




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 MFE tipi mini kıvrımlı filtreleme elemanı
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

Tüm H13 sınıfı parçacık filtreleri için standart olan sızdırmazlık testi

Tanım

Filtre sınıfları

İnce toz filtresi F9
Parçacık filtreleri E11, H13

Konstrüksiyon

GAL: Galvanizli çelikten yapılmış çerçeve
AL: Alüminyumdan yapılmış çerçeve

Aksesuarlar

Filtreleme elemanlarının sızdırmazlığı için yapışkan bant, genişlik: 19 mm, uzunluk: 55 m
Sipariş numarası: ACC-AT
600 × 65 × 202 mm ebatında yaklaşık 50 filtreleme elemanı için, 86.5 × 202 × 600 mm ebatında yaklaşık 100 filtreleme elemanı için veya 86.5 × 303 × 600 mm
ebatında yaklaşık 70 filtreleme elemanı için bir rulo yeterlidir.

Konstrüksiyon özellikleri

Filtreleme elemanları yapışkan bantla birleştirilir. Bu bant, ayrıca filtreleme elemanları ve destek çerçevesi veya montaj gövdesi arasında hava sızdırmaz bir conta
sağlar.
Filtreleme elemanlarının sızdırmazlığı için özel yapışkan bant ayrıca sipariş edilmelidir.

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
Galvanizli çelik sac veya alüminyumdan yapılmış çerçeve

MFE

MODÜLER MONTAJ IÇIN ÇOK KOMPAKT

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

Filtre sınıfları M9, E11, H13
EN 779 veya EN 1822 normuna göre test edilmiş performans verileri
İnce toz filtreleri için Eurovent sertifikası
Özel gereksinimler için, cam elyafı kağıttan yapılmış, tekstil ipliklerinden ara
parçalara sahip filtre ortamı
İdeal kıvrım pozisyonu ve mümkün olan en geniş filtre alanı sayesinde
düşük başlangıç fark basıncı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Filtre elemanları ve filtre üniteleri > Mini kıvrımlı filtreler > filtre elemanları >  MFE

https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/ueruenler-c071d3d470fa3550
https://www.trox.com.tr/ueruenler/filtre-elemanlar%25C4%25B1-ve-filtre-ueniteleri-4baad854746d18e7
https://www.trox.com.tr/filtre-elemanlar%25C4%25B1-ve-filtre-ueniteleri/mini-k%25C4%25B1vr%25C4%25B1ml%25C4%25B1-filtreler-8d8cf8832938b931
https://www.trox.com.tr/mini-k%25C4%25B1vr%25C4%25B1ml%25C4%25B1-filtreler/filtre-elemanlar%25C4%25B1-85f304f58e2cac48
https://www.trox.com.tr/filtre-elemanlar%25C4%25B1/mfe-3984c8cb8e4681e5
file:///
https://www.trox.com.tr/i%25CC%2587leti%25CC%2587%25C5%259Fi%25CC%2587m-ca74c221eb091c97?custom_division=sales
https://www.trox.com.tr/side-services/bask%25C4%25B1-b5c6f4d4cfd5c039
https://www.trox.com.tr/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-365149dfaa0580ba
https://www.trox.com.tr/side-services/ki%25C5%259Fisel-verilerin-kullanimina-ili%25C5%259Fkin-beyan-(gizlilik)-ac0f5dbb83ab0e21
https://www.trox.com.tr/side-services/yasal-uyar%25C4%25B1-48b4e56de1ce6013

	MFE
	MODÜLER MONTAJ IÇIN ÇOK KOMPAKT
	Uygulama
	Tanım


