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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Νέα, απόλυτα µικροβιοκρατή, φίλτρα αέρος «Emflon PFR»
Οίκου PALL.
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Αγαπητοί συνεργάτες,
Στην προσπάθεια για ανάπτυξη νέων
προϊόντων, µε βελτιωµένες τεχνικές
προδιαγραφές, ικανές να ανταποκρίνονται
στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της
σύγχρονής Βιοµηχανίας Φαρµάκων &
Τροφίµων, ο Οίκος PALL παρουσιάζει
έναν νέο τύπο φίλτρου αέρος, τα φίλτρα
«Emflon PFR»TM .
Tα φίλτρα αυτά απευθύνονται σε
εφαρµογές «απόλυτης µικροβιοκρατούς
διήθησης»
πεπιεσµένων
αερίων
ή
αναπνοής δεξαµενών. Αποτελούν εξέλιξη
της
επιτυχηµένης σειράς φίλτρων
«Emflon TM», που πρωτοπαρουσιάστηκαν
το 1981 και χρησιµοποιήθηκαν ευρέως
στη Βιοµηχανία Φαρµάκων, Τροφίµων,
καθώς και στις εφαρµογές Βιοτεχνολογίας.
Το υλικό κατασκευής της διηθητικής
µεµβράνης είναι υδρόφοβο PTFE, χηµικά
αδρανές, ειδικά σχεδιασµένο για την
απόλυτη
αποµάκρυνση
και
των
µικρότερων
µικροοργανισµών
και
βακτηριδίων.

Τα νέα αυτά φίλτρα «Emflon PFR»TM
καλύπτουν και τις µεγαλύτερες απαιτήσεις
για φίλτρα αέρος προσφέροντας αυξηµένη
µηχανική αντοχή, µεγάλη διάρκεια ζωής
και την ικανότητα να αντέχουν σε
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Μικροβιοκρατή φίλτρα αερίων PALL «Emflon PFR» TM

δυναµική αποστείρωση µε υπέρθερµο
ατµό ως και 142 οC «in situ».
Εξασφαλίζουν επίσης άριστη συµβατότητα
µε τα νέα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα
C.I.P. & S.I.P.
ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Τα φίλτρα «Emflon PFR»TM παρέχουν
αυξηµένη ασφάλεια λειτουργίας και
διάρκεια ζωής ακόµη και σε πολύ ακραίες
συνθήκες συνεχούς λειτουργίας, όπως:
• ∆ιήθηση θερµού πεπιεσµένου αέρα
µέχρι 60 οC.
• Αναπνοή δεξαµενών µέχρι 80 οC µε
συνεχείς δυναµικές αποστειρώσεις µε
υπέρθερµο ατµό (WFI Tank).
Mπορούν επίσης να αντέξουν σε
αυξηµένες διαφορικές πιέσεις λειτουργίας
ως και 1.000 mbar κατά την αποστείρωση
µε υπέρθερµο ατµό 125 οC και προς τις
δύο κατευθύνσεις (∆(p)125 oC = 1 bar)
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε πολύ
µεγάλες παροχές ανά φίλτρο και άριστα
χαρακτηριστικά
αποµάκρυνσης
της
υγρασίας έχουν σαν αποτέλεσµα πολύ
χαµηλό κόστος διήθησης. Απαιτούν έτσι
µικρότερες εγκαταστάσεις και χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας.
Επιπλέον τα φίλτρα αυτά έχουν την
δυνατότητα να ελεγχθούν για την
ακεραιότητα τους σε σειρά («in situ»
Integrity Testing) µε την µέθοδο «Ροής
διάχυσης - F.F» ή µε το «Τεστ διείσδυσης
Νερού - W.I.T.».
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
(Validation).
Τα φίλτρα «Emflon PFR»TM έχουν πλήρη
επιστηµονική
τεκµηρίωση
των
χαρακτηριστικών τους βασισµένη στις πιο
προηγµένες µεθόδους ελέγχου καθώς και
στα πιο ευαίσθητα και ακριβή όργανα
µετρήσεων.
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Το διηθητικό τους υλικό εµφανίζει
απόλυτη συγκράτηση 0.003 µm, σε
διήθηση
αερίων,
ανεξάρτητα
του
ποσοστού υγρασίας τους, ενώ καλύπτει
την ανώτερη προδιαγραφή απόλυτης
συγκράτησης 0.2 µm σε διήθηση υγρών.
Εξασφαλίζουν έτσι 100% αποµάκρυνση
όλων των ζωντανών µικροοργανισµών,
ακόµη και κάτω από ακραίες συνθήκες
λειτουργίας.
Ο συµπυκνωµένος υδρατµός δεν επηρεάζει
την ασφαλή λειτουργία του φίλτρου και
µπορεί να αποµακρυνθεί σαν συµπύκνωµα
από την αποστραγγιστική βαλβίδα στο
κάτω µέρος του φίλτρου. Ακόµα και στην
περίπτωση υγρών µικρής επιφανειακής
τάσης τα οποία µπορεί να διαβρέξουν το
διηθητικό υλικό, το διήθηµα είναι απόλυτα
«στείρο» βασισµένο στις αυστηρές
προδιαγραφές για απόλυτη µικροβιοκρατή
διήθηση 0.2 µm.
Η επιστηµονική τεκµηρίωση των πιο πάνω
χαρακτηριστικών τους µε τίτλο (Validation
Guide for «PALL» «Emflon PFR» TM
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Filter Cartriges ) είναι διαθέσιµη σε κάθε
ενδιαφερόµενο, για ενηµέρωση των
αρχείων των προϊόντων του.

Περίβληµα φίλτρου: «POLYPROPYLENE
Homopolymer», ενισχυµένο εσωτερικά
στην βάση του φίλτρου µε ανοξείδωτο
χάλυβα
316L
για
την
αποφυγή
στρεβλώσεων στις υψηλές θερµοκρασίες.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ:
Σε αέρια: 0.003 µm
Σε υγρά: 0.2 µm
∆ΙΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:
Επιφάνεια διηθητικού υλικού 0.80 m2 ανά
φίλτρο µήκους 10’’ (254 mm).
ΠΑΡΟΧΗ:
Ελάχιστη παροχή : 400 Νm2/ h µε ∆(p)=
100 mbar σε πίεση δικτύου P=2 bar g ανά
φίλτρο µήκους 10’’ (254 mm).
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆(p)40 οC = 5.3 bar
∆(p)80 οC = 4.1 bar
∆(p)125 οC = 1.0 bar
∆(p)142 οC = 0.3 bar

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
∆ιηθητικό υλικό: Ειδικά διαµορφωµένο
υδρόφοβο «PTFE» διπλής στοιβάδας
(double layer)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΤΜΟ
Η διάρκεια ζωής του φίλτρου σε ατµό
142 οC είναι 165 ώρες σε ∆(p)=0.3 bar

Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.
Με φιλικούς χαιρετισµούς,
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ΠΙΕΣΗ

