Filterklasse G
Filterklasse M

Filtering
conform
EN 779

Filterklasse F
Filterklasse H
Filterklasse U
Alleen zichtbaar voor de elektronen microscoop

Filtering
conform
DIN 24183

Zichtbaar voor het oog

Zichtbaar met de microscoop

Filterklasse EU1 t /m EU4
Filterklasse EU5 t /m EU 9
Filterklasse EU10 t /m EU14
Filterklasse EU15 t /m EU17

Gravimetrisch rendement * media A (%)
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Opacimetrisch rendement ** media E (%)
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Penetratie PA (%)
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Filterklasse EU1 t /m EU 4
Filterklasse EU5 t /m EU9
Filterklasse EU9 t /m EU13
Filterklasse EU14
Zware industriestof
Fijn zand
Grote stofdeeltjes
Pollen
Stuifmeel
Cementstof
Schimmelsporen
Dieselroet
Ziektekiemen
Anthrax sporen
Bacteriën
Katten allergenen
Roet
Tabaksrook
Asbeststof
Smog
Pesticide
Gasmolekulen

Filtratie absoluut HEPA

Filtratie absoluut HEPA

Filtratie voor fijne stofdeeltjes

Filtratie voor grove stofdeeltjes

* Gravimetrisch rendement
Deze test wordt volgens de EN779:2012 gebruikt om de efficiëntie bij groffilters te bepalen.
De test maakt gebruik van een luchtkanaal waarbij een filter in het kanaal wordt geplaatst.
Vervolgens wordt er een ASHRAE proefstof door het kanaal heen geblazen.
Voor en na het filter wordt deze stof “gewogen” om te bepalen hoeveel van de teststof wordt afgevangen door het testfilter.
Het grootste nadeel van deze test is de onnauwkeurigheid vanwege het gebruik van buitenlucht. De teststof wordt door het kanaal geblazen met gebruik van “vervuilde” lucht.
Ondanks dat deze invloed in de werkelijkheid beperkt lijkt te zijn, kan het resulteren in kleine afwijkingen in de gemeten efficiëntie.
** Opacimetrisch rendement of de efficiëntie test volgens de EN779 : 2012 maakt gebruik van de geurloze vloeistof DEHS (di-ethyl-hexyl-sebacaat).
Deze stof wordt verneveld tot een aerosol en door een luchtkanaal geblazen waarin een testfilter is geplaatst. Met geavanceerde meetapparatuur
meet men de aerosol delen van 0.4 micron voor en na het filter waardoor de efficiëntie bepaald kan worden. Deze testmethode is accurater dan de
oude test omdat alleen de 0.4 micron aerosol delen worden gemeten. Andere vervuiling die in de lucht wordt meegenomen hebben geen effect op het resultaat.
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