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VFA  Actiefkoolstoffilters

5 mm - dense
Maximale afmeting 1900 x 850 mm
Dikte 5,5 (+/- 1) mm
Relatief 
oppervlaktegewicht

1500 +/- 250 g/m2

Adsorber 
oppervlaktegewicht

>75%

Drukval
@0.3 m/s: <20 Pa

@0.73 m/s: <45 Pa
@1.0 m/s: <70 Pa

Brandbaarheid
Rand: K1 klasse

Oppervlak: F1 klasse
Werktemperatuur -40 tot +100 °C

VFA Actiefkoolstoffilters - 5 mm

10 mm - open (1)  10 mm - denser (2) 10 mm dense (3) 10 mm - dense geïmpregneerd* (3)

Maximale afmeting 1800 x 850 mm  1800 x 850 mm 1800 x 850 mm 1800 x 850 mm

Dikte 10 (+/- 1) mm  10 (+/- 1) mm 10 (+/- 1) mm 10 (+/- 1) mm
Relatief 
oppervlaktegewicht

>1100 g/m2  >2200 (+/- 300)g/m2 >2650 (+/- 250)g/m2 >2600 (+/- 300)g/m2

Adsorber 
oppervlaktegewicht

>600 g/m2  >1700 (+/- 300) g/m2  (Absorptie inhoud: >75%)  (Absorptie inhoud: >80%)

Drukval
@0.3 m/s: <2 Pa  @0.35 m/s: <10 Pa @0.35 m/s: <15 Pa @0.1 m/s: <15 Pa
@0.5 m/s: <4 Pa  @0.73 m/s: <30 Pa @0.73 m/s: <40 Pa @0.3 m/s: <25 Pa
@1.0 m/s: <10 Pa  @1.0 m/s: <40 Pa @1.0 m/s: <60 Pa @1.0 m/s: <100 Pa

Brandbaarheid
Rand: K2 klasse  Rand: K1 klasse Rand: K1 klasse Rand: K1 klasse

Oppervlak: F1 
klasse

 Oppervlak: F1 klasse Oppervlak: F1 klasse Oppervlak: F1 klasse

Werktemperatuur -40 to +100 °C  -40 to +100 °C -40 to +100 °C -40 to +100 °C

VFA Actiekoolstoffilters - 10 mm

20 mm - open (1)  20 mm dense (3) 20 mm - dense geïmpregneerd* (3)
Maximale afmeting 2000 x 950 mm  1800 x 850 mm 1800 x 850 mm
Dikte 20 (+/- 1) mm  20 (+/- 1) mm 20 (+/- 1) mm
Relatief 
oppervlaktegewicht

>2500 g/m2  >4600 (+/- 500)g/m2 >5000 (+/- 500)g/m2

Adsorber 
oppervlaktegewicht

>1375 g/m2  >3400 (+/- 500) g/m2 (Adsorber content: >78%)

Drukval
@0.3 m/s: <5 Pa  @0.35 m/s: <10 Pa @0.1 m/s: <10 Pa
@0.5 m/s: <10 Pa  @0.73 m/s: <30 Pa @0.3 m/s: <15 Pa
@1.0 m/s: <25 Pa  @1.0 m/s: <40 Pa @1.0 m/s: <85 Pa

Brandbaarheid
Rand: K2 klasse  Rand: K1 klasse Rand: K1 klasse

Oppervlak: F1 klasse  Oppervlak: F1 klasse Oppervlak: F1 klasse

Werktemperatuur -40 to +100 °C -40 to +100 °C -40 to +100 °C

VFA Actiefkoolstoffilters - 20 mm

VFA Actiefkoolstoffilters bieden zeer hoge efficiënte gasfiltratie, gecombineerd met een lage drukval. De filters verwijderen gasvormige 
luchtverontreiniging en geuren permanent uit de lucht, zelfs als de relatieve luchtvochtigheid hoog is. De VFA Actiefkoolstoffilters zijn 
extreem effectief en functioneel. Niet alleen zijn de filters erg functioneel, het is ook mogelijk om verschillende vormen en diktes te 
bestellen. Hierbij zijn de VFA Actiefkoolstoffilters ook toepasbaar voor gebruik in niet-VFA Solutions producten. 

Vanwege de flexibiliteit en specificaties van de lage weerstand VFA Actiefkoolstoffilters, kunnen ze op grote schaal worden toegepast 
in onder andere: 

• Cleanrooms
• Cabine luchtreiniging in vliegtuigen, auto’s en gespecialiseerde voertuigen
• Integratie in vaste en mobiele ventilatiesystemen en luchtreinigers en bestaande luchtbehandelingskasten
• Geurfiltratie in huishoudelijke producten zoals koelkasten, afzuigkappen en stofzuigers

* Breed spectrum geïmpregneerd
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