




Anvendelse

Anvendelse

Mini Pleat filterplade fra serien MFPCR til udskillelse af støv stoffer, som f.eks. aerosoler, toksisk støv, virus, bakterier osv. fra ind- og udsugningsluften i
renrumsanlæg med kontrolleret luftrenhed og luftstrøm
Mikrofilter: slutfilter til de højeste krav til luftrenheden og steriliteten inden for områderne industri, forskning, medicin, farmaci og nuklearteknik osv.

Særlige egenskaber

Optimal foldegeometri for filtermediet
Lav start-trykdifference ved høj udskillelseseffekt
Afstrømning af ren luft med lav turbulens
Lækagetest via filter-scantesten som dokumentation for lækagefrihed og som garanti for overholdelsen af udskilningsgrad og tryktab

Beskrivelse

Filterklasser

Mikrofilter H14, U15, U16

Udførelser

ALB: rammer i aluminium-ekstruderingsprofil (dybde 69 mm)
ALC: rammer i aluminium-ekstruderingsprofil (dybde 78 mm)
ALG: rammer i aluminium-ekstruderingsprofil (dybde 90 mm)

Specialudførelser:

Filterramme med tætningskant
Filterrammer med U-profil, fyldt med en gelé som fluid-tætning

Valgmuligheder

FT: foldedybde
PU: grebbeskyttelse på tilstrømningssiden
PD: grebbeskyttelse på afgangssiden
PB: grebbeskyttelse på begge sider
CSU: ubrudt tætning på tilstrømningssiden

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

MFPCR

TIL OPFYLDELSE AF DE HØJESTE KRAV TIL REN
RUMLUFT, ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSMEDIER

HEPA og ULPA-filter som højeffektive mikrofiltre til udskillelsen af støv stoffer i
renrumsanlæg. Til brug i industrien, forskning, medicin, farmaci og
nuklearteknikken

Filterklasserne H14, U15, U16
Effektdata testet iht. EN 1822
Hygiejnekonform iht. VDI 6022
Filtermedier tilpasset til specielle krav i glasfiberpapir med afstandsholdere
i termoplastisk smelteklæbestof
Optimal tilpasning til individuelle krav med variable foldedybder
Lav start-trykdifference med optimal foldestilling og den størst mulige
filterflade
Prøvning via den automatiske filter-scan-test
Mulighed for indbygning i filter-fan-units, arbejdsbænke eller
operationslofter
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CSD: ubrudt tætning på afgangssiden
CSB: ubrudt tætning på begge sider
OT: olietågetest (kun til filterklasse H14)

Konstruktionsegenskaber

Med omløbende ubrudt tætning på tilstrømningssiden som standard
Udførelser valgfrit med ubrudt tætning på afgangssiden eller på begge sider
Grebbeskyttelse i strækmetal, placeringen kan alt efter behov være på tilstrømningssiden, på afgangssiden eller på begge sider

Materialer og overflader

Filtermedierne i højkvalitativ vandfast glasfiberpapir er lagt i tætte folder
En afstandsholder i termoplastisk smelteklæbestof sørger for ensartede afstande mellem folderne
Støbemateriale i permanent elastisk tokomponent-polyurethan-klæbestof
Rammer i aluminium-ekstruderingsprofil
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