
TAPÜrün tanıtım kataloğu

TAP-L 
RAL 9016

TAP-L 
RAL 7012

Ön filtre

H13 HEPA filtre

VDI 6022'ye göre test 
edilmiştir

Air Purifier
TAP

Kapalı alanlarda aerosol ve virüslerin neden olduğu 
enfeksiyon riskini azaltmak için

TROX AIR PURIFIER, tüm aerosollerin %99,95'inden fazlasını filtreler. Enfeksiyon 
riskini etkili bir şekilde azaltmak için yüksek performanslı bağımsız bir çözümdür. 
Sessiz, verimli çalışır ve kendi sınıfında en yüksek hava değişim oranı ile maksimum 
verimlilik sağlar.
 
■ İç mekan havasındaki aerosollerin %99,95'inden fazlasını filtreler.
■ Hava debisi nedeniyle cihaz boyunca 1600 m³/h'e kadar yüksek hava değişimi
■ Çift kademeli ses yutumu sayesinde sessiz çalışma
■ Enerji tasarruflu motorlar sayesinde düşük güç tüketimi
■ 2 filtre kademeli yüksek verimli filtre sistemi
■ Bakım gerektirmez. Cihaz mesajından sonra filtre değişimi yapılır.
■ Devreye alma için uzman personel gerekmez.
■ Geniş filtre alanları sayesinde uzun hizmet ömrü ve verimli çalışma
■ Akıllı hava dağıtımı
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Uygulama
TROX Air Purifier, iç mekandaki atmosferik havayı temizlemek 
için kullanılır. Sabit bir hava temizleyici olarak cihaz, iç mekan 
havasındaki toz ve aerosol konsantrasyonunda önemli bir 
azalma sağlar. Bir H13 HEPA filtre kullanarak, havadaki tüm 
aerosollerin %99,95'ini filtreler ve böylece enfeksiyon risklerini 
etkili bir şekilde azaltır. Cihaz, yoğun olarak kullanılan odalarda 
iç ortam havasını temizlemek için kullanılır. Bu iç mekanlar, 
örneğin:

Bekleme ve resepsiyon alanları
Toplantı odaları veya konferans salonları
Okullar
Ticaret fuarı standları
Restoranlar
Mağazalar

Özellikler
Kompakt konstrüksiyon
Kolay kullanım
Yüksek işletimsel güvenilirlik

Sınıflandırma
Hijyen şartlarına uygun

Nominal ölçüler
Zemine monte L üniteler (B × H × T 644 × 2313 × 701 mm)
Zemine monte M üniteler (B × H × T 644 × 2313 × 441 mm)

Konstrüksiyon
SPC: galvanizli çelik, toz boya

Türler
P1 Yüzey gövdesi toz boyalı, RAL 7012
P2 Difüzör yüzeyi / taban çerçevesi toz boya kaplı, RAL 7021

Parçalar ve özellikleri
Fan
Hava değişim oranını uyarlamak için kontrolör
Filtre değiştirme uyarısı (kırmızı ışık)
Yeşil ışık armatürlü "çalışmaya hazır" ana şebeke izolatörü

Hava difüzörleri
3 yöne üflemeli difüzör

Kullanışlı ilaveler
Mini pileli filtre yuvaları (MFI) teslimata dahildir.
İlişkili filtre ekleri yedek filtreler olarak ayrıca sipariş 
edilmelidir.

Konstrüksiyon özellikleri
Ön filtre aşaması ve HEPA filtre aşaması
Fandan önce ve sonra susturucu

Malzemeler ve yüzeyler
Toz boya kaplı çelik sacdan yapılmış kasa, gövde RAL 9016, 
difüzör / taban çerçevesi RAL 7012

Standartlar ve kılavuzlar
VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Bölüm 4, ÖNORM H 6021 ile 
ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 ve SWKI 99-3 ve 
EN 13779 hijyen şartlarına uygundur.

Bakım
Filtre değişiklikleri ve diğer bakım çalışmaları yalnızca tesis 
operasyonu kesintiye uğradığında gerçekleştirilebilir.
Hava filtreleri, filtre değişiklikleri için kolayca çıkarılabilir ve 
yeniden takılabilir.

Montaj ve devreye alma
Kapıyı 10 numara alyan anahtar boyutu ile açma
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TAPÜrün tanıtım kataloğu

Fonksiyon

TROX hava temizleyici, iç ortam havasını alt hava girişinden 
cihaza çeker ve onu filtrelere iletir. Ön filtre kaba parçacıkları 
ayırır, ardından HEPA filtresi en küçük asılı parçacıkları ve
oda havasındaki parçacıkları ayırır. Bir fan, hava akışını 
cihazdan geçirir ve filtrelenen havayı üst çıkış yoluyla odaya 
döndürür. Fanın önüne ve arkasına yerleştirilir

Susturucular, çalışma sesini minimum düzeye indirir. TROX Air 
Purifier, çalışırken mahalde bulunan partiküllerde ve aerosol 
konsantrasyonunda önemli bir azalma sağlar.
Air Purifier, filtreleme ve yüksek hava değişim oranları ile mikrop, 
virüs ve bakteri miktarını (oda büyüklüğüne bağlı olarak) önemli 
ölçüde azaltarak enfeksiyon riskini de minimuma indirir.
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Şematik gösterim

1 2

14 15

13
3

5
6

4

7

9

10 1211

8

1 Hava tahliyesi
2 Sabitleme elemanları
3 Gövde
4 Kapı
5 Çekme kolu
6 Kapı kilidi
7 Hava girişi
8 Fan sesini düşürmek için susturucu

9 Kontrolör
10 Ana filtre
11 Ön filtre
12 Mikro sigorta
13 Filtre değiştirme uyarısı (kırmızı)
14 Gösterge lambalı şebeke izolatörü (yeşil)
15 Şebeke bağlantı kablosu
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TAPÜrün tanıtım kataloğu

Konstrüksiyon L M

Filtre boyutları 592 × 592 × 292  mm 592 × 287 × 292  mm

Filtre sınıfları ePM1 85 %/H13 ePM1 85 %/H13

Ambalajlı / ambalajsız ağırlık 217 kg/177 kg 158 kg/137 kg

Nominal gerilim 230 V AC 230 V AC

Nominal voltaj aralığı 200 – 277 V AC 200 – 277 V AC

Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz

Nominal akım 2,3 A 2,3 A

Şebeke sigortası 16 A 16 A

Mikro sigorta F1 3,15 A 3,15 A

IEC koruma sınıfı I (koruyucu topraklama) I (koruyucu topraklama)

Ortam sıcaklığı +5 °C ile +45 °C +5 °C ile +45 °C
Nem ≤% 90 bağıl nem, yoğuşma yok ≤% 90 bağıl nem, yoğuşma yok

Teknik bilgiler
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TAPÜrün tanıtım kataloğu

Hızlı boyutlandırma

TAP-L

TAP-L 
RAL 9016

Yüksek hava değişim oranlarında bile düşük ses seviyesi

Hava debisi Cihazın ses gücü seviyesi Uygulama alanındaki ses 
basıncı seviyesi Güç tüketimi

m³/h dB(A) dB(A) W
400 32 24 20
600 40 32 30
800 45 37 55

1000 49 41 95
1200 53 45 150
1400 58 50 225
1600 61 53 310

Oda yutumlu ses basıncı LpA 8 dB
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TAPÜrün tanıtım kataloğu

TAP-M

Yüksek hava değişim oranlarında bile düşük ses seviyesi

Hava debisi Cihazın ses gücü seviyesi Uygulama alanındaki ses 
basıncı seviyesi Güç tüketimi

m³/h dB(A) dB(A) W
400 38 30 37
500 42 34 56
600 45 37 82
700 48 40 115
800 51 43 155

1000 56 48 256
1200 60 52 386

Oda yutumlu ses basıncı LpA 8 dB
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TAPÜrün tanıtım kataloğu

Teknik şartname

Bu şartname metni, ürünün genel özelliklerini açıklamaktadır. Varyant metinleri, Easy Product Finder tasarım programımızla 
oluşturulabilir.
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Şartname metni
Cihazın 2 boyutu mevcuttur.

Boyut L, maksimum hava debisi qv: 1600 m³/h
Boyut M, maksimum hava debisi qv: 1200 m³/h

Okullarda sınıflar ve idari odalar için zemine monte olarak 
hava temizleme cihazı; fişe takılıp işletmeye almaya hazır.
Çift kademe susturucuya ilave içten akustik kaplamalı metal 
gövde.
Son derece sağlam kasası sayesinde hasara karşı dayanıklı.
Cihaz kontrol paneli cihazın içine konumlandırılmıştır. (Kapı 
sadece anahtarla açılabilir.)
Özel dizayn üfleme ve emiş susturucuları (patentli)
EC fan
Alttan hava girişi, üstten üfleme difüzörü ile hava çıkışı, 2.30 
m yükseklikten odaya yatay hava girişi için sabit kanatlı. 3 
yöne üflemeli difüzör ile kafa seviyesi üzerinde hedeflenir. 
Bu, cihazın cereyan oluşmadan yüksek havalandırma 
performansıyla çalışabileceği anlamına gelir. Ayrıca, odaya 
üflenen hava ile virüslerin doğrudan dağılmasını da engeller.
Ön filtreli (ePM1) çift katmanlı filtre sistemi ve minimum 
%99,95 filtreleme verimliliğine sahip, ortalama 2 yıl ömürlü 
HEPA-13 filtre (VDI 6022)
Devrilmenin önlenmesi için duvar sabitleme
Arkasındaki ON / OFF anahtarı ile dışarıdan çalıştırılabilir.
3.15 A sigorta
LED'li filtre değişim uyarısı cihaz dışından görülebilir.
Filtre izleme
Üfleme debisi ile kontrol edilen cihaz sayesinde:

Fanın artan hava direncinde bile ayarlanan cihaz, seçilen 
hava debisini daima sabit tutar.
Bu, filtreler giderek daha fazla kirlense bile sirküle edilen 
iç havanın tam olarak temizlenmesini sağlar.

Kontrolör ekranı
Kademesiz ayarlanabilir.

Boyut L: 400 - 1600 m³/h
Boyut M: 400 - 1200 m³/h

Ekran (boyut L, M)
Hava debisi değeri (hava değişim oranı) [m³/h]
Hava debisi ayarı (hava değişim oranı) [m³/h]
Maksimum kontrol edilebilir hava debisi [m³/h]
Fan [V] çıkış geriliminin değeri
Fark basıncı değeri Δp [Pa]

Ön filtre
Boyut L, M
Filtre sınıfı: ePM1 %85; Havalandırma sistemlerindeki üfleme ve 
emiş havasındaki ince toz ve aerosol, toksik toz, virüs ve bakteri 
gibi asılı partiküllerin ayrılması için mini pileli filtre eki. Eurovent 

tarafından onaylanmıştır. VDI 6022'ye göre hijyenik olarak 
uyumlu; ePM1 filtre sınıfı: ISO 16890'a göre sınıflandırma; 
verimlilik: %85; plastikten yapılmış çerçeve.

Ön filtre özellikleri
Boyut L

EPM1 filtre sınıfı: %85
Hacim akış hızı qv: 1600 m³/h
Başlangıç fark basıncı Δpi: 36 Pa
Filtre genişliği B: 592 mm
Filtre yüksekliği H: 592 mm
Filtre derinliği D: 292 mm
Filtre alanı: 16,8 m²
Nominal hava debisi qv, nom: 4250 m³/h

Boyut M
Filtre sınıfı: ePM1 %85
Hacim akış hızı qv: 1200 m³/h
Başlangıç fark basıncı Δpi: 62 Pa
Filtre genişliği B: 592 mm
Filtre yüksekliği H: 287 mm
Filtre derinliği D: 292 mm
Filtre alanı: 7,7 m²
Nominal hava debisi qv, nom: 2125 m³/h

Ana filtre
Boyut L, M
filtre sınıfı: HEPA H13; Havalandırma sistemlerindeki üfleme ve 
emiş havasından ince toz ve aerosol, toksik toz, virüs ve bakteri 
gibi asılı partiküllerin ayrılması için mini pileli filtre eki. Üretim, 
araştırma, ilaç, ilaç endüstrisi ve nükleer mühendislik gibi 
alanlarda hava temizliği ve sterilitesinin en kritik gereksinimleri 
için partikül filtresi olarak son filtre görevi görür. Optimum kıvrım 
konumu ve mümkün olan en geniş filtre alanı, düşük başlangıç 
fark basınçlarına izin verir. İnce toz filtreleri olarak mini pileli filtre 
eki, Eurovent'e göre onaylanmıştır. Mini pileli filtre yuvaları, 
hijyenik olarak VDI 6022 ile uyumludur. Galvanize çelik çerçeve.

Ana filtre özellikleri
Boyut L

Filtre sınıfı H13, EN 1822'ye göre partikül filtresi
Hacim akış hızı qv: 1600 m³/h
Başlangıç fark basıncı Δpi: 123 Pa
Filtre genişliği B: 592 mm
Filtre yüksekliği H: 592 mm
Filtre derinliği D: 292 mm
Filtre alanı: 30,6 m²
Nominal hava debisi qv,nom:: 3000 m³/h
Akış yönü tarafında koruma ızgarası ile
Yağ buharı testinden geçmiştir
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Boyut M
Filtre sınıfı H13, EN 1822'ye göre partikül filtresi
Hacim akış hızı qv: 1600 m³/h
İlk fark basıncı Δpi: 200 Pa
Filtre genişliği B: 592 mm
Filtre yüksekliği H: 287 mm
Filtre derinliği D: 292 mm
Filtre alanı: 13,6 m²
Nominal hava debisi qv,nom: 1500 m³/h
Akış yönü tarafında koruma ızgarası
Yağ buharı testinden geçmiştir

Fan
L, M

Nominal gerilim: 230 V
Nominal voltaj aralığı: 0 - 277 VAC
Frekans: 50/60 Hz
Nominal akım: 2,3 A
Şebeke sigortası: 16 A
Mikro sigorta: 3,15 A
IEC koruma sınıfı: I koruyucu iletken
Ortam sıcaklığı: 5 – 45°C
Ortam hava basıncı: 800 - 1050 mbar
Nem: ≤ %100, yoğuşma yok.

Akustik veriler
VDI 2081'e göre: okullar ve sınıflar için maks. 35 dB(A)
Boyut L

Odadaki ses basıncı seviyesi 750 m³/h'de 35 dB(A) ve 44 W 
güç
Odadaki ses basıncı seviyesi 1200 m³/h'de 45 dB(A) ve 150 
W güçte
Odadaki ses basıncı seviyesi 1600 m³/h'de 53 dB(A) ve güç 
310 W
Oda yutumu 8 dB hesaba katılır.

Boyut M
Odadaki ses basıncı seviyesi 550 m³/h'de 35 dB(A) ve 69 W 
güç
Odadaki ses basıncı seviyesi 1200 m³/h’de 52 dB(A) ve güç 
386 W
Oda yutumu 8 dB hesaba katılır.

Boyutlar ve ağırlık
Boyut L

Ambalajlı / ambalajsız ağırlık: 177/217 kg
Birim boyutları (B × H × D): 644 × 2313 × 701 mm

Boyut M
Ambalajlı / ambalajsız ağırlık: 137/175 kg
Birim boyutları (B × H × D): 644 × 2313 × 441 mm
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Sipariş kodu

TAP – SPC – L / P1-RAL… / P2-RAL… / 400 – 1600 [m³/h]
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Tip
TAP TROX AIR PURIFIERS
 
2 Muhafaza malzemesi
SPC galvanizli çelik sac, elektrostatik toz boyalı
 
3 Boyutlar
L Zemine monte ünite B × H × D 644 × 2313 × 701 mm
M Zemine monte ünite B × H × D 644 × 2313 × 441 mm
 
4 Yüzey
Giriş gerekli değildir: toz boyalı, renkli RAL 9016 %20
P1 toz boyalı, renk RAL 7012 %20

 
5 Difüzör yüzeyi / taban çerçevesi
(Giriş gerekmez) Toz boyalı, renkli RAL 7012 %20
P2 toz boyalı, renk RAL 7021 %20
 
6 Fabrika ayarı için işletim değerleri
Boyut L 400 – 1600 m³/h için kullanılabilir.
Boyut M 400 – 1200 m³/h için kullanılabilir.
 
 
 
 

TAP-SPC-L/1200
Kasa malzemesi toz boya kaplı galvanizli çelik sac
Boyutlar 644 × 2313 × 701 mm
Yüzey (gövde) Standart kaplama 9016-GE20
Renk P1 (gövde) RAL 9016
Parlaklık seviyesi (gövde) GE 20
Yüzey (difüzör / taban) Standart kaplama 7012-GE20
Renk P1 (difüzör / taban) RAL 7012
Parlaklık seviyesi (difüzör / taban) GE 20
Hava debisi 1200 m³/h
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Türler
TAP-L

TAP-L 
RAL 9016

TAP-L

TAP-L 
RAL 7012
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Gerekli alan ve boyutlar

TAP-L
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TAP-M
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Ürün detayları

1 Kapı açma boyutu (sol menteşe)
2 Sabitleme elemanları (duvar mesafesi)

12 / 14 PD-10/2021 - DE/tr



TAPÜrün tanıtım kataloğu

Gerekli alan
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1 Kapı açma boyutu (sol menteşe)
2 Sabitleme elemanları (duvar mesafesi)

Tavandan uzaklık (d) = en az 100-200 mm
Duvardan uzaklık (w) = 1 – 3 m
T = TAP-L: 851 mm; TAP-M: 591 mm

Mesafeler, Air Purifier üzerinde ayarlanan hava akışına bağlıdır. Alan gereksinimleri ile ilgili olarak, cihazın arkasındaki kontrol 
elemanlarının erişilebilir durumda olması ve kapının bir filtre değişimine izin verecek kadar açılabilmesi (90° kapı açılma açısı) 
sağlanmalıdır.
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Yedek filtreler
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Size L
Prefilter

Type: MFI-ePM1-85%-PLA/592×592×292×6 (see specification text)
Filter class: ePM1 85%

 
Main filter

Type: MFI-H13-GAL/592x592x292x8 (see specification text)
Filter class: HEPA H13

 
Size M
Prefilter

Type: MFI-ePM1-85%-PLA/592×287×292×6 (see specification text)
Filter class: ePM1 85%

 
Main filter

Type: MFI-H13-GAL-592×287×292×8 (see specification text)
Filter class: HEPA H13

Yedek filtrelerle ilgili bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz.
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