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Met een reputatie als een pionier op het gebied van 
isolatiekamers heeft Powder Systems Limited (PSL) 
uitgebreide ervaring op het gebied van het ontwerp en 
de installatie van geavanceerde processen in afgesloten, 
beheerste omgevingen en het leveren van aangepaste 
apparatuur voor de farmaceutische, chemische en 
laboratoriumindustrie wereldwijd. Het bedrijf heeft een 
reputatie op het gebied van het leveren van kwalitatief 
goede oplossingen die tegemoetkomen aan de wensen 
van de klant en de expertise van andere machine- en 
instrumentmakers combineert.

Toen een leidend farmaceutisch bedrijf op zoek was naar 
een filtratieapparaat in afgesloten omgeving hebben PSL 
en Russell Finex, wereldwijd leider in filtratietechniek, hun 
handen ineengeslagen om te komen tot een aangepaste 
oplossing. Met klanten zoals Pfizer, GSK, Wyeth en Sanofi-
Aventis en veel andere wereldwijd heeft de reputatie 
van Russell Finex voor het ontwerpen en installeren van 
farmaceutische filters voor de farmaceutische industrie in 
hoge mate bijgedragen aan de keuze voor Russell Finex.

Sylvain Querol, PSL Aanbestedingsmanager Europa zegt 
daarover: “De farmaceutische industrie heeft precisie, 
betrouwbaarheid en hygiëne nodig, en Russell’s vermogen 
deze eisen te kunnen combineren met een aanpast ontwerp 
gaf de doorslag voor de eindgebruiker.”

De klant had een afgesloten filteroplossing nodig om 
krachtige mengsels te kunnen maken naar de CGMP 
standaarden. PSL combineerde daartoe zijn eigen krachtige 
isolator met de Russell Compact Sieve®. Dit unieke 
isolatiesysteem biedt een veilige, bruikbare oplossing om 
gevaarlijke materiaal veilig mee te kunnen behandelen. Het 
apparaat is in staat mengsels met een blootstellingslimiet 
van minder dan 1.0μg/m3 te verwerken, waarmee het 
tegemoetkomt aan de eisen van de klant, die het materiaal 
verwerkt als onderdeel van een Project Risicovolle Pillen.

PSL’s isolatiekamer heeft een half-lichaamspak dat toegang 
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Filtratie in een afgesloten ruimte – Geen stof of dampen, 
veiliger voor uw personeel

Compact ontwerp – Eenvoudig te integreren binnen de 
bestaande productielijn of in besloten ruimtes zoals 
isolatiekamers

Draag zorg voor de kwaliteit van uw product – Verwijder 
te grote deeltjes en garandeer een hygiënisch product

Ingenieurshuis combineert isolatiekamer met hygiënische en efficiënte filteroplossing tot een 
installatie voor de farmaceutische industrie.

Russell Compact Sieve® biedt oplossing voor fil-
tratie in een afgesloten omgeving

biedt tot de binnenkant van de kamer zonder dat de 
gebruiker in direct contact hoeft te komen met het product. 
Een systeem van trommels binnenin de afgesloten omgeving 
leidt het product van de verschillende opslagvaten naar de 
zeef. De isolatiekamer heeft aflopende oppervlakken voor 
zg. Clean-In-Place afwatering.

Vanwege het compacte ontwerp was de Russell Compact 
Sieve® de beste keus voor deze toepassing, perfect geschikt 

Afbeelding 1. Installatie van de Russell Compact Sieve® in de 
isolatiekamer
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voor installatie in een isolatiekamer. Deze vibrerende zeef 
biedt precisiefiltratie met een hoge capaciteit en is slechts 
half zo groot als traditionele industriële zeven, terwijl alle 
vervuiling effectief wordt verwijderd.

Russell Compact Sieve® is beschikbaar in verschillende 
maten en uitvoeringen, en Russell Finex biedt de 
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mogelijkheid tot aanpassingen op al zijn producten zodat alle 
machines precies naar wens kunnen worden uitgevoerd. In 
dit geval werd de motor van de zeef buiten de isolatiekamer 
geplaatst vanwege explosiegevaar. De motor werd in een 
bedieningskast geplaatst waarbij een plaat tussen de motor 
en de zeef werd aangebracht.

Russell Finex heeft deze oplossing exact naar specificatie 
uitgevoerd, zonder dat dat ten koste is gegaan van 
de prestaties van de zeef. Christian Parker, PSL Hoofd 
Mechanisatie zegt daarover: “We zijn zeer tevreden met 
deze combinatie van vereisten. Als aanbieder van technische 
oplossingen moeten wij kunnen vertrouwen op de expertise 
van onze leveranciers, en de Russell Compact Sieve® 
voldoet aan al onze eisen.”

Afbeelding 2. De PSL isolatiekamer

Andere voordelen van de Russell Compact Sieve® zijn de 
eenvoudige schoonmaak en ontmanteling, het volledig 
roestvrijstalen ontwerp, en afwezigheid van ruimtes waarin 
ongedierte zich kan nestelen, waardoor het ontwerp zeer 
hygiënisch is. Het zeefscherm kan eenvoudig worden 
schoongemaakt, en de optionele magnetische separator 
verwijdert ijzervervuiling zodat de kwaliteit en puurheid van 
het eindproduct wordt gegarandeerd. Bovendien kan de 
standaard uitlaat voor te grote deeltjes worden verwijderd 
uit het systeem, zoals in dit geval, met volledige beheersing 
en isolatie tot gevolg.

Querol: “Om aan de eisen van de moderne farmaceutische 
industrie te kunnen voldoen is het van belang om aan de 
strengste productienormen te kunnen voldoen. Met de

combinatie van onze isolatiekamer en de Russell Compact 
Sieve® wordt aan deze normen voldaan, zodat wij onze
klanten farmaceutische producten van hoge kwaliteit 
kunnen bieden”.

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft een schat aan 
ervaring met het bieden van aangepaste oplossingen 
voor zeef- en filtratieapparatuur aan technische partners. 
Vanwege zijn standvastigheid en reputatie wordt het bedrijf 
gezien als een van de marktleiders op wereldschaal, met 
oplossingen voor een verscheidenheid aan industrieën 
zoals farmacie, chemie, voedsel en dranken, coating, 
metaalpoeders en keramiek.

Afbeelding 3. De volledig roestvrijstalen Russell Compact Sieve®
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