




Použití

Použití

Kapsový filtr z média NanoWave® typu PFN pro zachycování jemného prachu
Filtr jemného prachu: předfiltr nebo koncový filtr ve vzduchotechnice

Popis

Filtrační třídy

Jemné prachové filtry M6, F7, F9

Provedení

PLA: Rám z plastu
GAL: Rám z pozinkované oceli

Užitečné doplňky

Filtrační stěna (SIF)
Univerzální skříň (UCA)

Charakteristické konstrukční znaky

Klínové filtrační kapsy
Vícevrstvé filtrační médium s předfiltrační vrstvou a vrstvou vlnitých extra jemných vláken
Výška konstrukce rámu PLA: 25 mm

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

PFN

PŘEDFILTRY NEBO KONCOVÉ FILTRY VE
VZDUCHOTECHNICE

Kapsové filtry pro zachycování jemného prachu

Filtrační třídy M6, F7, F9
Údaje o vlastnostech zkoušeny podle EN 779
Certifikace Eurovent pro filtry jemného prachu
Vyhovuje hygienickým požadavkům VDI 6022
Nejvyšší energetická efektivnost podle dokumentu Eurovent 4/11
Médium NanoWave®, šité
Větší filtrační plocha díky kapsovým filtrům různý počet kapes a různá
hloubka kapes
Médium NanoWave® s extrémně nízkým počátečním rozdílem tlaku a
nejvyšší možnou jímavostí prachu, ideální průtokové podmínky díky
lichoběžníkovým filtračním kapsám
Rychlá montáž a výměna filtru díky snadné a bezpečné manipulaci
Upevnění do standardních rámů elementů pro filtrační stěny (typ SIF) nebo
do univerzálních skříní (typ UCA) pro montáž do potrubí

Volitelné vybavení a příslušenství

Přední rám z plastu nebo pozinkovaného plechu
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Výška konstrukce rámu GAL: 20, 25 mm
Počet kapes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Materiály a povrchy

Filtrační média ze syntetických vláken
Rám vyrobený z plastu nebo pozinkovaného plechu

TECHNICKÉ ÚDAJE
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