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clean rooms en operatiekamers - luchtfilters 
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De schone ruimte 
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Voorfiltratie 

NEN-EN 779:2012 

 

Stoffilters voor  

Ventilatiedoeleinden – 

Bepaling van de  

filterprestatie 
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Voorfiltratie 

NEN-EN 779:2012 

 

F7 filters 

 

F9 filters 
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Voorfiltratie 

 

Energielabels 
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Voorfiltratie 
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Voorfiltratie 
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Voorfiltratie 

Filterklasse F7 

ME ≥ 35% 

Minimum efficiency 

 

Minimaal deeltjesrendement van 35% ! 

 

Filter met hogere ME geeft een betere luchtkwaliteit! 
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Wat houdt dat in?  

 Hoeveel energie kunnen we besparen? 

 

 Wat is het verschil in luchtkwaliteit? 
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Energiebesparing F7 filters 
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Energiebesparing F7 filters 
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(alleen de F7 filters)               

Wat is de energiebesparing voor een LBK 

met 12 van deze filters? 
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Als een F7 filter meer deeltjes afvangt  

(hogere ME) wordt dan het F9 filter minder belast? 

     

 

 

1 F7 

2 F9 
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Als een F7 filter meer deeltjes afvangt (hogere ME) 

besparen we dan ook energie op het F9 filter? 

1 F7 

2 F9 
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Hoe groot is de energiebesparing met hogere ME? 
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ME 54% vs ME 35%? 

 

 

 

 

 

 

F9 
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F7 F9 vs F7 F9   (C vs A+) 
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F7 F9 vs F7 F9   (C vs A+) 
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F7 F9 vs F7 F9   (C vs A+) 

 

Wat is de energiebesparing voor een LBK 

met 12 van deze filters? 
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HEPA paneelfilters (EPA / ULPA) 
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HEPA boxfilters (EPA / ULPA) 
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Energiebesparing met HEPA (EPA/ULPA) 

• Filterklasse volgens EN 1822:2009 

• Filters met individueel testcertificaat volgens EN 1822:2009 

 

 

 

       Glasvezel                        PTFE 
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Energiebesparing   ∆p 

Verschillende testen, stabiliteit luchtstroom, boron free B2O3, MPPS en de kosten. 

 

 

 

 

       Glasvezel                        PTFE 
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profieldikte                                                       66 mm             90 mm                                     110 mm 

Energiebesparing   ∆p 
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Energiebesparing   ∆p 
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Energiebesparing   ∆p 

HEPA rooster met energiebesparing 
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CREO - Clean Room Energy Optimization 
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12x 600 m3/h; ∆p = 50 Pa; 12 filters 610x610 mm; jaar 
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Samenvatting 

• EN 779:2012 

• Hogere ME bij gelijke filterklasse geeft een betere luchtkwaliteit en is 

nog meer energiebesparend. 

• Eurovent Energielabel. 

 

• EN 1822:2009 

• Individueel testcertificaat volgens EN 1822:2009 benodigd voor 

waarborging kwaliteit. 

• Keuze filtermedium en grootte gevouwen medium afhankelijk van 

toepassing. 

• De gemiddelde lagere ∆p geeft een hogere energiebesparing. 

 

Gebaseerd op een toerengeregelde ventilator. 


