AFK - antysmogowe filtry kana³owe

ANTYSMOGOWE FILTRY KANA£OWE - TYP AFK

Zastosowanie:
• Dok³adna wysokoskuteczna filtracja powietrza w budynkach
mieszkalnych, przemys³owych, ¿³obkach, przedszkolach, szczególnie
w obszarach silnie zanieczyszczonych py³ami zawieszonymi
W³aœciwoœci:
• Mo¿liwoœæ zastosowania w nowych instalacjach wentylacyjnych
oraz ju¿ istniej¹cych
• Dwustopniowa filtracja powietrza na filtrze medium klasy M5
oraz wysokoskutecznym filtrze EPA klasy E10
• Zmniejszaj¹ ha³as w instalacji
• Stanowi¹ kompromis miêdzy skutecznoœci¹ filtracji
a spadkiem ciœnienia powietrza
• Posiadaj¹ króæce do pod³¹czenia presostatu albo manometru

AFK

TYP

D [mm]

A [mm]

L [mm]

B [mm]

H [mm]

C [mm]

AFK-150

150

495

485

380

325

~ 35

AFK-160

160

495

485

380

325

~ 35

AFK-200

200

510

500

485

430

~ 35

AFK-250

250

560

500

535

480

~ 60

AFK-280

280

605

545

615

560

~ 60

AFK-315

315

605

545

655

600

~ 60

AFK-355

355

685

625

695

635

~ 60

AFK-400

400

720

650

810

750

~70

Typ wk³adu filtracyjnego
M5
AFKW-150-M5
305 x 305 x 50 mm
AFKW-160-M5
305 x 305 x 50 mm
AFKW-200-M5
405 x 405 x 50 mm
AFKW-250-M5
457 x 457 x 50 mm
AFKW-280-M5
535 x 535 x 50 mm
AFKW-315-M5
575 x 575 x 50 mm
AFKW-355-M5
610 x 610 x 50 mm
AFKW-400-M5
762 x 610 x 50 mm

Typ wk³adu filtracyjnego
E10
AFKW-150-E10
305 x 305 x 78 mm
AFKW-160-E10
305 x 305 x 78 mm
AFKW-200-E10
405 x 405 x 78 mm
AFKW-250-E10
457 x 457 x 78 mm
AFKW-280-E10
535 x 535 x 78 mm
AFKW-315-E10
575 x 575 x 78 mm
AFKW-355-E10
610 x 610 x 78 mm
AFKW-400-E10
762 x 610 x 78 mm

UWAGA: Oprócz wyrobów katalogowych TERMEX wykonuje filtry nietypowe, o wy¿szej klasie filtracji np. E11, H13, równie¿ z przy³¹czami prostok¹tnymi
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Dwustopniowa filtracja powietrza:
I Wk³ad filtracyjny medium M5 posiada skutecznoœæ wychwytywania cz¹stek 0,4µm w zakresie 40-60%. Skutecznie usuwa py³ki roœlinne, py³
cementowy, zarodniki, py³ wêglowy.
Prefiltr M5 jest stosowany w celu ochrony filtra E10 przed zbyt szybkim
zatkaniem grubymi cz¹stkami. Dziêki temu znacznie wyd³u¿a to okres
pomiêdzy wymian¹ wk³adów filtracyjnych.

II Wk³ad filtracyjny wysokoskuteczny EPA klasy E10 posiada skutecznoœæ
wychwytywania cz¹stek 0,1–0,3µm powy¿ej 85%, zaœ cz¹stek 0,3µm
powy¿ej 95%. Skutecznie usuwa pleœñ, bakterie, drobnoustroje, py³y
przemys³owe (PM10, PM2,5), dym tytoniowy.
Wk³ady M5 i E10 przeznaczone s¹ do u¿ytku jednorazowego, ich regeneracja i czyszczenie jest niemo¿liwe.

Py³ zawieszony PM10

Py³ zawieszony PM2,5

Tworz¹ go cz¹stki mniejsze ni¿ 10µm. Jest on mieszanin¹ zwi¹zków
organicznych i nieorganicznych, takich jak: metale ciê¿kie (kadm, o³ów,
arsen, nikiel), wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (benzo(a)
piren, benzo(j,b,k)fluoranten, benzo(a)antracen), dioksyny, furany, wêgiel,
siarka.
Py³ PM10 przedostaje siê do górnych dróg oddechowych, mo¿e powodowaæ trudnoœci z oddychaniem, kaszel i zadyszkê. Na szczêœcie PM10
nie akumuluje siê w p³ucach.

Tworz¹ go cz¹stki mniejsze ni¿ 2,5µm. Jest on mieszanin¹ zwi¹zków nieorganicznych i organicznych, takich jak: wielopierœcieniowe wêglowodory
aromatyczne (benzo(a)piren, benzo(j,b,k)fluoranten, benzo(a)antracen),
metale ciê¿kie (nikiel, arsen, tytan, o³ów), siarczany, azotany, dioksyny.
Sk³ad chemiczny py³u PM2,5 i PM10 jest zbli¿ony, ale ze wzglêdu na ma³e
rozmiary PM2,5 przenika do p³uc, gdzie jest akumulowany i poprzez pêcherzyki p³ucne przenika do krwi. Utrudnia wymianê gazow¹ w p³ucach,
wywo³uje zapalenie dróg oddechowych, astmê, alergie, nowotwory (p³uc,
gard³a, krtani).
Py³ PM2,5 po przedostaniu siê do naczyñ krwionoœnych powoduje mia¿d¿ycê oraz zapalenie naczyñ. Py³ PM2,5 jest znacznie groŸniejszy dla zdrowia od py³u PM10.
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Przyk³ady zastosowania

Filtr AFK zainstalowany jest na kanale za central¹ wentylacyjn¹.
Wstêpne oczyszczanie powietrza odbywa siê
na filtrze klasy G3 albo G4 zabudowanym w
centrali. Nastêpnie powietrze trafia do filtra
kana³owego AFK, gdzie przechodzi przez
wk³ad M5 oraz E10. Tak przefiltrowane powietrze rozprowadzane jest po obiekcie.

Filtr AFK zainstalowany jest na kanale za central¹ nawiewn¹.
W tym przypadku najwiêksze cz¹stki s¹ zatrzymywane na filtrze wstêpnym klasy G3 albo
G4 zainstalowanym w centrali. Nastêpnie powietrze jest filtrowane przez wk³ady M5 oraz
E10 i po oczyszczeniu dostarczane kana³ami do obiektu.

Filtr AFK wraz z wentylatorem i kana³ami
tworz¹ obieg zamkniêty. Jest to tzw. recyrkulacja powietrza, w czasie której nastêpuje bardzo dok³adne oczyszczenie powietrza, gdy¿
wielokrotnie poddawane jest ono filtracji.
Œwie¿e powietrze uzupe³niane jest np. przez
nawiewnik okienny.
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Konstrukcja

Dobór filtra

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Króæce przy³¹czeniowe okr¹g³e posiadaj¹ podwójn¹ uszczelkê gumow¹.
Komora filtracyjna posiada dwa gniazda do umieszczenia wk³adów filtracyjnych.
Wk³ad M5 – posiada formê kasetow¹ o gruboœci 50 mm. Obudowa filtra
wykonana jest z blachy ocynkowanej. Wk³ad E10 – posiada formê kasetow¹ o gruboœci 78 mm. Wykonany jest w nowoczesnej technologii minipleat. Posiada obudowê z blachy ocynkowanej ze specjaln¹ uszczelk¹
neoprenow¹, zapewniaj¹c¹ szczelnoœæ po³¹czenia filtra z ram¹ gniazda.
Króæce pomiarowe z tworzywa sztucznego – umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie presostatu albo manometru w celu monitorowania spadku ciœnienia na filtrze.

Ka¿de urz¹dzenie zainstalowane w kanale wentylacyjnym ( nagrzewnica,
przepustnica, t³umik, filtr ) powoduje powstanie miejscowych oporów przep³ywu powietrza, które powoduj¹ spadek ciœnienia powietrza wyra¿ony w
Pascalach [Pa]. W przypadku filtrów wysokoskutecznych, spadek ciœnienia jest proporcjonalny do prêdkoœci powietrza a w konsekwencji do natê¿enia przep³ywu.
Zastosowanie filtra kana³owego AFK zmniejsza wydajnoœæ uk³adu wentylacyjnego.

Okreœlenie spadku wydajnoœci
Na charakterystykê „przep³yw – ciœnienie” urz¹dzenia wentylacyjnego
nale¿y nanieœæ charakterystykê filtra AFK. W miejscu przeciêcia obu charakterystyk otrzymuje siê now¹ wydajnoœæ maksymaln¹. W tym konkretnym przypadku spadek wydajnoœci wynosi 655 m3/h – 575 m3/h = 80 m3/h.
W celu zmniejszenia spadku wydajnoœci mo¿na zastosowaæ filtr o rozmiar
wiêkszy i redukcjê kana³ow¹. W tym przypadku mo¿na zastosowaæ filtr
AFK-250 i redukcjê 250/200 mm. Mo¿na te¿ zamówiæ u producenta filtr
AFK-250 z przy³¹czami O 200, aby nie stosowaæ redukcji.

Charakterystyki filtrów AFK
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