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Laminárne stropné moduly EKOSTAR FLOW SM sú závesné 

modulové boxy s laminárnym prúdením vzduchu vo vertikálnom smere 

zabezpečujúce ochranu pracovného procesu, spracovávaného 

produktu alebo materiálu pred bakteriologickou alebo časticovou 

kontamináciou z vonkajšieho prostredia. Tento typ boxov 

nezabezpečuje ochranu obsluhy pred prípadnými škodlivými vplyvmi 

spracovávaných látok. 

Je možné ich využívať všade tam, kde je nutné pracovné operácie 
vykonávať v asepticky čistom, resp. bezprašnom prostredí podľa 

GMP alebo ISO 14644-1 bez nutnosti ochrany personálu pred 

účinkami látok, s ktorými sa v priestoroch, ktoré moduly vymedzujú 

pracuje.  

EKOSTARFLOWSM
Laminárne stropné moduly s vertikálnym prúdením vzduchu
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laminárne a bezpečnostné biologické boxy

Bohaté možnosti prevedenia a výbavy 

Možnosť voľby triedy účinnosti filtrácie podľa potreby 

Možnosť regulovania rýchlosti prúdenia vzduchu v 

rozsahu aby bolo vždy zabezpečené laminárne prúdenie   

Nadštandardné servisné zabezpečenie priamo od výrobcu  

Možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov  

Vyrábané na mieru podľa veľkosti pracoviska alebo 

individuálnych požiadaviek zákazníka 

Riešenie 100 % eliminujjúce vibrácie vznikajúce 

činnosťou ventilátorov  

Efektívna, nenáročná a pohodlná obsluha

Možnosť umiestnenia priamo nad pracovný stôl, 

výrobnú linku alebo technológiu v potrebnej veľkosti  

Moderný dizajn a najnovšie technológie 

Vysoký stupeň technického spracovania  

Nadštandarná spoľahlivosť

Možnosť vytvorenia čistého prostredia na celom 

pracovisku bez potreby stavebných úprav

Tichá a úsporná prevádzka

Prémiová kvalita za rozumnú cenu
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Všetky stropné moduly EKOSTAR FLOW SM vyrábame na mieru v rámci programu YourBox podľa individuálnych požiadaviek 

zákazníka, ako v klasickom oceľovom prevedení s povrchovou úpravou práškovou farbou vo zvolenom odtieni RAL, tak aj v celo 

nerezovom prevedení.

Laminárne stropné boxy EKOSTAR FLOW SM už v štandarde dosahujú triedu čistoty ISO CLASS 5, ktorá je samozrejmosťou. V 

závislosti od požiadaviek zákazníka, resp. od triedy použitých filtrov môžu dosahovať aj inú triedu účinnosti (ISO CLASS 3 až ISO 

CLASS 8). 

Je  ich možné umiestniť nad stôl, celé pracovisko alebo výrobnú linku, a to buď formou osadenia na nosnú konštrukciu, ktorá 

následne celé pracovisko vymedzuje, alebo formou uchytenia modulov do stropu miestnosti. Vnútorný pracovný priestor pod 

stropnými modulmi je od vonkajšieho prostredia oddelený PVC fóliami, resp. v prípade umiestnenia modulov na konštrukciu aj 

pevnými priečkami z materiálu podľa požiadaviek zákazníka. Stropné moduly tak vytvoria asepticky čistý, resp. bezprašný priestor 

charakterizovaný laminárnym prúdením vzduchu vo vertikálnom smere, dokonalo izolovaný od vonkajšieho prostredia. Na rozdiel 

od laminárnych boxov, pri stropných moduloch môže personál operovať bez rizika prenášania vibrácií priamo vo vymedzenom 

pracovisku, prípadne môže byť v tomto priestore umiestnená výrobná technológia.

Výhodou stropných modulov EKOSTAR FLOW SM je, že ich je možné veľkostne prispôsobiť a zabezpečiť tak prekrytie celej 

požadovanej plochy. V prípade, že je požiadavka na väčšiu pracovnú plochu a jeden modul veľkostne nepostačuje, je možnosť 

viacero modulov vzájomne prepojiť a vyskladať tak ľubovoľne veľkú plochu podľa potreby. Ovládanie modulov je v takomto prípade 

riešené centrálne pre všetky zapojené jednotky v reťazci. 

V oboch prípadoch je možné regulovať výkon 

ventilátorov vo viacerých stupňoch a meniť tak rýchlosť 

prúdenia vzduchu podľa potreby, no v takom rozsahu, 

aby bolo vždy zabezpečené laminárne prúdenie. V 

prípade automatizovanej verzie riadiaca jednotka 

stropných modulov v závislosti od miery zanesenia filtrov 

sama reguluje výkon ventilátorov tak, aby bola vždy 

zabezpečená obsluhou nastavená rýchlosť prúdenia 

vzduchu. Je tiež automaticky vybavená plnefarebným 

LCD dotykovým displejom slúžiacim na ovládanie 

modulov a na sledovanie prevádzkových parametrov, 

vrátane úrovne zanesenia a životnosti filtrov. Stropné 

moduly je možné vybaviť štandardnou, ale aj rôznou 

špecifickou výbavou v závislosti od individuálnych potrieb 

a požiadaviek zákazníka. 

Príklady riešení laminárnych stropných modulov EKOSTAR FLOW SM
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