Alguns dels nostres equips i components:
Bioreactors / Fermentadors / pulmons o alimentadors
Per a aplicacions de cultiu , barrejat i alimentació de processos,
destinat per a diferents nivells de processament.
Disseny que estalvia espai i ajuda a la qualificació completa.

Buffer
Sistema pulmó per a alimentació en línia del procés per a líquids.
Intermedis o finals. S’aplica en zona d’envasament o de processos que requereixen
una NO intermitència del producte. L’equip treballa en manera Master sobre altres
perifèrics o en manera Esclava si es requereix.

Sistemes CIP / SIP / EFC
Neteja i esterilització per a processos productius, equips i elements
auxiliars de producció.
Sistema mòbil o fitxes per a un major control de l’espai.

Skids
Sistema d’automatització i recipients. Skids personalitzats
i unitats per completar la línia de procés.

Loops WFI / PW
Els sistemes de distribució minimitzen l’espai integrant tots els equips,
components i sistema de control en un únic bastidor.
Més fiabilitat , monitoreu continu, i reducció de costos sense perdre qualitat.

Generadors WFI / PW
certificat per eGMP.
També generem vapor pur, sec i saturat (lliure de pirògenes)
Reducció de gasos no condensables de l’aigua.
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Producció d’aigua injectable de qualitat (estèril i lliure de pirògenes)

No hi ha risc!
Certifiquem que els nostres productes estan lliures d’errors,
en tots els seus productes per a la seva màxima fiabilitat, a

En TECNIC hi ha solucions d’equips i components per Bio processos a qualsevol nivell,
evitant riscos en els processos.

tot moment el procés de disseny, construcció i validació,
seguint les normatives per a cada sector.

La nostra missió és evitar contingències i complir amb les normatives necessàries. Per a
això, hem hagut de fusionar les àrees de desenvolupament i producció, així com implantar

Especialistes en enginyeria de Bio processos

UNS ALTRES: Risc de contaminació per traçabilitat perduda.

la traçabilitat de tots els nostres processos.

La nostra innovació ha estat fusionar l’enginyeria de processos i de fabricació completa dels nostres equips i

TECNIC: Màxima fiabilitat per traçabilitat fabricada

components; diferenciant-nos d’altres fabricants que no tenen fabricació pròpia, limitant-se només en el muntatge.

Enginyeria

Transformació

Mecanització

Muntatge

protocols i programaris d’última avantguarda. Estem en constant evolució per garantir

i controlada al 100%

Certificats

Per tant, podem garantir els nostres equips i components que precisin del seu corresponents certificats segons normativa per a cada sector.

SECTORS
La nostra empresa ofereix solucions per a equips i components sòlids i líquids per als

PROJECT

sectors Farmacèutics, Alimentaris i Químics.

Fabricació de:

Equips
o

Components

PHARMA

FOOD

CHEMICAL

Realitzem la nostra pròpia enginyeria tant de procés com de producte, la fabricació
es realitza integrament en les nostres instal·lacions tenint 4 seccions molt diferenciades
com és l’àrea de soldadura tècnica, mecanització, poliments i descontaminació per àcids,
i finalment, una secció de muntatge amb el seu corresponent SALA BLANCA, per

Certificats

procedir a realitzar els FAT segons els requeriments del client.

TECNIC es compromet a una alta qualitat, gràcies els seus certificats que obté amb els seus resultats.
El mes destacable de tenir aquestes seccions dins de les nostres instal·lacions és que ens
Aquí podeu veure alguns d’aquests certificats:

permet tenir més agilitat i traçabilitat.
Dins de la nostra gamma de productes, donem cobertura a equips:
CIP, SIP, Loops per a WFI / PW, Skids, reactors, mescladors, entre altres solucions.

