




Alkalmazás

Alkalmazás

TFP-típusú gyógyszerészeti végszűrő mennyezetre szerelhető, utolsó szűrési fázishoz és levegő elosztáshoz, a gyógyszeripar érzékeny területeihez
Lebegőanyagoknak, pl. aeroszoloknak, mérgező poroknak, vírusoknak és baktériumoknak a befúvott vagy az elszívott levegőből történő leválasztására alkalmas
szűrőelemek.

Különleges ismérvek

Kompakt kialakítás
Mennyezet síkjába történő beépítésre
Eltávolítható csatlakozócsonk, zárt mennyezetbe szereléshez
A levegő befúvó rész lehajtható

Leírás

Változatok

SC: Csatlakozócsonk felső belépéssel
SC: Csatlakozócsonk oldalsó belépéssel
SCR: Csatlakozócsonk oldalsó belépéssel, eltávolítható

Kialakítás

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

TFP

KRITIKUS LEVEGŐTISZTASÁGHOZ ÉS RENDKÍVÜL
KRITIKUS HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOKHOZ, MENNYEZETRE
SZERELHETŐ

Gyógyszerészeti sterilszoba végszűrők, utolsó szűrési fázishoz, pliszészűrő
panelekkel a lebegőanyagok leválasztásához. Gyógyászati, biológiai,
gyógyszerészeti felhasználásra rendkívül érzékeny területekre.

Pliszészűrő panelek, rááramlási folyadéktömítéssel, melyek a legszigorúbb
higiéniai elvárásoknak is megfelelnek
Könnyű, időtakarékos és biztonságos szűrőcsere
A levegő befúvó részt mágnesek tartják a helyén és leakasztható, így a
szűrő, szerszámok nélkül is tisztítható és ellenőrizhető
Robosztus, hegesztett kialakítás
Kompakt felépítés, alacsony belmagassághoz is megfelelő
Többféle levegő befúvó rész, melyek ideális megoldást nyújtanak az egyéni
igényekhez
Vízszintes vagy függőleges csatlakozás
Eltávolítható csatlakozócsonk, zárt mennyezetbe szerelhető, vízszintes
csatlakozás esetén
5. – 8. levegőtisztasági osztályokhoz az ISO 14644-1 alapján
Megfelel a VDI 6022-es szabvány higiéniai elvárásainak
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Acéllemez, porszórt, RAL 9010, tiszta fehér

Tartozékok

FD: Mennyezeti perdületbefúvó
TDF: Mennyezeti perdületbefúvó

Hasznos tartozékok

Pliszészűrő lapok (MFP)
A megfelelő szűrőelemeket külön kell rendelni

Szerkezeti ismérvek

Hegesztett szűrőház, szigetelőkerettel szűrőelemek rögzítéséhez, tömítéssel a rááramlási oldalon
Rögzített nyomásmérő pontok az üzemi nyomáskülönbség méréséhez, belső mérőcsővel

Anyagok és felületek

A készülékház és a levegő befúvó rész horganyzott acélból készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KEZDŐLAP > Termékek > Szűrőbetétek és szűrőházak > Részecskeszűrős légbefúvók > Légbefúvó szűrők egészségügyi tisztaszobákhoz >  TFP

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak-5eca2c750c48c170
https://www.trox.hu/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak/r%25C3%25A9szecskesz%25C5%25B1r%25C5%2591s-l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3k-fc53b2a0bd908847
https://www.trox.hu/r%25C3%25A9szecskesz%25C5%25B1r%25C5%2591s-l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3k/l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3-sz%25C5%25B1r%25C5%2591k-eg%25C3%25A9szs%25C3%25A9guegyi-tisztaszob%25C3%25A1khoz-506ef5f852eae91a
https://www.trox.hu/l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3-sz%25C5%25B1r%25C5%2591k-eg%25C3%25A9szs%25C3%25A9guegyi-tisztaszob%25C3%25A1khoz/tfp-bdb6ebf3fe308b5a
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372


KEZDŐLAP > Termékek > Szűrőbetétek és szűrőházak > Részecskeszűrős légbefúvók > Légbefúvó szűrők egészségügyi tisztaszobákhoz >  TFP

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak-5eca2c750c48c170
https://www.trox.hu/sz%25C5%25B1r%25C5%2591bet%25C3%25A9tek-%25C3%25A9s-sz%25C5%25B1r%25C5%2591h%25C3%25A1zak/r%25C3%25A9szecskesz%25C5%25B1r%25C5%2591s-l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3k-fc53b2a0bd908847
https://www.trox.hu/r%25C3%25A9szecskesz%25C5%25B1r%25C5%2591s-l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3k/l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3-sz%25C5%25B1r%25C5%2591k-eg%25C3%25A9szs%25C3%25A9guegyi-tisztaszob%25C3%25A1khoz-506ef5f852eae91a
https://www.trox.hu/l%25C3%25A9gbef%25C3%25BAv%25C3%25B3-sz%25C5%25B1r%25C5%2591k-eg%25C3%25A9szs%25C3%25A9guegyi-tisztaszob%25C3%25A1khoz/tfp-bdb6ebf3fe308b5a
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372

	TFP
	KRITIKUS LEVEGŐTISZTASÁGHOZ ÉS RENDKÍVÜL KRITIKUS HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOKHOZ, MENNYEZETRE SZERELHETŐ
	Alkalmazás
	Leírás

	MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

