتریان
بشکل آویز از سقف و یا ستون دار در LAFتجهیزات جهت طراحی و ساخت

.خطوط تولیدی می باشد 

LAF تولیدی شرکت فراز کاویان جهت شرکت بایر افالک


