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Type TFP

KRITIK HAVA SAFLIĞI VE ÇOK KRITIK HIJYEN
GEREKSINIMLERI IÇIN, TAVAN MONTAJINA UYGUN
Asılı parçacıkların ayrılması için, mini kıvrımlı filtre panellerine sahip, son
filtre aşaması olarak farmasötik temiz oda terminal filtreleri. Eczacılık, tıp ve
biyolojide çok hassas alanlarda kullanılır.
Çıkış yönü akışkan contalara sahip mini kıvrımlı filtre panelleri en
yüksek hijyen gereksinimlerini karşılar
Kolay, zamandan tasarruf sağlayan ve güvenli filtre değişimi
Difüzör ön yüzü, mıknatıslarla sabit tutulur ve temizlik ve validasyonu
kolaylaştırrmak için aşağı doğru takılabilir; aletsiz filtre değişimi
Sağlam, kaynaklanmış konstrüksiyon
Düşük tavan yükseklikleri için uygun, kompakt konstrüksiyon
Bireysel ihtiyaçları ideal bir şekilde karşılamak için çeşitli difüzör ön
plakaları
Yatay veya dikey bağlantı
Yatay bağlantı durumunda kapalı tavanlarda montaj için çıkarılabilir
bağlantı boğazı
ISO 14644-1 normuna göre 5 ila 8 hava temizlik sınıfı için
VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur

Uygulama
Son filtre aşaması olarak tavan montajı için ve ilaç sektöründe duyarlı alanlarda
hava dağıtımı için TFP tipi farmasötik temiz oda terminal filtresi
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi asılı parçacıkların üfleme veya
emiş havasından ayrılması için filtreleme elemanlarının takılması
Özellikler
Kompakt konstrüksiyon
Sıva altı tavana montaj
Kapalı tavanlarda montaj için çıkarılabilir bağlantı boğazı
Difüzör ön plakası takılabilir.
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Türler
TC: Üstten girişli dairesel bağlantı boğazı
SC: Yandan girişli dairesel bağlantı boğazı
SCR: Yandan girişli, çıkarılabilir dairesel bağlantı boğazı
Konstrüksiyon
Çelik sac, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz
Eklentiler
FD: Tavan swirl difüzörü
TDF: Tavan swirl difüzörü
Kullanışlı ekler
Mini kıvrımlı filtre panelleri (MFP)
Ayrı sipariş edilen uygun filtreleme elemanları
Konstrüksiyon özellikleri
Akış yönü tarafında contalı, filtreleme elemanlarının takılması için conta kaynaklı
filtre kaplayıcısı
İşletme fark basıncını izlemek için ve iç ölçüm tüpüne sahip, monte edilmiş basınç
ölçüm noktaları
Malzemeler ve yüzeyler
RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz, çelik sactan yapılmış gövde ve difüzör ön
plakası
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