MINIPLEAT
Panelfilter

Ulma Minipleat har en mycket kompakt design och är tillverkat av ett
högkvalitativt filtermedia. Filtret har
smältlim som separatorer vilket gör
konstruktionen mycket stabil.

Lämplig för grova och medelstora partiklar			
ULMA Minipleat är lämpligt att använda i kompakta opch
toppanslutna aggregat.
						
ULMA Minipleat har ett mycket lågt begynnelsetryckfall
och en hög stofthållningsförmåga. Filtret levereras i antingen fukttålig pappram eller i en plastram.

Dimensioner
Ulma Minipleat levereras i pappram som standard i tjocklekar 25, 48, 96 och 131 mm. I plastram är standard tjocklekar 48 och 96 mm.					
Leverans
Filtren levereras packade efter kundens önskemål.
Tydlig märkning underlättar hanteringen för användaren. Filtren kan levereras i kartong eller plastpåse.
Alla filter levereras med tätningslist. Andningsskydd
och plastpåse för det förbrukade filtret levereras på
begäran.
Montering och installation
•
•
•
•
•

Montera filtret med vecken stående.
Se till att filtret är tätt mot infästningen.
Om flera filter sitter sida vid sida använd
tätningslist.
Använd andningsskydd vid hantering av smutsiga
filter, lägst klass FFP-2.
Ta hand om det förbrukade filtret så att innehållet
inte sprids.

Ultramare AB är Sveriges äldsta filterföretag. Vi marknadsför alla förekommande luftfilter för partikel och gasrening.

ULMA MINIPLEAT
Panelfilter

Användningsområde: Toppanslutna aggregat, villaaggregat
					
Filtertyp: Panelfilter
Ram: Plast- eller pappram, 48, 96 eller 131 mm (gäller
endast pappram)
Filtermedia: Syntet
Filterklass: ISOePM1 55% - ISOePM10 55%
Förbränning: Filtret är förbränningsbart i sin helhet
och ger en mycket hög energiåtervinning.
Maximalt luftflöde: 1,25 x nominellt flöde
Maximal Drifttemperatur: 70°C
Fuktbeständighet: Upp till 100% relativ luftfuktighet.

Höjd

Bredd

up

Dj

		
Typ

Dimension
BreddxHöjd
xDjup

Filterklass

MP-5-24x24x2

592x592x48

MP-5-24x24x4

592x592x96

MP-7-24x24x2
MP-7-24x24x4

Filteryta m2

Initialt tryckfall
Pa

ISOePM10 55%

5,30

45 - 0,556 m3/s

ISOePM10 55%

10,60

59 - 0,944 m3/s

592x592x48

ISOePM1 55%

5,30

95 - 0,556 m3/s

592x592x96

ISOePM1 55%

10,60

185 - 0,944 m3/s
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