




Aplicaţie

Aplicaţie

Filtru cu buzunare executat din mediu NanoWave® tip PFS pentru separarea prafului fin
Filtrele pentru praf fin: Filtre preliminare sau finale pentru separarea prafului fin în sisteme de ventilaţie

Descriere

Clase de filtrare

Filtre pentru praf fin M6, F7, F9

Construcţie

PLA: Cadru executat din plastic
GAL: Cadru executat din oţel galvanizat

Suplimente utile

Perete filtrant (SIF)
Carcasă universală (UCA)

Caracteristici ale modelului

Filtru buzunar cu profil pană
Material filtrant multi-strat cu un strat prefiltru şi un strat de fibre extra-fine încreţite
Adâncimea de execuţie a cadrului PLA: 25 mm

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

PFN

PREFILTRE SAU FILTRE FINALE ÎN SISTEME DE
VENTILAŢIE

Filtre buzunar pentru separarea prafului fin

Clase de filtrare M6, F7, F9
Date de performanţă testate conform EN 779
Certificare Eurovent pentru filtrele de praf fin
Îndeplineşte cerinţele de igienă ale VDI 6022
Cea mai mare eficienţă energetică în conformitate cu documentul Eurovent
4/11
Mediu NanoWave® , cusut
Suprafaţă de filtrare mărită datorită buzunarelor de filtrare Numere diferite
de buzunare şi adâncimi diferite ale buzunarelor
Mediu NanoWave® medium cu presiune diferenţială iniţială extrem de
scăzută şi cea mai mare capacitate posibilă de reţinere a prafului, condiţii
ideale ale fluxului de aer datorită buzunarelor de filtrare trapezoidale
Montaj şi timpi de schimbare a filtrelor rapide datorită manipulării uşoare şi
rapide
Asamblare în cadre standard pentru pereţi de filtranţi (tip SIF) sau în
carcase universale (tip UCA) pentru montarea tubulaturilor

Echipamente opţionale şi accesorii

Cadru frontal executat din plastic sau tablă de oţel galvanizat
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Adâncimea de execuţie a cadrului GAL: 20, 25 mm
Numărul de buzunare: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Materiale şi suprafeţe

Material filtrant executat din fibre sintetice
Cadru executat din plastic sau tablă de oţel galvanizat

INFORMAŢII TEHNICE
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