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TEKNİK ŞARTNAME
KASET FİLTRE (G4)

l . Kaset filtreler yüksek toz tutucu özelliğine sahip olmalıdır.2. Kaset filtreler yıkanabilir özelliğe sahip olmalıjır.
3. kaset filtreler ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır.4. Kaset fi|tre kasaları galvaniz sacdan olmalıdır.
5, kaset iiltre iç materyali y.ıkanırken filtıenin kaymaması için filtre ve zigzagmateryali
, galvaniz kasaya yüzeyleri komple yapıştırıtmış olmahdır.6. Kaset filtreler standartlara uygun olmalİdır.
7, Kaset filtre materyali G4 (EU4) sınıfında ve %l00 sentetik elyaf olmalıdır.8. Kaset filtre TÜV ve TÜRKAK AKREDİTE onay belgesi olmah ve dosyada

sunulmalıdır.
9. kaset filtre elyafi alev alma direnci class Fl (kendiliğinden sönen ) olmalıdır.
l0. Kaset filtreler maksimum kullanım sıcaklığı ioo c,,iutrı.rm nispi nem %l00

olmalıdır.
l l. kaset filtre verimlilikleri vo90 izeriolmalıdır.

CoMPACT FİLTRE RİJİT €9)
l. Compact Rijit F9 ön filtre yüksek toz tutucu özelliğe sahip olmalıdır.2. Compact Rijit F9 ön filtre verimlilikleri %90 tlzeri*olmalıdır.
3. Compact Rijit F9 ön filtre veri ve klasları EN 779 standaıtlarına uygun olmalıdır.4. Compact Rijit F9 ön filtre belirtilen ölçü ve ebatlarda olmalıdır.
5. compact Rijit F9 ön filtre iç süzücü meteryaliyüksek verimli miko cam elyaf

(glassmicro-fiber) F9 sınıfi kAğıttan imal edilmiş olmalıdır.
6. Compact Rijit F9 ön fiItre TÜV ve TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli ve

EUROVENT serti{ikalı olmahdır. Ayrıca bu belgeler dosyada sunuImatıdır.
7. Compact Rijit filtreler maksimum kullanım sıcakhğı 65 C, maksimum nispi nem %90

oIınalıdır.

ToRBA FiLTRE(F7)
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Torba filtreler standartlara uygun olmalıdır.
Torba filtre kasaları galvaniz sac olmalıdır.
Torba filtre malzemesi sentetik mikro elyaf (synteticmicro fiber) olmalıdır.
Torba filtrelerin belgeli TÜV ve TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli olmalı ve
dosyada sunulmalıdrr.
Torba filtreler (F5-F6-F7) EN ?99 standar«lına uygun ispat belgesi olan
EUROVENT sertifi kalı olmalıdır.
Torba filtreler ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır.
liırba.filtreler sentetik materyallerden imal torbalardan meydana gelmiş. ayrıca
cepleride sentetik materyalden çok kademeli filtre bezi kulianılmğ olarak imal edilmiş
olmalıdır.
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l"j|İ l]T r*,llilikleri F7 için %80-95 verimli cep ytizeyi sızdırmaz dikişlerle havaKanallarına ayrılmış, galvaniz sac çerçevesi korozyona dayanıklı, yüksek ,".i.ıi ,"patlamaya dayanıklı olmalıdır.
Torba filtreler yaklaşık %90 nem ve tjzeri bağıi nem,90 c ve üzeri sıcaklığa dayanıklı
olmalıdır.

9

Hepa fi |trelerin kasaları aliiminyum olmalıdır.
Hepa filtre kasalarının tek tarafında sızdırmaz poliüretan eksiz conta olmahdır.
I-iepa filtre kdğıdı yüksek verimli gIass-fiber kdğıt olmalıdır.
Hepa fi|tre bağıl nemliliği o/o90 ve t|izeri olmalıdır.
Hepa filtreler EN 1822-4 stan<iartına göre H13 sınıfında 0,3 mikron boyutunda
partiküller için o/o99,95 iızeri olmaIıttır.
Hepa filtrenin sıcaklık dayanımı 80 C ve üzeri olmalıdır.
Hepa filtre malzemesi neme dayanıklı yüksek kaliteli kAğıttan imal edilmelidir.
Hepa filtre ambalajında ayrı ayrı test belgeleri olmalıdır.
Flepa filtrelerin EN l822 test sertifikası ambalajında olmalıdır.
Hepa filtreler TÜV ve TÜRKAK AKREDİT-E onaylı olmalıdır.
Ilepa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi üzerinde olmalıdır.
Hepa fiItreler talep listesinde belirtilen boyutlarda olmalıdır.
Hepa filtreler EN l822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip olmalıdır.
Hepa filırelerin hava çıkış tarafı koruma telli olmalıdır.

KLASİK V KAYIŞLAR:

l. Kayışlar DIN 225.TSE l98. ISO 4|83l|4|84 standartlarına uygun TSE, CE
belgeliolacaktır.

llEPA FiLTRE(1.11-1)

KayışlarlSo l813 standardına göre anti statik (elektriksel yai(kantık) olacaktır.
Kayışlar dayanıklı bez ile kaplı olacaktır.
Kayışlar uzanmaya karşı, dayanıklı olacaktır.
Kayışlar yüksek performanslı olacaktır.
Kayışlar uzun ömürlü ve esnek olacaktır.
Kayışlardüz kayış güç aktarımına uygun olacaktır.
Kayışlar ısıya (ortalama -20'C , +70 ''C) dayanaklı olacaktır.
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