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KARTA PRODUKTU 

Centrale wentylacyjne AWENTA PRO są seryjnie wyposażane  
w wysokiej jakości filtry powietrza klasy M5 (norma ISO 16890),  
mogące usunąć cząstki o wiel kości od 2,5 do 10 μm (mikronów)  
np.: pyłki i drobny kurz (ludzki włos ma grubość od 40 do 120 μm). 
Dla powietrza czerpanego z zewnątrz można zamontować filtr klasy 
F7, usuwający najmniejsze cząstki od 0,3 do 1 μm, np.: wirusy, dym 
papierosowy, bakterie, grzyby i ich zarodniki. Zabrudzone filtry  
ograniczają transport powie trza, zwiększają opory w instalacji  
i zwiększają zużycie energii elektrycznej. W praktyce oznacza to, 
mniejszą wydajność systemu, ponieważ ilość wymienianego  
powie trza będzie mniejsza od pożądanej, co w konsekwencji  
może negatywnie wpłynąć na samopoczucie. Dlatego ważna  
jest ich regularna wymiana.

Dodatkowe wyposażenie central 

Filtr F7 (ePM1 0,3-1,0 µm)
Klasa filtra: F7, testowany zgodnie z ISO 16890

Ochrona przeciwpożarowa: DIN 53438-3 (F1)

Maksymalna wilgotność względna: 100%

Odporność na temperaturę: maks. 80°C

Materiały filtracyjne: Papier szklany

Rama: karton

Filtr M5 (ePM10 2,5-10 µm)
Klasa filtra: M5, testowany zgodnie z ISO 16890

Ochrona przeciwpożarowa: DIN 53438-3 (F1)

Maksymalna wilgotność względna: 100%

Odporność na temperaturę: maks. 80°C

Materiały filtracyjne: Papier szklany

Rama: karton

Filtr powietrza VM5ZH, VF7ZH, VM5ER415, VF7ER415

Filtr wstępny (prefiltr) VFWZH, VFWER415

W celu wydłużenia żywotności filtrów właściwych klasy M5 lub F7 
stosowanych w centralach wentylacyjnych Zephyr oraz Euros istnieje 
możliwość zamontowania dodatkowego filtra wstępnego. Zadaniem 
filtra wstępnego jest zatrzymanie pyłów oraz cząstek o dużych 
rozmiarach. Dzięki temu do filtra właściwego trafiają jedynie małe 
cząstki, które nie powodują jego szybkiego zużycia. Filtry wstępne 
posiadają konstrukcję kasetową, co ułatwia ich wyjęcie w celu czysz-
czenia lub wymiany.   

Filtr wstępny VFWZH posiada wymienny wkład filtracyjny wykonany 
z włókniny o klasie G2. Wkład filtracyjny montowany jest do stalowej 
ramki przy pomocy elementu dociskowego. 

W przypadku filtra wstępnego VFWER415 materiałem filtracyjnym 
jest siatka nylonowa. Zastosowany materiał umożliwia wielokrotne 
czyszczenie, dzięki czemu nie ma potrzeby jego wymiany.     

Model filtra Przeznaczenie

VM5ZH  ZEPHYR 405 / ZEPHYR 605

VF7ZH  ZEPHYR 405 / ZEPHYR 605

VM5ER415
EUROS 415

VF7ER415

Model filtra Przeznaczenie

VFWZH
ZEPHYR 405

ZEPHYR 605

VFWER415 EUROS 415

KOMPATYBILNOŚĆ FILTRÓW

KOMPATYBILNOŚĆ FILTRÓWDANE TECHNICZNE
Model filtra VFWZH VFWER415

Wymiary zewnętrzne 188x398x5 309x369x23

Wymiary wkładu filtracyjnego  183x393 308x368

Element filtracyjny  Włóknina  Siatka nylonowa

Klasa filtracyjna  G2 (wg. EN 779:2002)  Niesklasyfikowany


