Filtreringsløsninger
med høy renhet
Selvforsynte HEPA-filtreringsenheter

AstroPure 2000 – Selvforsynte resirkulerings- og negativt
trykkenheter for områder der det er behov for ekstra høy
filtreringsytelse.

AstroPure
LUFTRENSINGSSYSTEM

Tekniske data

Produktbeskrivelse
AstroPure er en helt frittstående resirkuleringsenhet for
områder der det er behov for ekstra høy filtreringsytelse mot
enhver form for kontaminanter, inkludert virus.
AstroPure, som også kan brukes som en negativt trykkenhet,
kombinerer toppmoderne HEPA-filtrering og, hvis ønsket, UVbakteriedrepende bestråling (UVGI) for å skape totalt rene
luftløsninger som følger alle relevante retningslinjer, som for
eksempel VDI 6022. Takket være de isolerte
dobbeltveggskonstruksjonene som gjør den svært
stillegående, så er den ideell for innendørs bruk på for
eksempel kontorer, skoler, helsevesenet eller hotellobbyer, for
bare å nevne noen. Når apparatet er skjermet på en riktig måte,
er det også mulig å bruke det utendørs med kanaltilkobling.
AstroPure er tilgjengelig i to ekspansjonstrinn som gir
luftstrømningshastigheter fra 2000 m³/timen. Sammen med
muligheten til å ta forskjellige filterkombinasjoner og variasjon
av valgfrie funksjoner, gir AstroPure herved høyest fleksibilitet
for å oppfylle alle kundespesifikke krav på bruksstedet.

Enheten inneholder en innkapslet, AAF-optimalisert, direkte
drevet, bakoverbøyd EC-vifte/motorkombinasjon med
variabel hastighets- og kontrollalternativer med CE-samsvar.

Plug & Play-design
For å tillate økonomisk og enkel installasjon er AstroPure
designet som en Plug & Play-enhet, og det er derfor ikke
nødvendig med noen endringer hjemme hos deg. Bare installer
de valgte luftfiltrene og kast dem når de ikke lenger er effektive.
Det er like enkelt å vedlikeholde enheten som selve
installasjonen. Skyvbrettdesignen gir enkel tilgang til viften og
vedlikehold av den. Instrumentpanelet er lett tilgjengelig og gir
enkel tilgang til målerne og vedlikehold av dem, frakobling og
hastighetskontroll.

Enhetsmål
Type

AstroPure 2000

Designet luftstrømningshastighet

Dimensjoner (BxLxH)

Luftinntak / utløp *

Enhetsvekt*

m3/timen

mm

m

Kg

2000

770x720x1628*

OD250 / 300x200

150*

* avhengig av utførelse

Filterkonfigurasjon

AstroPure 2000

Forfilter
dimensjoner

Nominell
strømningshastighet

HEPA-filter dimensjoner

Nominell
strømningshastighet

mm

m3/timen

mm

m3/timen

592x592x45

3400

610x610x292

3400

UV-C lampe
Detaljer

450xOD26mm G13

Strømforbruk og ytelsesdetaljer

Funksjoner og fordeler

Type

• Egnet for bruk på rommet eller på en skjermet utendørs installasjon
• Kombinerer HEPA-filtre og valgfri UV-bakteriedrepende bestråling (UVGI)
• Designet med intern vifte med variabel hastighet (elektronisk kommutert) og
filterkombinasjoner for å oppfylle spesifikke applikasjonskrav
• Isolert dobbelveggskonstruksjon gir en svært stille drift
• Enkel installasjon, drift og vedlikehold i et helt selvstendig system
• Skyvbrettdesignen gir enkel tilgang og service av filtre
• CE-samsvar, VDI 6022 guidet design

AstroPure 2000

Vifte

SPL / dB

UV-bestrålingsenhet /
W

0,5 KW 1PH 230V 50 / 60Hz

35-52

25

Applikasjoner

Skoler og
Universiteter

2

Næringsbygg

Helsevesenet

Serveringsbransjen

Butikker og
Kjøpesentre
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Svært tilpasningsdyktig
TILGJENGELIG SOM RESIRKULERINGS- ELLER NEGATIV TRYKKENHET
Alternativer for tilførsel av ren luft

Standardkonfigurasjoner

AstroPure brukes til å trekke ut den forurensede luften i et
rom - den forurensede luften passerer gjennom HEPA-filteret
før den slippes ut i omgivelsene.
Det negative trykket i et rom forhindrer spredning av virus til
andre rom, områder og miljø.
Det anbefales på det sterkeste å forbedre IAQ ved å sirkulere
inneluften og gi beboerne bedre helse og komfort.

E

B
DD

A

Vifte / motorenhet

B

HEPA-filter

C

Forfilter

D

Kontrollpanel som gir indikasjon for filterbytte,
hastighetskontroll og av/på-bryter

E

Luftutløpsgrille

F

UV-lampe

G

4-hjuls fundament

Konstruksjon

Isolert dobbeltveggskonstruksjon

Strømforsyning

Enfaset 200-277 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Anbefalt operativ luftstrøm

2000 m³/timen

Viftetype

Elektronisk kommuterte sentrifugalvifte, bakoverbøyd, enkeltinntak

Forfilter

RedPleat, ISO coarse 70 %, pappramme (ISO16890)

Hovedfilter

MEGAcel I H14 HEPA membranfilter, metallramme (EN 1822)
AstroCel III H14 HEPA-filter, metallramme (EN1822)

Luftinntak

Innløpsgitter eller innløpskanal

Luftutløp

Utløpsgitter eller utløpskanal (sirkulær/rektangulær)

Utplassering

4x hjul for enkel manøvrerbarhet

Tillatte driftsforhold

0 – 50 ° C, H0 tørt miljø, omgivende luft ≤ 95 % rH

Merknad: Definitiv anbefaling om forfilter og hovedfilter må gjøres fra sak til sak
avhengig av lokale omstendigheter.

D

D

A
C

C

Alternativer for enhetskontroll
På forsiden er AstroPure som
standard utstyrt med kontrollamper
for å indikere nødvendige endringer
av forfilteret eller hovedfilteret
(HEPA-filteret). Slå enheten på og av,
samt hastighetskontroll, gjøres via
integrerte knapper. Som et alternativ,
kan AstroPure leveres med en helt
digital LCD-skjerm, som deretter
erstatter indikatorlampene og
kontrollknappene.
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A

Vifte/motor kombinasjon
AstroPure inneholder en høy ytelses,
innkapslet, direkte drevet, bakoverbøyd
vifte/motor kombinasjon. Den
spesialiserte elektroniske
kommuteringsmotordesignen tillater
variabel hastighetskontroll via
potensiometer. Hele delen er montert
på et glidebrett som gir enkel tilgang til
service på viften.

E

I sin standardkonfigurasjon er
AstroPure utstyrt med et RedPleat ISO
coarse 70 % forfilter. Som tilleggsutstyr
kan enheten også utstyres med
RedPleat Carb, et ISO coarse 65 %
forfilter inkludert aktivt karbonmedium
som i tillegg kan kontrollere ubehagelig
lukt i rommet.

Standardkonfigurasjoner
AstroPure leveres med galvanisert
stålfinish. Alternativt er enheten
også tilgjengelig med pulverlakkert
overflate (hvilken som helst RAL)
for jevn integrering i ethvert
rommiljø.

D

Forfilteralternativer

B

Enkel filterinstallasjon
og vedlikehold
Den unike utformingen av
klemmesystemet er utformet for å ta
imot forskjellige AAF for- og hovedfiltre,
og sørger herved for enkle installasjoner
og filtervedlikehold og kassering av filter
når filteret ikke lenger er effektivt.
Komplett service utføres fra baksiden.

Lufttilførselalternativer

Når AstroPure brukes som en
resirkuleringsenhet, frigjør AstroPure
den rensede luften via en perforert
utløpsgrill på oversiden av enheten inn
i rommet. Eventuelt kan luftutløpet
utformes slik at AstroPure-enheten
kan kobles til ventilasjonskanaler.

F

Valgfri UV-lampe
Intelligent konstruert for å drepe
patogener samtidig som den
opprettholder høyere filtreringsytelse.
Den valgfrie tilgjengelige fluorescerende
UV-C-bestrålingsenheten utstråler
255 nm bakteriedrepende bølgelengde
som forhindrer Ozon-produksjonen som
er ansvarlig for raskere nedbrytning av
filtre, samtidig som det opprettholder
det riktige området for å drepe bakterier
og virus. Installasjon av UV-lampe vil gi
bredere bakteriedrepende dekning uten
å påvirke filtreringseffektiviteten.
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Filteranbefalinger

Effektiv kontroll av aerosoler*

LEVERER 2-TRINNS FILTRERING MED HØY EFFEKTIVITET

AAF-FILTRE VISER SEG Å VÆRE EFFEKTIVE FOR
Å REDUSERE LUFTBÅRNE VIRUSBÆRERE

Forfiltre
Standardinstallasjonen inkluderer et ISO-grovt 70 % forfilter som gir lavest mulig totale eierkostnader med lavere
motstand, lengre filterlevetid og beskyttelse av det installerte HEPA-filteret.

RedPleat
•
•
•
•

ISO 16890: ISO coarse 70 %
Lavt trykkfall
Høy støvkapasitet (DHC)
Tilgjengelig med antimikrobielt behandlede medier (RedPleat ULTRA)

RedPleat Carb
•
•
•
•

ISO 16890: ISO coarse 65 %
Lavt trykkfall
Høy støvkapasitet (DHC)
Fjerner støtende lukt effektivt

I følge den siste vitenskapelige rapporten fra Verdens
helseorganisasjon om overføring av SARS-CoV-2, er det
overveldende bevis for at aerosoler spiller en viktig, om ikke
avgjørende rolle i spredningen av SARS-CoV-2-viruset.
Generelt, bortsett fra den allestedsnærværende diskusjonen
om SARS-CoV-2-viruset, er luftfiltre den mest populære
metoden for effektiv fjerning av virus på grunn av deres evne
til å kontrollere aerosolnivåer i luften. Dette har blitt forsket på
i mange år og har blitt bevist av mange studier.
Konklusjonen: Kontroll eller inneslutning av aerosoler
ved effektiv filtrering er synonymt med inneslutning av
virusbelastningen i luften, noe som følgelig fører til
redusert risiko for COVID19-infeksjoner.

Hovedfiltre
HEPA-filteret har eFRM-filtreringsmedier som kombinerer ultrahøy effektivitet og partikkelbelastning for å fjerne 99,99 % av
støv, pollen, mugg, bakterier, virus og enhver luftbåren partikkel med en størrelse på 0,3 mikrometer eller større.

Denne brosjyren er ment å bidra til en bedre forståelse av
aerosoler og deres egenskaper, samt gi forklaringer som
viser at riktig filtervalg er avgjørende for å redusere risikoen for
infeksjon på grunn av virusbelastet luft.
Kjennetegn ved aerosoler

MEGAcel I eFRM

AstroCel III

• H14 filtreringseffektivitet i henhold til EN 1822
• eFRM-medier kombinerer ultrahøy
effektivitet med lavest mulig trykkfall
• Svært motstandsdyktig mot etsende miljø
(syrer, baser og organiske stoffer)
• Ingen utslipp av borgass
• Kompatibel med Discrete Particle Counter
(DPC) testmetoder

• H14 filtreringseffektivitet i henhold til EN 1822
• V-formet filterkonfigurasjon, kombinert
med mikroglassmedier, gir høyere
strømning og lavest mulig trykkfall i forhold
til HEPA-filtre i tradisjonell eske
• Bruker mikroglassmedier med høy ytelse
for å gi partikkelfjerning med høy effektivitet
• Kompatibel med Discrete Particle Counter
(DPC) og fotometriske testmetoder slik
tilgang og instrumentering tillater det

R

Merknad: Definitiv anbefaling om forfilter og hovedfilter må gjøres fra sak
til sak avhengig av lokale omstendigheter.

R

Generelt er en aerosol definert som et suspensjonssystem av
faste eller flytende partikler i en gass. En aerosol inkluderer
både partiklene og den suspenderende gassen, som vanligvis
er luft. Aerosoler klassifiseres vanligvis i henhold til deres
fysiske form og hvordan de ble generert. Ange, dis, røyk,
smog, diesel sot eller tåke er typiske eksempler.
Diameteren på aerosolpartikler er i størrelsesorden mellom
0,01 µm og 10 μm. Partikkelstørrelse bestemmes ofte av
prosessen som genererte partikkelen. For eksempel starter
forbrenningspartikler vanligvis i størrelsesområdet 0,01-0,05
um, men vil sannsynligvis kombinere seg med hverandre for
å danne større partikler. Individuelle aerosolpartikler er derfor
ikke synlige for det blotte øye. En mengde aerosolpartikler i
luft er bare synlig, avhengig av partikkelstørrelse, fra
konsentrasjoner på 10.000 til 100.000 partikler per
kubikkcentimeter. Alle ansamlinger av aerosoler i luften som
sopp, bakterier, pollen eller virus fester seg til kalles
bioaerosoler.

Aerosoler, som et virus som SARS-CoV-2-virus er
bundet til, må derfor med rette kalles bioaerosoler.
Forbindelsen mellom aerosoler og virus
Hvordan koronavirus spres nøyaktig - enten det er primært
via en dråpeinfeksjon eller heller via aerosoler i luften vi puster
inn, er for tiden intensivt forsket på. Når en koronapasient
hoster, snakker eller nyser, opprettes det dråper og aerosoler
av forskjellige størrelser, som deretter trenger inn i romluften.
Alle disse dråpene og aerosolene i forskjellige størrelser
potensielt inneholder virus, fordi virus har en tendens til å
feste seg til større partikler.
Figur 1: Størrelse-sammenligning av faste og gassformige
stoffer i den omgivende luften
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*Kontakt AAF for å få en fullstendig publikasjon om hvordan du kan redusere luftbåren viral transport i
bygningen din.
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AAF internasjonale anleggssteder
-

AAF, verdens største produsent av luftfiltreringsløsninger, driver produksjons-, lager- og distribusjonsanlegg i 22 land på fire kontinenter. Med
sitt globale hovedkvarter i Louisville, Kentucky, er
AAF forpliktet til å beskytte mennesker, prosesser
og systemer gjennom utvikling og produksjon
av luftfiltre av høyeste kvalitet, filtreringsutstyr og
tilhørende hus og maskinvare tilgjengelig i dag.

Kontakt din lokale AAF-representant
for en komplett liste over AAF Air
Filtration-produktløsninger.
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+47 22 90 59 00

AAF International
Europeisk hovedkvarter
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim
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