




Použití

Použití

Filtrační modul pro odlučování částic typu TFM pro montáž na strop jako koncový filtrační stupeň a pro distribuci vzduchu v technologii čistých prostor
Jednotlivé skříně lze kombinovat do stropních celků
Příslušenství filtračních elementů pro odstraňování suspendovaných částic, například aerosolů, toxických prachů, virů a bakterií, z přiváděného a odváděného
vzduchu

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Kompaktní provedení
Velmi snadný provoz
Vysoká provozní spolehlivost
Jednotlivé skříně lze kombinovat do stropních celků

Popis

Užitečné doplňky

Filtrační desky Mini Pleat (MFP)
Adekvátní filtrační elementy se objednávají zvlášť

Charakteristické konstrukční znaky

Upínací mechanismus se 4 upevňovacími body pro filtrační prvky
Zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky
Odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference
Připojovací hrdlo (kruhové, horní vstup)

Materiály a povrchy

Skříň z ocelového plechu, práškově lakovaného RAL 9010, čistě bílá
Čelní deska vyústě z děrovaného ocelového plechu s obvodovým lemem, práškové lakování RAL 9010, čistě bílá

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

TFM

PRO KRITICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VZDUCHU A
HYGIENU, VHODNÉ PRO INSTALACI DO STROPU

Moduly HEPA filtrů jako koncový filtrační stupeň s filtračními deskami Mini Pleat
pro zachycování suspendovaných částic. Použití v laboratořích, lékařském
prostředí nebo ve výrobních halách ve farmaceutickém a potravinářském
průmyslu.

Jednotlivé skříně lze kombinovat do stropních celků
Pro třídu čistoty vzduchu 5 až 8 podle ISO 14644-1
Snadná, časově nenáročná a bezpečná výměna filtru díky speciálnímu
usazovacímu rámu
Se zkouškou těsnosti usazení filtrační vložky
Vybavení pro měření tlakové diference
Vyhovuje hygienickým požadavkům VDI 6022
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