
Použití

Použití

NAWIEWNIKI Z FILTREM
ABSOLUTNYM

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

TFC

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

Stropní HEPA filtry jako koncový filtrační stupeň s filtračními deskami Mini Pleat
pro zachycování suspendovaných částic. Využití v lékařství, biologii,
farmaceutickém průmyslu a v citlivých technických oblastech.

Snadná, časově nenáročná a bezpečná výměna filtru, díky speciálnímu
přítlačnému rámu může výměnu provést jediná osoba
Odolná, svařovaná konstrukce
Kompaktní konstrukce, vhodná pro nízké stropy, integrace se všemi
stropními systémy pro čisté prostory od různých výrobců
Různé vyústě pro ideální splnění individuálních požadavků
Horizontální (kruhové, čtyřhranné) nebo vertikální (kruhové) připojení
Výběr vzduchotěsné uzavírací klapky nebo omezovacího regulátoru
průtoku vzduchu pro horizontální připojení
Zařízení pro tlakové diference, zkouška těsnosti, a vzorky částic pro měření
Pro třídu čistoty vzduchu 5 až 8 podle ISO 14644-1
Vyhovuje hygienickým požadavkům VDI 6022
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Koncový filtr typ TFC pro instalaci do stropu jako finální stupeň filtrace a pro distribuci vzduchu
Příslušenství filtračních elementů pro odstraňování suspendovaných částic, například aerosolů, toxických prachů, virů a bakterií, z přiváděného a odváděného
vzduchu

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Kompaktní provedení
Snadná obsluha
Vysoká provozní spolehlivost

Popis

Varianty

SC: Boční kruhový nástavec
SC00H: Boční kruhový nástavec, ručně nastavitelná uzavírací klapka
SCTN0: Boční kruhový nástavec, uzavírací klapka s pneumatickým pohonem
SCBR0: Boční kruhový nástavec, uzavírací klapka s elektrickým servopohonem 24–240 V AC
SCVFL: Boční kruhový nástavec, omezovací regulátor průtoku
TC: Horní kruhový nástavec
SR: Boční čtyřhranné připojovací hrdlo
SRKSR: Boční čtyřhranné připojovací hrdlo, ručně nastavitelná uzavírací klapka

Provedení

SPC: Ocel, práškový lak RAL 9010, čistě bílá
STA: Nerezová ocel (pouze pro SC, TC, SR)

Součásti a vlastnosti

Pneumatický servopohon: regulační tlak 0,6–1,0 bar
Elektrický servopohon: 24-240 V, 50 Hz
Omezovací regulátor průtoku: výrobcem nastavená referenční hodnota průtoku vzduchu, nastavení lze změnit v rámci rozsahu průtoku vzduchu > 5 : 1

Příslušenství

ADLQ: stropní vířivý anemostat
DLQ: stropní vířivý anemostat
FD: stropní vířivý anemostat
TDF: stropní vířivý anemostat
FDF: stropní vířivý anemostat
VDW: stropní vířivý anemostat
DLQLF: stropní vyúsť
DLQL: stropní vířivý anemostat s tlumicím prvkem z akustického rouna
PCD: vyúsť PROCONDIF®
AIRNAMIC: stropní vířivý anemostat

Možnosti

D: Průměr hrdla
M: Klapka pro nastavení průtoku vzduchu
2: Instalační rám s 2 upevňovacími body
4: Instalační rám s 4 upevňovacími body
T: Zavěšení a měřící body shora
S: Závěsné a měřící body ze strany

Užitečné doplňky

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

Charakteristické konstrukční znaky

Upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body
Zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky
Odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference



Materiály a povrchy

Skříň vyrobená buď z ocelového plechu, práškově lakovaného RAL9010, čistě bílá, nebo z nerezové oceli u variant SC, TC a SR
Vyústě z ocelového plechu, práškové lakování RAL 9010, čistě bílá (typy DLQ, FD, TDF, VDW, DLQLF, DLQL), z eloxovaných hliníkových profilů (typ ADLQ) nebo z
nerezové oceli (typ FDF).
Vyúsť z ocelového plechu, práškové lakování RAL 9010 (čistě bílá, matná); typ PCD s vnitřní částí z PP plastu, RAL 9010 (čistě bílá)
Vyúsť z vysoce kvalitního plastu ABS, RAL 9010 (čistě bílá), typ AIRNAMIC
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