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Measuring 
Real Life ISO 16890

ISO
grov

ISO
ePM1

ISO
ePM2,5

ISO
ePM10

PM10 – Betegner partikkel
størrelsesfraksjonen i området 
fra 0,3 μm til 10 μm.

PM2,5 – Betegner partikkel
størrelsesfraksjonen i området 
fra 0,3 μm til 2,5 μm.

PM1 – Betegner partikkel
størrelsesfraksjonen i området 
fra 0,3 μm til 1 μm.

ISO grov – filtre tildelt dette 
området fanger opp mindre 
enn 50 % av PM10partiklene.

International Standards Organization utsteder en ny standard for filtertesting og klasifisering

Den presise definisjonen av PM10, PM2,5 og PM1 er temmelig kompleks, og ikke lett å måle. Offentlige myndigheter,  
som USAs EPA eller det tyske føderale miljøbyrået (Umweltbundesamt), bruker i økende grad  den enklere betegnelsen  
av PM10 som partikkelstørrelsesfraksjon som er mindre eller lik 10 μm i sine publikasjoner. Siden dette avviket i forhold  
til den ovennevnte komplekse “offisielle” definisjonen ikke har signifikant innvirkning på partikkelfjerningseffektiviteten  
for filterelementer, bruker ISO 16890dokumentene denne forenklede definisjonen av PM10, PM2,5 og PM1.

Mer enn logisk – ISO 16890 måler virkeligheten! 
Verdens ledende helseorganisasjoner regner fine 
støvfraksjoner med PM10, PM2,5 og PM1 som de 
viktigste og farligste for mennesker. Deres offisielle 
dokumentasjon til offentligheten henviser alltid  
til disse PMnivåene.
Det er mer enn logisk at filtertestmetoder og klassifiseringer følger denne tilnærmingen  
for å demonstrere filtreringsytelse mot de mest skadelige fine støvpartiklene.
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ISO 16890 Filtervurderinger

Aerodynamisk diameter (μm) 
for partikler og deres  
sannsynlige avsetningssone

*Effektivitet mot partikler som er mindre enn 0,3 mikron er ikke definert av ISO

“Partikler som er mindre eller  
lik 1 mikron i diameter er små nok  
til å trenge gjennom cellemembranene 
til alveolene og inn i menneskets  
blodstrøm.

”
“Fine partikler i luften, som måler 
mellom 0,25 til 0,5 mikron i diameter,  
er nærmere forbundet med menneskers 
helse, særlig en økt risiko for hjerte  
og karsykdommer.

”
“Mindre partikler  
i kroppen kan skade  
reguleringen av det menneskelige 
nervesystemet.

”

PM1 – Jo mindre, desto farligere!
En rekke studier fokuserer på helseeffektene av PM1partikler:

ISO 16890klassifiseringene er basert  
på hvor partikler blir avsatt i lungene.

På grunn av den helseskadelige virkningen, varigheten og frekvensen må  
vi være mest oppmerksomme på partikler som er mindre enn eller lik 1µm!

Jo lettere og mindre en partikkel er, desto lenger blir den i luften.

Partikler som er mindre enn 1 mikron bidrar bare med noen få % til den totale massen, samtidig som de bidrar til over 90 % av 
antallet.

Hovedforskjellen 
mellom EN779  
og ISO 16890

I henhold til EN779 vurderer 
filtertestprosedyrer bare partikler 
i størrelsen 0,4 μm

I henhold til ISO 16890 vurderer filtertestprosedyrene intervallet fra 10 μm0,3 μm

10 µm 1 µm 0,4 µm2,5 µm 0,3 µm

Trinn 1
Filtereffektiviteten  
måles på 0,3 til  
10 μm av det  
rene filteret  
(ikke preparert).

Trinn 2 
Filteret er preparert 
i en isopropanol-
damp-atmosfære  
for å eliminere  
elektrostatisk lading.

Trinn 3 
Filtereffektiviteten 
måles igjen på 0,3 
til 10 μm – nå på det 
preparerte filteret.

ISO 16890 Test og klassifiseringsprosedyre

Eksempel:

Trinn 4 
Faktisk effektivitet  
per PM-størrelse  
beregnes som  
gjennomsnittet av  
det preparerte og 
upreparerte filteret. 

Viktig:  
For en bestemt 
PM-klassifisering 
må filteret vise en 
effektivitet på minst 
50 % for upreparert 
og preparert filter.

Trinn 5 
Verdier er tildelt til 
ISO-grupper.

grov > 10
ePM10 0,3 ≤ x ≤ 10
ePM2,5 0,3 ≤ x ≤ 2,5
ePM1 0,3 ≤ x ≤ 1

For ISO grovfiltre blir 
innledende tyngde-
kraftoppsamling målt 
ved å fylle filteret med 
syntetisk teststøv. 
Dette trinnet er frivillig 
for filtre klassifisert 
som ePM10, ePM2,5 
eller ePM1.
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Trinn 6 
Rapporterings-
verdien for filteret 
er kombinasjonen 
av den valgte 
ISO-gruppen 
og effektivitets-
verdien målt for 
denne gruppen 
– alltid avrundet 
nedover i trinn  
på 5 %.

Et filter viser følgende gjennomsnittlige effektivitetsverdier: 

Effektivitetsklasse Verdi

ISO ePM10 89 %

ISO ePM2,5 63 %

ISO ePM1 49 %

• Minimumseffektivitet på 50 % oppnådd for ISO ePM10 og ISO 
ePM2,5 – men bare 49 % for ISO ePM1, som ikke er oppfylt.

• Mulige ISOgrupper er derfor ISO ePM2,5 og ISO ePM10

• Hvis for eksempel ISO ePM2,5gruppen er valgt, blir verdien  
på 63 % avrundet til 60 %.

Resultatet er at filteret klassifiseres som: 

Klassifisering

ISO ePM2,5 60 %

Som betyr at dette filteret er i stand til å fange opp 60 %  
av partiklene som er mindre eller lik 2,5 mikron!

18 måneders overgangsperiode

Tilbaketrekking av EN779

Midt i 2018Januar 20172012

EN779: 2012

ISO 16890

ISO 16890 Tidslinje
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måles på 0,3 til  
10 μm av det  
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Trinn 4 
Faktisk effektivitet  
per PM-størrelse  
beregnes som  
gjennomsnittet av  
det preparerte og 
upreparerte filteret. 

Viktig:  
For en bestemt 
PM-klassifisering 
må filteret vise en 
effektivitet på minst 
50 % for upreparert 
og preparert filter.
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Verdier er tildelt til 
ISO-grupper.
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ePM10 0,3 ≤ x ≤ 10
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For ISO grovfiltre blir 
innledende tyngde-
kraftoppsamling målt 
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Trinn 6 
Rapporterings-
verdien for filteret 
er kombinasjonen 
av den valgte 
ISO-gruppen 
og effektivitets-
verdien målt for 
denne gruppen 
– alltid avrundet 
nedover i trinn  
på 5 %.

Et filter viser følgende gjennomsnittlige effektivitetsverdier: 

Effektivitetsklasse Verdi

ISO ePM10 89 %

ISO ePM2,5 63 %

ISO ePM1 49 %

• Minimumseffektivitet på 50 % oppnådd for ISO ePM10 og ISO 
ePM2,5 – men bare 49 % for ISO ePM1, som ikke er oppfylt.

• Mulige ISOgrupper er derfor ISO ePM2,5 og ISO ePM10

• Hvis for eksempel ISO ePM2,5gruppen er valgt, blir verdien  
på 63 % avrundet til 60 %.

Resultatet er at filteret klassifiseres som: 

Klassifisering

ISO ePM2,5 60 %

Som betyr at dette filteret er i stand til å fange opp 60 %  
av partiklene som er mindre eller lik 2,5 mikron!

18 måneders overgangsperiode

Tilbaketrekking av EN779

Midt i 2018Januar 20172012

EN779: 2012

ISO 16890

ISO 16890 Tidslinje



QUICKGUIDE | LUFTFILTER4

Measuring 
Real Life ISO 16890

ISO
grov

ISO
ePM1

ISO
ePM2,5

ISO
ePM10

PM10 – Betegner partikkel
størrelsesfraksjonen i området 
fra 0,3 μm til 10 μm.

PM2,5 – Betegner partikkel
størrelsesfraksjonen i området 
fra 0,3 μm til 2,5 μm.

PM1 – Betegner partikkel
størrelsesfraksjonen i området 
fra 0,3 μm til 1 μm.

ISO grov – filtre tildelt dette 
området fanger opp mindre 
enn 50 % av PM10partiklene.

International Standards Organization utsteder en ny standard for filtertesting og klasifisering

Den presise definisjonen av PM10, PM2,5 og PM1 er temmelig kompleks, og ikke lett å måle. Offentlige myndigheter,  
som USAs EPA eller det tyske føderale miljøbyrået (Umweltbundesamt), bruker i økende grad  den enklere betegnelsen  
av PM10 som partikkelstørrelsesfraksjon som er mindre eller lik 10 μm i sine publikasjoner. Siden dette avviket i forhold  
til den ovennevnte komplekse “offisielle” definisjonen ikke har signifikant innvirkning på partikkelfjerningseffektiviteten  
for filterelementer, bruker ISO 16890dokumentene denne forenklede definisjonen av PM10, PM2,5 og PM1.

Mer enn logisk – ISO 16890 måler virkeligheten! 
Verdens ledende helseorganisasjoner regner fine 
støvfraksjoner med PM10, PM2,5 og PM1 som de 
viktigste og farligste for mennesker. Deres offisielle 
dokumentasjon til offentligheten henviser alltid  
til disse PMnivåene.
Det er mer enn logisk at filtertestmetoder og klassifiseringer følger denne tilnærmingen  
for å demonstrere filtreringsytelse mot de mest skadelige fine støvpartiklene.

PM10

PM2,5

PM1

5–10 μm

3–5 μm

2–3 μm

1–2 μm

0,1*–1 µm

Luftrør

Bronkiene

Bronkiolene

Alveolene

Nese og 
svelg

ISO 16890 Filtervurderinger

Aerodynamisk diameter (μm) 
for partikler og deres  
sannsynlige avsetningssone

*Effektivitet mot partikler som er mindre enn 0,3 mikron er ikke definert av ISO

“Partikler som er mindre eller  
lik 1 mikron i diameter er små nok  
til å trenge gjennom cellemembranene 
til alveolene og inn i menneskets  
blodstrøm.

”
“Fine partikler i luften, som måler 
mellom 0,25 til 0,5 mikron i diameter,  
er nærmere forbundet med menneskers 
helse, særlig en økt risiko for hjerte  
og karsykdommer.

”
“Mindre partikler  
i kroppen kan skade  
reguleringen av det menneskelige 
nervesystemet.

”

PM1 – Jo mindre, desto farligere!
En rekke studier fokuserer på helseeffektene av PM1partikler:

ISO 16890klassifiseringene er basert  
på hvor partikler blir avsatt i lungene.

På grunn av den helseskadelige virkningen, varigheten og frekvensen må  
vi være mest oppmerksomme på partikler som er mindre enn eller lik 1µm!

Jo lettere og mindre en partikkel er, desto lenger blir den i luften.

Partikler som er mindre enn 1 mikron bidrar bare med noen få % til den totale massen, samtidig som de bidrar til over 90 % av 
antallet.

Hovedforskjellen 
mellom EN779  
og ISO 16890

I henhold til EN779 vurderer 
filtertestprosedyrer bare partikler 
i størrelsen 0,4 μm

I henhold til ISO 16890 vurderer filtertestprosedyrene intervallet fra 10 μm0,3 μm

10 µm 1 µm 0,4 µm2,5 µm 0,3 µm

Trinn 1
Filtereffektiviteten  
måles på 0,3 til  
10 μm av det  
rene filteret  
(ikke preparert).

Trinn 2 
Filteret er preparert 
i en isopropanol-
damp-atmosfære  
for å eliminere  
elektrostatisk lading.

Trinn 3 
Filtereffektiviteten 
måles igjen på 0,3 
til 10 μm – nå på det 
preparerte filteret.

ISO 16890 Test og klassifiseringsprosedyre

Eksempel:

Trinn 4 
Faktisk effektivitet  
per PM-størrelse  
beregnes som  
gjennomsnittet av  
det preparerte og 
upreparerte filteret. 
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må filteret vise en 
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innledende tyngde-
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Trinn 6 
Rapporterings-
verdien for filteret 
er kombinasjonen 
av den valgte 
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og effektivitets-
verdien målt for 
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ePM2,5 – men bare 49 % for ISO ePM1, som ikke er oppfylt.
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• Hvis for eksempel ISO ePM2,5gruppen er valgt, blir verdien  
på 63 % avrundet til 60 %.

Resultatet er at filteret klassifiseres som: 
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Som betyr at dette filteret er i stand til å fange opp 60 %  
av partiklene som er mindre eller lik 2,5 mikron!
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Tilbaketrekking av EN779
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Filtergrupper i EN1822:2009

Grupp E:

Grupp H: 

Grupp U: 

EPA (Efficient Particulate Air filter)

HEPA (High Efficiency Particulate Air filter)

ULPA (Ultra Low Penetration Air filter)

EN1822:2009

För att säkerställa högsta möjliga nivåer av luftrenhet måste farmaceutiska processer 
förlita sig på partikelfilter med hög effektivitet som terminalfilter. Dessa luftfilter är 
föremål för klassificering enligt den europeiska standarden EN1822: 2009. 

EN1822:2009 skiljer mellan åtta filterklasser, vilka fördelas över tre filtergrupper; 
EPA, HEPA och ULPA.

Testmöjligheter hos AAF

Alla HEPA- och ULPA-filter som tillverkas av AAF testas i en ISO 7 renrumsmiljö 
i fullständig överensstämmelse med EN1822:2009-standarden. Varje luftfilter testas 
individuellt i en modern EN1822 testrigg före leverans till kunden.

HEPA- och ULPA-filter läckagetestas med hjälp av en 
DEHS-aerosol. Testresultaten dokumenteras i en testrapport 
som levereras med varje enskilt HEPA- eller ULPA-filter. 
Den ger fullständig information om det testade luftfiltret, 
testparametrarna (luftflöde, testmetod och aerosol) och 
testresultaten i enlighet med EN1822:2009. Luftfilteretiketter 
inkluderar identifiering av luftfiltertyp, ett serienummer för 
fullständig spårbarhet, använd teststandard, filterklass enligt 
EN1822:2009 och den nominella luftflödeshastigheten vid 
vilken luftfiltret har klassificerats.

Strikta kvalitetsprocedurer säkerställer att alla HEPA- och 
ULPA-filter som lämnar AAF-fabriken är läckagefria, presterar 
i enlighet med gällande standarder och överensstämmer med 
de individuella kundkraven.

EN1822:2009 fastställer ett förfarande 
för bestämning av filtreringsprestandan 
enligt effektiviteten hos MPPS-partiklar 
(Most Penetrating Particle Size). Det ger 
en standardiserad klassificering av dessa 
luftfilter på grundval av deras integralvärde 
(för EPA) eller deras integralvärde och 
lokalt värde (för HEPA och ULPA).

EN1822-3:2009 reglerar bestämningen 
av effektiviteten hos ett plant ark 
media för ett antal partikelstorlekar vid 
nominell hastighet. Från den genererade 
effektivitets- och partikelstorlekskurvan 
etableras MPPS. MPPS skiljer sig baserat 
på mediatyp och applicerad lufthastighet. 
I EN1822-4:2009 beskrivs den 
individuella provningen av filterelement 
i grupp H och U beträffande läckagefrihet 
vid deras nominella luftflödeshastighet 
(läckor anges som maximal tillåten 
lokal penetration vid MPPS och får 
inte överstiga 5 gånger den totala 
penetrationen ). Filterelement i grupp H 
testas med hjälp av en aerosol-sond eller 
alternativt med en läckagetestmetod 
med visuell oljetråd. Filterelement som 
hör till grupp U läckagetestas med hjälp 
av en MPPS-skanningsmetod med en 
partikelräknarsond. Hur man mäter den 
totala effektiviteten hos ett filterelement 
vid dess nominella luftflödeshastighet, 
med hjälp av MPPS-test-aerosolen, 
definieras i EN1822-5:2009. För luftfilter 
i grupp H och U måste detta göras på 
varje enskilt filterelement.

Integralvärde Lokalt värde

Filterklass Avskiljnings-
grad %

Penetration % Avskiljnings-
grad %

Penetration %

E10 ≥ 85 ≤ 15 – –
E11 ≥ 95 ≤ 5 – –
E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 – –
H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25
H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025
U15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025
U16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025
U17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001

Luftfilterklassificering enligt EN1822:2009

Klassificering av luftfilter

6
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Filter som uppfyller kraven i IEST-RP-CC001 
är lämpliga för användning i renluftsenheter 
och renrum som omfattas av ISO 14644 
och för användning i tilluftssystem och 
förorenade avgassystem som kräver extremt 
hög filtereffektivitet (99,97 % eller högre) 
för submikrometerpartiklar (µm).

IEST-RP-CC001 beskriver 11 nivåer 
av filterprestanda och sex grader av 
filterkonstruktion. Prestandanivå och 
konstruktionsgrad som krävs bör anges. 
Filtereffektivitet som krävs bör också anges 
om inte denna täcks av prestandanivån 
som anges i RP (Tabell 3).

Testmöjligheter hos AAF

Alla HEPA- och ULPA-filter som 
tillverkas av AAF byggs i en ISO 
7 renrumsmiljö och testas i en 
ISO 4 renrumsmiljö i fullständig 
överensstämmelse med IEST-
standarderna. Varje luftfilter testas 
individuellt av välutbildad AAF-
personal i en modern testrigg före 
leverans till kunden.

HEPA- och ULPA-filter läckagetestas 
med hjälp av en utmaningsaerosol. 
Testresultaten dokumenteras i en 
testrapport för varje enskilt HEPA- 
eller ULPA-filter. Denna rapport 
ger fullständig information om det 
testade luftfiltret, testparametrarna 
(luftflöde, testmetod och aerosol) 
och testresultaten i enlighet med 
IEST-RP-CC001, och finns på 
begäran tillgänglig för varje filter. 
Luftfilteretiketter inkluderar identifiering 
av luftfiltertypen, ett serienummer 
för fullständig spårbarhet, använd 
teststandard, filterklass och den 
nominella luftflödeshastigheten vid 
vilken luftfiltret har klassificerats.

Strikta kvalitetsprocedurer säkerställer 
att alla HEPA- och ULPA-filter som 
lämnar AAF-fabriken är läckagefria, 
presterar i enlighet med gällande 
standarder och överensstämmer med 
de individuella kundkraven.

Luftfilterklassificering enligt IEST-RP-CC001

Tabell 3: Rekommenderat test och minsta klassning för filter av typ A till K.

 Filtertyp             Penetrationstest                           Senaste (Skanning) test1   
        
  Metod Aerosol Metod  Aerosol 

 HEPA MIL-STD-282 Termisk DOP Ingen Ingen     99,97 % n/a 
 (typ A)

 HEPA MIL-STD-282 Termisk DOP Ingen Ingen     99,97 % n/a 
 (typ B)    

 HEPA MIL-STD-282 Termisk DOP Fotometer Polydispers     99,99 % 0,010 % 
 (typ C)1    DOP/PAO

 HEPA MIL-STD-282 Termisk DOP Fotometer Polydispers     99,999 % 0,0050 % 
 (typ D)1    DOP/PAO

 HEPA MIL-STD-282 Termisk DOP Ingen Ingen Tvåflödes    99,97 % n/a 
 (typ E)1 

 HEPA IEST-RP-CC007 Öppen  Öppen    99,9995 % vid 0,00250 % 
 (typ F)1         0,1-0,2 eller 

          0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC0072 Öppen  Öppen    99,9999 % vid 0,0010 % 
 (typ G)1         0,1-0,2 eller 
          0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC007 Öppen Ingen Ingen    99,97 % vid n/a 
 (typ H)1          0,1-0,2 eller 

         0,2-0,3 µm 

 HEPA IEST-RP-CC007 Öppen Ingen Öppen    99,97 % vid n/a 
 (typ I)1        0,1-0,2 eller 

        0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC007 Öppen  Polydispers     99,99 % vid 0,010 % 
 (typ J)1    DOP/PAO     0,1-0,2 eller 

           0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC007 Öppen  Polydispers    99,995 % vid 0,0080 % 
 (typ K)1    DOP/PAO     0,1-0,2 eller 
         0,2-0,3 µm

 

1 Endera av de två scan testmetoderna eller en alternativ metod kan användas för filtertyperna C, D, F och 
överenskomna. Angivna läckageuppgifter för dessa filtertyper ges i IEST-RP-CC034. 

2 Filtermedia testat vid mest penetrerande partikelstorlek (MPPS) före filtermontering. Alla filter läckagetestas, 
men kan i vissa fall inte testas för övergripande penetration. MPPS för testning av denna filtertyp bestäms base-
rat på media enligt IEST-RP-CC021.

Angiven 
läckagepe-
netration

Minsta  
effektivi-
tetsklass-

ning
Kommen-

tarer

Tvåflödes-
läcktest

Tvåflödes-
läcktest

Partikelräk-
narfotometer

Partikelräk-
nare

Partikelräk-
nare

Partikelräk-
narfotometer
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Nästa generations 
övervaknings- och 
hanteringsverktyg

•  Den första IoT- (Internet of things) 
patenterade teknikplattformen som 
indikerar effektiviteten i byggnaders 
filtreringssystem genom 
övervakning av partikelhalter

•  Övervakar tryckfallet för att 
fastställa den optimala tidpunkten 
för filterbytet med hänsyn till bäst 
värde och energieffektivitet

•  Batteridrivna sensorer mäter 
partikelkoncentrationen i både 
ofiltrerad luft och inomhusluft, 
och förmedlar värdena till en mobil/
surfplatta/datorapp

•  Sensorerna skickar en varning till 
appen när partikelhalterna ligger 
på en ej tillåten koncentrationsnivå, 
så att problem med inomhusluf-
tens kvalitet snabbt kan åtgärdas

•  Appen kan anpassas med 
användardefinierade varningar

•  Informationsdisplayer visar 
partikelhalterna i både inom- 
och utomhusluften för de boende

•  Appen meddelar omedelbart fast-
ighetsförvaltare att partikelnivåerna 
har en oacceptabel koncentration, 
så att de snabbt kan lösa  
problemen

•  Fungerar på olika plattformar – 
dator, surfplatta eller smarttelefon

Sensor360 - Förstå och planera luftfilters funktion och underhåll 
på ett helt nytt sätt

Dålig kvalitet på inomhusluften är 
en av de fem största miljöriskerna 
för folkhälsan. Sensor360 
hjälper fastighetsskötare att ta 
itu med detta problem genom 
att övervaka inomhusluften i 
byggnader, omedelbart övervaka 
ett filtersystems prestanda samt 
automatiskt registrera tryckfall 
och partikelhalterna PM1, 
PM 2,5 och PM10. 

Produkten ger användaren 
möjlighet att åtgärda potentiella 
problem med kvaliteten på inomhusluften innan detta påverkar de boende negativt. 
De boende får dessutom information om kvaliteten på den luft som de andas in. 
Med Sensor360 kan användaren optimera tidsschemat för förebyggande underhåll 
och undvika senareläggning av underhållsarbeten, vilket sparar både tid och pengar 
och minskar riskerna. Inget annat verktyg på marknaden är lika tydligt och exakt 
i fråga om filterprestanda och kvalitet på inomhusluft.

Kontakta din säljkontakt på AAF för mer information.

Sensor360®
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Optimera dina kostnader för ren luft

Fastighetsägare och fastighetsskötare behöver stöd från en 
tillförlitlig rådgivare som kan genomföra luftfiltreringskontroller 
och diagnoser för att se till att den effektivaste lösningen 
väljs och installeras i deras luftfiltreringssystem. För att kunna 
erbjuda dig professionell vägledning och analys i syfte att 
sänka dina kostnader och minska riskerna, genomför vi först 
en noggrann kontroll av luftfiltren i dina värme-, ventilations- 
och klimatanläggningar. Med hjälp av denna kontroll skapar 
vi oss en bild av det aktuella läget och kan sedan använda 
TCO Diagnostic och Sensor360 för att ta reda på hur vi kan 
optimera dina system.

Vi optimerar vår filtreringsanalys lokalt för att erbjuda dig skräd-
darsydda luftfiltreringslösningar samtidigt som vi minimerar 
dina totala livscykelkostnader. Detta gör vi genom att anta en 
konsultativ och teknisk strategi för att förstå alla dina filtrerings-
behov, tillämpningar och företagsmål, så att vi kan optimera din 
prestanda och sänka dina totala ägandekostnader.

En lång historia av teknisk know-how

AAF International har en lång historia av djupgående, teknisk 
know-how och kan därmed erbjuda sina kunder erfarenhet, 
expertis och tillförlitliga uppgifter. Vårt uppdrag är att hjälpa 
dig att skydda miljön, minska de affärsrelaterade riskerna och 
optimera dina kostnader för ren luft. Vi investerar vår tid och 
expertis för att förbättra din verksamhet och inte bara för att 
sälja en produkt till dig.

AAF International driver Clean Air Innovation & Research Center  
(Clean AIR Center) nära sitt huvudkontor i Louisville, Kentucky i USA.

9
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Omfattande studier visar:

•  88 % av alla fastighetsförvaltare 
säger att uppskjutet underhåll 
är ett problem

•  5 miljoner euro – årlig kostnad 
för uppskjutet underhåll per 
fastighet

•  HVAC - det system som 
påverkas mest av uppskjutet 
underhåll

•  Omkring 50 % av en byggnads 
energiförbrukning går till 
uppvärmning, kylning och 
förflyttning av luft

•  Upp till 37 % mer energi 
förbrukas av AHU:er med 
smutsiga spolar jämfört med 
rena spolar

•  56 % av de kommersiella 
underhållsteamen erkänner faktiskt 
att deras IAQ-underhåll inte 
utförs enligt IAQ-riktlinjerna

•  Anläggningar med dålig kvalitet 
på inomhusluft (IAQ) kan 
förvänta sig ett totalt dagligt 
produktivitetsfall på cirka 
9 % med individuella förluster 
på upp till 33 %

Den höga kostnaden för uppskjutet underhåll

Dagens konkurrensutsatta affärslandskap blir alltmer komplicerat och konkurrens-
utsatt, vilket innebär att alla måste göra ”mer med mindre”. Tyvärr är denna kultur 
förödande för anläggningar i form av uppskjutet underhåll. Genom att reagera på 
problem, i stället för att förhindra dem, kan även de minsta förseningar ge upphov 
till orimliga kostnader på grund av:

• Utrustningsfel 
• Säkerhetsrisker och försäkringsfordringar 
• Fastigheter som förfaller 
• För stor energianvändning

HVAC— Det system som påverkas mest av uppskjutet underhåll

När HVAC-system inte underhålls i tid eller som planerat fungerar de inte som 
de ska, vilket kostar dig tid och pengar. Energikostnaderna är upp till 81 % 
högre för fastigheter med uppskjutet underhåll. 71 % av denna ökning är 
HVAC-relaterad. Med hälften av en fastighets energikostnader hänförliga till 
uppvärmning, kylning och förflyttning av luft är korrekt filterunderhåll viktigt för att 
HVAC-systemen ska kunna fungera effektivt. Korrekt val av luftfilter är avgörande 
för ett systems prestanda och kan förlänga komponenternas livslängd, minska 
energianvändningen och reducera arbetskraftskostnaderna.

Optimering av förebyggande underhållsplaner och total 
ägandekostnad

Filter spelar en viktig roll i att minska ditt uppskjutna underhållsunderlag, så att 
ha ett optimerat program för underhåll och byte av filter är avgörande för en 
anläggnings verksamhet. TCO-diagnostik® är ett analysprogram för HVAC-
filtreringssystem, som bidrar till att reducera uppskjutna underhållsunderlag och 
minska reaktiv tid genom att analysera varje fastighets HVAC-data, optimera 
förebyggande underhållsplaner och förlänga utbytescykler till lägsta möjliga totala 

ägandekostnader. Det här verktyget ger en fullständig 
optimering av ditt filtreringssystem för att fastställa 
det mest effektiva filtervalet baserat på din fastighets 
behov, vilket sparar tid och pengar och samtidigt 
minskar riskerna.

TCO-diagnostik®
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AmerGlas® M57
Lättinstallerad filtermedia tillverkad 
av glasfiber med progressiv densitet, 
tillgänglig som dyna eller rulle 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i central luftbehandling, 
luftkonditionering i ventilationssystem

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779: G2 - G4
• Media: glasfiber
• Tillval: behandling med Paroil
• Temperaturgräns: 80 ˚C 

Dynor och rullar

Roll-O-Mat® 
Rullfiltermedia på kärna med hög 
draghållfasthet för optimal prestanda 
under hela livslängden

Rekommenderad användning:
Används i AAF:s automatiska 
rullfiltreringssystem Roll-O-Matic® som 
förfiltrering under krävande förhållanden 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779: G3
• Media: glasfiber
• Tillhandahålls med: behandling 

med Paroil
• Temperaturgräns: 80 ˚C

AmerTex
Effektiv filtermedia med en optimerad 
blandning av syntetfibrer, tillgänglig som 
dyna eller rulle 

Rekommenderad användning:
Filtrering för skydd av luftkanaler och 
fläktar i färgsprutboxar eller för centrala 
luftbehandlingssystem

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: grov 35 %, 40 %,  

45 %, 50 %
• Filterklass EN779: G2 - M5
• Media: syntetisk
• Tillgänglig som: F- och R-serie
• Temperaturgräns: 100 ˚C

AmerKleen M80
Filtermedia tillverkad av glasfiber 
med progressiv densitet för ökad 
dammhållningskapacitet, tillgänglig 
som dyna eller rulle 

Rekommenderad användning:
Inloppsfiltrering för turbiner, motorer 
och kompressorer

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779: n/a
•  Media: glasfiber
• Tillval: torr version utan 

vidhäftningsbehandling
• Temperaturgräns: 100 ˚C

AmerGlas® PaintStop
Filtermedia av glasfiber i en optimal 
struktur för lång livslängd, säkerställer 
minskade utsläpp och finns som dyna 
eller rulle

Rekommenderad användning:
Filtrering för skydd av luftkanaler, fläktar 
och motorer i lackeringsverkstäder

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN779: n/a
• Media: glasfiber
• Tillgänglig som: Gul och grön 
•  Temperaturgräns:  

80 (Gul) - 120 ˚C (Grön)
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AmerGlas®

Lättviktigt panelfilter tillverkat av  
glasfiber i en intrikat struktur för  
optimal stofthållningsförmåga

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings-, 
luftkonditionerings- och ventilationssys-
tem för regelbunden och krävande 
användning 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN779: G2 - G3
•  Media: glasfiber
•  Tillval: behandling med Viscosine 
•  Tillgänglig som: Standard och 5700
•  Temperaturgräns: 75 ˚C

HV2000
Permanent tvättbart metallfilter med 
pressad tråd i metallram för säker drift 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i krävan-
de luftbehandlings-, luftkonditionerings- 
och ventilationssystem för insamling 
av fett och oljedimma

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: grov 30 %
• Filterklass EN779: G2 - G3
•  Media: pressad ståltråd
•  Tillval: behandling med Viscosine
•  Filterram: galvaniserat eller rostfritt stål
•  Temperaturgräns: 65 (behandlat) 

- 200 ˚C (obehandlat)

MetaNet
Permanent tvättbart metallfilter med 
media av flerskiktad pressad ståltråd 
och hög stofthållningsförmåga 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i krävan-
de luftbehandlings-, luftkonditionerings- 
och ventilationssystem för insamling av 
fett och oljedimma 

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: grov 45 %
• Filterklass EN779: G2 - G3
• Media: galvaniserad ståltråd
• Tillval: behandling med Viscosine
• Filterram: galvaniserat stål
•  Temperaturgräns: 65 (behandlat) 

- 500 ˚C (obehandlat)

Chevronet
Lätt panelfilter tillverkat av syntetiskt 
media i en optimerad komposition 
för enhetlig filtreringsprestanda 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i centrala 
luftbehandlings-, luftkonditionerings- och 
ventilationssystem 

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: grov 65 %
• Filterklass EN779: G4
• Media: syntetisk
• Filterram: galvaniserat stål
• Temperaturgräns: 100 ˚C

PerfectPleat®

Panelfilter med ett självbärande media-
paket, konsekvent veckavstånd och 
utmärkt styvhet och hållbarhet 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings-, 
luftkonditionerings- och ventilationssys-
tem under fuktiga och turbulenta 
förhållanden 

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: grov 70 %
• Filterklass EN779: G4
• Media: syntetisk 
• Filterram: dryckeskartong
•  Tillgänglig som: High Capacity och 

Ultra (bakteriostatisk behandling)
• Temperaturgräns: 65 ˚C

Panelfilter
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Panelfilter

AmAir® 300
Panelfilter med vikt mediapaket tillverkat 
av syntetiskt material med stödjande 
maskgaller för ökad stabilitet 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings-, 
luftkonditionerings- och ventilationssys-
tem under hög relativ luftfuktighet 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: grov 60 %
• Filterklass EN779: G4 
•  Media: syntetisk
•  Filterram: dryckeskartong
•  Även tillgängligt: utförande  

för turbinapplikationer
•  Temperaturgräns: 75 ˚C

AmAir® 500
Panelfilter med vikt mediapaket tillverkat 
av glasfiber med stödjande maskgaller 
för ökad stabilitet

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings-, 
luftkonditionerings- och 
ventilationssystem

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM10
• Filterklass EN779: M5
•  Media: glasfiber
•  Filterram: stansad kartong  

eller metall
•  Temperaturgräns: 75 ˚C
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Påsfilter

DriPak® Base SF
Påsfilter tillverkat av syntetiskt material 
i standarddesign för god filtrering enligt 
gällande standarder 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i centrala 
luftbehandlings-, luftkonditionerings- 
och ventilationssystem 

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: grov 60 %,ePM2,5 och 

ePM10, 
•  Filterklass EN779: G4 - F7
•  Media: syntetisk
•  Tillval: bakteriostatisk behandling
•  Filterram: metall eller plast
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

DriPak® SX
Påsfilter tillverkat av syntetmaterial i ny 
konisk design med minskat tryckfall och 
pålitlig filtreringsförmåga 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i centrala 
luftbehandlings-, luftkonditionerings- 
och ventilationssystem

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM2,5 och ePM10
• Filterklass EN779: M5 - F7
•  Media: syntetisk
•  Tillval: bakteriostatisk behandling
•  Filterram: formsprutad polyuretan, 

galvaniserat stål eller bokträ
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

DriPak® GX
Påsfilter tillverkat av glasfiber i en konisk 
design för mycket lågt tryckfall och hög 
filtreringseffektivitet 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i centrala 
luftbehandlings-, luftkonditionerings- 
och ventilationssystem för renrum

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM1 och ePM 10
• Filterklass EN779: M5 - F9
•  Media: glasfiber
•  Filterram: polystyrenplast eller 

galvaniserat stål
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

DriPak® NX / NX+
Högeffektivt syntetiskt påsfilter i en ny 
konisk AAF-design, med extremt lågt 
tryckfall och lång livslängd 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i centrala 
luftbehandlings-, luftkonditionerings- 
och ventilationssystem för renrum

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM1 
• Filterklass EN779: F9
•  Media: högeffektivt syntetiskt
•  Filterram: formsprutad polyuretan, 

galvaniserat stål eller bokträ
•  Tillval: EPDM (platt packning)
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

DriPak® KX
Påsfilter tillverkat av oladdad syntetisk 
media med självstela egenskaper, hög 
stofthållningsförmåga och lång livslängd
 
Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i fordonsfärgbås, 
sjukvårdsanläggningar, kommersiella 
byggnader och industriella applikationer

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM 0, grov 80%
• Filterklass EN779: M5, M6 
•  Media: syntetisk
•  Filterram: formsprutad polyuretan
•   Temperaturgräns: 70 ˚C
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Påsfilter

DriPak GC
Påsfilter tillverkat av mikroglassmedia 
med självstela egenskaper som tar bort 
både partiklar och gaser
 
Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i fastigheter  
i miljöer med tunga trafikflöden, sjukhus, 
skolor, daghem

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: ePM1
• Filterklass EN779: F7 
•  Media: mikroglas och aktivt kolgranulat
•  Filterram: galvaniserat stål
•   Temperaturgräns: 50 ˚C
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Kompaktfilter

VariCel®
Högeffektivt kompaktfilter med ett 
djupveckat mediapaket, som stöds  
av aluminiumavskiljare i en robust 
konstruktion 

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i centrala lufthante-
ringssystem och industriella tillämpningar 
under krävande förhållanden 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM 1 och ePM 10
• Filterklass EN779: M6 - F8
•  Media: glasfiber
•  Filterram: galvaniserat stål och 

extruderat aluminium
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 (med packning) 

- 150 ˚C (utan packning) 

VariPak
Småveckat filter med ultrafint glasfiber-
mediapaket och lågt tryckfall, finns med 
olika konfigurationsalternativ 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering  
i centrala luftbehandlingssystem, 
förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: ePM1 och ePM 10
• Filterklass EN779: M6 - F9
• Media: glasfiber
•  Filterram: anodiserat extruderat  

aluminium eller MDF
• Tillval: torr tätning eller 

geltätningspackning
• Temperaturgräns: 70 ˚C 

VariCel® II
Småveckat filter med lätt ram och 
lågt tryckfall för enkel installation och 
minskad energiförbrukning 

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i centrala 
lufthanteringssystem under turbulenta 
förhållanden 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM1 och ePM10
• Filterklass EN779: M6 - F8
•  Media: glasfiber
•  Tillval: bakteriostatisk behandling
•  Filterram: MDF eller dryckeskartong
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C 

VariCel® EcoPak
Mycket kompakt filter med likformigt 
mediapaket för hög filtreringseffektivitet 
av fint damm i lätt och helt brännbar ram

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i centrala lufthante-
ringssystem och industriella tillämpningar 
med begränsat utrymme 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM1 och ePM10
• Filterklass EN779: M6 - F9
•  Media: glasfiber
•  Tillval: bakteriostatisk behandling
•  Filterram: HIPS
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

VariCel® M-Pak
Lätt och utrymmesbesparande kompakt-
filter med utökad filtreringsyta i icke-kor-
rosiv och fullt brännbar ram

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala lufthanteringssys-
tem och industriella tillämpningar under 
turbulenta förhållanden 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM1 och ePM10
• Filterklass EN779: M6 - F9
•  Media: glasfiber
•  Tillval: bakteriostatisk behandling
•  Filterram: HIPS
•  Tillval: torr tätningspackning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C
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VariCel® VXLE
Luftfilter med hög kapacitet i en robust 
V-formad konfiguration med lätt och helt 
brännbar plastkonstruktion

Rekommenderad användning:
Utformat för att tillhandahålla utmärkt 
prestanda kombinerat med hög energi-
besparing, antingen i industriella eller 
kommersiella HVAC-installationer 

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: ePM1 
• Filterklass EN779: F7 - F9
• Media: glasfiber
• Filterram: kombination av HIPS 

och ABS
• Tillval: ändlöst polyuretanskum
• Temperaturgräns: 70 ˚C 

VariCel® VXL
Luftfilter med hög kapacitet i en robust 
V-formad konfiguration med lätt och helt 
brännbar plastkonstruktion 

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i centrala lufthante-
ringssystem och krävande industriella 
tillämpningar, förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM1 och ePM10
• Filterklass EN779: M6 - F9
•  Media: glasfiber
•  Filterram: kombination av HIPS 

och ABS
•  Tillval: torr tätningspackning / 

omvänt luftflöde
•  Temperaturgräns: 70 ˚C  
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EPA/HEPA/ULPA-filter

BioCel®
Högeffektivt filter med ett djupveckat 
mediapaket, som stöds av aluminiumav-
skiljare i en robust konstruktion 

Rekommenderad användning:
Slutfiltrering i centrala lufthanteringssys-
tem och industriella tillämpningar 
under turbulenta förhållanden, förfiltrering 
för renrum 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: E10
•  Media: glasfiber
•  Filterram: galvaniserat stål och 

extruderat aluminium
•  Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 (med packning) -  

120 ˚C (utan packning)

BioCel® II
Småveckat filter med lätt ram och lågt 
tryckfall för enkel installation och 
minskad energiförbrukning 

Rekommenderad användning:
Slutfiltrering i centrala lufthanteringssys-
tem och industriella tillämpningar 
under turbulenta förhållanden, förfiltrering 
för renrum

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: E11
•  Media: glasfiber
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium
•  Packning: torr tätning, geltätning 

eller knivkant
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

BioCel® III
Högeffektivt filter i V-formad konfiguration 
med optimerade mediapaket av glasfiber, 
lämpligt för höga luftflöden 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering i luftbe-
handlingssystem med höga luftflöden, 
förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: E11
•  Media: glasfiber
•  Filterram: galvaniserat stål
•  Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

BioCel® M-Pak
Lätt och utrymmesbesparande filter 
med utökad filtreringsyta i icke-korrosiv 
och fullt brännbar ram

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i centrala lufthante-
ringssystem och industriella tillämpningar 
under turbulenta förhållanden, förfiltrering 
för renrum 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: E10
•  Media: glasfiber
•  Filterram: HIPS
•  Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C 

BioCel® VXL
Luftfilter med hög kapacitet i en robust 
V-formad konfiguration med lätt och helt 
brännbar plastkonstruktion 

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering i centrala lufthante-
ringssystem och krävande industriella 
tillämpningar, förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: E10 - E12
• Media: glasfiber
• Filterram: kombination av HIPS 

och ABS
• Packning: torr tätning
• Temperaturgräns: 70 ˚C
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BioPak®

Småveckat filter med ultrafint 
glasfibermediapaket och lågt tryckfall, 
finns i olika ramutföranden 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering eller slutlig filtrering  
i centrala luftbehandlingssystem, 
förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: E11
• Media: glasfiber
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium eller MDF
• Packning: torr tätning
• Temperaturgräns: 70 ˚C

AstroCel® I
Effektivt HEPA-filter med hög kapacitet 
och djupveckat mediapaket, som stöds 
av aluminiumavskiljare 

Rekommenderad användning:
Slutfiltrering i centrala lufthanteringssys-
tem och industriella tillämpningar 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: E12 - H14
• Media: glasfiber
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium, stål eller MDF
• Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 (standardpack-

ning) - 120 (utan packning) - 260 ˚C 
(silikonpackning)

AstroCel® II
Högkvalitativt och utrymmesbesparande 
småveckat filter, testat individuellt för 
garanterad filtreringsprestanda

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för renrum och turbulenta 
eller laminära luftflödessystem 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: H14 - U17
• Media: glasfiber
• Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium
•  Även tillgängligt: TM Hood  

(terminalmodul)
• Packning: torr tätning, geltätning 

eller knivkant
• Temperaturgräns: 70 ˚C

AstroCel® III
Högeffektivt filter i V-formad konfiguration 
med optimerade mediapaket av glasfiber, 
lämpligt för höga luftflöden 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering i centrala luftbehandlings-
system och industriinstallationer, områden 
där farligt material hanteras

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: E12 - H14
•  Media: glasfiber
•  Filterram: stål
•  Packning: torr tätning eller geltätning
•  Temperaturgräns: 70 (standardversion) - 

120 ˚C (kärnkvalitet) 

AstroCel® VXL
Luftfilter med hög kapacitet i en robust 
V-formad konfiguration med lätt och helt 
brännbar plastkonstruktion 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering i centrala lufthanterings-
system och industriella tillämpningar, 
förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: E10 - E12
•  Media: glasfiber
•  Filterram: kombination av HIPS 

och ABS
•  Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C 
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AstroPak® 
Småveckat filter med ultrafint glasfiber-
mediapaket och lågt tryckfall, finns 
i olika ramutföranden 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering i centrala lufthanterings-
system och industriella tillämpningar, 
förfiltrering för renrum 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: H13 - H14
•  Media: glasfiber
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium eller MDF
•  Packning: torr tätning eller geltätning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

MEGAcel® I
Högeffektivt HEPA-filter med ett 
djupveckat mediapaket, som stöds 
av aluminiumavskiljare, och ett mycket 
lågt tryckfall 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering i industriella installationer 
och renrumsmiljöer 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: H13 - H14
•  Media: ePTFE-membran
•  Ram: galvaniserat eller rostfritt stål
•  Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

MEGAcel® II
Högkvalitativt och tåligt småveckat filter 
med hög effektivitet och mycket låg  
tryckfallskaraktäristik 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för renrum med turbulenta 
eller laminära luftflödessystem 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: H14 - U16
•  Media: ePTFE-membran
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium
•  Även tillgängligt: TM Hood  

(terminalmodul)
•  Packning: torr tätning, geltätning 

eller knivkant
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

MEGAcel® 
Energieffektivt småveckat filter med en 
robust aluminiumram, borfritt mediapaket 
och avgasfri separator 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för känsliga 
mikroelektroniska renrum och  
laminära luftflödessystem 

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: U16
•  Media: ePTFE-membran
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium
•  Även tillgängligt: TM Hood  

(terminalmodul)
•  Packning: torr tätning, geltätning 

eller knivkant
•  Temperaturgräns: 70 ˚C

MEGAcel® III
Högeffektivt filter i en V-formad 
konfiguration för hantering av höga 
luftflöden vid ett extremt lågt tryckfall 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering i centrala luftbehandlings-
system och industriinstallationer, 
områden där farligt material hanteras

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN1822: H13 - H14
•  Media: ePTFE-membran
•  Filterram: galvaniserat stål eller ABS 
•  Packning: torr tätning
•  Temperaturgräns: 70 ˚C
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Högtemperaturfilter

AmAir® HT
Silikonfritt högtemperaturpanelfilter med 
vikt glasfibermediapaket, laminerat med 
maskgaller för ökad stabilitet 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering av högtemperaturproces-
ser i bilindustrin  

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: grov 90 %
• Filterklass EN779: G4
•  Media: glasfiber
•  Filterram: aluminium
•  Temperaturgräns: 260 ˚C

VariCel® HT
Silikonfritt högpresterande kompaktfilter 
med ett djupveckat mediapaket i en 
ramkonstruktion av aluminiserat stål 

Rekommenderad användning:
För- eller slutfiltrering för torkugnar 
i bilindustrin 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM 1, ePM 2,5 

och ePM10 
• Filterklass EN779: M6 - F8
•  Media: glasfiber
•  Filterram: aluminiserat stål och extru-

derat aluminium
•  Tillval: glassträngspackning
•  Temperaturgräns: 385 ˚C 

VariCel® II HT
Silikonfritt småveckat filter med 
glasfibermedia i en robust aluminiumram 
och faskontroller på båda sidor 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för torkugnar i bilindustrin

Konfiguration och prestanda:
•  Filterklass EN779: M6, F8
•  Media: glasfiber
•  Filterram: anodiserat extruderat 

aluminium
•  Packning: glassträng
•  Temperaturgräns: 385 ˚C  

(480 ˚C 1h topp)

VariCel® V HT
Silikonfritt luftfilter i en V-formad 
konfiguration med en robust konstruktion 
av aluminiserat stål för hög integritet 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering av återcirkulationssystem 
för torkugnar under turbulenta 
förhållanden inom bilindustrin 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779: M6 - F7
• Media: glasfiber
•  Filterram: aluminiserat stål  

och extruderat aluminium
• Packning: glassträng
• Temperaturgräns: 385 ˚C  

(480 ˚C 1h topp)

VariCel® XL HT
Silikonfritt högtemperaturkompaktfilter 
med ett djupveckat mediapaket 
i en aluminiserad stålramskonstruktion 
och lågt tryckfall 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för torkugnar i bilindustrin

Konfiguration och prestanda:
• ISO 16890: ePM 1 och ePM10
• Filterklass EN779: M6 - F8
• Media: glasfiber
•  Filterram: aluminiserat stål  

och extruderat aluminium
• Tillval: glassträngspackning
• Temperaturgräns: 385 ˚C  

(480 ˚C 1h topp)
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BioCel® HT
Högeffektivt kompaktfilter med ett 
djupveckat mediapaket i en silikonfri 
aluminiserad stålramskonstruktion 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för torkugnar i bilindustrin

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: E10
• Media: glasfiber
•  Filterram: aluminiserat stål och 

extruderat aluminium
• Packning: glassträng
• Temperaturgräns: 260 ˚C  

(480 ˚C 1h topp)

BioCel® V HT
Silikonfritt luftfilter i en V-formad 
konfiguration med en robust konstruktion 
av aluminiserat stål för hög integritet 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering av återcirkulationssystem 
för torkugnar under turbulenta förhållan-
den inom bilindustrin 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: E10
• Media: glasfiber
•  Filterram: aluminiserat stål och 

extruderat aluminium
• Packning: glassträng
• Temperaturgräns: 385 ˚C  

(480 ˚C  1h topp)

AstroCel® I HTD
Silikonfritt högtemperaturfilter med en 
ram av varmdoppat aluminerat stål och 
värmebeständiga aluminiumavskiljare 

Rekommenderad användning:
Slutlig filtrering för kritiska industriella  
produktionsområden under hög tempe-
ratur och dynamiska förhållanden 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN1822: E12
• Media: glasfiber
• Filterram: varmdoppat  

aluminiserat stål
• Packning: glassträng
• Temperaturgräns: 250 ˚C  

(500 ˚C 1h topp)

AstroCel® I HTP
Silikonfritt HEPA-filter med överlägsen 
hållbarhet, hög driftsäkerhet och 
prestanda i enlighet med FDA-/GMP- 
riktlinjerna 

Rekommenderad användning:
Filtrering under hög temperatur för torr 
värmesterilisering och avlägsnande 
av pyrogener inom läkemedelsindustrin 

Konfiguration och prestanda:
•  Avskiljningsgrad: ≥ 99,99 % vid 

0,3 µm, ≥ 99,95 % vid MPPS
• Media: glasfiber
• Filterram: rostfritt stål 
• Packning: glasfiber 
• Temperaturgräns: 350 ˚C 

(400 ˚C 1h topp)
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Gasfilter

VariSorb® XL / VariSorb® XL 
SAAFCity
Helt brännbart kombinationsfilter för  
partikelformig och molekylär filtrering med ett 
brett spektrum av kemiska mediaalternativ

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings-,  
luftkonditionerings- och ventilationssystem 
för avlägsnande av gasformiga föroreningar 

Konfiguration och prestanda:
•  ISO 16890: ePM2,5
• Filterklass EN779: M5 (SAAFCity)
•  Media: syntetiskt med aktivt kol
•  Filterram: kombination av HIPS och ABS
•  Relativ luftfuktighet: 10 - 95 %
•  Temperaturgräns: 55 ˚C

AmAir® / CF
Lätt panelfilter med självbärande 
mediapaket bestående av en kombination 
av syntetisk media och aktivt kol 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings-, 
luftkonditionerings- och ventilationssystem 
för avlägsnande av gasformiga föroreningar 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779/EN1822: n/a
• Media: syntetiskt med aktivt kol
• Filterram: stansad kartong
• Relativ luftfuktighet: 10 - 70 %
• Temperaturgräns: 40 ˚C

SAAF™ Canister
Molekylärt filtreringssystem bestående 
av cylindriska patroner med ett urval 
av olika kemiska media, monterade 
i en galvaniserad ram 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings- 
och ventilationssystem för avlägsnande 
av gasformiga föroreningar 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779/EN1822: n/a
•  Media: aktivt kol, aktivt 

aluminiumoxid, blandningar
•  Patron: HIPS, galvaniserad eller  

rostfritt stål
• Ram: galvaniserad plåt
• Relativ luftfuktighet: 10 - 95 %
• Temperaturgräns: 55 ˚C

SAAF™ Cassette
Patenterat gasfiltreringssystem med flera 
kassetter i en V-formad konstruktion, 
förfyllt med kemiska media 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlings- 
och ventilationssystem för avlägsnande 
av gasformiga föroreningar 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779/EN1822: n/a
•  Media: aktivt kol, aktivt  

aluminiumoxid, blandningar
•  Kassett: HIPS, rostfritt eller  

epoxi-belagt stål
• Relativ luftfuktighet: 10 - 95 %
• Temperaturgräns: 55 ˚C

SAAF™ Media
Högeffektiv filtrering för avlägsnande 
av oönskade gasformiga föroreningar 
medett brett urval av mediaalternativ 
och kombinationer 

Rekommenderad användning:
Förfiltrering i centrala luftbehandlingssys-
tem för avlägsnande av gasformiga 
föroreningar 

Konfiguration och prestanda:
• Filterklass EN779/EN1822: n/a
• Media: aktivt kol
•  Tillval: olika tillsatser för att förbättra 

specifika adsorptionsegenskaper
• Relativ luftfuktighet: 10 - 95 %
• Temperaturgräns: 55 ˚C

25



QUICKGUIDE | LUFTFILTER 23



OSLO (Hovedkontor)
Stanseveien 28
 Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

STAVANGER
Fabrikkveien 29
 Tlf. 51 81 00 30
stavanger@swegon.no

BERGEN
Sandbrekkeveien 96
Tlf.  55 20 68 60
bergen@swegon.no

TRONDHEIM
Fossegrenda 7
 Tlf. 73 95 64 00
trondheim@swegon.no

BODØ
Påls vei 4
Tlf. 75 99 01 10  
bodo@swegon.no

TROMSØ
Stakkevollveien 51
Tlf. 77 66 87 50
tromso@swegon.no

www.swegon.no

Din tekniske totalleverandør  
av ventilasjonsprodukter

20
19

10
31

-q
ui

ck
gu

id
e-

lu
ft

fil
te

r


