




Anvendelse

Anvendelse

Mini Pleat filterindsats fra serien MFI til udskillelsen af finstøv og af støv stoffer, som f.eks. aerosoler, toksisk støv, virus, bakterier osv. fra ind- og udsugningsluften i
ventilationsanlæg med store luftstrømme og lange filterlevetider
Finstøvfilter: for- eller slutfilter i ventilationsanlæg til udskillelse af finstøv
Mikrofilter: hoved- eller slutfilter til opfyldelse af de højeste krav til luftrenheden og steriliteten inden for områderne industri, forskning, medicin, farmaci,
nuklearteknik osv.

Særlige egenskaber

Lækagetest er standard for alle mikrofiltre fra filterklasserne H13, H14

Beskrivelse

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

MFI

TIL STORE LUFTSTRØMME I KOMPAKT KONSTRUKTION

For- eller slutfilter til udskillelse af finstøv samt støv stoffer til opfyldelse af de
højeste krav i ventilationsanlæg

Filterklasserne M5, M6, F7, F9, E10, E11, H13, H14
Effektdata testet iht. EN 779 eller iht. EN 1822
Eurovent-certificering til finstøvsfiltre
Hygiejnekonform iht. VDI 6022
Den højeste energieffektivitet i iht. Eurovent dokument 4/11
Filtermedier tilpasset til specielle krav i glasfiberpapir med afstandsholdere
i termoplastisk smelteklæbestof eller tekstiltråde
Lav start-trykdifference med optimal foldestilling og den størst mulige
filterflade
Kompakt konstruktion med lav indbygningsdybde
Indbygningsmuligheder i standard-cellerammer til filtervægge (serien SIF),
indbygningsrammer (serie MF) eller i universalfilterhuse (serien UCA) til
kanalindbygning
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Filterklasser

Finstøvfilter M5, M6, F7, F9
Mikrofilter E10, E11, H13, H14

Udførelser

PLA: rammer i kunststof
SPC: rammer i galvaniseret stål pulverlakeret, RAL 9010 (ren hvid)

Valgmuligheder

Antal filterpakker
FNU: fladprofiltætning på tilstrømningssiden
FND: fladprofiltætning på afgangssiden
OT: olietågetest (kun til filterklasserne H13, H14)
OTC: olietågetest med certifikat (kun til filterklasserne H13, H14)

Supplerende produkter

Filtervæg (SIF)
Indbygningsrammer (MF)
Universal filterhus (UCA)

Konstruktionsegenskaber

Udførelserne PLA og SPC som finstøvfilter er som standard uden tætning
Udførelserne PLA og SPC valgfrit med fladprofiltætning
Udførelsen SPC som mikrofilter med fladprofiltætning. Filterklasserne E11, H13 og H14 med grebbeskyttelse på afgangssiden

Materialer og overflader

Filtermedierne i højkvalitativ vandfast glasfiberpapir er lagt i tætte folder
En afstandsholder sørger for ensartede afstande mellem folderne
Støbemateriale i permanent elastisk tokomponent-polyurethan-klæbestof
Rammer valgfrit i kunststof eller galvaniseret stål, pulverlakeret, RAL 9010 (renhvid)
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