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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Όπως
γνωρίζετε,
η
µικροβιολογική
εξασφάλιση των δεξαµενών παραµονής και
αποθήκευσης του νερού, καθώς και η
προστασία της γεώτρησης, αναγνωρίζεται και από τη νοµοθεσία- ως ένα από τα πιο
κρίσιµα σηµεία σε κάθε δίκτυο εµφιάλωσης
νερού.
Έτσι, κατά το σχεδιασµό και λειτουργία
ενός εµφιαλωτηρίου, δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση στην κατασκευή των δεξαµενών
από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στα
χηµικά απολυµαντικά και µε σχεδίαση και
αυτοµατισµούς τέτοιους που να επιτρέπουν
τον εύκολο και αποτελεσµατικό καθαρισµό
και απολύµανση (δοσοµετρητές, spray-balls,
ανθρωποθυρίδες κλπ).
Αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά κατά τη
φάση του καθαρισµού και απολύµανσης της
γραµµής εµφιάλωσης. Τι γίνεται όµως κατά
τη λειτουργία της;
Κατά τη λειτουργία µιας γραµµής
εµφιάλωσης νερού, µία από τις πιο κρίσιµες
διατάξεις µικροβιολογικής εξασφάλισης
είναι και τα φίλτρα ασηπτικής αναπνοής
τόσο των δεξαµενών, όσο και της ίδιας της
γεώτρησης. Τα φίλτρα αυτά τοποθετούνται
συνήθως στην κορυφή των δεξαµενών (ή

της γεώτρησης) και έτσι, κατά τις µεταβολές
της στάθµης του νερού, ο αέρας που
εισέρχεται στη δεξαµενή φιλτράρεται και
απαλλάσσεται από µικροσωµατίδια και
µικροοργανισµούς.
Με άλλα λόγια, τα φίλτρα ασηπτικής
αναπνοής αποτελούν το τελευταίο –και ίσως
τον µοναδικό- φραγµό µεταξύ της
επιµολυσµένης ατµόσφαιρας και του στείρου
προϊόντος ή εξοπλισµού. Έτσι, οι απαιτήσεις
από αυτά τα φίλτρα είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Οι κυριότερες από αυτές είναι:
¾ Το
φίλτρο
πρέπει
να
είναι
πιστοποιηµένο απόλυτης συγκράτησης.
¾ Το φίλτρο πρέπει να κατακρατεί τους

µικροοργανισµούς, ακόµα
συνθήκες υψηλής υγρασίας.

και

υπό

¾ Το φίλτρο πρέπει να επιτρέπει τη
διέλευση µεγάλης παροχής αέρα, µε
χαµηλή διαφορική πίεση (∆p).
¾ Το φίλτρο πρέπει να παρουσιάζει υψηλή
θερµοανθεκτικότητα
και
µηχανική
αντοχή,
καθώς
και
υψηλή
ανθεκτικότητα σε χηµικά δραστικό
περιβάλλον (λόγω του ότι έρχεται σε
επαφή µε τους ατµούς των χηµικών
απολυµαντικών κατά το CIP/SIP).
¾ Το φίλτρο πρέπει να αντέχει σε συνεχείς
αποστειρώσεις ακόµη και µε ατµό
υψηλής θερµοκρασίας.
¾ Το διηθητικό υλικό πρέπει να είναι
ιδιαίτερα
υδρόφοβο,
ώστε
να
αποφεύγεται το µπλοκάρισµα των
πόρων λόγω συµπύκνωσης υδρατµών.
¾ Η σχεδίαση του φίλτρου πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζει υψηλή
απόδοση και ασφάλεια για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.

9 Καλύπτουν ιδιαίτερα υψηλές παροχές
αέρα, εξασφαλίζοντας χαµηλό κόστος
εγκατάστασης και λειτουργίας.
9 Εξασφαλίζουν απόλυτη τιµή συγκράτησης 0.003 µm σε αέρια.
9 Είναι
πιστοποιηµένα
για
την
αποµάκρυνση βακτηρίων από αέρα
(Aerosol Challenge Test: level of 107
Pseudomonas diminuta ATCC19146).
9 Ελέγχονται ως προς την ακεραιότητά
τους (integrity testable).
9 Εµφανίζουν υψηλή ανθεκτικότητα σε
συνεχείς αποστειρώσεις µε ατµό.
Λόγω των κορυφαίων τεχνικών τους χαρακτηριστικών χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε
εφαρµογές
όπου
η
µικροβιολογική
εξασφάλιση είναι ιδιαίτερης κρισιµότητας
(αναπνοή
δεξαµενών
φαρµακευτικών
διαλυµάτων και νερού, παροχή στείρου
αέρα σε βιοαντιδραστήρες κλπ.).

¾ Το διηθητικό υλικό του φίλτρου πρέπει
να µην απελευθερώνει ίνες και
µικροσωµατίδια και να επιτρέπει τον
έλεγχο της ακεραιότητάς του (integrity
testable).
¾ Η εγκατάσταση και η συντήρηση του
φίλτρου αναπνοής πρέπει να είναι
εύκολη.
¾ Τέλος, το φίλτρο πρέπει να πληρεί όλους
τους κανονισµούς ασφαλείας και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά.
O Οίκος PALL έχει εδώ και αρκετό καιρό
αναγνωρίσει την κρισιµότητα της ασηπτικής
αναπνοής και έχει εξελίξει ειδικά φίλτρα για
αυτόν τον σκοπό.
Τα φίλτρα αναπνοής (vent filters) Emflon
PFR / Emflon PFA του Οίκου PALL
διαθέτουν µοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά
και υπερκαλύπτουν όλες τις παραπάνω
απαιτήσεις.
Συγκεκριµένα:-

Για περισσότερες πληροφορίες και µια πιο
εκτεταµένη παρουσίαση, µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε µαζί µας.
Με εκτίµηση,
Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.

