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Renrum med totalkvalitet
CleanPlus® renrum är utvecklat och konstruerat för användning
i avancerade och krävande miljöer med höga krav på hygien,
kvalitet, flexibilitet, livslängd och totalekonomi.

Service

CleanPlus® renrum uppfyller alla gällande krav i GMP samt
tillämpbara renrumsstandarder.

Eftersom vi är rikstäckande kan vi säkerställa en leverans
av våra olika tjänster med samma höga kvalitet i hela landet,
oavsett vart våra kunder har sin verksamhet.

CleanPlus® renrum har maximalt släta och täta ytor – för säker
och enkel rengöring.
Hög mekanisk hållfasthet samt precision i tillverkning och
installation ger lång livslängd med bibehållen hög kvalitet.

CleanPlus ® A
CleanWall A
CleanCeiling A

- Avancerad renrumsvägg
- renrumsvägg
- gångbart renrumstak

CleanPlus M
CleanWall M
CleanCeiling M

- Monoblockvägg
- renrumsvägg
- renrumstak

Konstruktion och tillverkning med korta ledtider

CleanPlus E
CleanWall ESL
CleanWall ES
CleanCeiling ED

- Elektroniksystem
- studless renrumsvägg
- studded renrumsvägg
- renrumstak

CleanPlus®-systemet utvecklas av egna konstruktörer med
fleråriga erfarenheter inom teknikområdet.

CleanDoor™ A + M

- renrumsdörr

CleanExtract™ A + M

- frånluftspanel

Egna montageledare och renrumsinstallatörer genomför
installationerna.

CleanVision™

- renrumsfönster

CleanFloor™

- renrumsgolv

CleanLock™

- slusslås

CleanLight™

- renrumsarmatur

CleanPass™

- genomräckningsskåp

CleanCom™

- talmembran

CleanSeal™

- hygienisk rörtätning

CleanRail™

- påkörningsskydd

CleanFittings™

- inredning

Kompetens och erfarenhet med Totalansvar
En CleanPlus®-leverans från Caverion omfattar projektering,
tillverkning, leverans, montering och fogning. Vi har lång och
praktiskt erfarenhet av kvalificerade renrumsprojekt dels som
konstruktör och leverantör, men även som nyttjare av renrum.
Vår samlade erfarenhet av renrum erbjuder vi våra kunder.

Huvudparten av ingående material och komponenter tillverkas i
Norden.
Med modern CAD- och IT-användning, prefabricering och
kundorienterad produktion, skapas förutsättningar för korta
ledtider, snabba leveranser och kort installationstid.
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Caverion erbjuder även ett komplett serviceutbud med hög
tillgänglighet.
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CleanPlus® - A
Avancerat dubbelväggsystem
Systembeskrivning

Systembeskrivning

CleanWall A - renrumsvägg

CleanWall™ M - renrumsvägg

CleanCeiling A - gångbart renrumstak

CleanCeiling™ M - renrumstak

CleanWall™ A
Dubbelväggen utgörs av en mycket stabil
konstruktion med kraftiga varmförzinkade
stålreglar på vilka monteras, helt släta
och täta väggpaneler.
Panelerna monteras från vardera
sidan, utan vare sig skruvar eller andra
fästanordningar. Varje väggpanel är
därmed individuellt demonterbar och
återmonterbar.
Dubbelväggen möjliggör enkel och dold
mediadragning där varje väggmodul
fungerar som en installationspanel. Fritt
mått, vertikalt och horisontalt genom
reglar, är 70 mm. Om större mediainstallationer behöver göras i något
rum så kan detta enkelt utföras genom
lokala utbyggnader av valda paneler.
Frånluftskanaler förläggs normalt dolt i
dubbelväggen.
Med panel enbart på ena sidan får man
en enkelvägg vilket används exempelvis
mot befintliga väggar.
Vid installation monteras paneler mot
renrummet först, media installeras i
väggen utifrån, varefter ytterpanelen
monteras. Efter färdigställt montage fogas
med färganpassad fogmassa mellan
väggelement samt mot tak och golv.
Underhåll och mediakomplettering
kan göras med minimal påverkan på
renrumsmiljön, genom att ytterpanelen
demonteras.
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CleanPlus® - M
Monoblockvägg

Den färdiga väggen med mjukfog mellan
panelerna ger en mycket tät konstruktion.
Läckage genom CleanPlus®-väggen
vid differenstryck upp till 80 Pa är ej
detekterbart.
Väggpanelen består av en lackerad
varmförzinkad stålplåt limmad mot
en gipsskiva. Panelens sida mot
renrummet är belagd med primer och
lackskikt i polyester (totalt 25 μm) av
livsmedelskvalitet. Lacken har hög
UV-beständighet och standardkulör är vit
RR20. Väggpanel finns även med andra
ytskikt, i andra kulörer samt i rostfritt
utförande.
Väggmodulerna kan levereras i
varierande bredder från 50 till 1200 mm.
Väggtjockleken är som standard 120
mm, med fritt mått 90 mm inne i vägg.
Även andra väggtjocklekar kan levereras.
Väggpanelernas höjd tillverkas efter
kundens önskemål.

Det färdiga taket, med mjukfog mellan
panelerna, är mycket tätt. Läckage genom
takkonstruktionen vid differenstryck upp
till 80 Pa är ej detekterbart.
Takpanelen är en treskikts
laminatkonstruktion, med en
armerad gipsskiva som kärna
och två varmförzinkade stålplåtar.
Sidan mot renrummet är belagd
med en polyesterlack (25 μm) av
livsmedelskvalitet. Lacken har hög
UV-beständighet och standardkulör är vit
RR20.

M-systemets panelvägg utgörs av
en stabil blockväggskonstruktion.
Panelerna monteras utan synliga skruvar.
Väggpanelen är en sandwichkonstruktion,
med EPS som kärna mellan två
varmförzinkade stålplåtar. Sidan mot
renrummet är belagd med primer
och lackskikt i polyester (25 μm) av
livsmedelskvalitet. Lacken har hög
UV-beständighet och standardkulör är
vit RR20. Väggpanelerna går även att
få med andra material som kärna, t ex
mineralull.

Taket levereras i flera standardmoduler,
exempelvis 1200x2400 mm. Vid
projektering av renrumstaket eftersträvas
en takindelning med i huvudsak
en gemensam modulstorlek. Detta
skapar flexibilitet och möjlighet till
eventuella byten av takelement inom
renrumsanläggningen.

Den färdiga väggen med mjukfog mellan
panelerna ger en mycket tät konstruktion.
Väggmodulerna kan levereras i
varierande bredder upp till 1200 mm.
Väggtjockleken är som standard 52 mm.
Även andra väggtjocklekar kan levereras.
Väggpanelernas höjd tillverkas efter
kundens önskemål.
Panelen kan invändigt förses med
urfrästa spår för dold rördragning.
Väggförstärkningar kan läggas in helt
dold i panelen.

CleanCeiling™ A
Renrumstaket är gångbart och består
av ett självbärande, pendelupphängt,
lackerat bärramverk vari takpaneler
monteras från ovan och tätas med
mjukfog mot renrummet.
Renrumstakets upphängning är mycket
flexibel då pendlarna kan förskjutas
i ramverket. Det möjliggör enkel
anpassning till andra installationer ovan
renrumstaket.
Taket är gångbart med en utbredd last av
150 kg/m2.

CleanWall™ M

Dubbelväggen möjliggör enkel och dold
mediadragning där varje väggmodul fungerar som en
installationspanel.

Integrerade frånluftskanaler anpassade
för CleanWall™ M finns i CleanPlus –
sortimentet.

Renrumstakets upphängning är mycket
flexibel då pendlarna kan förskjutas
i ramverket. Det möjliggör enkel
anpassning till andra installationer ovan
renrumstaket.
Det färdiga taket, med mjukfog mellan
panelerna, är mycket tätt. Läckage genom
takkonstruktionen vid differenstryck upp
till 80 Pa är ej detekterbart.
Taket är ej gångbart.
CleanWall M – monoblockvägg ger snabbt en slät
och tät renrumsvägg.

CleanCeiling™ M
Renrumstaket består av ett självbärande,
pendelupphängt, lackerat bärramverk
vari takpaneler monteras och tätas med
mjukfog mot renrummet.
Takpanelen är en sandwichkonstruktion,
med mineralull alternativt EPS som kärna
mellan två varmförzinkade stålplåtar.
Sidan mot renrummet är belagd med
primer och lackskikt i polyester (25 μm)
av livsmedelskvalitet. Lacken har hög
UV-beständighet och standardkulör är vit
RR20.

CleanCeiling M – renrumstak ger snabbt ett slätt och
tätt renrumstak.

Taket går även att få i brandklassat
utförande.
Vid projektering av renrumstaket
eftersträvas en takindelning med i
huvudsak en gemensam modulstorlek.
Detta skapar flexibilitet och möjlighet
till eventuella byten av takelement inom
renrumsanläggningen.
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CleanPlus® - E
Elektroniksystem

CleanPlus®
Det kompletta renrumssystemet

Systembeskrivning

Systembeskrivning

CleanWall™ ESL - studless
renrumsvägg

CleanDoor™ A - renrumsdörr
CleanDoor™ M - renrumsdörr

CleanWall™ ES - studded
renrumsvägg
CleanCeiling™ ED - renrumstak

CleanWall ESL Studdless wall
Väggpanelerna monteras i en golvskena
och stöds av en huvudskena i taknivå. De
vertikala skarvarna är försedda med en
hatt-profil vilken möjliggör möjligheten att
enkelt demontera panelerna individuellt.
Panelerna kan levereras i en mängd olika
material beroende på behoven.
Standardytskiktet är lackad plåt men
också lackerad aluminium, borstat eller
polerat rostfritt stål eller kompaktlaminat
finns tillgängliga. Kärnmaterialet kan vara
EPS, polyuretanskum, mineralull eller
honeycomb-aluminium. Glaspartierna
anpassas till väggtjockleken för att
vara slät på bägge sidor. Designen är
hygienisk och lufttät, med anti-vibrations
skarv mellan vägg och tak.

CleanWall ES Studded wall
Denna vägg används främst i renrum
inom Semicon-industrin. Renrumsväggen
består av dubbelsidiga paneler
monterade på vertikala reglar. Varje
väggpanel kan monteras och demonteras
individuellt. Designen är hygienisk
och lufttät, med anti-vibrationsskarv
mellan vägg och tak. Renrumsväggen
är perfekt för infällda installationer.
Fritt utrymme inuti väggen är 38 mm.
Standardavståndet mellan de vertikala
reglarna är 1200 mm.
Väggreglarna fixeras med en patenterad
låsanordning. Detta möjliggör snabb
och flexibel installation. Hyllor, bänkar,
installationer samt utrustning monteras
alternativt demonteras med hjälp av
skruvar och låsanordningar. Den korta
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installationstiden minimerar störningar
av renrummet medan du installerar din
utrustning. Väggen är inte brandklassad.
Huvudskenan är fäst i taket och tillåter en
vertikal rörelse ±20 mm

på ovansidan för att få ett gångbart tak.
Alla paneler är tätade med silikon runt
periferin.

CleanCeiling ED Flexible DrySeal

CleanDoor™ M

Renrumsdörren är en pulverlackerad
ståldörr med rostfri karm. Den har inga
smutssamlande håltagningar i vare
sig dörrblad eller karm. Siktrutorna är
hygieniskt integrerade, med det härdade
glaset helt i liv med dörrbladet.

Renrumsdörren är en pulverlackerad
ståldörr med pulverlackad alternativt
rostfri karm anpassad för panelväggar
med sandwichkonstruktion. Dörrarna
monteras mot väggarna med helt släta
övergångar, dvs inga fickor eller hyllor
som kan samla damm. Siktrutorna är
hygieniskt integrerade, med det härdade
glaset helt i liv med dörrbladet.

Dörren har en unik och hygienisk
konstruktion där den rostfria karmens
speciella utformning i kombination med
tätningslist runt hela dörrbladet och de
lyftande gångjärnen ger maximal tätning
och särskilt goda förutsättningar för
effektiv rengöring. Handtaget har formen
av en ögla vilket ger hygienisk öppning.

Taket är uppbyggt på ett grid-system
som är tillverkat av extruderade och
anodiserade aluminiumprofiler. Alla
profiler levereras vitmålade i kulör RAL
9010.
Grid-systemet är sammanfogat med hjälp
av låsdetaljer som genom sin konstruktion
tillåter installation av nya profiler överallt
i takgriden för att anpassa den till
installationer som tilluftdon med HEPA
filter, belysningsarmaturer, frånluftdon
samt genomföringar av rör m m.

CleanDoor™ finns som enkel- och
pardörr, med dörrblad med pulverlack i
valfria färger samt i rostfritt utförande.

Det är också enkelt att ändra delningen
och att demontera enstaka profiler
mitt i taket utan att demontera
kringliggande tak. Detta gör det således
lätt att flytta filter, belysningsarmaturer,
installationsrack, LAF-zoner etc. vid
förändrad processlayout.

Wall
studs
Clean side

Filtertakets modulmått är 1200x1200
mm. Där filter, belysning, LAF-zoner,
rörgenomföringar, mediastavar etc.
finns anpassas filtertaket till respektive
utrustning med kortlingar.

Clean side

Blindplåtar utförs så att de bildar en
slät undersida med filtertaksprofilerna.
Blindplåtar utförs i målad aluminium
och är målade i vit färg RAL 9010 mot
renrummet och med galvaniserad stålplåt

CleanDoor™ A

Hat
profile
Cover
Strip

Karmen kan även anpassas till andra
typer av väggar samt med olika karmdjup.
Handtaget har formen av en ögla
vilket ger möjlighet för en hygienisk
öppning med armen utan användning av
händerna.
CleanDoor™ finns som enkel- och
pardörr, med dörrblad med pulverlack i
valfria färger samt i rostfritt utförande.

Panels

Installation screws

Den unika karmprofilen och dörrbladets hygieniska
design med de lyftande gångjärnen gör dörren
lättstädad.

Karm, dörrblad och siktruta – allt i liv med väggen.
Hygieniskt och lättstädat.
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CleanPlus®
Det kompletta renrumssystemet
Systembeskrivning

Systembeskrivning

CleanPass™ - genomräckningsskåp

CleanExtract™ A + M - frånluftspanel

CleanLock™ - slusslås

CleanVision™ M - renrumsfönster

CleanCom™ - talmembran

CleanLight™
I taket installeras våra
belysningsarmaturer speciellt utvecklade
för renrum och andra utrymmen med
höga hygieniska krav. De finns både med
energibesparande T5-lysrör och med
LED-belysning. Belysningsarmaturerna
monteras infällda i renrumstaket med näst
intill slät montering. Armaturerna finns för
både ovan- eller undermontage.
Armaturerna tätas med mjukfog mot
takpanelerna vilket ger en mycket
tät konstruktion. Armaturstommen är
tillverkad av pulverlackerad stålplåt.

CleanPass™

CleanLock™

Hygieniskt utformade
genomräckningsskåp kan installeras för
att underlätta transport av material eller
produkt mellan olika produktionslokaler
inom en anläggning.

Kontrollerade luftrörelser inom en
renrumsanläggning är av yttersta vikt. Här
fyller luftslussar för personal och material
en viktig funktion.

Genomräckningsskåpen kan utformas
med antingen passiv eller aktiv ventilation
(även med HEPA-filter).
Genomräckningsskåpen kan även förses
med interlocksystemet CleanLock™ som
förhindrar samtidig öppning av båda
dörrarna. Interlocksystemet kan förses
med en tidsfördröjning när det finns behov
av uppreningstid. Skåpen kan även förses
med mekanisk interlock-funktion.

Som tillval finns bl. a. nödbelysning,
ljusreglering och armatur i elsanerat
utförande.

Hygieniskt utformade talmembran som
möjliggör kommunikation mellan två
slutna produktionslokaler.
För att undvika skador på renrummet
finns speciella påkörningsskydd, speciellt
utvecklade för renrum. Dessa finns i olika
utföranden beroende på placering och
behov.
Påkörningsskydden är utförda i rostfritt
och är utformade för enkel rengöring.

Användandet av dessa slussar måste ske
kontrollerat enligt vedertagna GMP-regler.
CleanLock™ uppfyller dessa regler och
erbjuder ett totalhygieniskt, driftsäkert
och underhållsfritt system för regling av
slussdörrar.

Talmembranet består av en
polyesterfolie monterad på ett rostfritt
rör. Talmembranet kan monteras i fönster
eller i en vägg.

CleanExtract™ A

CleanVision™

Frånluftspaneler levereras normalt
med integrerade, galvaniserade interna
kanaler, som avslutas ovan renrumstak
med tät anslutningslåda. En standard
frånluftsmodul har ett maximalt luftflöde
om ca 180 l/s. Om högre luftflöden
önskas så kan detta enkelt åstadkommas
med djupare frånluftspaneler.

Glaspartierna har som standard dubbelt,
härdat 4 mm säkerhetsglas. Fönstret är
helt i liv med väggen, på bägge sidor, och
helt utan lister och foder. Fönstret tätas
mot väggen med mjukfog. De färdiga
glaspartierna har en mycket hygienisk
konstruktion.

Detaljutformningen av frånluftspaneler,
liksom placeringen av dessa, görs i
samråd med användaren, för att passa
specifika krav och önskemål.

Även andra typer av glas kan levereras,
t.ex. glas med inbyggt UV-skydd.

Med CleanLock™ kan valfria dörrar
förreglas för att förhindra samtidig
öppning. Dörrarna hålls låsta med kraftiga
elektromagneter monterade på dörrkarm.
CleanLock-systemet finns i 3 olika
utförande:
◦◦ CleanLock™PLC för anläggningar med
fler än 4 dörrar.
◦◦ CleanLock™Logo! för upp till 4 dörrar
◦◦ CleanLock™R för enkelskåpförregling.
Dörröppning kan aktiveras av olika typ
av knappar: en beröringsfri knapp och en
touch knapp (finns även som Ex-klassad).
Systemet förses med nödbrytare på en
sida av dörren som standard.

CleanCom™

CleanRail™

CleanFloor™ - renrumsgolv

CleanLock garanterar
korrekt funktion
enligt cGMP

CleanRail™ - funktionella
påkörningsskydd
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CleanPlus®
Det kompletta renrumssystemet

Systemet kan dessutom kopplas mot
övervakningssystem som BMS, FMS
och alla typer av dörrautomatik och
kortläsare/kodlås. Signaler från tex
brandlarm kan tas emot och öppna
dörrarna vid en utrymningssituation.

CleanExtract™ M

CleanFloor™

Ventilation

Renrumsväggen CleanWall M
kan levereras med integrerade
frånluftskanaler, som avslutas ovan
renrumstak med tät anslutningslåda. En
standard frånluftsmodul med 600 mm
bredd, har ett maximalt luftflöde om ca
85 l/s. Om högre luftflöden önskas så kan
detta åstadkommas genom att lägga till
ytterligare en frånluftspanel alternativt
bredda panelen.

Renrumsgolvet utförs av hygieniska,
slitagetåliga och homogena plastmattor
alternativt fogfria massagolv (typ epoxi).
Golvets kulör och fabrikat anpassas efter
kundens önskemål.

CleanPlus®-systemen anpassas
till kundens krav avseende typ av
rumsventilation, exempelvis konventionellt
turbulent eller deplacerande. Alla vanligen
förekommande tilluftsdon, HEPAfilter etc., kan installeras i CleanPlus®systemet och anpassas efter kundens
önskemål.

Detaljutformningen av frånluftspaneler,
liksom placeringen av dessa, görs i
samråd med användaren, för att passa
specifika krav och önskemål.

Mot golvsockeln ansluts hålkäl av önskad
radie, normalt 25 mm.

Variationer på ±15 mm i golvets planhet
kan tas upp med den teleskopiskt
justerbara golvsockeln, tillverkad i
varmförzinkad stålplåt.

Vertikalt eller horisontellt laminära
luftflöden och plenumkammare (s.k.
LIDAF-rum) kan också erbjudas.

Anslutningen mot golv kan även göras
helt demonterbar på valda ställen.
Detta gör det möjligt att demontera hela
väggsektioner, exempelvis vid flyttning
och transport av större utrustning.
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CleanPlus®
Det kompletta renrumssystemet
Systembeskrivning
CleanSeal™ - hygienisk rörtätning
CleanFittings™ - inredning

CleanSeal™

CleanFittings™
CleanFittings™ består av en serie
inredning i rostfritt och kompaktlaminat,
t ex genomföringsskåp, högskåp,
väggskåp, underskåp, bänk, rullbord,
hylla, stepover-bänk., förvaringsbox,
diskbänk, skokrokar, skohylla, klädkrokar,
sopsäckshållare och varierande typer av
väggkrokar.
All inredning är hygieniskt utformade
med släta och avrundade kanter för att
passa ställda krav i renrum och underlätta
rengöring. Inredningen innehåller inget
organiskt material.
Service & Underhåll
Vid mindre skador och repor övermålas
skadan med bättringsfärg som kan
levereras vid behov. Vid större skador
bör den skadade panelen ersättas.
Varje panel i systemet är individuellt
demonterbar .

CleanSeal™ är en serie patenterade
och hygieniska rörtätningar utvecklade
för renrum och andra utrymmen med
höga hygieniska krav. Med CleanSeal™
får man helt täta och hygieniska
genomföringar i väggar och tak.
CleanSeal™ tillverkas i syrafast, rostfritt
stål med hög ytfinish. Det tätande
gummimembranet tar effektivt upp
vibrationer och tål höga temperaturer
under t.ex. ångsterilisering av produktrör.
CleanSeal™ monteras på röret och
fästes enkelt mot vägg eller tak. Inga
skruvar eller andra montagedetaljer
är nödvändiga. Mellan CleanSeal™
och väggyta fogas sedan med lämpligt
fogmaterial. Praktiskt, enkelt och
hygieniskt!
CleanSeal™ finns som standard för
ett stort antal rördimensioner samt i
sprinklerutförande. Kan även tillverkas
i andra dimensioner och för andra
konstruktioner som kräver vägg- eller
takgenomföringar.

Valbara tillbehör
Dörrar kan även fås som skjutdörrar
eller rullportar samt med olika
låssystem, kortläsare, dörrstängare och
dörrautomatik.
Överluftsdon kan installeras i väggar eller
i dörrar.
CleanPlus® -systemet kan utföras i
strålningsskyddat utförande.
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