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Sektörden

İlaç, sağlık tesisleri ve elektronik sanayi gibi kritik temi-

zoda prosesleri gerektiren uygulamalarda yüksek standart-

lar ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kalitede

hava filtrasyonu performansını sağlamak ilk koşuldur.

Hükümetlerin çıkardığı yeni yönetmeliklerin yön-

lendirdiği birçok şeyin yanı sıra, birçok endüstri

sürdürülebilirliğe giderek artan odaklanma ihtiyacı ile

karşılaşmakta aynı zamanda da olumsuz çevresel etkileri-

ni azaltabilmek için yeni ve akıllıca üretilmiş hava fil-

trasyonu çözümleri talep etmektedir. Bu iki zorunluluğa

da cevap verebilmek için AAF’nin araştırma geliştirme

gruplarında çalışan mühendisler HELIOR membran filtre

kağıdı teknolojisini geliştirmişlerdir.

HELIOR AAF’nin kendi tesislerinde ürettiği, alışılmış

mikrocam lifi HEPA filtre kağıdından %40’dan %50

oranında daha düşük başlangıç basınç düşümü sağlayan

yüksek verimli membran filtre kağıdıdır. Filtrenin yarat-

tığı ciddi orandaki düşük işletme basıncı sayesinde fan

motorunun kW gücü ihtiyacının azalması sonucu enerji

sarfiyatı da düşük olacaktır. Filtre kağıdı asidik, bazik ve

organik maddelerden etkilenmemekte ve yüksek bir

kimyasal dayanım göstermektedir, bu da filtre değişim

riskinin azalmasına neden olmaktadır.

Filtre kağıdının bozulmasını engelleyen suya dayanıklılık

özelliği, aynı zamanda inert gaz salımı (off-gassing) yap-

masını da önler. AAF HELIOR membran filtre kağıdı

mikrocam lifli HEPA filtre kağıdından sekiz kat daha fazla

bir kopma direncine sahiptir. Bu da hasarlardan etkilenme

oranını düşürmekte, üretim ve montaj sırasında tamirat

gerekliliğini azaltmakta ve aynı zamanda filtre kullanım

ömrünü arttırmaktadır. 

Mikrocam lifi HEPA filtre kağıdına oranla daha ince

liflere ve daha uyumlu bir bileşime sahip olmasından

dolayı HELIOR membran filtre kağıdının kullnımı çok

daha avantajlı olmaktadır. Buna ilaveten, mikrocam lifli

kağıttan imal edilmiş HEPA filtrelerde pili uçlarındaki

cam lifler katlanma dolayısıyla kırılma riski taşımasına

karşın aynı şekilde katlanmış HELIOR membran filtre

kağıdı zarar görmemektedir.

AAF, HELIOR membran filtre kağıdının hammaddesin-

den başlayıp bitmiş filtreye kadar filtrenin tamamını

üreten dünyadaki tek filtre imalatçısıdır. Filtre kağıdı ile

filtrenin üretimi ve performans testleri AAF’nin kendi

tesislerindeki ISO 7 standardındaki temizoda ortamında

yapılmaktadır. Böylece bütün kritik parametrelerin yerine

getirildiği ve üretim sırasında filtrenin kirlenme

olasılığının ortadan kaldırıldığı garanti edilebilmektedir. 

Önemli oranda enerji tasarrufu 

HELIOR membran filtre kağıdının %40 ila %50 düşük

direnç yaratmasından dolayı, kullanıcı alışılagelmiş

mikrocam lifi HEPA filtre kağıdına oranla %50’ye yakın

enerji tasarrufu yapabilecektir. Bununla da yalnız daha

düşük CO2 salımı ile sürdürülebilir çevre performansına

katkıda bulunmakla kalmayacak aynı zamanda mai-

lyetlerde ciddi bir düşüş sağlayacaktır.

Sürdürülebilir Hava Filtrasyonunda

Yeni Bir Aşama 

• Sağlık birimleri, ilaç ve elektronik sanayi gibi çok yüksek temizlik sınıfı gereken alan-

lardaki uygulamalarda son teknoloji filtrasyon performansı,

• AAF’nin kendi tesislerinde üretilen HELIOR membran filtre kağıdıyla yapılmış olma

özelliği, % 40-50 daha düşük enerji tüketimi ve üstün sağlamlık,

• Optimum kalite kontrolünün sağlanması, ISO 7 Sınıfı Temizoda ortamında filtre

kağıdının üretimi, filtrenin üretimi, test ve ambalajlama, 

• EN 1822 : 2009 Standardına uygun olarak H13 ve H14 sınıfında MEGAcel I ve H14,

U15 ve U16 sınıfında MEGAcel II.
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