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کامپکت فیلترهای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  592X287 / 592X592 / 592X490 ابعاد )میلیمتر(     
305X610 / 305X305 / 610X610 

 292-150-90-78-50-40 )میلیمتر( عمق 

 Micro Fiber Glass - Synthetic Fiber متریال مدیا

بیشینه دما قابل 

 تحمل
70°C 

بیشینه رطوبت 

 قابل تحمل
95% 

در   افت فشار

 حالت تمیز
40 –120 mibar 

 %99< %90.0<  %98.0<  %60< راندمان

 F6-F7-F8-F9-H10-H11-H12 درجه جداسازی

تست ها و 

 استانداردها
EN779 

 

 
      

 از نوع فيلترهاي  V Type فيلترهاي کامپکت

وا ميباشد که با توجه به خصوصيات ويژه اين نوع ه

 . فيلترها کاربرد وسيعي در صنايع مختلف دارند
 

 طراحي نيازهاي پاسخگوي خوبي به فيلتر کامپکت

 امروزه هواي حجم هاي متفاوت براي سيستم ها با

 آن عملکرد است محکم و سخت کامال چون و است

 فن شدن باخاموش نه و هوا  سرعت در تغيير  با نه

 گردو شدن جمع از تاثيرناپذير و شود مين متوقف

 .است غبار
 

 طراحي مکانهايي در استفاده براي ها فيلتر اين 

ميزي هوا  احتياج ت درجه باالترين به که است شده

 قبيل از متنوعي و  وسيع کاربردي گستره است و

هواي ورودي به توربين ها ، سانتريفيوژها ، 

فيلترخانه هاي حساس به ذرات ريز و حتي 

 مکانهاي  ، تجارِي  هاي مجتمع  ،  بيمارستانها

 تميز هواي به که مکانهايي تمام واقع در و صنعتي

 . شود مي راشامل است احتياج
 

در اين مدل از فيلترها عالوه بر نوع مدياي فيلتر که 

مي بايستي دقيقاً متناسب با هواي عبوري از مديا و 

باالخص ناخالصي هاي همراه آن باشد ، جنس قاب 

نحوه چسبکاري اليه هاي چين خوردة مديا  ،فيلتر 

مديا به قاب فيلتر نيز از اهميت و نيز چسبکاري 

که فيلترهاي توليدي شرکت خاصي برخوردار است 

سامان آريا در نهايت دقت و حساسيت نسبت به 

 اين موارد ساخته و ارائه مي گردد.
 

از جمله ويژگي هاي اين نوع فيلترها موارد ذيل 

 : ميباشد

 استفاده از مدياي micro fiber glass و 

   synthetic fibers  يا

 مقاوم در شرايط مرطوب 

  زياد و افت فشار سطح فيلتراسيون بسيار

 پايين

 مقاوم در محيط هاي شيميايي و اسيدي 

 
 

 

  

 روش سفارش دهی   :

شرکت ارسال  آدرس اين راندمان مورد نظر را به  وجنس ، ابعاد 

 درخواستي در فرآيند توليد قرار گيرد.فرماييد تا فيلتر 

 


