
TÄYDELLINEN SARJA PROSAFE -SUODATTIMIA
Tarjoamme täydellisen valikoiman 
ProSafe -suodattimia, jotka on suun-
niteltu täyttämään elintarvike- ja 
lääketeollisuuden tiukat vaatimukset 
koskien tuoteturvallisuutta, jäljitettä-
vyyttä ja valvontaa.

SAMAT EDUT KAIKISSA PROSAFE 
-SUODATTIMISSA:

• Erityisesti suunniteltu lähtökohtana  
tuoteturvallisuus (elintarvike- ja  
lääketeollisuuden sovellukset)

• Kaikki HEPA -luokan ProSafe 
-suodattimet on vuototestattu tehtaalla

• Kaikki käytettävät raaka-aineet ovat 
huippulaadukkaita. Ne ovat kehitetty ja 
testattu erittäin tarkkojen vaatimusten 
mukaisesti

• Soveltuu kontaktiin elintarvikkeiden 
kanssa EC 1935:2004 mukaisesti

• Mikrobiologisesti inertti suodatin 
standardin ISO 846 mukaisesti

• Soveltuu VDI6022 mukaiseen 
hygieeniseen ilmanvaihtoon. Tukeva, 
kestää kosteutta ja korroosiota

• Testeillä todettu resistentiksi 
kemikaaleille joita käytetään 
puhdastilojen ja prosessien 
puhdistukseen ja dekontaminointiin

• Ei sisällä haitallisia kemiallisia aineita 
kuten: halogeeni, formaldehydi, 
bisfenoli-A tai ftalaatti

HI-FLO PROSAFE
Tätä hyvän erotusasteen omaavaa pussi-
suodatinta käytetään ilmanvaihtokoneissa 
ja puhdastilojen esisuodattimina.  Opti-
moitu pussien muotoilu takaa energiate-
hokkaan ilmanjakaantumisen.

OPAKFIL PROSAFE 
Valmistettu erityisesti täyttämään 
tiukimmatkin laatuvaatimukset, jotka 
puhdastilojen esisuodattimille asetetaan.

HI-CAP PROSAFE
Suunniteltu esisuodattimeksi suurimpien 
hiukkasten suodattamiseen. Suodattimis-
sa on jäykät itsekantavat taskut.

ABSOLUTE V PROSAFE
Absolute on erittäin luotettava kompakti 
HEPA-suodatin. Nyt se täyttää myös Pro-
Safe -suodattimille asetetut vaatimukset 
ja sitä voidaan käyttää elintarvike- ja lää-
keteollisuuden vaativissa olosuhteissa.

MEGALAM
Alkuperäiset Megalam MD/MX/MG ilman-
suodattimet geeli- tai PU-tiivisteillä ovat 
huippulaatuisia tuotteita jotka tarjoavat 
parhaan mahdollisen suojauksen asteen. 
Megalam on turvana Teidän herkkien pro-
sessien ja haitallisten hiukkasten välissä.
  
Tätä paneelisuodatinta käytetään tyypilli-
sesti pääätelaitteissa, puhdastilakatoissa 
ja laminaarikaapeissa. Sen komponentit 
ovat luoneet perustan koko Camfilin Pro-
Safe suodatinsarjan kehittämiselle. Näitä 
on käytetty myös koko Camfilin suodatin-
valikoiman korkealaatuisen standardoin-
nin perustana. 
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PROSAFE

Jotkin prosessit ovat herkempiä kuin 
toiset. Jos työskentelet elintarvike- 
tai lääketeollisuudessa, tiedät kuinka 
tiukkoja vaatimukset ilmanpuhtaudes-
ta ovat.

Ilmansuodattimia valittaessa tuleekin 
olla erittäin tarkka; ei riitä että suodat-
timet suojaavat tuotteitasi ei toivotuil-
ta hiukkasilta, niiden tulee olla myös 

valmistettu materiaaleista jotka eivät 
kontaminoi herkkiä prosesseja.

Kun näet suodattimessa ProSafe sym-
bolin, voit olla varma että kyseinen 
ilmansuodatin on sertifioitu käytettä-
väksi herkimmissäkin prosesseissa 
joissa on tiukimmat vaatimukset kos-
kien tuoteturvallisuutta, jäljitettävyyt-
tä ja valvontaa.

“ILMA ON KRIITTINEN AINESOSA 
ELINTARVIKE- JA LÄÄKETEOLLI-
SUUDESSA” 
(Asiakkaiden kertomaa)

Camfil on testannut suodattimien 
kestävyyden tavallisimmille dekonta-
minointiaineille, ProSafe -sarjan suo-
dattimilla saat varmuuden etteivät ne 
vahingoitu näitä aineita käytettäessä.

Me Camfil:lla olemme toimittaneet 
suodatusjärjestelmiä jo yli 50 vuotta. 
Tutkimukselle, kehitykselle ja laadulle 
asettamamme suuret vaatimukset tar-
koittavat että Te voitte tuntea olonne 
turvalliseksi.

Tiedämme kaiken vaatimuksista jotka 
puhtaalle ilmalle on asetettu elintarvi-
ke- ja lääketeollisuudessa. Tästä joh-
tuen tarjoammekin täydellisen sarjan 
ProSafe suodattimia - erityisesti Tei-
dän tarpeisiinne suunniteltuna.

Lue lisää ProSafe suodattimista
www.camfil.com/prosafe.

            

PROSAFE –  ILMANSUODATIN JOKA SUOJAA KAIKKEA 
JUUSTOSTA VERENPAINELÄÄKKEISIIN

ME TIEDÄMME MITÄ VAADITAAN

ProSafe-sarjan ilman-
suodattimet eivät sisällä 
Bisfenoli A:ta, Ftalaatteja 
tai Formaldehydiä

Täyttää standardin 
EC1935:2004

Kestää 
dekontaminointi- 
ja puhdistusaineita

Täyttää standardin 
VDI6022 (Saksalainen 
hygieniastandardi)

Täyttää standardin 
ISO 846


