




Aplicaţie

Aplicaţie

Panou filtrant cu pliuri mini cu cozoroc, tip FHD pentru separarea particulelor în suspensie cum sunt aerosolii, prafurile toxice, virusurile şi bacteriile din aerul de
alimentare şi extragere în sistemele de camere curate cu puritatea aerului şi fluxul de aer controlate
Filtre pentru particule: Filtre finale pentru cerinţele cele mai exigente de curăţenie şi de sterilitate a aerului în zone cum sunt industrie, cercetare, medicină,
farmacie şi inginerie nucleară.

Caracteristici speciale

Geometrie ideală a pliului pe materialul filtrant
Flux de aer cu turbulenţă scăzută în aval
Test de etnaşeitate, standard pentru toate filtrele de particule de clasele H13, H14, U15

Descriere

Clase de filtrare

FHD

PENTRU CERINŢELE CELE MAI EXIGENTE ÎN ZONE DE
CAMERE CURATE

Filtre finale pentru separarea particulelor în suspensie, adecvate pentru aplicaţii
industriale, în cercetare, medicale şi farmaceutice

Clase de filtrare E11, H13, H14, U15
Date de performanţă testate în fabrică conform EN 1822
Material filtrant pentru cerinţe speciale, hârtie din fibră de sticlă, cu
distanţiere executate din adezivi termoplastici topiţi la cald
Presiune diferenţială iniţială scăzută datorită poziţiei ideale a pliurilor şi a
suprafeţei de filtrare cea mai mare posibilă
Adaptare perfectă la cerinţele individuale datorită execuţiilor diferite
Cozorocul filtrului disponibil în diferite mărimi şi mărimile uzuale ale plasei
de protecţie
Test automat prin scanarea filtrului pentru toate filtrele de la clasa de
filtre H14

Echipamente opţionale şi accesorii

Mecanism pentru setare debit de aer volumetric
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Filtre pentru particule E11, H13, H14, U15

Construcţie

Fără montant central, ştuţ de racord cu placă şicană fixă
D: Montant central cu punct de măsurare a presiunii în aval, ştuţ de racord cu placă şicană fixă
R: Montant central cu punct de măsurare a presiunii în aval, ştuţ de racord cu placă şicană reglabilă pentru echilibrarea debitului volumetric
V: Montant central cu punct de măsurare a presiunii în aval, ştuţ de racord cu lamelă de clapetă pentru echilibrarea debitului volumetric

Opţiuni

D: Diametru ştuţ
PD: Plasă de protecţie în aval
SD: Grilaj de protecţie din oţel inoxidabil în aval
SPD: Placă frontală perforată din oţel inoxidabil în aval
APD: Placă frontală perforată din aluminiu în aval
FND: Garnitură de etanşare secţiune plată în aval
WS: Fără garnitură
OT: Testul cu ulei pulverizat (numai pentru filtrele de clasele H13, H14)
OTC: Testul cu ulei pluverizat cu certificat (numai pentru filtrele de clasele H13, H14)
ST: Testul prin scanare (numai pentru filtrele de clasele H13, H14, U15)

Caracteristici ale modelului

Capotă cu ştuţ de racord circular, intrare pe sus
Diametru ştuţ de racord disponibil în dimensiuni comerciale
Unele execuţii sunt asamblate cu o garnitură opţională de secţiune plată pe faţa aval
Grilaj de protecţie în aval: grilaj din metal expandat sau oţel inoxidabil
Placă frontală perforată din oţel inoxidabil sau aluminiu în aval

Materiale şi suprafeţe

Material filtrant executat din hârtie de fibră de sticlă de înaltă calitate, rezistentă la umiditate, pliate
Distanţierele executate din adezivi termoplastici topiţi la cald asigură o spaţiere uniformă a pliurilor
Agent de etanşare a rosturilor executat din adeziv bi-component de poliuretan permanent elastic
Cadru executat din aluminiu extrudat
Capotă cu ştuţ de racord executat din tablă de oţel galvanizat
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