




Alkalmazás

Alkalmazás

FHD típusú pliszészűrő panel szűrőráccsal, pl. aeroszolok, toxikus porok, vírusok, baktériumok leválasztásához a befúvott és elszívott levegőből, tisztatér
rendszerekbe, kontrollált levegőtisztasághoz és légáramhoz
Sterilszűrő: A levegőtisztasággal és a sterilitással szemben támasztott legkritikusabb követelményekhez az iparban, a kutatásban, a gyógyászatban, a
gyógyszervegyészetben és a nukleáris technológiában használható végszűrő.

Különleges ismérvek

A szűrőanyag ideális pliszégeometriája
Alacsony turbulenciájú légáram a leáramlási oldalon
A tömörségvizsgálat alapértelmezett minden H13, H14 és U15 osztályba tartozó tisztaszűrő esetén

Leírás

Szűrőosztályok

FHD

STERIL HELYISÉGEKBE A LEGKRITIKUSABB
ELVÁRÁSOKHOZ

Végszűrők lebegőanyagok leválasztásához, tisztatér technológiai
rendszerekhez. Ipari, kutatási, gyógyászati, gyógyszerészeti és nukleáris
területeken történő alkalmazáshoz.

Szűrőosztályok: E11, H13, H14, U15
Teljesítményadatok EN 1822 szerinti gyári tesztelése
Különleges elvárásoknak megfelelő szűrőanyag, üvegszálas papírok,
távtartókkal, termoplasztikus, olvasztott ragasztóval
Alacsony tisztaszűrő ellenállás az ideális pliszé elhelyezésnek és a lehető
legnagyobb szűrőfelületnek köszönhetően
Tökéletesen illeszthető az egyéni elvárásokhoz, a különböző
kialakításoknak köszönhetően
A szűrőrács számos méretben és szokatlan rácssűrűséggel is elérhető
Automatikus szűrő scan-teszt, minden H14 osztályú szűrő esetében

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Mechanika térfogatáram szabályozáshoz
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E11, H13, H14, U15 sterilszűrők

Kialakítás

Központi tartóelem nélkül, csatlakozócsonk rögzített terelőlemezzel
D: Központi tartóelem nyomásmérő hellyel, a leáramlási oldalon, csatlakozócsonk rögzített terelőlemezzel
D: Központi tartóelem nyomásmérő hellyel, a leáramlási oldalon, csatlakozócsonk állítható terelőlemezzel légmennyiség-szabályozáshoz
D: Központi tartóelem nyomásmérő hellyel, a leáramlási oldalon, csatlakozócsonk szabályozólappal, légmennyiség-szabályozáshoz

Opciók

D: Csatlakozócsonk átmérő
PD: Védőrács a leáramlási oldalon
SD: Rozsdamentes védőrács a leáramlási oldalon
SPD: Perforált rozsdamentes acél védőlemez a leáramlási oldalon
APD: Perforált alumínium védőlemez a leáramlási oldalon
FND: Lapos tömítés a leáramlási oldalon
WS: Tömítés nélkül
OT: Olajködteszt (csak H13 és H14 szűrőosztályokhoz)
OTC: Olajködteszt tanúsítvánnyal (csak H13 és H14 szűrőosztályokhoz)
ST: Scan-teszt (csak H13, H14 és U15 szűrőosztályokhoz)

Szerkezeti ismérvek

Sapka, kör keresztmetszetű felső belépésű csatlakozócsonkkal
A csatlakozócsonk a kereskedelemben kapható méretekben érhető el
Bizonyos kivitelek, opcionális lapos tömítéssel vannak szerelve a leáramlási oldalon
Védőrács a leáramlási oldalon: húzott acélrács vagy rozsdamentes acél
Perforált rozsdamentes acél vagy alumínium védőlemez a leáramlási oldalon

Anyagok és felületek

A szűrőanyag magas minőségű, nedvességálló üvegszálas papírból készült, pliszírozott
Távtartók, termoplasztikus, olvasztott ragasztóból, biztosítják a pliszék egyenletes elhelyezkedését
Kettős tömítőanyag, állandóan elasztikus kétkomponensű poliuretán ragasztóval
Extrudált alumíniumprofilokból készült keret
Sapka csatlakozócsonkkal, horganyzott acéllemezből
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