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2 Légmennyiség — Légsebesség — Légcsereszám 

A Radel&Hahn Tisztatértechnikai Szervize 1980-ban kezdte meg a lamináris boxok szervizelé-
sét, javítását. Cégünk profil bıvülését követve  1988-tól végezzük tisztaterő helyiségek lég-
technikai rendszereinek mérését, beszabályozását, karbantartását, javítását. 
A mérés során a vizsgálatokat az MSZ EN ISO 14644 sz. szabvány, a GMPc gyógyszergyártási  
szabvány elıírásai szerint végezzük, valamint igény esetén a Megrendelı belsı elıírásait is 
alkalmazzuk. 

Légsebesség ellenırzése 
 
Az ellenırzés során mérjük a berendezések-
ben az átlagos légsebességet és az egyenle-
tességét a szabványban meghatározott fel-
tételek és a berendezések gyári leírása alap-
ján. 

Légmennyiségmérés 
 
A teszt célja az átlagos légsebesség és 
egyenletesség valamint a belépı légtérfo-
gat meghatározása egy tiszta térben vagy 
egy területen. Tipikusan légsebesség vagy 
térfogatáram meghatározás történik, mely-
nek eredménye a következık közül az egyik: 
átlagsebesség, átlagos térfogat vagy teljes 
térfogat. A teljes térfogat a következı lépés-
ben használható a légcsere szám meghatá-
rozásához (óránkénti légcsere) adott telepí-
tés esetén. 
 
A méréshez a TESTO gyártmányú légsebes-
ségmérıket és TSI balométert alkalmazunk, 
melyeket akkreditált laboratóriumokban ka-
libráltatunk  

Légcsereszám meghatározása 
 
Eljárás tisztatéri berendezések/helyiségek óránkén-
ti légcsere számának meghatározására, a 
befúvott levegımennyiség mérése alapján. 
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Hepa és Ulpa szőrırendszer szivárgás vizsgálat 
 
A vizsgálat célja annak igazolása, hogy a rend-
szerbe szerelt nagy hatékonyságú szőrık telepí-
tése megfelelı, igazolva a szivárgás mentessé-
get, továbbá azt, hogy a szőrık hibáktól (kis mé-
rető lukak, más rongálódásoktól a mind a szőrı 
anyagában mind pedig annak keret szigetelésé-
ben) és szivárgásoktól (szivárgás a szőrı vázában 
tömítésében, lukadás a szőrı határoló vázában) 
mentesek. A teszt egy terhelı aeroszol szőrı elé 
történı beeresztésével és a szőrı és a váz másik 
oldalán végrehajtott ellenırzésével történik.  
 
A méréshez a DOP SOLOTIONS LTD. által gyártott 
mőszercsaládot alkalmazzuk, melyet a magyar-
országi forgalmazónál kalibráltatunk. 

Részecske szennyezettség mérése 
 

A teszt során a légtérben lévı szilárd részecske-
szennyezettséget mérjük. A kapott eredmény alap-
ján a tisztaterő helyiség légtisztaságát meghatároz-
zuk és elvégezzük a tisztasági osztályba történı be-
sorolását. A méréshez LASAIR III 350L típusú részecs-
keszámlálókat alkalmazunk, melyet a magyarorszá-
gi forgalmazónál kalibráltatunk. 

Hepa és Ulpa szőrı telítettségi vizsgálata 
 
Az eljárás a HEPA szőrık telítettségének, 
elhasználódottságának megállapítására szolgál, 
a szőrı kétoldali nyomáskülönbségének mérése 
alapján. A mérés alapján megállapítható a szőrı 
eltömıdöttsége, amely a használat során folya-
matosan növekszik. A szőrı telítettsége és ez által 
a két oldala közötti nyomáskülönbség nem érheti 
el a gyártó által megadott felsı határértéket, 
mert ekkor fennáll a szőrıanyag átszakadásának 
veszélye. 
 
A méréshez ∆P mérı mőszereket alkalmazunk, 
melyeket akkreditált laboratóriumokban kalibrál-
tatunk  

Levegıáramlás és áramlási irány láthatóvá tétele 
 

A vizsgálat célja a sima áramlási kép igazolása és 
a légáramlás irányának ellenırzése a telepített 
egységben. A mérés során füstgenerátorral vagy 
füstceruzával elıállított füsttel láthatóvá tesszük az 
légáramlást, melyet videó kamerával rögzítünk. A 
felvételt elektronikus adathordozón adjuk át a 
Megrendelınek.  

Szőrık — Részecske —  Levegıáramlás 



 

4 

Nyomásviszonyok vizsgálata 
 
Eljárás tisztatéri helyiségek közötti nyomásviszonyok mérésére. 
A mérés célja annak igazolása, hogy a légellátó rendszer képes a helyiségek közötti illetve a helyisé-
gek és a külsı környezet közötti nyomásviszonyokat az elıírások szerint fenntartani. 
 
Igény szerint vállaljuk a tisztaterek nyomáslépcsıinek beszabályozását, jegyzıkönyvezését. 

Hımérséklet és páratartalom eloszlás vizsgálat 
 
A vizsgálat célja annak igazolása, hogy a tisztatéri légtechnikai rendszer képes a hımérséklet és a pá-
ratartalom (relatív páratartalomban vagy harmatpontban kifejezve) szint határértékeken belül történı 
tartására, ahogyan azt a megrendelı az adott területre specifikálta.  

 Visszaállási vizsgálat 
 
A vizsgálat célja annak igazolása, hogy a tisztatér képes visszatérni a megadott tisztasági osztályba 
egy megadott idın belül azt követıen, hogy egy rövid ideig részecske szennyezés forrásnak lett kité-
ve. A teszt végrehajtása lamináris áramlású munkahelyek esetén nem ajánlott.  

Nyomásviszonyok — Hımérséklet — Páratartalom 

Anyagátadó zsilip visszaállási idı mérése, kezdeti elárasztási 
szintje 

Anyagátadó zsilip visszaállási idı mérése, letisztulási szintje 



 

5 Alkalmazott mőszerek 

DOP SP 200 DAS 

Accubalance Plus 8373-M-GB 

Lasair III 350 C 

MA 2-04P digitális manométer Airflow TA5 
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Richter Gedeon Nyrt. Budapest, Debrecen, Dorog, Vecsés 

Chinoin Zrt. Budapest, Csanyikvölgy 
EGIS Nyrt. Budapest, 
Ceva-Phylaxia Zrt. 

Medi-Radiopharma Kft. 
Debreceni Egyetem OEC, 

Semmelweis Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, 

Szegedi Tudományegyetem, 
NÉBIH Állatgyógyászati Igazgatóság Budapest, Debrecen. 

Fluart Innovative Vaccines Kft. Pilisborosjenı, 
Xellia Kft. Budapest. 

A teljes lista letölthetı a www.radel-hahn.hu weboldalunkról 

Kiemelt partnereink 

radel & hahn zrt  
H-4028 Debrecen, Kassai út 92. 

Telefon: 0036 52448441 Fax: 0036 52415258 

E-mail: info@radel-hahn.hu    web-site: www.radel-hahn.hu 

 


