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Indeling filters

 > Gecertifieerde zekerheid  >>

Getest volgens internationale normen
De filterunits en filtermedia worden onderworpen aan de strengste hygiëne-eisen en 
zijn getest volgens internationale normen.
De efficiëntie van elke filter wordt getest volgens de normen EN 779 en EN 1822, 
afhankelijk van het type filter. Het is namelijk van belang dat de operationele 
veiligheid van de filters zo lang mogelijk voor elke mogelijke filterklasse gegarandeerd 
blijft. 
TROX beschikt over een eigen testlabo met hoogst technologische installaties om 
filters te testen volgens EN 779 en EN 1822.

De kwaliteitswaarborg bij TROX
Om een universele kwaliteit te garanderen, worden dezelfde procedures op elke 
productiesite toegepast.
Hoewel de meeste componenten worden getest in de fabriek, worden de 
veiligheidsgerelateerde elementen door erkende instituten in Duitsland en door 
Eurovent geëvalueerd.

> TROX. Complete systeemoplossingen. >>

TROX is met zijn componenten over de gehele wereld bekend om zijn grote expertise 
en goede kwaliteit. Tegenwoordig levert TROX producten van luchtbehandelingskast 
tot luchtrooster voor luchtbehandelingsinstallaties evenals brand- en 
rookbeveiligingsoplossingen voor elk gebouwtype, voor nieuwbouw en renovatie - en 
alle systemen met eigen meet- en regeltechniek.
 

Een filteroplossing voor elke toepassing
Dankzij haar gevarieerd aanbod, biedt TROX oplossingen aan voor elke inbouwtoe-
passing of elk toepassingsgebied.
Voor wandmontage, plafondmontage, in kanalen of in luchtbehandelingskasten; 
in scholen, fabrieken, farmaceutische laboratoria. TROX filters kunnen wereldwijd 
worden gebruikt.
Ze beantwoorden aan de hoogste eisen, vormen zich naar internationale normen en 
verzekeren een minimaal drukverlies en een langere levensduur. 
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Indeling filters
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Indeling voorfilters en fijne filters

EN 779   (2012)
Gravimetrische Opacimetrische

Filtergroep Filterklasse efficiëntie prestaties
gemiddelde Am (%) gemiddelde Em (%)

G1 Am < 65
Groot G2 65 ≤ Am < 80

G3 80 ≤ Am < 90
G4 90 ≤ Am 

Medium M5 40 ≤ Em < 60
M6 60 ≤ Em < 80
F7 Min. 35% 80 ≤ Em < 90

Fijn F8 Min. 55% 90 ≤ Em < 95
F9 Min. 70% 95 ≤ Em

Finale drukval van de filter gebaseerd op energiebesparing

Initieel max. drukverlies Finaal max. drukverlies
Filterklasse bij nominaal debiet bij nominaal debiet

∆pi, max (Pa) ∆pf, max (Pa)
G1-G2 40
G3-G4 50

M5 80 ∆pi + 100 Pa
M6 90
F7 120

F8-F9 150 ∆pi + 150 Pa
E10 tot H14 250 2*   ∆pi
U15 tot U17 250 2*   ∆pi

Indeling filters met een hoog rendement volgens EN 1822

EN 1822  (2009)
Integrale waarden MPPS Lokale waarden MPPS

Filtergroep Filterklasse Doeltreffendheid min. (%) Doeltreffendheid min. (%)

E10 85 -
EPA E11 95 -

E12 99,5 -

HEPA H13 99,95 99,75
H14 99,995 99,975
U15 99,9995 99,9975

ULPA U16 99,99995 99,99975
U17 99,999995 99,9999



5

Type kastFilterelementen
Fi

lte
rm

ed
ia

Za
kk

en
fil

te
rs

Filter op rolFilter op rol, type FMC

Filter op rol, uit glasvezel of synthetische 
vezel, type FMR

Filtermatten, uit synthetische vezel, type 
FMP

Z-line filters, type ZL

Zakkenfilters uit synthetische vezels, 
type PFC

Zakkenfilters uit synthetische vezels, 
type PFS

Zakkenfilters uit synthetische vezels, 
type PFN

Filter op rol

SIF, SCF

SCF-B

SIF, UCA, SCF

Zakkenfilters uit synthetische vezels, 
type PFG

Plissé-compactfilters, type MFI

Plissé-compactfilters, type MFE

Plissé-compactfilters, type MFC

Filterpanelen, type MFP

Ronde plisséfilter, type MFCA

Plisséfilter-platen voor cleanroom 
installaties, type MFPCR

Plisséfilter-platen met hoodtype FHD

Actiefkool-compactfilters, type ACFI

Actiefkoolfilters, type ACFC

Filtercellen van actiefkoolfilters, 
type ACF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA, 
TFW

TFC, TFW, TFP, KSF, KSFS, 
KSFSSP, TFM

SIF, UCA, SCF

MP, UCA

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA
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FilterklasseDeeltjes Uitvoering

G3
G4

Filter op rol in glasvezel FMC
Filter op rol, uit glasvezel of synthetische vezel, 

type FMR
Filter op rol of filtermatten, uit synthetische 

vezel, type FMP
Z-Line Filters ZL

Zakkenfilters uit synthetische vezel PFC

Grofstoffilter,
grootte van de deeltjes > 10 μm

Insecten, textielgaren, zand, as, pollen, 
sporen, cement stof, koolstof

M5
M6
F7
F8
F9

Filter op rol, uit glasvezel of synthetische vezel, 
type FMR

Filter op rol of filtermatten, uit synthetische 
vezel, type FMP

Z-Line Filters ZL
Zakkenfilters uit synthetische vezel PFC
Zakkenfilters uit synthetische vezel PFS

Zakkenfilters uit glasvezel PFG
Zakkenfilters in Nanowave ® vezel PFN

Plissé-compactfilters type MFI
Plissé-filtermedia MFE
Plisséfilter-cellen MFC

Plisséfilter-panelen MFP

Fijnstoffilter,
grootte van de deeltjes 1 - 10 μm

Pollen, sporen, cement stof,
bacteriën en ziektekiemen
insecticides, olie en roet,
tabaksrook,

E10
E11
H13

Plissé-compactfilters type MFI
Plissé-filtermedia MFE
Plisséfilter-cellen MFC

Plisséfilter-panelen MFP

Fijnstoffilter,
grootte van de deeltjes < 1μm

bacteriën en ziektekiemen
tabaksrook, metalen oxide dampen, 
asbeststof

H13
H14

Plissé-compactfilters type MFI
Plissé-filtermedia MFE
Plisséfilter-cellen MFC

Plisséfilter-panelen MFP

Hepafilter voor cleanroom 
installaties, 
grootte van de deeltjes < 1μm

Aerosolen, radioactieve deeltjes, 
microscopische partikels

H14
U15
U16

Plisséfilter-platen voor cleanroom 
installaties, type MFPCR

Aerosolen
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VoorbeeldenToepassingsgebieden 

Voorfilters en filters voor vernieuwde 
lucht

Voorfilters

Gebruikt voor de bescherming 
van luchtbehandelingskasten tegen 

besmetting

Toevoerlucht

Ondergronds

Voor filterklassen M5 tot F9

Gedecentraliseerd 
ventilatiesysteem, ventilator

Luchtafvoer in verfspuitcabines 
en keukens

Filters voor schone lucht voor ruimtes 
met lage eisen

Eindfilters in ventilatiesystemen

Voorfilters in ventilatiesystemen

Voorfilters en filters voor vernieuwde 
lucht

Fabrieksgebouwen, 
magazijnen, garages

Verkoopsruimtes, winkels, 
bureaus, controlekamers, 

ziekenhuizen

Voor filterklassen F7 tot F9

Ventilatie van technische 
ruimtes

Voorfilters Voor filterklassen E11, E12 en 
H13

Laboratoria, productieruimtes 
in voedselverwerkende 

bedrijven en in de 
farmaceutische sector

Fijnmechanische, optische en 
elektronische industrie

Geneeskunde

Eindfilters

Voor ruimtes binnen de klasse 
ISO 1 tot ISO 9 volgens de 

norm EN-ISO 14644-1
Eindfilters voor strenge eisen



Rolbandfilters

Filter op rol type FMR G3, G4, M5

Deze filters worden ingezet voor de afscheiding van 
grof en fijn stof in luchttechnische installaties.

Deze filtermedia van glasvezel zijn met 
stofbindmiddel behandeld, waardoor de 
afscheidingsgraad wordt verbeterd en het loslaten 
van stof wordt verhinderd. 

Ze zijn beschikbaar op rol (FMR) of als matten (FMP) 
zowel standaard en niet-standaard afmetingen.

Filter op rol type FMC

Deze filters op rol type FMC worden gebruikt voor de 
afscheiding van grof en fijn stof in luchttechnische 
installaties.

Het filtermedium Trox-o-fil G02 bestaat uit glasvezels 
die werden behandeld met stofbindmiddel. Het 
filtermedium C21 bestaat uit synthetische vezels en 
werd niet behandeld.

Alle rolbandfilters TROX-o-mat zijn beschikbaar in 
cassette. De rolbandfilters van andere fabrikanten 
worden geleverd op kartonnen of stalen spoel.
 
De afmetingen komen overeen met de 
apparaatbreedten, namelijk een filterbandlengte van 
20 m.

8

Media C04 C11 C06 G02 C21

Filterklasse EN779 G3 G4 M5 G3 G3

Gemiddeld rendement 86% 90% 96% 86% 86%

Dikte media 15 mm 22 mm 18 mm 50 mm 8 mm

Nominale frontale snelheid 1,5 m/s 1,5 m/s 0,9 m/s 3,1 m/s 2,5 m/s

Nominaal drukverlies bij nominaal
debiet

40 Pa 50 Pa 90 Pa 80 Pa 80 Pa

Maximum temperatuur +100°C +100°C +100°C +100°C +100°C



Plisséfilters

ZL Filters (Z-Line)

Z-line filters worden gebruikt voor de afscheiding van grof- 

tot fijnstof als eerste trap in ventilatie- en klimaatinstallaties 

en als voorfilter voor hoogwaardige filtertrappen. Leverbaar 

in verschillende filterklassen en filtergrootten met de 

marktconforme inbouwmaten en – dieptes. Het filtermedium is 

in vouwen geplaatst, waardoor de stofopslagcapaciteit vergroot 

en de standtijd verlengd. 

Kenmerken van de Z-Line filters:

Hoge stofopslagcapaciteit bij laag begindrukverschil

Lange standtijd

Snelle montage en demontage

Laag gewicht en klein transportvolume

Veilig en probleemloos afvoeren, lage emissie bij verbranding in huisvuilverbrandingsinstallaties 

De Z-line filters bestaan uit een volledig waterbestendig kartonnen, metalen of kunststoffen kader.

Het geplooide filtermedium heeft een groot filteroppervlak en vangt het stof tot diep in de plooien op. Zo 

bereikt men een hoge stofopvangcapaciteit met een lage drukval en lange levensduur.
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Filterklasse EN779 G4 M5

Gemiddeld rendement 91% >98%

Gemiddelde effectiviteit 30% 45%

Nominale frontale snelheid 2,5 m/s 2,5 m/s

Nominaal drukverlies bij nominaal debiet voor T=4mm 50 Pa 90 Pa

Nominaal drukverlies bij nominaal debiet voor T=96mm 35 Pa 70 Pa

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C



Zakkenfilters van chemisch vezelvlies

Zakkenfilters PFC

Deze filters worden gebruikt voor de afscheiding van grof- en 

fijnstof in ventilatie- en klimaatinstallaties.

Voor een optimale toepassing zijn ze verkrijgbaar met een 

variabel aantal zakken en zaklengtes en in verschillende 

prestatie- en efficiëntieniveaus.

De filter bestaat uit een kunststoffen of metalen kader en uit 

zakken van chemisch vezelvlies.

Kenmerken van PFC filters:

Prestaties getest conform EN 779 en Eurovent-certificering voor fijnstoffilters

Vergroot filteroppervlak door filtermedium in optimale zakkenvorm 

Laag begindrukverschil en hoge stofopslagcapaciteit

Chemisch vezelvlies in ultrasonische gelaste uitvoering

Laag begindrukverschil en hoge stofopslagcapaciteit 

Snelle montage en filtervervanging door eenvoudige en veilige bediening

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF), luchtbehandelingskasten, of in 

universele filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw 

Courante frontale afmetingen:

592 x 592 mm / 490 x 592 mm / 287 x 592 mm

592 x 490 mm / 592 x 287 mm / 287 x 287 mm

592 x 892 mm / 490 x 892 mm / 287 x 892 mm

Courante zaklengtes: 100, 150, 200, 300, 360, 500 of 600 mm.

De filters zijn beschikbaar in standaard afmetingen of worden op aanvraag in speciale afmetingen gemaakt.
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Filterklasse EN779 G4

Gemiddeld rendement 90%

Gemiddelde efficiëntie -

Nominaal drukverlies bij nominaal debiet 35 Pa

Finaal aangewezen drukverlies 250-350 Pa

Maximum temperatuur + 60-90°C



Zakkenfilters van synthetisch vezelvlies

Zakkenfilters PFS

Deze zakkenfilters van kunststofvezelvlies type PFS voor 

afscheiding van fijnstof, worden gebruikt als voor- of eindfilter in 

luchttechnische installaties.

Voor een optimale aanpassing aan alle eisen zijn ze 

verkrijgbaar met een variabel aantal zakken en zaklengtes en in 

verschillende prestatie- en efficiëntieniveaus.

De filter bestaat uit een kunststoffen of metalen kader en uit 

zakken van synthetische vezels.

Kenmerken van PFS filters:

Prestaties getest conform EN 779 en Eurovent-gecertifieerd

Hygiëne-eisen volgens VDI 6022 

Vergroot filteroppervlak door filtermedium in optimale zakkenvorm

Kunststofvezelvlies in thermogelaste uitvoering

Laag begindrukverschil en hoge stofopslagcapaciteit

Snelle montage en filtervervanging door eenvoudige en veilige bediening

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF), luchtbehandelingskasten, of in 

universele filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw

Courante frontale afmetingen:

592 x 592 mm / 490 x 592 mm / 287 x 592 mm

592 x 490 mm / 592 x 287 mm / 287 x 287 mm

592 x 892 mm / 490 x 892 mm / 287 x 892 mm

Courante zaklengtes : 200, 300, 350, 500, 535, 600 of 635 mm.

De filters zijn beschikbaar in standaard afmetingen of worden op aanvraag in speciale afmetingen gemaakt.
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Filterklasse EN779 M5 M6 F7

Gemiddeld rendement 98% >98% >98%

Gemiddelde efficiëntie 55% 65% 85%

Nominaal drukverlies bij nominaal debiet 50 Pa 70 Pa 125 Pa

Finaal aangewezen drukverlies 250-350 Pa 250-350 Pa 250-350 Pa

Maximum temperatuur + 60-90°C + 60-90°C + 60-90°C



Zakkenfilters van NanoWave® medium

Zakkenfilters PFN

Zakkenfilters PFN van NanoWave®-Medium worden gebruikt 

voor de afscheiding van fijnstof en als voor- of eindfilter in 

luchttechnische installaties. 

Voor een optimale aanpassing aan alle eisen zijn ze 

verkrijgbaar met een variabel aantal zakken en zaklengtes en in 

verschillende prestatie- en efficiëntieniveaus.

De filter bestaat uit een kunststoffen of metalen kader en uit 

zakken van synthetische vezels. 

Kenmerken van PFN filters:

Prestaties getest conform EN 779 en Eurovent-gecertifieerd (hoogste energie-efficiëntie)

Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

NanoWave®-Medium in gestikte uitvoering

Vergroot filteroppervlak door filtermedium in zakkenvorm, met bijgevolg langere standtijden

Variabel aantal zakken en zakkenlengte

NanoWave®-Medium met extreem laag begindrukverschil en de hoogst mogelijke stofopslagcapaciteit, 

optimale stromingseigenschappen door trapeziumvormige filterzakken

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF), luchtbehandelingskasten, of in 

universele filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw

Courante frontale afmetingen :

592 x 592 mm / 490 x 592 mm / 287 x 592 mm

592 x 490 mm / 592 x 287 mm / 287 x 287 mm

592 x 892 mm / 490 x 892 mm / 287 x 892 mm

Courante zaklengtes : 350, 500, 535, 600 of 635 mm.

De filters zijn beschikbaar in standaard afmetingen of worden op aanvraag in speciale afmetingen gemaakt.
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Filterklasse EN779 M6 F7 F9

Gemiddeld rendement >98% >98% >98%

Gemiddelde efficiëntie 65% 85% >95%

Nominaal drukverlies bij nominaal debiet 60 Pa 80 Pa 130 Pa

Finaal aangewezen drukverlies 250-350 Pa 250-350 Pa 250-350 Pa

Maximum temperatuur + 60-90°C + 60-90°C + 60-90°C



Zakkenfilters van glasvezel

Zakkenfilters PFG

Zakkenfilter PFG van glasvezelmedium voor afscheiding van 

fijnstof als voor- en eindfilter in luchttechnische installaties. 

Voor een optimale aanpassing aan alle eisen, zijn ze 

verkrijgbaar met een variabel aantal zakken en zakkenlengtes 

en in verschillende prestatie- en efficiëntieniveaus.

De filter bestaat uit een kunststoffen of metalen kader en uit 

zakken van glasvezels. 

Kenmerken van PFG filters:

Prestaties getest conform EN 779 en Eurovent-gecertifieerd

Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

Hoogste energie-efficiëntie volgens Eurovent

Glasvezelvlies in gestikte uitvoering

Vergroot filteroppervlak door filtermedium in optimale zakkenvorm

Laag begindrukverschil en hoge stofopslagcapaciteit, optimale stromingseigenschappen door 

trapeziumvormige filterzakken

Snelle montage en filtervervanging door eenvoudige en veilige bediening

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF), luchtbehandelingskasten, of in 

universele filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw

Courante frontale afmetingen :

592 x 592 mm / 490 x 592 mm / 287 x 592 mm

592 x 490 mm / 592 x 287 mm / 287 x 287 mm

592 x 892 mm / 490 x 892 mm / 287 x 892 mm

Courante zaklengtes : 350, 500, 535, 600 of 700 mm.

De filters zijn beschikbaar in standaard afmetingen of worden op aanvraag in speciale afmetingen gemaakt.
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Filterklasse EN779 M5 M6 F7 F9

Gemiddeld rendement 98% >98% >98% >98%

Gemiddelde efficiëntie 55% 65% 85% >95%

Nominaal drukverlies bij nominaal debiet 50 Pa 70 Pa 100 Pa 140 Pa

Finaal aangewezen drukverlies 250-350 Pa 250-350 Pa 250-350 Pa 250-350 Pa

Maximum temperatuur + 60-90°C + 60-90°C + 60-90°C + 60-90°C



Plissé-compactfilters

Plissé-compactfilters MFI

Deze filters zorgen voor de afscheiding van fijnstof en zwevende 

stoffen zoals, b.v. aerosolenof fijnstof uit de toe- en afvoer lucht 

in luchttechnische installaties met grote luchthoeveelheden en 

lange filterstandtijden.

Ze zijn beschikbaar in de filterklassen M6, F7 en F9 volgens EN 

779.

Kenmerken van de MFI filters:

Prestaties getest conform EN 779 en Eurovent-gecertifieerd

Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

Verhoogde debietcapaciteiten

Filtermedium afgestemd op specifieke eisen van glasvezelpapier met afstandshouders van thermoplastische 

lijm of textieldraden

Laag begindrukverschil door optimale vouwgeometrie en zo groot mogelijk filteroppervlak

Compacte uitvoering met geringe inbouwdiepte

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF), in montageframes (type MF) of in 

universele filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw en compatibel met alle types van luchtgroepen

Courante frontale afmetingen :

592 x 287 x 292 mm

592 x 490 x 292 mm

592 x 592 x 292 mm

De kader heeft een dikte van 25mm.
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Filterklasse EN779 M5 M6 F7 F9

Gemiddeld rendement 60% 65% 85% >95%

Initieel drukverlies bij nominaal debiet 90 Pa 90 Pa 110 Pa 140 Pa

Finaal aanbevolen drukverlies 450 Pa 450 Pa 450 Pa 450 Pa

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C + 80°C + 80°C

Maximale relatieve vochtigheid 100% 100% 100% 100%



Plissé-compactfilters

Plissé-compactfilters MFI

Deze filters zorgen voor de afscheiding van fijnstof en zwevende 

stoffen zoals, b.v. aerosolen, toxische stoffen, virussen, 

bacteriën enz. uit de toe- en afvoer lucht in luchttechnische 

installaties met grote luchthoeveelheden en lange 

filterstandtijden.

Ze zijn beschikbaar in de filterklassen E10, E11, H13 et H14 

volgens EN 1822.

Kenmerken van de MFI filters:

Prestaties getest conform EN 1822 en Eurovent-gecertifieerd

Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

Filtermedium afgestemd op specifieke eisen van glasvezelpapier met afstandshouders van thermoplastische 

lijm of textieldraden

Laag begindrukverschil door optimale vouwgeometrie en zo groot mogelijk filteroppervlak

Compacte uitvoering met geringe inbouwdiepte

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF), in montageframes (type MF) of in 

universele filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw en compatibel met alle types van luchtgroepen

Courante frontale afmetingen :

592 x 287 x 292 mm

592 x 490 x 292 mm

592 x 592 x 292 mm

De kader heeft een dikte van 25mm.
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Filterklasse EN1822 E10 E11 H13 H14

Gemiddeld rendement >85% >95% >99,95% >99,995%

Initieel drukverlies bij nominaal debiet 160 Pa 160 Pa 265 Pa 300 Pa

Finaal aanbevolen drukverlies 450 Pa 450 Pa 600 Pa 600 Pa

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C + 80°C + 80°C

Maximale relatieve vochtigheid 100% 100% 100% 100%



Plisséfilter-cellen

Plisséfilter-cellen  MFC

Plisséfilter-cellen van het type MFC worden gebruikt voor het filteren van fijnstof en 

zwevende stoffen zoals, b.v. aerosolen, toxische stoffen, virussen, bacteriën enz. uit 

de toe- en afvoer lucht in luchttechnische installaties met grote luchthoeveelheden 

en lange filterstandtijden. Ze zijn beschikbaar in de filterklassen M6, F7 et F9, E11, 

H13 en H14  volgens EN 779 of EN 1822.

Kenmerken van de MFC filters:

Prestaties getest conform EN 779 voor filterklassen M6, F7, F9

Prestaties getest conform EN 1822 voor filterklassen E11, H13 en H14 

Eurovent-certificering voor fijnstoffilters

Filtermedium afgestemd op specifieke eisen van glasvezelpapier met afstandshouders van textieldraden

Lage begindrukverschillen door optimale vouwgeometrie en zo groot mogelijk filteroppervlak

Compacte uitvoering met geringe inbouwdiepte

Inbouwmogelijkheden in kanaal HEPA-filterhuizen (type KSF, KSFS) en kanaalhuizen voor HEPA-/actiefkoolfilter 

(type DCA)

Cellulosepapier voor de klasse M6, glasvezel voor de klassen F7 en F9

Filteromranding van vezelplaat, verzinkt plaatstaal of roestvaststaal

Verhoogde filteroppervlakte voor hoge debieten (tot 5000 m³/h) en langere levensduur

Alle HEPA-filters worden met individueel testcertificaat, volgens EN 1822 meegeleverd

De plissé-cellen zijn beschikbaar in volgende afmetingen:

305 x 610 x 292 mm

610 x 610 x 292 mm

762 x 610 x 292 mm
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Filterklasse EN779 M6 F7 F9 E11 H13 H14

Gemiddeld rendement 65% 85% >95% >95% >99,95% >99,995%

Initieel drukverlies bij nominaal
debiet

90 Pa 110 Pa 140 Pa 125 Pa 250 Pa 250 Pa

Finaal aanbevolen drukverlies 450 Pa 450 Pa 450 Pa 300 Pa 600 Pa 600 Pa

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C + 80°C + 80°C + 80°C + 80°C

Maximale relatieve vochtigheid 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Filterpanelen

Filterpanelen MFP

De filterpanelen type MFP worden gebruikt voor het filteren van fijnstof 

en zwevende stoffen zoals, b.v. aerosolen uit de toe- en afvoerlucht 

in luchttechnische installaties met grote luchthoeveelheden en lange 

filterstandtijden.

Ze zijn beschikbaar in de filterklassen M5, M6, F7 en F9 volgens EN 779.

Een glasvezelpapier van hoge kwaliteit wordt gebruikt als filtermedium. 

Deze zijn in smalle vouwen geplooid. Afstandhouders van 

thermoplastische gesmolten lijm zorgen voor een gelijkmatige afstand 

tussen de vouwen onderling en het kader.

Kenmerken van de MFP platen:

Filterklassen M5, M6, F7, F9

Prestaties getest conform EN 779 

Hygiëne-eisen conform VDI 6022

Eurovent-certificering voor fijnstoffilters

Filtermedium afgestemd op specifieke eisen van glasvezelpapier met afstandshouders van thermoplastische 

lijm

Laag begindrukverschil door optimale vouwgeometrie en zo groot mogelijk filteroppervlak

Optimale aanpassing aan de individuele eisen door variabele vouwhoogtes en omrandingen van verschillende 

materialen

Inbouwmogelijkheden in rooster HEPA-filter combinaties (type TFC, TFW, TFM, TFP), in kanaal HEPA-filterhuizen 

(type KSF, KSFS) --> Bag in/bag out

Deze zijn beschikbaar in volgende afmetingen:

287 x 287 mm / 287 x 592 mm / 490 x 592 mm / 592 x 592 mm

305 x 610 mm / 610 x 610 mm / 762 x 610 mm

Speciale afmetingen worden gemaakt op aanvraag.
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Filterklasse EN779 M5 M6 F7 F9

Gemiddeld rendement 60% 65% 85% >95%

Initieel drukverlies bij normaal debiet 90 Pa 90 Pa 110 Pa 150 Pa

Finaal aanbevolen drukverlies 450 Pa 450 Pa 450 Pa 450 Pa

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C + 80°C + 80°C

Maximale relatieve vochtigheid 100% 100% 100% 100%



Hepafilterpanelen

Kenmerken van de MFP filter:

Filterklassen E11, H13, H14

Prestaties getest conform EN 1822 en hygiëne-eisen conform VDI 6022

Medium afgestemd op specifieke eisen van glasvezelpapier met afstandshouders van thermoplastische lijm

Laag begindrukverschil door optimale vouwgeometrie en zo groot mogelijk filteroppervlak

Optimale aanpassing aan individuele eisen door variabele vouwhoogte en omranding verschillende materialen

Alle HEPA-filters worden met individueel testcertificaat, volgens EN 1822 meegeleverd

Controle door automatische filter scantest voor alle filters vanaf filterklasse H14

Inbouwmogelijkheden in rooster rooster-filter combinaties (type TFC, TFW, TFM, TFP), in kanaal HEPA-filterhuizen 

(type KSF, KSFS) (bag in/bag out) en kanaalhuizen voor HEPA-/actiefkoolfilter (type DCA) of in OK-plafonds

Toepassing: cleanrooms, operatiekwartieren, high end Productieruimtes

Deze zijn beschikbaar in volgende afmetingen:

345 x 345 mm / 435 x 435 mm / 535 x 535 mm

575 x 575 mm / 305 x 305 mm

305 x 610 mm / 610 x 610 mm /  762 x 610 mm / 915 x 610 mm / 1220 x 610 mm

Speciale afmetingen zijn steeds mogelijk.

Hepafilterpanelen MFP

De hepafilterpanelen type MFP worden gebruikt voor het filteren van 

fijnstof en zwevende stoffen zoals, b.v. aerosolen, toxische stoffen, 

virussen, bacteriën enz. uit de toe- en afvoerlucht in luchttechnische 

installaties met grote luchthoeveelheden en lange filterstandtijden.

Ze zijn beschikbaar in de filterklassen E11, H13 en H14 volgens EN 

1822.

Een glasvezelpapier van hoge kwaliteit wordt gebruikt als filtermedium. 

Deze zijn in smalle vouwen geplooid. Afstandhouders van 

thermoplastische gesmolten lijm zorgen voor een gelijkmatige afstand 

tussen de vouwen onderling.
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Filterklasse EN1822 E11 H13 H14

Gemiddeld rendement >95% >99,95% >99,995%

Initieel drukverlies bij nominaal debiet 125 Pa 250 Pa 120/140 Pa

Finaal aanbevolen drukverlies 300 Pa 600 Pa 600 Pa

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C + 80°C

Maximale relatieve vochtigheid 100% 100% 100%



Actiefkoolfilters

Actiefkoolfilters ACFC

Deze worden ingezet voor de adsorptie van gasvormige geur 

en schadelijke stoffen uit de buitenlucht alsmede de adsorptie 

van koolwaterstoffen, sporen van anorganische verbindingen 

uit de toe- en recirculatielucht en voor het verbeteren van de 

binnenluchtkwaliteit in kantoren, hotels en luchthavens.

Diverse actieve koolfilters zijn beschikbaar voor speciale 

toepassingen zoals adsorptie van zwavel, gechloreerde stoffen of 

nucleair gebruik.

Het is aanbevolen om een F7 en F9 filter te gebruiken om de actieve 

kool uit voortijdige verstopping te beschermen voor stof.

Kenmerken van de ACFC:

Cilinder met geprofileerde bodem- en dekselplaat 

Op aanvraag kunnen de cilinders met andere koolsoorten geleverd worden: Voor speciale toepassingen, b.v. 

voor het adsorberen van zwavel- en chloorverbindingen

Eenvoudige montage door drie bajonetsluitingen voor bevestiging en afdichting. 

Actiefkoolfilter-cilinders leverbaar in de marktconforme afmetingen. 

Standaard met vlakprofiel afdichting.  

Inbouwmogelijkheden in montageplaten (type MP) voor filterwand 

Inbouwmogelijkheden in universeel filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw, of in luchtgroepen

Ze zijn beschikbaar in volgende afmetingen:

diam. 145 x L 250 mm

diam. 145 x L 450 mm

diam. 145 x L 600 mm
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Parameter L = 450 mm L = 600 mm

Nominaal debiet 150  m³/h 200 m³/h

Drukverlies bij nominaal debiet 70 Pa 95 Pa

Gewicht 4 Kg 5 Kg

Dikte van de kool 26 mm 26 mm

Minimum contactduurte 0,1 sec. 0,1 sec.

Maximum temperatuur + 50°C + 50°C

Maximale relatieve vochtigheid 70% 70%



Actiefkoolfilters

Filtercellen van actiefkoolfilters ACF

Deze worden gebruikt voor de adsorptie van gasvormige 

geurstoffen en gevaarlijke stoffen en voor het verbeteren 

van de binnenluchtkwaliteit in kantoren, laboratoria, 

hotels en luchthavens. Ze zijn leverbaar voor individuele 

toepassingsgebieden en exploitatieomstandigheden met de 

daarvoor bestemde koolsoorten.

Het is aanbevolen om een F7 en F9 filter te gebruiken om de 

actieve kool uit voortijdige verstopping te beschermen voor stof.

Kenmerken van de ACF:

Kleine inbouwdiepte door compacte bouwvorm. 

Actiefkoolfilter-cellen leverbaar in standaard grootten. 

Standaard met vlakprofiel afdichting.

Verhoogd aantal actief kool (+/- 20 kg)

Actiefkool voor nucleaire toepassing mogelijk

 

Ze zijn beschikbaar in volgende afmetingen:

305 x 610 x 292 mm

610 x 610 x 292 mm
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Parameter 305 x 610 610 x 610

Nominaal debiet 1000  m³/h 2000 m³/h

Drukverlies bij nominaal debiet 45 Pa 45 Pa

Gewicht 25 Kg 30 Kg

Dikte van de kool 0,1 sec. 0,1 sec.

Minimum contactduurte + 50°C + 50°C

Maximum temperatuur 70% 70%



Actiefkool-compactfilters

Actiefkool-compactfilters ACFI

De actiefkool-compactfilters type ACFI worden gebruikt voor de 

adsorptie van gasvormige geur en schadelijke stoffen en voor 

de adsorptie van koolwaterstoffen, sporen van anorganische 

verbindingen uit de toe- en recirculatielucht.

Ze zijn inzetbaar voor een kleine inbouwdiepte door 

de compacte bouwvorm voor installaties met grote 

luchthoeveelheden en lange filterstandtijden.

Kenmerken van de ACFI:

Op aanvraag kunnen de compactfilters met andere koolsoorten geleverd worden 

Leverbaar voor individuele toepassingsgebieden en exploitatieomstandigheden met de daarvoor bestemde 

koolsoorten 

Met F7 voorfilter-vlies leverbaar 

Compacte uitvoering met geringe inbouwdiepte 

Verschillende modellen afhankelijk van de toepassing

Inbouwmogelijkheden in montageframes voor filterwanden (type SIF) 

Inbouwmogelijkheden in universeel filterhuizen (type UCA) voor kanaalinbouw

Ze zijn beschikbaar in volgende afmetingen:

592 x 592 x 292 

592 x 490 x 292

592 x 287 x 292

met of zonder voorfilter klasse F7
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Parameter 592 x 592 592 x 490 592 x 287

Nominaal debiet 3400 2800 1700

Drukverlies bij nominaal debiet 65 Pa 65 Pa 65 Pa

Drukverlies bij nominaal debiet met voorfilter 100 Pa 100 Pa 100 Pa

Gewicht 6 kg 6 kg 4 kg

Maximum temperatuur + 30°C + 30°C + 30°C

Maximale relatieve vochtigheid 60% 60% 60%



Draadframe FFC

Draadframe FFC

De filters worden genaaid op staaldraad en worden 

voornamelijk gebruikt in ventilator convectoren. De media 

worden op een stalen draad gespannen en genaaid. 

Ze zijn verkrijgbaar in alle maten met tussentijdse versterkingen 

voor de grotere maten.

Verschillende filtratieniveaus, volgens EN 779 zijn beschikbaar.

Kenmerken van de FFC filters:

Alle afmetingen zijn mogelijk met een tolerantie van +/- 2mm

Gegalvaniseerde staaldraad 4mm

Optie: Roestvrij draad– Insectengaas in polypro zwart
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Filterklasse EN779 G2 G3 G4

Gemiddelde rendement 60% 81% 90%

Maximum temperatuur + 80°C + 80°C + 80°C
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