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Wervelroosters voorzien van HEPA fi lter
Bloemvormig of strakke lamellen, hooginducerend

 Toevoer

TYPE
VF.87.4-HEP14

Ø
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0

     565

VFT87U4-0600-HEP14

Montage:
- De plenumbox is voorzien van ophangogen ten  
 behoeve van afhanging aan het bouwkundig  
 plafond.
- Het rooster wordt met 1 schroef in het midden  
 bevestigd aan de plenumbox of is middels 4  
 hoekpunten geschroefd in het geval van de   
 uitneembare variant.

Gangbare typen

-  VFB87O4-0600-HEP14 wervelrooster bloemvormig,  
 uitneembaar, inclusief fi lterframe, lektest aansluiting,  
 meetnippel t.b.v. drukverschilmeting en HEPA fi lter  
 rendement H14, geschikt voor luchthoeveelheden  
 300 – 450 m3/h.
-  VFT87O4-0600-HEP14 wervelrooster strakke  
 lamellen, inleg, inclusief fi lterframe, lektest   
 aansluiting, meetnippel t.b.v. drukverschilmeting  
 en HEPA fi lter rendement H14, geschikt voor  
 luchthoeveelheden 300 – 450 m3/h.
-  VFT87U4-0600-HEP14 wervelrooster strakke  
 lamellen, uitneembaar, inclusief fi lterframe, lektest  
 aansluiting, meetnippel t.b.v. drukverschilmeting 
 en HEPA fi lter rendement H14, geschikt voor  
 luchthoeveelheden 300 – 450 m3/h.

HEPA fi lter

- Absoluut (HEPA) fi lters zijn vervaardigd uit glasvezel  
 met thermoplastische afstandhouders in een  
 geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium behuizing.  
 Het fi ltermedium is aan de voor- en achterzijde  
 beschermd door middel van gelakt gaas. De  
 aluminium behuizing is voorzien van een pakking 
 (op speciaal verzoek is een gelpakking in een  
 U-profi el beschikbaar) ten behoeve van het luchtdicht  
 afdichten van het fi lter in de plenumbox. 

- Nominale luchthoeveelheden:
 De nominale luchthoeveelheid van het rooster type  
 VF.87.4-HEP14 is 450 m3/h.

Bedrijfscondities:
- Maximale temperatuur: 70 °C.
- Maximale relatieve vochtigheid: 100%.

Toepassing

- Het wervelrooster type VF.87.4-....-HEP14 is een  
 hooginducerend plafondrooster, voorzien van HEPA  
 fi lter, bijzonder geschikt voor het toevoeren van  
 gekoelde of verwarmde lucht met een groot   
 temperatuurverschil ten opzichte van de gemiddelde 
 ruimtetemperatuur. 

 Het rooster is uitermate geschikt voor eindfi ltratie  
 voor bijvoorbeeld cleanrooms, laboratoria en OK  
 ruimten met turbulente luchtstromingen ten behoeve  
 van elektrotechnische-, nucleaire-, voedsel- of
 pharmaceutische-industrie. 

 Het rooster kan worden gemonteerd als opbouw-  
 rooster of eventueel als inlegrooster op T-profi elen  
 voor systeemplafonds. Tevens is er een uitneembare  
 variant beschikbaar.

Technische informatie

Eigenschappen:
- Voorzien van HEPA fi lter klasse H14 
 (zie aanvullende informatie).
- Vast radiaal uitblaaspatroon.
- Geschikt voor een groot aantal luchtwisselingen.

Uitvoering:
- Afneembare of uitneembare frontplaat uitgevoerd 
 in plaatstaal.
- Eenvoudige demontage van het HEPA fi lter vanuit  
 de ruimte mogelijk.
- Voorzien van meetnippel ten behoeve van 
 drukverschilmeting over HEPA fi lter.
- Voorzien van lektest aansluiting.
- Standaard afwerking rooster: nr. 4 wit, RAL 9010. 
- Ongeïsoleerde plenumbox, uitgevoerd in 
 plaatstaal, voorzien van RVS hoekstukken,  
 gespoten in een zwarte kleur. 
- De plenumbox is inwendig (TIG) gelast
 (inclusief de stutz) in een neutrale omgeving.
- Keuze uit 2 inlegmodellen:
 - VFT87O4 (strakke lamellen).
 - VFB87O4 (bloemvormige lamellen).
- Tevens beschikbaar als uitneembaar model:
 - VFT87U4.
- RVS uitvoering op verzoek verkrijgbaar.

Levering:
- Plenumbox, rooster en HEPA fi lter worden 
 separaat geleverd.

Overige technische gegevens:
- Aanvangsweerstand bij nominale
 luchthoeveelheid: 120 Pa.
- Maximaal aanbevolen eindweerstand: 
 600 Pa.
- Filterclassifi catie (volgens EN 1822): H14.
- Filterrendement (volgens EN 1822):
 > 99,995% (H14).
- Filterrendement (volgens DOP test, 
 deeltjesgrootte 0,3 μm): > 99,999% (H14).
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VFB87O4-0600-HEP14
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Wervelroosters voorzien van HEPA fi lter
Bloemvormig of strakke lamellen, hooginducerend

Toevoer 

TYPE
VF.87.4-HEP14

Lektest

- Bij HEPA fi lters is het uitermate belangrijk dat er 
geen lekkages optreden. Een minuscuul gaatje in 
het fi ltermedium leidt al snel tot het doorlaten van 
stofdeeltjes. Regelmatige lektesten van het fi lter zijn 
daarom essentieel om de goede werking van het 
fi lter te garanderen. 

 Een methode voor een lektest is de  zogenaamde 
DOP-test. Bij deze test wordt een nevel van 
dioctylphtalaat (afgekort DOP) met een diameter 
van 0,3 micrometer in de luchtstroom voor 
het fi lter gebracht. Deze deeltjes worden door 
het fi ltermedium geblazen en de hoeveelheid 
doorgelaten deeltjes bepaalt de effi  ciëncy van 
het fi lter.

 Het roostertype VF.87.4--HEP14 is standaard 
voorzien van een lektest aansluiting ten behoeve 
van de rendements-bepaling van het absoluutfi lter. 
Deze lektest aansluiting kan vanuit de ruimte bereikt 
worden door eenvoudige demontage van het rooster. 
De afschermdop op de lektest aansluiter dient met 
een inbussleutel te worden verwijderd.

 Bovengenoemde metingen en tests kunnen
 uitgevoerd worden door daarin gespecialiseerde 

bedrijven.  

Voorzieningen t.b.v. metingen aan 
het HEPA fi lter

- Om een goede werking van het HEPA fi lter 
te kunnen garanderen, is een 2-tal metingen 
belangrijk, te weten:

 - Drukverschilmeting
 - Lektest

Drukverschilmeting

- Tijdens gebruik neemt de weerstand van het
 absoluutfi lter door het afvangen van de stofdeeltjes 

langzaam toe. De aanbevolen maximale weerstand 
waarbij het HEPA fi lter vervangen dient te worden is 
ca. 600 Pa. 

- Om te kunnen beoordelen wanneer het HEPA 
fi lter vervangen dient te worden dient regelmatig 
het drukverschil over het HEPA fi lter te worden 
gemeten. Hiervoor is een meetnippel opgenomen. 
Deze kan eenvoudig vanuit de ruimte bereikt 
worden door het demonteren van het rooster. 
Deze meetnippel is verbonden met de ruimte boven 
het HEPA fi lter waardoor drukverschilmeting over 
het rooster eenvoudig mogelijk is. De afschermdop 
op de meetnippel dient met een inbussleutel te 
worden verwijderd.

Montage van het HEPA fi lter

- Gezien het feit dat het fi ltermedium gevoelig is voor 
beschadigingen wordt geadviseerd om het HEPA 
fi lter na montage van de plenumbox te monteren. 
Om een lange standtijd van het fi lter te kunnen 
garanderen dient de ruimte waarin de plenumbox is 
aangebracht tijdens montage van het fi lter schoon 
en zoveel mogelijk stofvrij te zijn.

 Voor een correcte montage van het fi lter kunnen 
onderstaande stappen worden ondernomen:

- Verwijder het rooster door de schroef in het midden 
los te draaien.

- Verwijder de horizontale montage balk in de plenum- 
box door het losdraaien van de 2 inbusbouten.

- Draai 1 inbusbout van iedere aandruklip een beetje 
los zodat de aandruklip kan wegdraaien.

- Verdraai de aandruklippen zodanig dat het HEPA 
fi lter er tussen kan worden aangebracht. Zorg ervoor 
dat het U-profi el met de gel zich aan de bovenzijde 
bevindt zodat de pakking of gel zich in de daarvoor 
bestemde rand van de plenumbox bevindt. 
(De gel is zodanig dik dit niet uit het U-profi el 
stroomt als deze op zijn kop wordt gehouden).

- Draai de aandruklippen zodanig dat de behuizing 
van het fi lter tegen de plenumbox wordt aangedrukt. 
Draai vervolgens de inbusbouten van deze 
lippen vast.

- Plaats vervolgens de aandrukbalk over het fi lter 
en draai deze met de 2 inbusbouten vast.

- Monteer vervolgens het rooster met de mee-
 geleverde bout door deze in het midden in de 

daarvoor bestemde moer in de aandrukbalk te 
draaien.

Debiet [m3/h] Aanvangsweerstand H14 fi lter [Pa]

300 81

325 88

350 94

375 101

400 107

425 114

450 120

Aanvangsweerstand

- De aanvangsweerstand van het HEPA fi lter is 
afhankelijk van de luchthoeveelheid. 

 Het VF.87.4-HEP14 rooster geschikt voor 
luchthoeveelheden van 300 – 450 m3/h. 

 In de tabel hieronder staat de aanvangsweerstand 
van het HEPA fi lter (rendement H14) voor 
verschillende luchthoeveelheden.
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Wervelroosters voorzien van HEPA fi lter
Bloemvormig of strakke lamellen, hooginducerend

 Toevoer

TYPE
VF.87.4-HEP14

Selectietabel type VFB87O4-0600-HEP14                                        300 - 450 m3/h

Vertrek- Lucht- Lucht-

hoogte hoeveelheid hoeveelheid

H =

m m3/s m3/h Pa 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6

2,7 0,083 300 85 12 14 13 12 12 -

2,7 0,097 350 101 15 17 16 15 15 -

2,7 0,111 400 117 17 19 18 17 17 13

2,7 0,125 450 132 18 21 20 19 19 17

3,0 0,083 300 85 10 11 10 10 10 -

3,0 0,097 350 101 12 14 13 12 12 -

3,0 0,111 400 117 13 15 14 14 14 10

3,0 0,125 450 132 14 17 16 15 15 14

Vertrek- Lucht- Lucht-

hoogte hoeveelheid hoeveelheid

H =

m m3/s m3/h Pa 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

2,7 0,083 300 85 15 17 16 15 15 12

2,7 0,097 350 101 18 20 19 18 18 14

2,7 0,111 400 117 21 23 22 21 21 17

2,7 0,125 450 132 23 25 24 23 23 20

3,0 0,083 300 85 12 14 13 12 12 -

3,0 0,097 350 101 14 16 15 14 14 -

3,0 0,111 400 117 16 18 17 16 16 14

3,0 0,125 450 132 18 20 19 18 18 16

Vertrek- Lucht- Lucht-

hoogte hoeveelheid hoeveelheid

H =

m m3/s m3/h Pa 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2

2,7 0,083 300 85 16 16 13 - - -

2,7 0,097 350 101 20 19 17 14 12 -

2,7 0,111 400 117 23 22 19 16 14 -

2,7 0,125 450 132 26 25 21 18 16 14

3,0 0,083 300 85 13 13 - - - -

3,0 0,097 350 101 16 15 14 - - -

3,0 0,111 400 117 18 18 15 13 - -

3,0 0,125 450 132 21 20 17 14 13 -

∆p stat

∆p stat

onderlinge afstand (L) in m

∆p stat

Roostermontage in 1 of meerdere banen

baanafstand (B) > 2.6 tot 3 meter

onderlinge afstand (L) in m

Roostermontage in vierkante opstelling

(L = B)

Roostermontage in 1 of meerdere banen

baanafstand (B) > = 4 meter

onderlinge afstand (L) in m

1. Selectiegegevens zijn gebaseerd op het inblazen 
van gekoelde lucht met een ΔT van -10 K t.o.v. 
de ruimtetemperatuur bij een vertrekhoogte van 
2.70 - 3.00 m en montage van het rooster in een 
vlak plafond.

2. De gegeven luchtsnelheden zijn gemiddelde 
luchtsnelheden gemeten tussen de roosters in 
op 1.8 m van de vloer.

3. Luchtsnelheden lager dan 12 cm/s zijn aangegeven 
als -.

4. De aanbevolen minimum afstand G, tussen het 
rooster en de gevel verhoudt zich als volgt:

 G = 2.8 - L x 0.39 met een minimale afstand 
van 1800 mm.

5. De aanbevolen minimale afstand W, tussen 
het rooster en de wand is 900 mm.

6. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

7. De genoemde waarden van Ps gelden bij de 
aanvangsweerstand van het HEPA fi lter.
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Wervelroosters voorzien van HEPA fi lter
Bloemvormig of strakke lamellen, hooginducerend

Toevoer 

TYPE
VF.87.4-HEP14

Selectietabel type VFT87.4-0600-HEP14                           300 - 450 m3/h

Vertrek- Lucht- Lucht-

hoogte hoeveelheid hoeveelheid

H =

m m3/s m3/h Pa 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6

2,7 0,083 300 85 18 19 19 20 18 17

2,7 0,097 350 101 19 20 21 22 20 19

2,7 0,111 400 117 20 21 22 23 21 19

2,7 0,125 450 132 21 22 23 24 22 20

3,0 0,083 300 85 14 15 16 16 15 14

3,0 0,097 350 101 16 16 17 17 16 15

3,0 0,111 400 117 16 17 18 18 17 16

3,0 0,125 450 132 17 18 19 19 17 16

Vertrek- Lucht- Lucht-

hoogte hoeveelheid hoeveelheid

H =

m m3/s m3/h Pa 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

2,7 0,083 300 85 22 22 21 21 20 19

2,7 0,097 350 101 24 24 23 23 22 21

2,7 0,111 400 117 25 25 24 24 23 22

2,7 0,125 450 132 26 26 25 25 24 23

3,0 0,083 300 85 20 20 19 19 18 18

3,0 0,097 350 101 22 21 21 21 20 19

3,0 0,111 400 117 23 22 22 22 21 20

3,0 0,125 450 132 24 23 23 23 22 21

Vertrek- Lucht- Lucht-

hoogte hoeveelheid hoeveelheid

H =

m m3/s m3/h Pa 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2

2,7 0,083 300 85 24 22 20 18 16 15

2,7 0,097 350 101 26 24 22 19 18 16

2,7 0,111 400 117 28 25 23 20 18 17

2,7 0,125 450 132 29 26 23 21 19 18

3,0 0,083 300 85 19 18 16 15 14 13

3,0 0,097 350 101 21 19 18 16 15 14

3,0 0,111 400 117 22 20 18 17 16 15

3,0 0,125 450 132 23 21 19 18 17 15

∆p stat

Roostermontage in vierkante opstelling

(L = B)

onderlinge afstand (L) in m

∆p stat

Roostermontage in 1 of meerdere banen

baanafstand (B) > = 4 meter

onderlinge afstand (L) in m

∆p stat

Roostermontage in 1 of meerdere banen

baanafstand (B) > 2.6 tot 3 meter

onderlinge afstand (L) in m

1. Selectiegegevens zijn gebaseerd op het inblazen 
van gekoelde lucht met een ΔT van -10 K t.o.v. 
de ruimtetemperatuur bij een vertrekhoogte van 
2.70 - 3.00 m en montage van het rooster in een 
vlak plafond.

2. De gegeven luchtsnelheden zijn gemiddelde 
luchtsnelheden gemeten tussen de roosters in 
op 1.8 m van de vloer.

3. Luchtsnelheden lager dan 12 cm/s zijn aangegeven 
als -.

4. De aanbevolen minimum afstand G, tussen het 
rooster en de gevel verhoudt zich als volgt:

 G = 2.8 - L x 0.39 met een minimale afstand 
van 1800 mm.

5. De aanbevolen minimale afstand W, tussen 
het rooster en de wand is 900 mm.

6. Voor afwijkende roosterselecties raden wij u aan 
contact op te nemen met onze technici.

7. De genoemde waarden van Ps gelden bij de 
aanvangsweerstand van het HEPA fi lter.
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