




Anvendelse

Anvendelse

Farmaceutisk renrumsdiffusor fra serien TFP til indbygning i loftet som afsluttende filtertrin og til luftfordeling i sensitive områder i medicinalindustrien
Indbygning af filterelementer til udskillelse af støv stoffer som f.eks. aerosoler, toksiske støv, virus og bakterier fra ind- og udsugningen

Særlige egenskaber

Kompakt bygningsmåde
Planforsænket indbygning
Aftagelige tilslutningsstudse til indbygning i lukkede lofter
Diffusoren kan demonteres fra front

Beskrivelse

Varianter

TC: runde studse, anordning foroven
SC: runde studse, anordning på siden
SCR: runde studse, anordning på siden, aftagelige

Udførelser

Stål pulverlakeret, RAL 9010, hvid

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

TFP

FOR HØJ LUFTRENHED MED MEGET HØJE
HYGIEJNISKE KRAV TIL INDBYGNINGEN I LOFTER

Farmaceutisk renrumsdiffusor som afsluttende filtertrin med Mini Pleat filterplade
til udskillelse af støv stoffer. Anvendes i de meget følsomme områder inden for
medicin, biologi og farmaci

Mini Pleat filterplader med fluid-tætning på afgangssiden til de mest
krævende behov
Enkel, tidsbesparende og sikker filterudskiftning
Med en frontdiffusor, som holdes sikker fast af magneter, hvilket gør
rengøringen og valideringen letter og muliggør et filterskifte uden brug af
værktøj
Stabil, svejset konstruktion
Kompakt konstruktion egnet til lave loftshøjder
Forskellige frontdiffusorer til optimal tilpasning til individuelle krav
Tilslutningsmulighed horisontal eller vertikal
Stikstudse til indbygning i lukkede lofter ved horisontal tilslutning
Til renhedsklasser 5 – 8 iht. EN ISO 14644-1
Hygiejnekonform iht. VDI 6022
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Påbygningsdele

FD: Loftdiffusor
TDF: Loftdiffusor

Supplerende produkter

Mini Pleat filterplader (MFP)
Tilhørende filterelementer skal bestilles separat

Konstruktionsegenskaber

Svejset filterhus med tætningsrammer til ilægning af filterelementerne med tætning på afgangssiden
Monterede trykmålersteder til overvågning af driftstrykdifferensen og indvendigt målerør

Materialer og overflader

Svøb og diffusor i pulverlakeret stål, RAL 9010, hvid
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