




Použití

Použití

Filtrační prvek Mini Pleat typu MFE pro zachycování jemného prachu a suspendovaných částic, například aerosolů, toxických prachů, virů a bakterií z přiváděného
a odváděného vzduchu ve vzduchotechnice s vysokými průtoky vzduchu a požadavkem na dlouhou životnost filtru
Jemný prachový filtr: předfiltr nebo koncový filtr pro zachycování jemného prachu ve vzduchotechnice.
HEPA filtr: hlavní nebo koncový filtr používaný pro ty nejvyšší požadavky na čistotu vzduchu a sterilitu, například v průmyslových, výzkumných a zdravotnických
prostorách, prostorách pro farmaceutický průmysl a jaderné inženýrství

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Zkouška těsnosti, standardní pro všechny HEPA filtry filtrační třídy H13

Popis

Filtrační třídy

Jemný prachový filtr F9
HEPA filtry F11, H13

Provedení

GAL: Rám z pozinkované oceli
AL: Rám z hliníku

Příslušenství

Lepicí páska pro utěsnění filtračních elementů, šířka: 19 mm, délka 55 m
Objednací číslo: ACC-AT
Jedna role vystačí přibližně na 50 fitračních prvků o rozměrech 600 × 65 × 202 mm, přibližně na 100 filtračních prvků o rozměrech 86,5 × 202 × 600 mm, nebo
přibližně na 70 filtračních elementů o rozměrech 86,5 × 303 × 600 mm

Charakteristické konstrukční znaky

Filtrační prvky jsou spojené navzájem speciální lepicí páskou, která rovněž poskytuje vzduchotěsnou izolaci mezi filtračními prvky a montážním rámem nebo
instalační skříní
Speciální lepicí pásku pro utěsnění filtračních elementů je třeba objednat zvlášť

Materiály a povrchy

Filtrační média z vysoce kvalitních, proti vlhku odolných papírů ze skelných vláken, plisovaná
Distanční vložky zajišťují stejnoměrný rozestup záhybů
Těsnicí materiál vyrobený z trvale pružného dvousložkového polyuretanového lepidla

MFE

VELMI KOMPAKTNÍ, PRO MODULÁRNÍ INSTALACI

Předfiltry nebo koncové pro zachycování jemného prachu, nebo HEPA filtry pro
nejpřísnější požadavky ve vzduchotechnických zařízeních

Filtrační třídy F9, E11, H13
Údaje o vlastnostech zkoušeny podle EN 779 nebo EN 1822
Certifikace Eurovent pro filtry jemného prachu
Filtrační média pro speciální požadavky, papír ze skelných vláken, s
distančními vložkami z textilních nití
Nízká počáteční tlaková diference díky ideální poloze záhybů a největší
možné filtrační ploše
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Rám vyrobený buď z pozinkované oceli nebo hliníku

TECHNICKÉ ÚDAJE
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