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Δοχεία Παραγωγής

Company Profile

Process Vessels

Τέσσερις κύριες κατηγορίες δοχείων παραγωγής
■ Προπαρασκευαστικά δοχεία.
■ Μεταφερόμενα δοχεία ανάμιξης.
■ Μίξερ-Ομογενοποιητές κενού.
■ Αποθηκευτικά Δοχεία.

Η Inox Style Κυριάκου από το 1978 σχεδιάζει και
κατασκευάζει εξοπλισμούς για την επεξεργασία
προϊόντων
της
βιομηχανίας
φαρμάκων,
καλλυντικών, τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής
και χημικών.
Όλοι
οι
εξοπλισμοί
σχεδιάζονται
και
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και οδηγίες καθώς και όλες τις
σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές.
Έχουμε τη δυνατότητα να σας προμηθεύσουμε
από μεμονωμένους εξοπλισμούς παραγωγής έως
συνδυασμούς εξοπλισμών, αυτοματοποιημένα
συστήματα κ.τ.λ. ενώ ταυτόχρονα μέσω του
εξειδικευμένου μας προσωπικού παρέχουμε
πλήρη τεχνική υποστήριξη.
Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στη
δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υψηλής
ποιότητας και απόδοσης, πάντα σε συνεργασία
με τον πελάτη.
Δέσμευση μας είναι η συνεχής ικανοποίηση των
αναγκών της παραγωγής μέσω της παροχής
σύγχρονων λύσεων οι οποίες προκύπτουν από
τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη.
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Τεχνικές δυνατότητες
■ Δοχεία ενός ή τριών τοιχωμάτων.
■ Ψύξη / Θέρμανση / Μόνωση.
■ Θερμοκρασίες λειτουργίας: από -20°C έως 200°C.
■ Πίεση λειτουργίας: από -1 έως +10 bar ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
■ Υλικά κατασκευής ανοξείδωτος χάλυβας EN 1.4404 (AISI 316L), EN 1.4306 (AISI 304L) και λοιποί
ανοξείδωτοι χάλυβες κατά απαίτηση του πελάτη.
■ Συστήματα ανάδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής.
■ Αυτοματοποιημένος χειρισμός / έλεγχος με οθόνη αφής (HMI).
■ Εσωτερικές επιφάνειες pickled και passivated.
■ CIP και SIP.
■ Τραχύτητα εσωτερικών επιφανειών, μηχανικά στιλβωμένων, με Ra≤0.40μm (mirror,
super-mirror).

Πρότυπα / Οδηγίες / Documentation
■ Σχεδιασμός P.E.D. / EN13445.
■ Μέτρηση τραχύτητας εσωτερικών επιφανειών.
■ Qualification Protocols (IQ/OQ).
■ FAT/SAT.
■ Documentation Συγκολλήσεων.
■ Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κατά EN ISO 9001.
■ Ιχνηλασιμότητα των υλικών κατασκευής.
■ Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι.
■ cGMP/FDA.
■ CE.

Προπαρασκευαστικά Δοχεία

Μεταφερόμενα Δοχεία Ανάμιξης

Preparation Vessels

Mobile Mixing Vessels

Για πάνω από 38 χρόνια σχεδιάζουμε και
κατασκευάζουμε παρασκευαστικά δοχεία
για τις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών,
προϊόντων
ατομικής
υγιεινής
και
απορρυπαντικών.
Οι κατασκευές μας είναι εναρμονισμένες με τις
σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες cGMP και
προορίζονται για στείρους και μη χώρους.
Τα παρασκευαστικά δοχεία είναι κάθετα,
κυλινδρικά δοχεία και σχεδιάζονται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εκάστοτε
παραγωγής.
Τα
δοχεία
αυτά
χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή
υγρών και κάποιες
φορές
ημιστερεών υλικών. Η παραγωγή
υγρών διαλυμάτων, σιροπιών αλλά και η
προπαρασκευή λιπαρών ουσιών είναι κάποιες
από τις ενδεικτικές εφαρμογές αυτών των
δοχείων.

Δυνατότητες Ανάδευσης
Επιλογή είδους ανάδευσης σύμφωνα με τις
ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής.
Eυρεία γκάμα αναδευτήρων:
■ Αργόστροφος / Πολύστροφος
αναδευτήρας.
■ Αναδευτήρας τύπου προπέλας.
■ Μαγνητικός αναδευτήρας.
■ High Shear Mixing Blades.
■ Άγκυρα.
■ Ομογενοποιός.
■ Τύπου Gate κ.α.
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Γενικά χαρακτηριστικά
■ Ωφέλιμοι όγκοι έως 10.000 lt.
■ Δυνατότητα λειτουργίας υπό κενό και πίεση.
■ Κλειστού, φλαντζωτού ή μηχανικά
ανοιγόμενου τύπου οροφή.
■ Ενός ή τριών τοιχωμάτων.
■ Δυνατότητα ψύξης / θέρμανσης.
■ Συνοδευόμενα από συστήματα ζύγισης.
■ Συμβατικός ή αυτοματοποιημένος
χειρισμός (HMI).
■ Συμβατότητα με CIP / SIP συστήματα.

Η Inox Style σχεδιάζει και κατασκευάζει μία
ευέλικτη σειρά μεταφερόμενων δοχείων
παραγωγής διαλυμάτων, εναιωρημάτων
αλλά και προϊόντων με μεγαλύτερο ιξώδες.
Τα δοχεία αυτής της σειράς είναι κάθετα
κυλινδρικά δοχεία τα οποία λειτουργούν με
πλήρη αυτονομία.
Για χωρητικότητες έως 1.000 lt τα δοχεία
είναι τροχήλατα και άνω των 1.000 lt
κατασκευάζεται ειδική βάση για μεταφορά με
περονοφόρο όχημα.
■ Λειτουργία υπό κενό και πίεση.
■ Ευρεία γκάμα αναδευτήρων.
■ Δυνατότητα Θέρμανσης / Ψύξης.
■ Συμβατικός ή αυτοματοποιημένος
χειρισμός.
■ Ενσωματωμένος ή μη πίνακας ελέγχου.
■ Συμβατότητα με CIP / SIP συστήματα.
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Μίξερ - Ομογενοποιητές Κενού
Vacuum Mixer Homogenizers
Γενικά Χαρακτηριστικά
■ Υδραυλικά ανοιγόμενη οροφή του δοχείου.
■ Δυνατότητα πίεσης / κενού.
■ Σύστημα θέρμανσης / ψύξης.
■ Αυτοματοποιημένα ή μη συστήματα χειρισμού.
■ Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής.
■ Δημιουργία και έλεγχος συνταγών παραγωγής μέσω PLC.
■ Καταγραφή δεδομένων.
■ Αντιεκρηκτικός σχεδιασμός κατά απαίτηση.
■ CIP/SIP.
■ Εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση.
■ Εναρμόνιση με cGMP.

Τα συγκροτήματα μίξης - ομογενοποίησης κενού
χρησιμοποιούνται στις παραγωγές παρτίδων (batches) φαρμακευτικών και καλλυντικών ημι-στερεών
προϊόντων.
Ως τέτοια προϊόντα μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά:
■ Οδοντόκρεμες
■ Lotions
■ Kρέμες
■ Gels
■ Make up
■ Lip sticks
■ Γαλακτώματα
■ Αλοιφές κ.α.
Τα μίξερ - ομογενοποιητές κενού είναι θερμαινόμενα
και ψυχόμενα δοχεία, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να
λειτουργούν υπό πίεση και κενό. Όλα τα μηχανήματα
αυτής της κατηγορίας έχουν χαρακτηριστικά τα οποία
εξασφαλίζουν την ασφαλή και οικονομική παραγωγή
μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων με διαφορετικό ιξώδες.
Υπό συνθήκες και κατόπιν ορισμένων τροποποιήσεων
η συγκεκριμένη κατηγορία μηχανημάτων μπορεί να
αξιοποιηθεί στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων
ή της χημικής βιομηχανίας.

Δυνατότητες Ανάδευσης
Τα συγκροτήματα μίξης - ομογενοποίησης κενού, διαθέτουν συνήθως τριών ειδών
αναδεύσεις:
■ Αργόστροφος αναδευτήρας τύπου άγκυρας με scrappers PTFE.
■ Ανάδευση αντίρροπης φοράς από αυτήν της άγκυρας με πτερύγια υπό κλίση.
■ Πολύστροφος ομογενοποιός τύπου ρότορα στάτορα.
Η επιλογή του αναδευτήρα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής.
Άλλες ενδεικτικές επιλογές:
■ Αναδευτήρας τύπου προπέλας.
■ Μαγνητικός αναδευτήρας.
■ High shear mixing blades.
■ Gate type agitators.
■ Τοποθέτηση στην οροφή ή στον πυθμένα του δοχείου.
Σχεδιασμός και κατασκευή του μηχανισμού ανάδευσης ώστε να εξασφαλίζονται:
■ Διατήρηση συνθηκών πίεσης / κενού εντός του δοχείου.
■ Αποφυγή διαρροών από το μηχανισμό προς το προϊόν, καθώς και το αντίστροφο.
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Δίκτυα Σωληνώσεων

Αποθηκευτικά Δοχεία

S.S. Pipe Networks

Storage Vessels

Η γκάμα προϊόντων της Inox Style περιλαμβάνει ολοκληρωμένες
λύσεις αποθήκευσης υλικών, προϊόντων και υπερκάθαρων μέσων.
Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κάθετες ή οριζόντιες κυλινδρικές
δεξαμενές για την αποθήκευση ή τη διατήρηση προϊόντων, υλικών
ή υπερκάθαρων μέσων σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες (CE), τις
cGMP και τις κατευθυντήριες γραμμές της ISPE. Τα αποθηκευτικά
δοχεία προορίζονται να λειτουργούν σε ατμοσφαιρική πίεση είτε
υπό συνθήκες υπερπίεσης.
Γενικά Χαρακτηριστικά
■ Χωρητικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε
εφαρμογής.
■ Υλικά κατασκευής ανοξείδωτος χάλυβας EN 1.4404 (AISI 316L),
EN 1.4306 (AISI 304L) και λοιποί ανοξείδωτοι χάλυβες κατά
απαίτηση του πελάτη.
■ Απουσία νεκρών σημείων (Dead Legs).
■ Πλήρως αποστραγγίσιμη κατασκευή (fully drainable).
■ Πλήρως καθαριζόμενη κατασκευή (fully cleanable).
■ Τραχύτητα εσωτερικών επιφανειών, μηχανικά στιλβωμένων, με
Ra≤0.40μm.
■ Δυνατότητα Θέρμανσης ή Ψύξης.
■ Δυνατότητα θερμικής μόνωσης.
■ Κατάλληλη για CIP/SIP.
■ Δυνατότητα δειγματοληψίας.
Εφαρμογές
■ Αποθήκευση και ανακυκλοφορία WFI (Water for Injection).
■ Αποθήκευση και ανακυκλοφορία PW (Purified Water).
■ Buffers δικτύων.
■ Αποθηκευτικές δεξαμενές Ά υλών.
■ Αποθηκευτικές δεξαμενές τελικού προϊόντος.
■ Δεξαμενές προσωρινής παραμονής υλικών και προϊόντων.

H Inox Style αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής,
δικτύων ανοξείδωτων σωληνώσεων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.
Εφαρμογές
■ Μεταφορά και διανομή WFI / PW και άλλων υπερκάθαρων μέσων.
■ Μεταφορά Ά υλών και τελικών προϊόντων.
■ Ανοξείδωτα δίκτυα ατμού.
■ Ανοξείδωτα δίκτυα πεπιεσμένων αερίων.
■ Τροποποιήσεις / επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων.
■ Σύνδεση μηχανημάτων και εξοπλισμών με τα δίκτυα του εργοστασίου κ.α.
Γενικά Χαρακτηριστικά
■ Απουσία νεκρών σημείων (Dead Legs).
■ Πλήρως αποστραγγίσιμη κατασκευή (fully drainable) .
■ Πλήρως καθαριζόμενη κατασκευή (fully cleanable).
■ Loop ανακυκλοφορίας.
■ cGMP.
■ ISPE Guidelines.
■ Ειδικές εσωτερικές τραχύτητες επιφανειών.
■ ASME BPE SF1 ή SF2.
Έλεγχος / Λειτουργία
Η Inox Style μπορεί να προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο παρελκόμενο εξοπλισμό ελέγχου και
λειτουργίας του δικτύου σωληνώσεων, όπως:
■ Όργανα μέτρησης και αισθητήρια εντολών.
■ Αντλίες υψηλών προδιαγραφών.
■ Αυτοματισμό ελέγχου του δικτύου.

Έλεγχος / Λειτουργία
Η Inox Style μπορεί να προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο
παρελκόμενο εξοπλισμό ελέγχου και λειτουργίας, ο οποίος μπορεί
να συνοδεύσει μία αποθηκευτική δεξαμενή, όπως:
■ Όργανα μέτρησης και αισθητήρια εντολών.
■ Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης.
■ Συστήματα ζύγισης / ογκομέτρησης.
■ Αυτοματισμούς και εξαρτήματα για τη σύνδεση με το δίκτυο του
εργοστασίου (βαλβίδες / αντλίες).
■ Πλατφόρμες και σκαλοπάτια επιθεώρησης.
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Πελατολόγιο

Υπηρεσίες

Customers

Services

■ Anfarm Hellas S.A.

■ Lavipharm S.A.

■ Apivita S.A.

■ Medicair Bioscience Labs S.A.

■ Bic Violex S.A.

■ Mega Disposables S.A.

■ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων ή υφιστάμενων μηχανημάτων.

■ Boehringer Ingelheim Hellas S.A.

■ Menarini Diagnostics S.A.

■ Προληπτικά service μηχανημάτων παραγωγής.

■ Demo Pharmaceuticals S.A.

■ One Pharma S.A.

■ Άμεση τεχνική υποστήριξη.

■ Doctum Pharmaceutical S.A.

■ Plastika Kritis S.A.

■ Προμήθεια ανταλλακτικών.

■ Eurochartiki S.A.

■ Polarchem Ltd.

■ Χημικός καθαρισμός / passivation επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα.

■ Famar S.A.

■ Prime Solutions S.A.

■ Σύνταξη πρωτοκόλλων qualification (IQ/OQ).

■ Famar Lyon S.A. (France)

■ Rafarm S.A.

■ Δημιουργία P&ID, αξονομετρικών σχεδίων κ.α.

■ Gerolymatos International S.A.

■ Rolandos Enterprises Public Ltd.

■ Johnson & Johnson Hellas S.A.

■ Sarantis S.A.

■ Juliette Armand S.A.

■ Son De Paris S.A.

■ Impex Ltd.

■ Vioser S.A.

H Inox Style με το άρτια καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό της,
είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες όπως:
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Inox Style – Kyriakou
Λάκκος Κάτσαρι, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300
Τηλ: 210-5595918, Φαξ: 210-5596313
info@inoxstyle.gr, www.inoxstyle.gr

