




Uygulama

Uygulama

İnce tozun ve aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi asılı partiküllerin yüksek hava debisine sahip havalandırma sistemlerinde üfleme ve emiş havasından
ayrılması ve uzun filtre ömrü gereksinimi için MFI tipi mini kıvrımlı filtre parçası
İnce toz filtresi: Havalandırma sistemlerinde ince tozun ayrılması için ön filtre veya son filtre
Parçacık filtresi: Sanayi, araştırma, tıp, eczacılık ve nükleer mühendislik gibi alanlarda en kritik hava saflığı ve sterilliği gereksinimleri için kullanılan ana veya son
filtre

Özellikler

Sızdırmazlık testi, tüm H13, H14 sınıfı parçacık filtreleri için standarttır

Tanım

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

MFI

BÜYÜK HAVA DEBILERI IÇIN KOMPAKT
KONSTRÜKSIYON

Havalandırma sistemlerinde ince tozların ayrılması için ön filtreler veya son
filtreler veya en kritik gereksinimler için parçacık filtreleri

Filtre sınıfları M5, M6, F7, F9, E10, E11, H13, H14
EN 779 veya EN 1822 normuna göre test edilmiş performans verileri
İnce toz filtreleri için Eurovent sertifikası
VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur
4/11 Eurovent dokümanına uygun en yüksek enerji verimi
Sıcak ergimiş yapışkan veya tekstil ipliklerinden yapılmış ara parçalar
bulunan, özel gereksinimler için, cam elyafı kağıttan yapılmış filtre ortamı
İdeal kıvrım pozisyonu ve mümkün olan en geniş filtre alanı sayesinde
düşük başlangıç fark basıncı
Kompakt derinlik konstrüksiyonu
Filtre duvarları için standart hücre çerçevelerine (SIF tipi), montaj
çerçevelerine (MIF tipi) ve kanal montajı için universal gövdelere ( UCA tipi)
takılması
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Filtre sınıfları

İnce toz filtreleri M5, M6, F7, F9
Parçacık filtreleri E10, E11, H13, H14

Konstrüksiyon

PLA: Plastikten yapılmış çerçeve
SPC RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz, galvanizli çelikten yapılmış çerçeve

Seçenekler

Filtre paketi sayısı
FNU: Giriş yönü tarafında düz kesitli conta
FND: Çıkış yönü tarafında düz kesitli conta
OT: Yağ buharı testi (yalnız H13, H14 filtre sınıfları için)
OTC: Sertifikalı yağ buharı testi (yalnız H13, H14 filtre sınıfları için)

Kullanışlı ekler

Filtre duvarı (SIF)
Destek çerçevesi (MF)
Üniversal gövde (UCA)

Konstrüksiyon özellikleri

Standart olarak, ince toz filtreleri olarak kullanılan PLA ve SPC konstrüksiyonlarında conta bulunmaz.
İsteğe bağlı düz kesitli conta bulunan PLA ve SPC konstrüksiyonları
Düz kesitli contaya sahip, partikül filtresi olarak kullanılan SPC konstrüksiyonu Çıkış yönü tarafında koruma menfezine sahip E11, H13 ve H14 sınıf filtreler

Malzemeler ve yüzeyler

Yüksek kaliteli, rutubete dayanıklı, kıvrımlı, cam elyafı kağıttan yapılmış filtre ortamı
Ara parçalar, kıvrımlar arasında eşit aralık olmasını sağlar.
Kalıcı elastik iki parçalı poliüretan yapışkandan yapılmış derz sızdırmazlık bileşiği
Plastik (opsiyon) veya galvanizli çelikten yapılmış, RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz çerçeve
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