




Aplicaţie

Aplicaţie

Modul filtru de particule tip TFM pentru montaj pe plafon ca treaptă finală de filtrare şi pentru distribuţia aerului în tehnologia camerelor curate
Carcasele individuale pot fi combinate cu secţiunile de plafon
Asamblarea elementelor de filtrare pentru separarea din aerul introdus sau extras a particulelor în suspensie, cum ar fi aerosoli, pulberi toxice, viruşi şi bacterii

Caracteristici speciale

Construcţie compactă
Operare extrem de simplă
Fiabilitate operaţională ridicată
Carcasele individuale pot fi combinate cu secţiunile de plafon

Descriere

Suplimente utile

Panouri filtrante cu pliuri mini "V" (MFP)
Elementele de filtrare necesare pot fi comandate separat

Caracteristici ale modelului

Mecanism de prindere cu cleme cu 4 puncte de fixare pentru elementele filtru
Cu funcţie de testare a etanşării optime pentru verificarea funcţiei de filtrare
Puncte de măsurarea a presiunii pentru monitorizarea presiunii diferenţiale de funcţionare
Ştuţ de racord (circular, intrare pe sus)

Materiale şi suprafeţe

Carcasă executată din tablă de oţel, vopsită RAL 9010, alb pur
Placă frontală difuzor confecţionată din tablă metalică perforată cu margine perimetrală îndoită, vopsită RAL 9010, alb pur

INFORMAŢII TEHNICE

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

TFM

PENTRU CERINŢE SPECIALE DE PURITATE ŞI IGIENĂ A
AERULUI, ADECVATE PENTRU MONTAJUL PE PLAFON

Module de filtre de particule ca treaptă finală de filtrare cu panouri filtrante cu
pliuri mini "V" pentru separarea particulelor in suspensie. Utilizare în laboratoare,
doemniul medical sau spaţii de producţie în industria farmaceutică şi alimentară.

Carcasele individuale pot fi combinate cu secţiunile de plafon
Pentru clasele de puritate a aerului 5 până la 8 conform ISO 14644-1
Schimbarea filtrului uşoară, cu economie de timp şi sigură, cu ajutorul
ramei de presare în interior
Cu funcţie de testare a etanşării pentru elementele de filtru
Echipament pentru măsurarea presiunii diferenţiale
Îndeplineşte cerinţele de igienă ale VDI 6022
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