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Valmistus, myynti ja neuvonta

PUHDASTILALUOKITUKSET

PUHDASTILAN KÄYTTÖALUEET 
■ Sairaalat ja niiden sairaala-apteekit
■ Leikkaussalit ja eristystilat 
■ Lääketeollisuus
■ Elektroniikkateollisuus
■ Biotekniikka- ja bioteollisuus 
■ Tutkimuslaitokset ja –laboratoriot
■ Elintarviketeollisuus
■ Optinen tutkimus- ja teollisuus
■ Mikrobiologia
■ Erikoiskomponenttiteollisuus
■ Kaikki laitokset ja teollisuus, joiden tuote-  
 kehityksessä, tuotteissa ja valmistusvaiheissa  
 tarvitaan partikkelivapaita ja olosuhteiden  
 hallintaa vaativia yli- tai alipaineisia puhdastiloja

ISO-LUOKAT

Puhdastila on tila, missä ilmassa olevien hiukkasten määrää 
sekä olosuhteita kontrolloidaan ilmamäärää ja vaihtokertoja, 
lämpötilaa, kosteutta ja paine-eroja säätelemällä. Puhdasti-
laan tuleva ilma suodatetaan tehokkaiden Hepa/Ulpa-abso-
luuttisuodattimien avulla. 
Puhdastilat luokitellaan sallittujen ilmassa olevien hiukkas-
ten määrän mukaan. Euroopassa yleisimmin käytössä oleva 
luokitus on ISO standardi 14644-1. 

Sallittu hiukkasten määrä / m3 ilmaa ja mitattavat hiukkaskoot
PUHDASTILA-

LUOKKA
> 0,2 µm > 0,3 µm > 0,5 µm > 5,0 µm

ISO Class 1 2
ISO Class 2 24 10 4
ISO Class 3 237 102 35
ISO Class 4 2 370 1 020 352
ISO Class 5 23 700 10 200 3 520 29
ISO Class 6 237 000 102 000 35 200 293
ISO Class 7 352 000 2 930
ISO Class 8 3 520 000 29 300
ISO Class 9 35 200 000 293 000

Suurin sallittu hiukkamäärä / m3 ilmaa
LUOKKA Lepotilassa (at rest) Työskentelyn aikan (in operation) 

0.5_ µm 5.0_ µm 0.5_ µm 5.0_ µm
A 3 500 0 3 500 0 
B 3 500 0 350 000 2 000
C 350 000 2 000 3 500 000 20 000
D 3 500 000 20 000 ei määritelty ei määritelty 

GMP-LUOKITUS 

Euroopassa on käytössä Euroopan unionin Guide 
to Good Manufacturing Practise (GMP), joka antaa 
lääkevalmistusprosessiin yleiset ohjeet. 
GMP-vaatimusten mukaiset sallitut hiukkasmäärät 
puhdastiloissa: 



Hermetel-puhdastila muodostaa erillisen suljetun alueen laitoksessa tai rakennuksessa. 
Puhdastilassa voidaan valmistaa, tutkia tai suorittaa toimenpiteitä, joiden aikana 
huoneiden olosuhteita, ylipainetta sekä partikkelien määrää ilmassa voidaan valvoa  
ja määritellä ohjearvojen vaatimusten mukaan.     
Puhdastilojen vaatimukset määräytyvät asiakastarpeen ja 
erilaisten puhdastiloja säätelevien standardien mukaan 

■ ISO 14644 tai US209E (Fed) 

■ Lääketeollisuudessa lisäksi on A-, B-, C- ja D-luokan tilat. 

■ Tilojen väliset painesuhteet ja ilmanvaihtomäärät   
 määräytyvät asetettujen reunaehtojen mukaan. 

■ Partikkelien määrää ilmassa määritellään partikkelien  
 koon ja m3-ilmassa standardin mukaan. 

■ Ilmastointilaitteilla tuotetaan esipuhdistettua ilmaa esim.  
 H8 tai H9 karkeasuodattimilla, joka sitten suljetun putki- 
 järjestelmän kautta tuotetaan sekoittavilla tai laminaari- 
 silla pääte-laitteilla puhdashuoneisiin. Päätelaitteina toimi- 
 vat erilliset Hepa-laatikot, joissa on vaatimuksen mukai- 
 nen suodatin (esim. H13 tai H14) ja ilmanohjauslevy.  
 Laminaarisessa suodatuksessa on erillinen alas laskettu  
 laminaarikatto suodattimineen ja yläpuolella plenumtila. 

■ Tiloissa työskentelevät henkilöt käyttävät puhdasti- 
 loihin kehitettyjä vaatetuksia, sekä kulkevat erillisten sul- 
 kujen kautta puhtaampiin tiloihin. 

■ Materiaalivirrat kulkevat omista suluistaan. 

■ Tilojen välillä materiaaleja ja aineistoja siirretään erillisten  
 läpiantokaappien avulla, joilla voidaan välttää ilman  
 sekoittumista ja turhaa siirtymistä tilojen välillä.  

■ Hermetel-puhdastilajärjestelmän tuotteet (elementit, ovet,   
 ikkunat sekä muut palvelevat komponentit) on kehitet-  
 ty juuri näille vaativille olosuhteille. Niistä tai niiden  
 pintarakenteista ei irtoa partikkeleita ja ne tuottavat mah- 
 dollisimman vähän staattista sähköä. 

■ Hermetel-puhdastilat ovat tiiviitä rakenteita, joilla   
 olosuhteet saadaan halutusti hallintaan.

Hermetel Clean Room -rakenne
■ Tilaelementtijärjestelmä varusteineen on kehitetty   
 puhdastilojen vaatimusten mukaisesti. 

■ Elementit ovat pikalukoilla varustettuja, joiden avulla  
 voidaan rakentaa tiloihin tiiviit seinät ja katot. 

■ Puhdastilajärjestelmän tuotteet (elementit, ovet, ikkunat,  
 läpiantokaapit, suodatinlaatikot, valaisimet laseineen, jne.)  
 ovat kaikki yhteensopivia ja muodostavat yhtenäisen,  
 tiiviin, hygieenisen ja partikkelivapaan rakenteen. 

■ Elementtien ja varusteiden pintana on pulveripoltto- 
 maalattu epoksi-polyesteripinnoite, jonka ominaisuudet  
 ja paksuus 75 µm antavat parhaat partikkelivapaat, vähästaatti- 
 set sekä helposti puhdistettavat pinnat. Lisästaatti-  
 suuden poisto on mahdollista elektronisesti keräämällä, tai  
 käyttämällä erikoismaaleja.

■ Päävärinä on RAL9010, mutta koko RAL-värikartta on  
 käytettävissä. Myös ruostumaton teräspinta on tarvittaessa  
 mahdollista. 

■ Elementtien väliset huonekulmat voivat tarvittaessa olla  
 pyöristettynä R 25 vaatimissa olosuhdevaatimuksissa. Ne  
 rakentuvat erillisprofiileilla samaan järjestelmään. 

■ Asennukset huoneissa lähtevät yleensä sokkeliputken  
 päältä. 

Hermetel Oy on vuonna 1987 perustettu, omistuspohjaltaan suomalainen yritys, 
joka työllistää noin 70 kylmä- ja puhdastila-alan huippuosaajaa.
Noin 6500 neliömetrin suuruiset tuotantotilamme sijaitsevat Orimattilassa hyvien 
liikenneyhteyksien varrella, mikä mahdollistaa tuotteidemme toimituksen kaikkialle 
Suomeen, myös ulkomaille.   
Vahvuutenamme on sijainnin ja ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi tinkimätön 
laadunvalvonta; käytämme alan edistyksellisimpiä laitteita sekä parhaita raaka-
aineita.
Tuotteemme täyttävät CE-merkin vaatimukset ja leikkaussaleissa vaadittavat uudet 
standardivaatimukset.

Vaativien kohteiden erityisosaaja 
Hermetel Oy:n monipuolisesta puhdastilajärjestelmästä löydät alan johtavat 
ratkaisut. Teemme vaativat projektit tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. 
Ota yhteyttä, niin toteutamme puhdastilaprojektisi tarkalla ammattitaidolla. 

Tervetuloa asiakkaaksemme.
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CLEAN ROOM

65 mm 4-seinän liitos

Kattoripustus omista teräsrakenteista52 mm kulmaliitos
65 mm nurkkaliitos

52 tai 65mm lattialiitos

65 mm:putkiliitos

Puhdastilan lattialiitos: piilo U

■ S 52 ja 65mm:n elementtivah-  
 vuuksille (Farma)
■ Piiloasennus, U-lista elementti-  
 levyjen välissä
■ Kiinnitys kiila-ankkureilla tai   
 lyöntiankkureilla kiinteään lattiaan  
 seinälinjojen mukaisesti
■ Listan alusta kitataan, samoin   
 asennetun elementin ja valmiin   
 lattian välinen sauma
■ Lattian suoruusvaatimus ± 3mm/5m
■ Lattiamatto tai massa suorana tai  
 ylösnostettuna seinää vasten
■ Piilo-U:ta käytetään useimmiten,  
 kun lattiassa on jo valmis pinta

Puhdastilan lattialiitos: 
putkiversio
■ S elementtivahvuus 52mm elekt. tai  
 65mm:n Farma
■ Putkielementin vahvuuden mukaan  
 50x50 tai 60x60
■ Putki voi olla pulveripolttomaalattu  
 puhdastilaväriin tai tarvittaessa   
 ruostumatonta terästä
■ Asennetaan seinälinjojen mukaisesti  
 jiiriin sahattuna ja kiinnitetään   
 kiila-ankkurilla putkissa olevista  
 rei’istä lattiarakenteeseen. 
■ Putken alle tulee tarvittaessa noin  
 600mm:n välein korokepaloja   
 tasaamaan lattiaheittoja
■ Putken yläpinta asennetaan suoraan  
 koko alueella
■ Putkea vasten voidaan asentaa   
 lattiamatto tai massa pyöristettynä  
 lattia/seinäliitos siten, että matto tai  
 massa ei muodosta elementin kanssa  
 eritasoista uloketta.
■ Lattian suoruusvaatimus ± 3mm /  
 5m olisi suotavaa

52mm:n elementtien seinä/
seinäliitos
■ Elementtien saumoissa naaras/  
 naaras -pontit, pikalukkokiinnitys
■ Elementtien välissä tarvittaessa   
 ohjainpalikat elementtien pysy-  
 miseksi linjassa
■ Elementtisaumat tiivistetään silikoni  
 tai polyuretaanipohjaisella kitillä

52 mm:n elektroniikkapanelin 
90-asteen kulmaliitos
■ Kulmaelementti muodostaa suoran  
 nurkkaliitoksen seinä/seinä ulko-tai  
 sisäkulmassa. Tarvittaessa myös   
 seinä/kattokulmassa
■ Kulmaelementti on eloksoitua alu- 
 miiniprofiilia ja se voidaan kiinnittää  
 pikalukolla
■ Kulmaprofiili voidaan maalata   
 seinän väriseksi
■ Muissa väliseinissä sisällä piiloruuvi- 
 kiinnitys
■ Saumat tiivistetään silikoni- tai   
 polyuretaanipohjaisella kitillä

PT-Farma järjestelmän   
90 asteen nurkkaliitos
■ Liitos seinä/seinä kulmassa tai   
 seinä/katto -kulmassa
■ Profiili muodostaa huoneen   
 kulmaan 25° pyöreän kulman   
 siten, että siinä ei ole erillistä listaa  
 eikä uloketta
■ Pikalukkokiinnitys
■ Profiili voidaan maalata puhdastila-  
 väriin tai päällystää ruostumatto- 
 malla teräksellä
■ Asennettaessa väliin laitetaan   
 tiivistysaineita, joten rakenne on  
 todella tiivis, luja ja kestävä
■ Nurkka on todella siisti kokonaisuus

52 mm seinäliitos

65 mm t-liitos

PT-Farma järjestelmän 3-seinän 
T-liitos jonka kaikki seinät 
voidaan kiinnittää pikalukoilla 
pyöristysprofiiliin
■ Profiilin molemmissa kulmissa on  
 25° pyöristys
■ Profiilia voidaan käyttää sekä seinä/ 
 seinä/seinä, väliseinän katto/seinä  
 -liitoksissa, joten myös  yläkulmassa   
 on samanlainen nurkkapyöristys
■ Mitoitukset sovitetaan aina   
 projektikohtaisesti
■ Profiili ja pyöreä nurkka voidaan  
 maalata puhdastilaväriin tai päällys- 
 tää ruostumattomalla teräksellä   
 kuten seinätkin
■ Asennettaessa väliin laitetaan   
 tiivistysaineita, joten rakenne on  
 todella tiivis, luja sekä kestävä
■ Nurkka on todella siisti kokonaisuus

PUHDASTILAELEMENTIT

■ PT 28 mm saneerauselementti pika- 
 lukoton (pilarinkierrot, vanhojen  
 seinien pinnat, kotelot ja paluuilma- 
 kotelot) 

■ PT 52 mm elementti pikalukoilla  
 (pääosin elektroniikkateollisuus) 

■ PT 65 Ph uusi puhdastilajärjestelmä  
 pikalukoilla

■ PT 80 ja 100 mm elementti erikois- 
 tapauksissa

■ Pyöristyskulmat ainoastaan   
 PT 65 Ph järjestelmässä. 

■ Tiivistykset elementtien välillä   
 erilaisilla puhdastila kiteillä (sili-  
 koni,  PU-kitti tai polymeerikitti). 

■ Elementtien sisään laitettavissa   
 erillisiä putkia, tekniikkaa   
 vahvikkeita tai lyijylevysuojaus   
 säteilyä vastaan. PT-65mm:n seinäelementtien 

välinen seinä/seinä-liitos
■ Elementissä on ns. uros/naaras   
 -pontti, jolloin elementit kohdis-  
 tuvat toisiinsa erinomaisesti   
 muodostaen portaattoman tukevan  
 sauman
■ Pikalukkokiinnitys 
■ Lukkojen kiinnitysreikien päällä  
 tulpat.
■ Elementit tiivistetään PU-pohjaisilla  
 kiteillä tai silikonikitillä tapaus-  
 kohtaisesti
■ Myös tämä liitos on kattoelemen- 
 teissä samanlainen
■ Rakenne on luja ja tiivis
■ Kattoelementit ovat myös lujat ja  
 tiiviit vaikka usein niihin tulee   
 paljon erilaisia aukkoja ja reikiä   
 (Hepa-suodattimet, valaisimet yms.)

Hermetel-puhdastilaelementit 
ovat CE-sertifioituja.

PT-Farma 4-seinän liitos, jossa 
kaikki neljä seinää voidaan 
kiinnittää pikalukoilla pyöristys- 
profiileihin
PT-Farma 4-seinän liitos, jossa 
kaikki neljä seinää voidaan 
kiinnittää pikalukoilla pyöristys- 
profiileihin
■ Profiilin kaikissa kulmissa on 25°  
 pyöristys
■ Profiili on tarkoitettu 4:n seinän   
 risteysliitoksiin
■ Profiili muodostuu T-liitosprofii- 
 lista, sekä siihen liittyvästä apupro- 
 fiilista, joten ne sopivat yhteen   
 muodostaen yhteisen profiilin
■ Samoin kuin 90 asteen ja T-liitos- 
 kulma myös tätä voidaan työstää ja  
 käsitellä samalla tavalla
■ Väliin laitetaan tiivistysaineita, joten 
 rakenne on todella tiivis, luja ja   
 kestävä
■ Nurkka on todella siisti kokonaisuus
 Lisäksi on huomioitava, että järjes- 
 telmään liittyvä oven karmiprofiili  
 on sopiva näihin kulmaprofiileihin.

Kattoripustukset 
Puhdastilojen katot muodostuvat sa-
moista elementeistä kuin seinät.
Kattoihin tehdään reikiä Hepalaatikoil-
le ja upotettaville valaisimille, muille 
IV-laitteille, putkille, sekä monitoiroin-
titekniikalle. 
Katot tehdään aina stabiiliksi siten että 
niiden päällä voi henkilöt liikkua.  Kes-
tävyys yleisesti n. 150 kg / m2. 
Seinät kantavat kattoja ja silloin 
jännevälit ylittyvät suuremmiksi kuin 
laskennallinen kantavuus. 
Kattojen kantavuutta vahvistetaan: 
- ripustamalla ne yläpuolisilla   
 ripustuksilla kiinteistön rakenteista
- tai käytetään erillisiä katon yläpuo- 
 lelle rakennettavia teräsrakenteita
- samoja rakenteita käytetään myös  
 hoitotasojen alustan katoissa. 
Lähtökohtana on, että katon alapinta 
on mahdollisimman helppohoitoinen 
tekniikasta huolimatta. Samalla se on 
huoltovapaa ja stabiilinen, sekä aina 
tiivis.
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■ Asennettaessa väliin laitetaan   
 tiivistysaineita, joten rakenne on  
 todella tiivis, luja ja kestävä
■ Nurkka on todella siisti kokonaisuus

52 mm seinäliitos

65 mm t-liitos

PT-Farma järjestelmän 3-seinän 
T-liitos jonka kaikki seinät 
voidaan kiinnittää pikalukoilla 
pyöristysprofiiliin
■ Profiilin molemmissa kulmissa on  
 25° pyöristys
■ Profiilia voidaan käyttää sekä seinä/ 
 seinä/seinä, väliseinän katto/seinä  
 -liitoksissa, joten myös  yläkulmassa   
 on samanlainen nurkkapyöristys
■ Mitoitukset sovitetaan aina   
 projektikohtaisesti
■ Profiili ja pyöreä nurkka voidaan  
 maalata puhdastilaväriin tai päällys- 
 tää ruostumattomalla teräksellä   
 kuten seinätkin
■ Asennettaessa väliin laitetaan   
 tiivistysaineita, joten rakenne on  
 todella tiivis, luja sekä kestävä
■ Nurkka on todella siisti kokonaisuus

PUHDASTILAELEMENTIT

■ PT 28 mm saneerauselementti pika- 
 lukoton (pilarinkierrot, vanhojen  
 seinien pinnat, kotelot ja paluuilma- 
 kotelot) 

■ PT 52 mm elementti pikalukoilla  
 (pääosin elektroniikkateollisuus) 

■ PT 65 Ph uusi puhdastilajärjestelmä  
 pikalukoilla

■ PT 80 ja 100 mm elementti erikois- 
 tapauksissa

■ Pyöristyskulmat ainoastaan   
 PT 65 Ph järjestelmässä. 

■ Tiivistykset elementtien välillä   
 erilaisilla puhdastila kiteillä (sili-  
 koni,  PU-kitti tai polymeerikitti). 

■ Elementtien sisään laitettavissa   
 erillisiä putkia, tekniikkaa   
 vahvikkeita tai lyijylevysuojaus   
 säteilyä vastaan. PT-65mm:n seinäelementtien 

välinen seinä/seinä-liitos
■ Elementissä on ns. uros/naaras   
 -pontti, jolloin elementit kohdis-  
 tuvat toisiinsa erinomaisesti   
 muodostaen portaattoman tukevan  
 sauman
■ Pikalukkokiinnitys 
■ Lukkojen kiinnitysreikien päällä  
 tulpat.
■ Elementit tiivistetään PU-pohjaisilla  
 kiteillä tai silikonikitillä tapaus-  
 kohtaisesti
■ Myös tämä liitos on kattoelemen- 
 teissä samanlainen
■ Rakenne on luja ja tiivis
■ Kattoelementit ovat myös lujat ja  
 tiiviit vaikka usein niihin tulee   
 paljon erilaisia aukkoja ja reikiä   
 (Hepa-suodattimet, valaisimet yms.)

Hermetel-puhdastilaelementit 
ovat CE-sertifioituja.

PT-Farma 4-seinän liitos, jossa 
kaikki neljä seinää voidaan 
kiinnittää pikalukoilla pyöristys- 
profiileihin
PT-Farma 4-seinän liitos, jossa 
kaikki neljä seinää voidaan 
kiinnittää pikalukoilla pyöristys- 
profiileihin
■ Profiilin kaikissa kulmissa on 25°  
 pyöristys
■ Profiili on tarkoitettu 4:n seinän   
 risteysliitoksiin
■ Profiili muodostuu T-liitosprofii- 
 lista, sekä siihen liittyvästä apupro- 
 fiilista, joten ne sopivat yhteen   
 muodostaen yhteisen profiilin
■ Samoin kuin 90 asteen ja T-liitos- 
 kulma myös tätä voidaan työstää ja  
 käsitellä samalla tavalla
■ Väliin laitetaan tiivistysaineita, joten 
 rakenne on todella tiivis, luja ja   
 kestävä
■ Nurkka on todella siisti kokonaisuus
 Lisäksi on huomioitava, että järjes- 
 telmään liittyvä oven karmiprofiili  
 on sopiva näihin kulmaprofiileihin.

Kattoripustukset 
Puhdastilojen katot muodostuvat sa-
moista elementeistä kuin seinät.
Kattoihin tehdään reikiä Hepalaatikoil-
le ja upotettaville valaisimille, muille 
IV-laitteille, putkille, sekä monitoiroin-
titekniikalle. 
Katot tehdään aina stabiiliksi siten että 
niiden päällä voi henkilöt liikkua.  Kes-
tävyys yleisesti n. 150 kg / m2. 
Seinät kantavat kattoja ja silloin 
jännevälit ylittyvät suuremmiksi kuin 
laskennallinen kantavuus. 
Kattojen kantavuutta vahvistetaan: 
- ripustamalla ne yläpuolisilla   
 ripustuksilla kiinteistön rakenteista
- tai käytetään erillisiä katon yläpuo- 
 lelle rakennettavia teräsrakenteita
- samoja rakenteita käytetään myös  
 hoitotasojen alustan katoissa. 
Lähtökohtana on, että katon alapinta 
on mahdollisimman helppohoitoinen 
tekniikasta huolimatta. Samalla se on 
huoltovapaa ja stabiilinen, sekä aina 
tiivis.
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Valaisin alhaalta ja ylhäältä nähtynä

Hermetel-valaisimen suojalasi

■ Alumiiniprofiilirakenteinen, jossa lasin ympärille on  
 tehty AL-kehys. Se on upotettu kattoelementissä olevaan  
 aukkoon. Lasi on samassa tasossa lasin alapinnan kanssa.  
 Kehys on ulokkeellinen (2,5mm)
■ Kehyksen lasin koko määräytyy vakiolampun rungon  
 mukaisesti
■ Lasi voi olla tavallinen kirkas, karkaistu, laminoitu, kel- 
 tainen (UV-suojattu) tai opaalilasi paksuudeltaan 4mm.
■ Lasi tiivistetään kehykseen tehtaalla tiivistyskitillä ja  
 kiinnitetään piilopuolelta aukon heloituslistaan.
■ Lasin kehyksen päälle tulee varsinainen valasinrunko.  
 Lampun vaihto tapahtuu yläpuolelta siten, että ei tarvitse  
 mennä sisälle puhdastilaan.
■ Valaisimia voi olla erilaisia (riippuu tapauksesta) kuten  
 upotettavia tai pinta-asenteisia. Kuitenkin valaisimen  
 pitää olla partikkeli vapaa, tiivis sekä umpioitu.
■ Rungon jäähdytys on myös huomioitava.

Hermetel-läpiantokaapit HLAK 

Läpiantokaappien tehtävänä on helpottaa erilaisten 
tilassa tuotettavien tavaroiden, tuotteiden ja pepereiden 
siirtämistä tilasta toiseen. 

■ Peruskaapin ulkomitat 600x600x600 mm ja   
 sisämitat 600x440x510 mm.  
■ Sisus GMP-pyöristetyillä kulmilla ilman saumoja ja  
 pintamateriaali ruostumatonta terästä. 
■ Ulkokuori pulveripolttomaalattua terästä tai   
 ruostumatonta terästä kohteen mukaan. 
■ Useimmiten läpiantokaappien ovien välillä on   
 Interlock-ohjausjärjestelmä, jolla ovien yhtä aikaa   
 aukipitäminen ja luukun kautta tapahtuva ilman   
 sekoittuminen estetään. 
■ Kaappeihin on saatavilla muita lisävarusteita, kuten: 
	 • hyllyt
 • valot
 • hepasuodatin
 • poistoritilät, poistosuodattimet
 • erikoisratkaisut ja erikoisluukut
 • lyijylevysuojaus säteilyä vastaan tarvittaessa. 

Lattialla seisova läpiantokaappi HLAKK
■ Rakenne yleensä tehdään vastaavista elementeistä kuin  
 puhdastilan seinät, eli PT 65 
■ Ovet kuten puhdastilan ovet samoilla varusteilla   
 saatavissa. 
■ Ovien korkeus  1200, 1500 tai 1800 mm. 
■ Ovien välillä Interlock erilaisilla lukitusjärjestelmillä. 

Hepa-suodattimet

■ Hepasuodattimien laatikot sijoitetaan kattoelementteihin  
 tehtyihin reikiin ja suodatinlaatikko pyritään upotta- 
 maan katon alapinnan kanssa tasoon.    
 Laatikon yläreunassa (katon yläpuolella) on ilmakanavan  
 putkiyhde sekä usein myös suodattimen vaihtoluukku.
■ Laatikko on tiivistämällä kiinnitetty kattoelementtiin.  
 Laatikon sisällä on suodatin, joka on tiivistetty laatikon  
 reunoihin.
■ Suodatinlaatikon ja suodattimen alla (kattopinnasta  
 alaspäin) on ilmanhajoituslevy.
■ Laatikon koot, suodattimen suodatusaste sekä hajoitus- 
 levyjen rakenne määräytyy suunnitteluvaiheessa.
■ Rakenne muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden   
 PT-järjestelmän.

Sähköpisterasiointi

Sähköpistorasiapohjat ja asennusputket sijoite-
taan elementtien sisälle jo valmistusvaiheessa. 
Tämä mahdollistaa sen, että sähköasennukset 
voidaan sijoittaa piiloon ja vain rasioiden kannet 
ovat näkyvissä lopullisessa huonetilassa.

Rasiointi tehdään tarjouskohtaisen sähkösuun-
nitelman ja ko. puhdastilakohteen tarpeiden mu-
kaisesti. Rasioiden koot, tyypit, paikat ja määrät 
putkineen sijoitetaan suunnitelman mukaan eri 
korkeuksiin.

Mikäli rasioita tulee paljon putkineen ja tarvi-
taan mahdollisesti myös muuta asennusmateriaa-
lia. Seinien sisään on syytä harkita käyttää asen-
nuspaneeleja  / tekniikkapaneeleja.

PUHDASTILAJÄRJESTEMÄN VARUSTEITA

Hanakulmarasiointi

Kohteissa missä puhdastiloissa 
on erilaisia kylmä- ja lämmin-
vesipisteitä (kuten lavuaarit, 
wc-tilat, hätäsuihkut, altaat 
yms.) sijoitetaan niitä 
varten elementtien sisälle 
hanakulmarasiat ja johtojen 
suojaputket halutuille paikoille. 
Tämä mahdollistaa sen että ne 
eivät jää elementtien pintoihin 
ja voidaan viedä piilossa 
elementtien sisällä katolle 
jolloin voidaan jatkaa pinta-
asennuksena.

Farma-ikkunan rakenne
2-lasinen paketti, joka muodostaa listattoman liitoksen 
seinäelementin kanssa. Paksuus 65mm, lasit 4mm, ikkunan ja 
aukon välinen sauma kitattuna.
Ikkunoita saatavana myös turvalasilla, UV-suojattuna tai 
palolaseilla. Erikoisratkaisu Hermetel läpiantokaapista 

Keskuspölynimurirasiointi

Kohteissa missä puhdastiloihin tarvitaan keskuspölyn-
imuripisteet, ne voidaan järjestelmässä sijoittaa myös 
elementin sisällä haluttuihin kohteisiin, siten että vain 
kytkinkansi jää elementin pintaan.
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PUHDASTILAN OVET

PUHDASTILAOVIEN STANDARDIMITAT   
1-lehtiset ovet Farma PT-65 mm 

Tyyppi Valoaukko – karmin 
sisämitta (mm) 

Karmin ulkomitta 
(mm) 

Asennusaukko sis. 
asennustoleranssin 

(mm) 

Vakioikkunat ovissa 
(mm) 

PT-7 700 x 2100 840 x 2170 845 x 2173 400 x 600
PT-8 800 x 2100 940 x 2170 945 x 2173 500 x 600
PT-9 900 x 2100 1040 x 2170 1045 x 2173 600 x 600

PT-10 1000 x 2100 1140 x 2170 1145 x 2173 600 x 600 
PT-11 1100 x 2100 1240 x 2170 1245 x 2173 600 x 600
PT-12 1200 x 2100 1340 x 2170 1345 x 2173 600 x 600
PT-13 1300 x 2100 1440 x 2170 1445 x 2173 600 x 600

2-lehtinen ja yksilehtinen ovi

PUHDASTILAN LIUKUOVET

■ PT 65 Ph mallia tai Metaflex-ovia erilaisilla pinnoilla. 
■ Ovet tiivistyvät suljettaessa karmireunaa ja lattiaa vasten. 
■ Liukukiskot profiilia (konekäyttö koteloituna) . 
■ Oviin mahdollista laittaa erilaisia ikkunoita, kuten   
 saranaovissakin. 
■ Lyijylevyt, röntgenovet, turvaovet mahdollisuus. 
■ Käsikäyttöisenä momenttikahvalla tai kone-  
 käyttömahdollisuus. 
■ Konekäytössä ovien välille on mahdollista rakentaa  
 Interlock-järjestelmä. 
■ Lasiovikokonaisuus myös mahdollista. 
■ Varustetaso ovikorttien mukaan. 

Tyyppi Valoaukko=asennusaukko    

• korkeutta voidaan lisätä 100mm välein
• maximikorkeus 2800mm

Liukuovien mitoitustaulukko

HLOPT-7/21
HLOPT-8/21
HLOPT-9/21
HLOPT-10/21
HLOPT-11/21
HLOPT-12/21
HLOPT-13/21
HLOPT-14/21
HLOPT-15/21
HLOPT-16/21

 700x2100
 800x2100
 900x2100
 1000x2100
 1100x2100
 1200x2100
 1300x2100
 1400x2100
 1500x2100
 1600x2100

Korkeutta voidaan lisätä 100 mm:n välein aina 3000 mm:in saakka

2-lehtiset ovet Farma PT-65 mm 

Tyyppi Valoaukko – 
karmin 

sisämitta 
(mm) 

Karmin ulkomitta 
(mm) 

Asennusaukko sis. 
asennustoleranssin 

(mm) 

PTP-7+7 1400 x 2100 1540 x 2170 1545 x 2173 
PTP-8+8 1600 x 2100 1740 x 2170 1745 x 2173
PTP-9+9 1800 x 2100 1940 x 2170 1945 x 2173
PTP-10+10 2000 x 2100 2140 x 2170 2145 x 2173
PTP-11+11 2200 x 2100 2340 x 2170 2345 x 2173
PTP-12+12 2400 x 2100 2540 x 2170 2545 x 2173
PTP-9+3 1200 x 2100 1340 x 2170 1345 x 2173
PTP-9+4 1300 x 2100 1440 x 2170 1445 x 2173
PTP-9+6 1500 x 2100 1640 x 2170 1645 x 2173

PUHDASTILAN SARANAOVET

■ Ovet valmistetaan saman paksuisina (65 mm) ja samoista  
 materiaaleista kuin seinäelementit ja asennetaan   
 karmeineen samaan tasoon seinäpintojen kanssa. 
■ Oven pintavärit kuten elementissä ja maalaus   
 pulveripolttomaalilla. 
■ Karmi alumiiniprofiilia, pintaväri kuten elementissä tai  
 ovessa. Karmissa painettava O-tiiviste (silikonia). 
■ Ovien alapäässä automaattisesti laskeutuva tiiviste. 
■ 1-lehtiset ja 2-lehtiset ovet rakenteeltaan vastaavat. 

■ 2-lehtisen oven vasikkaovessa piilosulkijat. 
■ Oveen saatavissa erilaisia ikkunoita Pt-Ph mallia 65  
 mm. erilaisilla turvalaseilla, sälekaihtimilla ja   
 palovaatimuksilla. 
■ Oviin saatavissa erilaisia lukitusjärjestelmiä, lukkoja,  
 ovipumppuja, ovikoneistoja, ohjausta, merkkivaloja ja  
 painikkeita. 
■ Ovissa tarvittaessa logiikkaohjattu Interlock-järjestelmä  
 ja/tai muu automatiikka. Yleensä toiminnot ovikorttien  
 mukaan.

Korkeutta voidaan lisätä 100 mm:n välein aina 3000 mm:in saakka
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Karmin ulkomitta 
(mm) 

Asennusaukko sis. 
asennustoleranssin 

(mm) 

PTP-7+7 1400 x 2100 1540 x 2170 1545 x 2173 
PTP-8+8 1600 x 2100 1740 x 2170 1745 x 2173
PTP-9+9 1800 x 2100 1940 x 2170 1945 x 2173
PTP-10+10 2000 x 2100 2140 x 2170 2145 x 2173
PTP-11+11 2200 x 2100 2340 x 2170 2345 x 2173
PTP-12+12 2400 x 2100 2540 x 2170 2545 x 2173
PTP-9+3 1200 x 2100 1340 x 2170 1345 x 2173
PTP-9+4 1300 x 2100 1440 x 2170 1445 x 2173
PTP-9+6 1500 x 2100 1640 x 2170 1645 x 2173

PUHDASTILAN SARANAOVET

■ Ovet valmistetaan saman paksuisina (65 mm) ja samoista  
 materiaaleista kuin seinäelementit ja asennetaan   
 karmeineen samaan tasoon seinäpintojen kanssa. 
■ Oven pintavärit kuten elementissä ja maalaus   
 pulveripolttomaalilla. 
■ Karmi alumiiniprofiilia, pintaväri kuten elementissä tai  
 ovessa. Karmissa painettava O-tiiviste (silikonia). 
■ Ovien alapäässä automaattisesti laskeutuva tiiviste. 
■ 1-lehtiset ja 2-lehtiset ovet rakenteeltaan vastaavat. 

■ 2-lehtisen oven vasikkaovessa piilosulkijat. 
■ Oveen saatavissa erilaisia ikkunoita Pt-Ph mallia 65  
 mm. erilaisilla turvalaseilla, sälekaihtimilla ja   
 palovaatimuksilla. 
■ Oviin saatavissa erilaisia lukitusjärjestelmiä, lukkoja,  
 ovipumppuja, ovikoneistoja, ohjausta, merkkivaloja ja  
 painikkeita. 
■ Ovissa tarvittaessa logiikkaohjattu Interlock-järjestelmä  
 ja/tai muu automatiikka. Yleensä toiminnot ovikorttien  
 mukaan.

Korkeutta voidaan lisätä 100 mm:n välein aina 3000 mm:in saakka



CLEAN ROOM
Puhdastilojen elementtijärjestelmät

Hermetel Oy:n puhdastila-
järjestelmä koostuu elemen-
teistä, ovista, ikkunoista sekä 
muista palvelevista kompo-
nenteista, jotka tuottavat 
mahdollisimman vähän 
staattista sähköä ja joista ei 
irtoa partikkeleita. 

Hermetel Oy, PL 29 (Ollostentie 46)
16301 ORIMATTILA
puh. (03) 887 470

myynti@hermetel.com
www.hermetel.com

Valmistus, myynti ja neuvonta

PUHDASTILALUOKITUKSET

PUHDASTILAN KÄYTTÖALUEET 
■ Sairaalat ja niiden sairaala-apteekit
■ Leikkaussalit ja eristystilat 
■ Lääketeollisuus
■ Elektroniikkateollisuus
■ Biotekniikka- ja bioteollisuus 
■ Tutkimuslaitokset ja –laboratoriot
■ Elintarviketeollisuus
■ Optinen tutkimus- ja teollisuus
■ Mikrobiologia
■ Erikoiskomponenttiteollisuus
■ Kaikki laitokset ja teollisuus, joiden tuote-  
 kehityksessä, tuotteissa ja valmistusvaiheissa  
 tarvitaan partikkelivapaita ja olosuhteiden  
 hallintaa vaativia yli- tai alipaineisia puhdastiloja

ISO-LUOKAT

Puhdastila on tila, missä ilmassa olevien hiukkasten määrää 
sekä olosuhteita kontrolloidaan ilmamäärää ja vaihtokertoja, 
lämpötilaa, kosteutta ja paine-eroja säätelemällä. Puhdasti-
laan tuleva ilma suodatetaan tehokkaiden Hepa/Ulpa-abso-
luuttisuodattimien avulla. 
Puhdastilat luokitellaan sallittujen ilmassa olevien hiukkas-
ten määrän mukaan. Euroopassa yleisimmin käytössä oleva 
luokitus on ISO standardi 14644-1. 

Sallittu hiukkasten määrä / m3 ilmaa ja mitattavat hiukkaskoot
PUHDASTILA-

LUOKKA
> 0,2 µm > 0,3 µm > 0,5 µm > 5,0 µm

ISO Class 1 2
ISO Class 2 24 10 4
ISO Class 3 237 102 35
ISO Class 4 2 370 1 020 352
ISO Class 5 23 700 10 200 3 520 29
ISO Class 6 237 000 102 000 35 200 293
ISO Class 7 352 000 2 930
ISO Class 8 3 520 000 29 300
ISO Class 9 35 200 000 293 000

Suurin sallittu hiukkamäärä / m3 ilmaa
LUOKKA Lepotilassa (at rest) Työskentelyn aikan (in operation) 

0.5_ µm 5.0_ µm 0.5_ µm 5.0_ µm
A 3 500 0 3 500 0 
B 3 500 0 350 000 2 000
C 350 000 2 000 3 500 000 20 000
D 3 500 000 20 000 ei määritelty ei määritelty 

GMP-LUOKITUS 

Euroopassa on käytössä Euroopan unionin Guide 
to Good Manufacturing Practise (GMP), joka antaa 
lääkevalmistusprosessiin yleiset ohjeet. 
GMP-vaatimusten mukaiset sallitut hiukkasmäärät 
puhdastiloissa: 
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