




Uygulama

Uygulama

Son filtre aşaması olarak ve hava dağıtımı için TFW tipi parçacık filtresi
Aerosol, toksik tozlar, virüsler ve bakteriler gibi asılı parçacıkların üfleme veya emiş havasından ayrılması için filtreleme elemanlarının takılması

Özellikler

Kompakt konstrüksiyon
Kanallara kolay bağlantı
Yüksek operasyonel güvenilirlik

Tanım

Konstrüksiyon

SPC: Çelik, toz boya kaplı RAL 9010, saf beyaz

Eklentiler

SL: Havalandırma menfezi
ASL: Havalandırma menfezi

Kullanışlı ekler

Mini kıvrımlı filtre panelleri (MFP)
Ayrı sipariş edilen uygun filtreleme elemanları

Konstrüksiyon özellikleri

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

TFW

KRITIK HAVA SAFLIĞI VE KRITIK HIJYEN
GEREKSINIMLERI IÇIN, DUVAR MONTAJINA UYGUN

Asılı parçacıkların ayrılması için, mini kıvrımlı filtre panellerine sahip, son filtre
aşaması olarak duvara monte parçacık filtreleri Tıp, biyoloji, eczacılık ve hassas
teknik alanlarda kullanılır.

Kolay, zamandan tasarruf sağlayan filtre değişimi, özel baskı çerçevesi
sayesinde bir kişi tarafından yapılabilir
ISO 14644-1 normuna göre 5 ila 8 hava temizlik sınıfı için
Farklı çerçeve derinliklerine sahip filtreleme elemanları için farklı
konstrüksiyonlar
Filtre elemanlarının hassas montajı için girintilere sahip gövde
Fark basınç ölçümü ekipmanı, sızdırmazlık bütünlüğü testi ve ölçüm için
parçacık örneklemesi
VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur
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Filtreleme elemanları için 2 tespit noktasına sahip kelepçeleme mekanizması
Filtre fonksiyonunu kontrol etmek için, sızdırmazlık bütünlüğü test aracı
İşletme fark basıncını izlemek için basınç ölçüm noktaları
Adaptör çerçeveli gövde, kanallara bağlantıyı kolaylaştırır

Malzemeler ve yüzeyler

RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz, çelik sactan yapılmış gövde
RAL 9010 toz boya kaplı, saf beyaz, çelik sactan yapılmış havalandırma menfezi
Anotlanmış kesitlerden yapılmış ASL havalandırma menfezi
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