




Alkalmazás

Alkalmazás

MFE típusú pliszészűrő elem finom por és lebegőanyagok, pl. aeroszolok, toxikus porok, vírusok, baktériumok leválasztásához a befúvott és elszívott levegőből,
nagy térfogatárammal rendelkező szellőzőrendszerekben, ahol elvárás a hosszú szűrőélettartam
Finomporszűrő: Előszűrő vagy végszűrő szellőzéstechnikai rendszerekhez finompor leválasztásához.
Lebegőanyagszűrő: A levegőtisztasággal és a sterilitással szemben támasztott legkritikusabb követelményekhez az iparban, a kutatásban, a gyógyászatban, a
gyógyszervegyészetben és a nukleáris technikában alkalmazott fő vagy végszűrők.

Különleges ismérvek

A tömörségvizsgálat alapértelmezett minden H13 osztályba tartozó sterilszűrő esetén

Leírás

Szűrőosztályok

F9 finomporszűrő
E11, H13 sterilszűrők

Kialakítás

GAL: Horganyzott acél keret
AL: Alumínium keret

Kiegészítők

Ragasztószalag a szűrőelemek szigeteléséhez, szélesség: 19mm, hossz: 55 m
Rendelési szám: ACC-AT
Egy tekercs körülbelül 50 db 600 × 65 × 202 mm szűrőelemhez, körülbelül 100  db 86,5 × 202 × 600 mm méretű szűrőelemhez, vagy körülbelül 70 db
86,5 × 303 × 600 mm méretű szűrőelemhez elegendő

Szerkezeti ismérvek

A szűrőelemek egy speciális ragasztószalaggal vannak összeillesztve, mely légtömör szigetelést biztosít a szűrő és a felszorítókeret vagy a ház között
A szűrőelemek szigeteléshez használatos speciális ragasztószalagot külön kell megrendelni

Anyagok és felületek

A szűrőanyag magas minőségű, nedvességálló üvegszálas papírból készült, pliszírozott
Távtartók biztosítják a pliszék egyenletes elhelyezkedését
Kettős tömítőanyag, állandóan elasztikus kétkomponensű poliuretán ragasztóval
Horganyzott acéllemezből vagy alumíniumból készült keret
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Finomporszűrők: Előszűrők vagy végszűrők finompor leválasztásához vagy
tisztaszűrők szellőzéstechnikai rendszerekhez

F9, E11, H13 szűrőosztályok
Teljesítményadatok EN 779 vagy EN 1822 szerint
Eurovent tanúsítvány finomporszűrőkhöz
Különleges elvárásoknak megfelelő szűrőanyag, üvegszálas papírok,
textilszál anyagú távtartókkal
Alacsony tisztaszűrő ellenállás az ideális pliszé elhelyezésnek és a lehető
legnagyobb szűrőfelületnek köszönhetően
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