
شرکت  اتاق تمیز فراز کاویان

تولید کننده انواع کالسهای مختلف اتاق تمیز

 (US 209 E) 100یا  A (GMP )کالس* 

 (US 209 E) 1000یا  B (GMP )کالس* 

 (US 209 E) 10000یا  C (GMP )کالس* 

 (US 209 E) 100000یا  D (GMP )کالس* 

و اتاقک های توزینالمینارهودهای، المینارانواع میزهای  *



چیست ؟المینارهودبا المینارتفاوت میز 

دارای فشار مثبت است –نمونه کاری را از آلودگی حفظ می کند : المینارمیز -

را هم  از  هود،شخص کاربر و اتاق پیرامونی  گریدهاعالوه بر نمونه کاری ، در بعضی از : المینارهود-
دارای فشار منفی  است –آلودگی حفظ می کند 

چیست ؟المینارهودو  المینارکاربرد میز 

صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک  -: المینارکاربرد میز -
بدون خطر متریال–صنایع دارویی --
بدون خطر متریال–صنایع غذایی --
اتاقهای تهیه داروهای تغذیه وریدی  : بیمارستانها --

صنایع شیمیایی پرخطر  -:  المینارهودکاربرد  -
پر خطر متریال–صنایع دارویی --
پر  خطر متریال–صنایع غذایی --
اتاقهای تهیه داروهای شیمی درمانی  : بیمارستانها --
-



چیست ؟المیناراصول کار  میز 

در محفظه کاری جریانالمیناربشکل  جریان هپاهوا با عبور از موتور فن و فیلتر -

. می یابد 

به چه میزان است ؟المینارسرعت جریان هوا در محفظه کاری  میز 

-0.36 -0.54m/s

چیست ؟المینارهدف از بکارگیری میز 

(نه محافظت از کاربر ) و نمونه کاری از آلودگی محیط پیرامونی متریالمحافظت از -

LAMINAR BENCH-المینارمیز 

المینارمیزهای 
ساخت شرکت فراز کاویان 
پروژه تعمیر هارد کامپیوتر 



چیست ؟المینارانواع میز 

عمودی زنالمینارمیز -
-

افقی زن المینارمیز -

LAMINAR BENCH-المینارمیز 



عمودی زن چیست ؟المینارمزایای میز 

شوند نمیبلوکه با قطعات بزرگ کاری در برخورد المینارجریان هوای -

مود شده ، بصورت مستقیم به کاربر برخورد نمی کند باید توجه ندمیده هوایجریان -

.که در طول مدت زمان کاری این امر بسیار مهم می باشد 

 VERTICAL LAMINAR BENCH-عمودی زن  المینارمیز 



افقی زن چیست ؟المینارمزایای میز 

.نزدیک تر نمودهپاقطعات با حساسیت باال را می توان به فیلتر -

.در مسیر جریان هوای دمیده شده کمتر می باشد وغبارامکان ریزش گرد -

 HORIZONTAL LAMINAR BENCH-افقی زن  المینارمیز 



چیست ؟المینارهودهایانواع 

- FUME HOODشیمیایی المینارهود-
-

- BIOLOGICAL SAFETY CABINET  (BSC )حفاظت زیست محیطی المینارهود-

LAMINAR HOOD-المینارهودهای

استیل     نیمه المینارهود 
B2–2کالس 

ساخت شرکت فراز کاویان 

نیمه استیل            المینارهود
A2–2کالس 

ساخت شرکت فراز کاویان 
دانشگاه علوم پزشکی بابل



چیست ؟های شیمیایی هوداصول کار  

اکتیو جذب بخارات شیمیایی به بیرون ساختمان تخلیه و یا توسط فیلترهای قوی کربن-
می گردند 

چه میزان است ؟شیمیایی به هودهایسرعت جریان هوا در محفظه کاری  

-0.4 -0.6m/s  (ASHRAE 110 )

؟شیمیایی چیست  هودهایدر المینارجریان هدف از 

قوی بازهایو اسیدهتخلیه  و کنترل بخارات شیمیایی محتوی -

شیمیایی چیست  ؟هودهایانواع 

کانال تخلیه همراه با   شیمیایی  هودهای-

کانال تخلیه بدون  شیمیایی  هودهای-

 FUME HOOD-شیمیاییهود



چیست ؟شیمیایی  با کانال تخلیه هودهایموارد کاربرد 

.داکتتخلیه و حذف بخارات شیمیایی سمی شیمیایی توسط -

.ت میباشد در نتیجه برای مواد پر خطر زیست محیطی نا مناسب اسفیلترهپابدون -

FUME HOOD (DUCTED)–تخلیه با کانال همراه  شیمیایی هودهای



چیست ؟کانال تخلیه شیمیایی بدون هودهای موارد کاربرد 

.تخلیه و حذف بخارات شیمیایی سمی شیمیایی توسط فیلتر کربن اکتیو  -

.ت میباشد در نتیجه برای مواد پر خطر زیست محیطی نا مناسب اسفیلترهپابدون -

FUME HOOD (DUCTEDLESS)–بدون کانال  تخلیه شیمیایی هودهای



- BIOLOGICAL SAFETY CABINET  (BSC )حفاظت زیست محیطی المینارهود-

؟چیست BSCاصول کار  

جهت حفاظت نمونه کاری ،  کاربر و محیطالمیناردمش  هوای فیلتر شده -
.هپاهوای آلوده از کابین توسط فیلتر اگزاستاطراف بوسیله 

به چه میزان است ؟المینارسرعت جریان هوا در محفظه کاری  میز 

 EN12469 (EU)طبق استاندارد m/s 0.4بیش از  -

 NSF/ANSI 49 (USA)طبق استاندارد m/s 0.5بیش از  -

؟چیست  BSCهدف از بکارگیری 

کاربر از میکرو ارگانیسم ها و همچنین محافظت نمونه کاری از محافظت -
آلودگی های محیط اطراف 



:BSCزیست محیطی حافظتهودهایانواع 



:BSCزیست محیطی حافظتهودهایسطح ایمنی  



:از نظر عوامل عفونی BSCهودهایسطح ایمنی  



:BSCهودهایکالس بندی 



:BSCهودهاینحوه انتخاب 



؟چیست BSC–Class Iهود مشخصات کلی 

نه نمونه ) فقط برای حفاظت کاربر می باشد -
( .کاری

.جریان هوا از کاربر دور است -

رد شده و در محیط هپااز فیلتر اگزاستهوای -
.تخلیه می شود 

.است IIکالس هودترجیح کلی به استفاده از -

BSC-Class Iهود 



؟چیست BSC–Class IIهودمشخصات کلی 

.برای حفاظت کاربر و نمونه کاری بکار می رود -

.جریان هوا از کاربر دور است -

پاهفیلتر هوای تخلیه به محیط  زیست ، ابتدا از -
.می گذرد  تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد 

اال و از بالمیناربصورتهپاجریان هوا پس از فیلتر -
.به پایین می باشد 

اگر بخارات شیمیایی سمی و فرار وجود داشته -
استفاده نموداگزاستباشد باید از کانال برای 

- Class IIهود BSC



: Class II A1 BSCهودجریان  هوا در شماتیک



: Class II A2 BSCبا کانال و بدون کانالهودجریان  هوا در شماتیک



: Class II B1 BSCهودجریان  هوا در شماتیک



: Class II B2 BSCهودجریان  هوا در شماتیک



حترم شرکت اتاق تمیز فراز کاویان آماده دریافت کلیه درخواستهای  مشتریان م
.می باشد المینارهودجهت طراحی و ساخت انواع میز و 


