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TAVAN TiPi HEPA FiLTRE TEKNiK şARTNAMESi

H13/H14 slnlfl HEPA filtrelerin çerçeveleri yüksek kaliteli MDF malzemeden hücre çeperleri
geçirimsiz bir yapıda ve sağlam malzemeden imal edilmiş olacaktır.

imalatçı firma, temizoda sistemleri ile hijyenik Ve endüStriyel tesisler için filtre ve aksesuarlarının
tasarlml, imalatl, ithali Ve Satlşl için bir kalite yönetim sistemi tesis ettiği Ve uygulamakta
olduğunu DlN EN lSo 9001'e göie gereklerin yerine getirdiğini TÜV belgesi (TÜRKAK Ve

lAF/TGA onaylı) ile kanıtlayacaktır.

Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli mikro gözenekli cam elyafı
kağıttan olacak, minipleat olarak pilelenmiş olacak ve dayanıklı özel malzeme ile MDF
çerçeveye iyice yapıştırılmış (sıcak termo plastik seperatör ile mukavemeti arttırılıp tam
sızdlrmaz olarak çerçeveye monteli) olacaktlr.

Her bir filtre, imalatl müteakip EN 1822 standartlarlna göre oil mist (smoke test) ve/veya DoP
testinden geçiriterek, öze| takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanacaktır.

H'13/H14 sınıfı filtreler EN 1822 standartlarlna göre aşağlda belirtalen Verimde olacaktlr;

DoP
Efficiency@O,3 p

H13 > 99,95% > 99,997%
H14 > 99,995% > 99,999%

Filter class MPPs Efficiency

MPPS : Most Penetrating Parlical SZe (yakalanması en zor tanecik çapı)
DoP: 0,3 p tanecik çapında yapılan testtir.

Fabrikada imalat slraslnda her biri ayrı ayrl testten geçirilecek olan filtreler,

standardlna uygun, bireysel slzdlrmazllk tesİ sertifikalı olacaktlr.
EN 1822

MDF kasall H13lH14 slnıfı filtrenin kutuya oturan tarafl dökme veya EPDM contalı olmalıdır

H13lH14 sınıfı filtrelerin her birinde hologram içeren etiket olacaktır. Hologramdaki seri
numarası o filtrenin test sertifikasındaki numara ile aynı olmalıdır. Bu numara filtrenan izleme
numarası olacaktır.

Hologramlı etiketi Vurulan her bir filtre shrink makinesindan geçirildikten sonra taşlma ve nakliye
sırasında hasar görmeyecek şekilde karton kutular i|e ambalajlanacaktır.

Teklif Verecek olan firmalar, her bir malzemeye ait numuneyi ldareye teslim edecektir Ve

belirlenen şartları taşıyan teklif|er kabul edilecektir.
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HF1 ,457 x451 x78
HF2:535X535X78
HF3:610X610X78
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