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AAF:lla on perusteellinen käsitys lääkealan ja lääkinnällisten  

laitteiden tuotannon suodatushaasteista. Tämän  

ymmärryksen ja teknisten kykyjensä ansiosta AAF on  

ensisijainen kumppani prossien optimoinnissa 

terveyden suojelemiseksi.
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Prosessien optimointi terveyden suojaamiseksi

Globalisaatio, väestön ikääntyminen ja talouden muutokset muuttavat lääkealaa. 
Uusia lääke- ja hoitotarpeita ja syntyy koko ajan, mikä lisää painetta innovaatioon, 
tuottavuuteen ja markkinoille saattamiseen. Samalla kestävä kehitys on tullut 
mukaan toimintaedellytyksiin energiatehokkuuden, jätehuollon ja päästöjen 
vähentämisen muodossa. Kaikki nämä kehityssuunnat antavat uuden näkökulman 
ilmansuodatukseen.

Puhtaan ilman tärkeys
Puhdas ilma on jotain, jota on lähes mahdotonta tuntea ihmisten aistein. Useimmat 
ilmassa olevat hiukkaset ovat niin pieniä, että niitä ei voida havaita paljaalla silmällä. 
Useimmissa tapauksissa emme tiedä, milloin jotain on ilmanlaadussa vialla, ennen 
kuin on liian myöhäistä ja näemme tapahtuneet vahingot.

Lääketeollisuudessa ilman puhtaustasoa koskevat vaatimukset ovat erittäin tiukkoja, 
koska ilman puhtaudella on suora vaikutus lääkevalmisteiden laatuun. Ihmisten 
terveys ja turvallisuus ovat siitä riippuvaisia. 

Ilmansuodatuksen tehtävä
Puhdas ilma ei ole mahdollista ilman huolellisesti valittua ja luotettavasti toimivaa 
ilmansuodatusjärjestelmää. Asennettujen ilmansuodattimien suorituskyky, oli 
sitten kyse päätelaitteen suodattimista tai esisuodattimista, määrittää suoraan, 
kuinka tehokkaasti haitallisia epäpuhtauksia voidaan estää pääsemästä ilmavirtaan 
prosessiympäristöissä. Ilmansuodatus on elintärkeä osa koko lääkealan 
prosessiketjua.

Tämä esite antaa tietoa tärkeimmistä näkökohdista puhtaiden ilmasto-olosuhteiden 
toteutumiselle lääkealan käyttökohteissa. Ilmansuodatuksen välttämätön rooli 
selitetään AAF:n asiantuntemuksen, huippuluokan ilmansuodatusratkaisujen ja 
lisäarvoa tuovan tuen näkökulmasta. 

AAF:n asiantuntemus

AAF tarjoaa alan kattavimman 
ilmansuodatustuotteiden 
tuoteperheen mukaan lukien hiukkas- 
ja kaasusuodatus suodattimet, 
joita käytetään räätälöityihin 
puhdasilmaratkaisuihin. Jokainen 
tuote on huolellisesti suunniteltu, 
valmistettu ja testattu noudattaen 
kaikkia soveltuvia standardeja 
vastaamaan haasteellisimpiin 
vaatimuksiin alhaisimmalla 
energiankulutuksella.

AAF käyttää tuotannossaan 
ISO 9001- ja ISO 14001-sertifioituja 
tuotantotiloja. AAF:n HEPA (High 
Efficiency Particulate Air) -suodattimet 
valmistetaan, testataan ja pakataan 
uusimmissa ISO 7:n mukaisissa 
tai puhtaammissa puhdastiloissa 
optimaalisen suodatustehon ja laadun 
varmistamiseksi.

Monet lääketehtaat hyötyvät jo nyt 
AAF:n tunnustetusta osaamisesta 
ilmansuodatuksen alalla. Laaja 
tuotevalikoima ja korkeatasoinen 
tekninen tuki on tuonut huomattavasti 
parempia tuloksia monille tyytyväisille 
asiakkaille.

Erik Geertsema 
Test Engineer, AAF

Valmistamme ja 
testaamme erikseen 
kaikki HEPA-suodattimet 
moderneissa puhdasti-
loissa. Uskomme, että 
vasta silloin on tuotteen 
suorituskyky varmistettu, 
minkä ansiosta vaativim-
pienkin asiakkaiden vaati-
mukset voidaan täyttää.
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Epäpuhtauksien hallinta

Steriilien tuotteiden valmistus tulee suorittaa erittäin puhtaassa ilmassa. Raaka-
aineiden, valmiiden tuotteiden tai henkilöstön kontaminaatiota on vältettävä kaikin 
tavoin asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Tällaisen 
kontaminaatioriskin merkitys voi vaihdella epäpuhtaustyypin ja tuotteen mukaan, 
mutta luotettava ilmavälitteisen kontaminaation hallinta on edelleen kriittisen tärkeää 
kaikissa tilanteissa. 

Lääkinnällisten tuotteiden laatu
Kaikki, mikä saattaa joutua suoraan kosketukseen farmaseuttisen tuotteen 
kanssa, muodostaa potentiaalisen kontaminaatioriskin. Ilmassa kulkeutuvien 
epäpuhtauksien rajoittaminen on äärimmäisen tärkeää, koska se voi aiheuttaa 
terveys- ja turvallisuusongelmia. Ehkäisevät toimenpiteet ja laadunhallintamenetelmät 
on kuvattu useissa alan ohjeistuksissa: ”CFR—Code of Federal Regulations Title 21”, 
”Guidance for Industry—Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing—
Current Good Manufacturing Practice 2004” sekä ”European Union (EU) Guidelines 
to Good Manufacturing Practice (GMP) Medicinal Products for Human and Veterinary 
Use—Annex 1—Manufacture of Sterile Medicinal Products, 2008”. Näiden ohjeiden 
tarkoituksena on varmistaa ihmisille tarkoitettujen farmaseuttisten tuotteiden 
yhdenmukainen tuotanto ja valvonta.

Ilmansuodatuksella on ratkaiseva merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja 
tuotteiden laadun aiheuttamien haittavaikutusten vähentämisessä. 

Mekaaninen vahvuus vähentää kontaminaatioriskejä

Steriilien lääkevalmisteiden prosessissa USA:ssa annettujen ohjeiden mukaisesti 
HEPA-suodattimet on testattava kahdesti vuodessa vuotojen varalta suodattimen 
vuotamattomuuden osoittamiseksi. 

Kriittinen vuoto on kyseessä silloin, kun yli 0,01 prosenttia testiaerosolista läpäisee 
testipisteen. Jos kriittinen vuoto havaitaan, sen mahdollinen vaikutus steriiliin 
käsittelyyn arvioidaan. Jos paikallinen vika havaitaan, se edellyttää suodattimen 
korjaamista tai vaihtoa, uudelleen testaamista ja lopuksi mahdollisten vaikutusten 
arviointia kyseessä olevalle tuotantolinjalle. 

Vuotojen välttämiseksi perinteisten HEPA-suodattimien äärimmäisen herkkä pinta 
suojattiin suodattimen pinnalla olevalla verkolla. Uudet HEPA-suodattimet uuden 
sukupolven kalvosuodattimella ovat parempi ratkaisu. Tämä johtuu huomattavasti 
suodatusmateriaalin parannetusta mekaanisesta lujuudesta ja pienentyneestä 
painehäviöstä, mikä parantaa steriilien tuotantoyksiköiden taloutta ja laatua. 
Tällaisten uusien suodattimien korkeammat kustannukset ovat perusteltuja, koska 
vahinkojen vaara vähenee huomattavasti.

Tri Lothar Gail 
GMP and cleanroom consultant VDI. 
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Korkeatasoisen suojauksen ja kokonaiskäyttökustannusten tasapainottaminen
Puhdas ilma ei ole mahdollista ilman huolellisesti valittua ja luotettavasti toimivaa 
ilmansuodatusjärjestelmää. Asennettujen ilmansuodattimien suorituskyky, oli sitten kyse 
päätelaitteen suodattimista tai esisuodattimista, määrittää suoraan, kuinka tehokkaasti 
haitallisia epäpuhtauksia voidaan estää pääsemästä ilmavirtaan prosessiympäristöissä. 
Jos ilmansuodattimia valitsevat eivät ota huomioon tietyn tuotteen käyttökustannuksia, 
tilat saattavat altistua tarpeettomille riskeille ja lisäkuluille.

Ilma toimitetaan kriittisille alueille aina viimeisessä suodatusportaassa HEPA-suodatetun 
yksisuuntaisen ilmavirtauksen kautta, jota edeltävät peräkkäiset esisuodatusportaat. 
HEPA-suodattimen vuotamaton ja korkea suodatuserotusaste on elintärkeää 
ilmanpuhtauden optimoimiseksi, huoneiden paine-erojen ylläpitämiseksi ja terveiden 
työolosuhteiden saavuttamiseksi.

TCO Diagnostic®

LVI-järjestelmien perusteellinen 
ilmansuodatuskartoitus on ensimmäinen 
vaihe, jossa AAF on mukana. Näin 
voimme tarjota ammattimaisia ohjeita ja 
analyyseja kustannussäästöihin ja riskien 
vähentämiseen. Tämän auditoinnin 
avulla pystymme ymmärtämään 
nykyisen tilanteen ja käyttämään 
TCO Diagnostic® -ohjelmaa. Se on 
kehittynyt analyyttinen ohjelmistotyökalu, 
jonka avulla selvitämme, mitä 
suodatusteknisesti voit tehdä paremmin.

TCO Diagnostic -ohjelman tarkoituksena 
on auttaa sinua valitsemaan parhaat 
suodattimet omille ilmankäsittely-
järjestelmillesi ja ymmärtämään 
niiden herkkyyden käyttöolosuhteille, 
jotta järjestelmääsi voidaan käyttää 
optimaalisesti ja tehokkaasti.

TCO Diagnostic 
tarjoaa tietoa 
parannusmahdollisuuksista, 
löytää optimoidut valinnat 
ja räätälöi tarpeitasi 
vastaavan tarjouksen 
parantamaan ilmanlaatua, 
säästämään energiaa ja 
lisäämään toimintojen 

joustavuutta vähentäen samalla 
kokonaiskustannuksia. 

Tyypilliset ilmassa olevat epäpuhtaudet
Ilmassa olevat epäpuhtaudet vaihtelevat kooltaan 
ja lääkevalmistusprosessiin kohdistuvalta 
vaikutukseltaan. Kuvassa 1 on esitetty tyypillisien 
kokoisia ilmassa olevia hiukkasia ja mikro-
organismeja. Jokainen hiukkaskoko edellyttää 
tiettyä ilmansuodatustekniikkaa tarvittavien 
ilmanlaatutasojen saavuttamiseksi. 
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Toimintojen tyyppi tietyssä farmaseuttisessa käsittely-
ympäristössä määrää vaaditun puhtaustason. Huolellisesti 
suunniteltu ilmansuodatusjärjestelmä on elintärkeä, jotta 
varmistetaan tiukkojen ilmanlaatua koskevien vaatimusten 
täyttyminen lääkkeiden turvallisen valmistuksen kannalta. 
Ilmansuodattimet luokitellaan erotusasteominaisuuksiensa 
perusteella standardien, ISO 16980:2016 ja EN1822: 2009 
mukaisesti. EN 779:2012 standardin käyttö loppuu vuonna 
2018.

EN779:2012
EN779: 2012 -standardissa määritellään hiukkassuodattimien 
suorituskyky yleisen ilmanvaihdon kannalta. Ilmansuodattimet on 
jaettu kolmeen pääluokkaan: karkea, medium ja hieno. Luokasta 
riippuen kullekin suodatinluokalle asetetaan keskimääräisen 
suodatuksen eli erotusaste rajat. Hienojen suodattimien on 
lisäksi täytettävä vähimmäiserotusastevaatimus (ME). Tämä 
ME määritellään kolmen eri testin alimmaksi arvoksi 0,4 μm:n 
hiukkasille. Testit ovat alkuerotusaste, erotusaste pölynsyöttö 
kuormituksen ajan ja varauksenpoistokäsittelyn jälkeinen 
erotusaste. 

AAF tarjoaa laajan valikoiman EN779:2012 standardin mukaisia  
ilmansuodattimia esisuodatukseksi HEPA-päätelaitesuodattimille. 
Esisuodatuksen valinta vaikuttaa lopullisen suodattimen läpi 

AAF:n Eurovent-sertifiointi

Eurovent Certita on eurooppalainen sertifiointi yritys, joka 
sertifioi mm. ilmansuodattimien myyntivalikoimaa ePM1, 
ePM2.5 ja ePM10 luokissa (EN779:2012 M5-F9). 

AAF:n suodattimet ovat Euroventin sertifioimia 
suodatuserotusasteeltaan, painehäviöltään ja 
energiatehokkuudeltaan. Se takaa asiakkaille, että 
suorituskyky on riippumattomasti varmistettu lupausten 
mukaiseksi.

Ilmansuodattimien luokitus

Luokka Suodatinluokka Loppu 
päinehäviö (Pa)

Keskimääräinen  
erotusaste (Am), synteettinen 

pöly %

Keskimääräinen erotusaste 
(Em)  

0,4 μm:n hiukkasilla %

Minimierotusaste  
0,4 μm:n hiukkasilla %

Karkea G1 250 50 ≤ Am < 65 – –

G2 250 65 ≤ Am < 80 – –

G3 250 80 ≤ Am < 90 – –

G4 250 90 ≤ Am – –

Medium M5 450 – 40 ≤ Em < 60 –

M6 450 – 60 ≤ Em < 80 –

Hieno F7 450 – 80 ≤ Em < 90 35

F8 450 – 90 ≤ Em < 95 55

F9 450 – 95 ≤ Em 70

Suodattimen luokitus EN779:2012:n mukaan
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Todellisen käytännön mittaaminen – ISO 16890 korvaa standardin 
EN779:2012

PM10 – Viittaa hiukkaskokojen 
osaan 0,3 μm - 10 μm.

PM2,5 – Viittaa hiukkaskokojen 
osaan 0,3 μm - 2,5 μm.

PM1 – Viittaa hiukkaskokojen 
osaan 0,3 μm - 1 μm.

ISO Coarse– tämän alueen 
suodattimet suodattavat alle 
50 % PM10-hiukkasia.

International Standards Organization (ISO) on julkaissut uuden standardin suodattimien testausta ja luokitusta varten

PM10:n, PM2,5:n ja PM1:n täsmällinen määrittely on melko monimutkaista, eikä sen mittaaminen ole helppoa. Julkiset viranomaiset, kuten Yhdysvaltain 
EPA tai Saksan liittovaltion ympäristövirasto (Umweltbundesamt), käyttävät yhä enemmän julkaisuissaan PM10:n yksinkertaisempaa merkintää, 
jossa hiukkaskoko on enintään 10 μm. Koska tämä poikkeama edellä mainitusta monimutkaisesta ”virallisesta” määritelmästä ei vaikuta merkittävästi 
suodatinelementtien hiukkassuodatustehokkuuteen, ISO 16890 -asiakirjat viittaavat PM10:n, PM2,5:n ja PM1:n yksinkertaistettuun määritelmään.

ISO 16890 mittaa  todellista tilannetta.
Maailman tärkeimmät  
terveysjärjestöt pitävät PM10, 
PM2,5 and PM1 pienhiukkasia 
suurena terveysriskinä ihmisille. 
Järjestöjen kanta perustuu lukuisiin 
tieteellisiin tutkimuksiin. Järjestöjen 
virallisissa ohjeissa viitataan aina 
näihin hiukkastasoihin.

Suodattimien testauskäytännöt 
ja luokitukset seuraavat em. 
lähestymistapaa, jotta kyetään 
selkeästi ilmaisemaan suodattimen 
teho haitallisimpia pienhiukkasia 
vastaan. 

Enintään 1 μm:n kokoisten hiukkasten haitallisuuden, pysyvyyden ja yleisyyden 
vuoksi niihin on kiinnitettävä eniten huomiota!

Mitä kevyempi ja pienempi hiukkanen on, sitä pidempään se pysyy ilmassa.

Hiukkaset, jotka ovat pienempiä kuin 1 mikroni, muodostavat vain muutamaan 
prosentin massasta samalla kun ne muodostavat yli 90 % määrästä.

EN779-standardin mukaisissa 
suodattimen testimenetelmässä 
uokitellaan suodattimet 0,4 μm:n 
kokoiset hiukkasilla

ISO 16890 -standardin mukaisissa suodattimen testimenetelmässä luokitellaan suodattimet 
10 µm–0,3 µm:n kokoisten hiukkasten avulla

10 µm 1 µm 0,4 µm2,5 µm 0,3 µm

Suurin ero EN779:n ja ISO 16890:n välillä

ISO
Coarse

ISO
ePM1

ISO
ePM2,5

ISO
ePM10
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ISO 16890 -luokitukset perustuvat hiukkasten sijoittumiseen ihmisen keuhkoissa

PM10

PM2,5

PM1

5–10 µm

3–5 µm

2–3 µm

1–2 µm

0,1*–1 µm

Henkitorvi

Keuhkoputki

Hengitystiehyet

Keuhkorakkulat

Nenä ja 
nielu

ISO 16890 -standardin mukaiset 
suodatinluokitukset

Hiukkasten aerodynaaminen 
halkaisija (μm) ja niiden 
todennäköinen kerääntymisalue

*ISO ei ole määrittänyt hiukkauskokoa alle 0,3 mikronin kokoisten hiukkasten osalta

”Halkaisijaltaan enintään
1 mikronin kokoiset hiukkaset
ovat riittävän pieniä päästäkseen
keuhkorakkuloiden solukalvojen
läpi ihmisen verenkiertoon.

”
”Ilmassa olevilla 
pienhiukkasilla,joiden halkaisija on 
0,25 - 0,5 mikronia,on läheisempi 
yhteys ihmisen terveyteen, 
etenkin suurentuneeseen sydän ja 
verisuonisairauksien riskiin.

”
”Pienemmät hiukkaset voivat 
kehoon päästessään haitata ihmisen 
hermoston säätelyä.

”

PM1 – Mitä pienempi, sen vaarallisempi!
Useissa tutkimuksissa keskitytään PM1-hiukkasten terveysvaikutuksiin:

Ilmansuodattimien luokitus
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Suodatin näyttää seuraavat keskimääräiset mitatut erotusasteet:

ISO16890 luokat Arvo
ISO ePM10 89 %
ISO ePM2,5 63 %
ISO ePM1 49 %

• ISO ePM10- ja ISO ePM2,5 luokkien minimiarvo 50 % toteutuu  
mutta ePM1 luokalle saadaan vain arvo 49 %, joten suodatinta ei 
voi luokitella ePM1 luokassa.

• Valitaan ISO ePM2,5 luokka, jossa arvo on 63 % ja pyöristyksen 
jälkeen 60 %.

Tämän johdosta suodattimen luokitukseksi saadaan:

Luokittelu

ISO ePM2,5 60 %

Mikä tarkoittaa, että tämä suodatin kerää 60 % hiukkasista, joiden 
koko on enintään 2,5 mikronia

Esimerkki:

ISO 16890 Testaus ja luokittelu

Vaihe 2 
Suodatin 
höyrystytetään
Isopropanoli
ympäristössä
sähköstaattisen
varauksen
poistamiseksi.

Vaihe 3 
Suodattimen 
erotusaste 
mitataan uudelleen 
0,3–10 μm:n 
alueella – nyt 
isopropanoli 

Vaihe 4 
Todellinen 
erotusaste 
lasketaan puhtaan 
höyrystämättömän 
ja höyrystytetyn 
suodattimen 
arvojen 
keskiarvona.

Tärkeää:  
Suodattimen 
erotusasteen tulee 
olla vähintään 50% 
sekä varauksen 
poistamattomalla että 
varauksen poistetulla 
suodattimella. 

Vaihe 6 
Suodattimesta 
raportoitava arvo 
on yhdistelmä, 
joka koostuu pois 
sana valitusta ISO-
ryhmästä ja tämän 
ryhmän mitatusta

erotusasteesta – 
aina pyöristettynä 
alaspäin 5 %:n  
välein.

Vaihe 5 
Arvot kohdistetaan 
ISO ryhmiin

Coarse > 10
ePM10 0,3 ≤ x ≤ 10
ePM2,5 0,3 ≤ x ≤ 2,5
ePM1 0,3 ≤ x ≤ 1

ISO coarse - 
suodattimen mittaus 
mitataan täyttämällä 
suodatin keinotekoisella 
testipölyllä. Tämä vaihe 
on vapaaehtoinen 
ePM10-, ePM2,5- 
tai ePM1-luokkien 
suodatinten osalta.

IS
O lu

ok
itu

srh
m

ä
Ko

ko
alu

e, 
µm

Vaihe 1 
Suodattimen 
erotusaste 
mitataan 0,3–10 
μm:n alueella 
suodattimen 
ollessa puhdas 
(ei Isopropanoli 
höyrystetty).

18 kuukauden siirtymäaika

EN779-standardin takaisinveto

Kesä 2018Tammikuu 20172012

EN779: 2012

ISO 16890

ISO 16890 Aikajana
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EN1822:2009-suodatinryhmät
Ryhmä E:

Ryhmä H: 

Ryhmä U: 

EPA (Efficient Particulate Air)

HEPA (High Efficiency Particulate Air)

ULPA (Ultra Low Penetration Air)

EN1822:2009
Ilmanpuhtauden vaativimpien jörjestelmien varmistamiseksi lääkealan prosessiessa on 
luotettava suuren erotusasteen hiukkassuodattimiin viimeisen portaan suodattimina. 
Nämä ilmansuodattimet luokitellaan eurooppalaisen standardin EN1822: 2009 
mukaan. 

EN1822: 2009 erottelee kahdeksan suodatinluokkaa, jotka jakautuvat kolmeen 
suodatinryhmään: EPA, HEPA ja ULPA.

AAF:n testausmahdollisuudet

Kaikki AAF:n valmistamat HEPA- ja ULPA-suodattimet testataan ISO 7 -puhdastiloissa  
EN1822:2009 -standardin vaatimusten mukaisesti. Jokainen ilmansuodatin testataan 
yksilöllisesti nykyaikaisessa EN1822-testilaitteessa ennen toimitusta asiakkaalle.

HEPA- ja ULPA-suodattimet on vuototestattu käyttämällä 
DEHS-aerosolia. Testitulokset on dokumentoitu testiraporttiin, 
joka toimitetaan kunkin HEPA- tai ULPA-suodattimen mukana. 
Siinä on esitetty tiedot testatusta ilmansuodattimesta, 
testiparametreista (ilmavirtaus, testausmenetelmä ja 
aerosoli) sekä testitulokset EN1822:2009:n mukaan. 
Ilmansuodattimien etiketit kertovat ilmansuodattimen tyypin, 
täydellisen jäljitettävyyden takaavan sarjanumeron, käytetyn 
testausstandardin, EN1822:2009:n mukaisen suodatinluokan ja 
ilmansuodattimen nimellisen ilmavirran.

Tiukat laatuvaatimukset varmistavat, että kaikki AAF:n 
tehtaalta lähtevät HEPA- ja ULPA-suodattimet ovat 
vuotamattomia, toimivat sovellettavien standardien mukaisesti 
ja vastaavat kunkin asiakkaan vaatimuksia.

EN1822: 2009 määrittää testimenetelmän 
suodattimen suodatuskyvyn 
määrittämiseksi MPPS-hiukkasten 
(=läpäisevimmän hiukkaskoon) mukaan. 
Se tarjoaa standardoidun luokituksen 
suodattimille niiden kokonaisarvon (EPA) 
tai niiden kokonaisarvon ja paikallisen 
arvon (HEPA ja ULPA) perusteella.

EN1822-3: 2009 määrittää erotusasteen 
suodatusmediapalalle eri hiukkaskoko- 
alueille nimellisilmavirralla. Muodostu-
neesta erotusasteesta hiukkaskoon 
funktiona määritellään MPPS. MPPS 
vaihtelee suodatintyypin ja ilmamäärän 
mukaan. Standardissa EN1822-4: 2009 
kuvataan ryhmien H ja U suodattimien 
yksilöllinen vuotamattomuus testaus 
niiden nimellisilmavirralla (vuodot mää-
ritellään MPPS:n suurimpana sallittuna 
paikallisena läpäisevyytenä, eivätkä ne 
paikallisesti saa olla yli 5 kertaa kokonais-
läpäisevyyden). H-ryhmän suodattimet on 
vuototestattu käyttämällä aerosoli anturia 
tai vaihtoehtoisesti silmämääräistä öljy-
vuoto menetelmää. U-ryhmään kuuluvat 
suodatinelementit vuototestataan käyt-
tämällä MPPS-skannausmenetelmää. 
Suodattimien erotusasteen mittaaminen 
nimellisilmavirralla MPPS-testiaerosolilla 
on määritelty standardissa EN1822-5: 
2009. Ryhmien H ja U ilmansuodat-
timissa tämä on tehtävä yksillöllisesti 
jokaiselle suodattimelle.

Kokonaisarvo Paikallinen arvo

Suodatinluokka Erotusaste, % Läpäisevyys, % Erotusaste, % Läpäisevyys, %
E10 ≥ 85 ≤ 15 – –
E11 ≥ 95 ≤ 5 – –
E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 – –
H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25
H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025
U15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025
U16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025
U17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001

Ilmansuodattimien luokitus EN1822:2009:n mukaan

Ilmansuodattimien luokitus
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IEST-RP-CC001:n vaatimukset täyttävät 
suodattimet soveltuvat käytettäviksi 
ISO 14644 -standardin piiriin kuuluvissa 
puhdasilmalaitteissa ja puhdastiloissa sekä 
käytettäviksi tuloilmassa ja kontaminoituneissa 
ilmanpoistojärjestelmissä, jotka vaativat erittäin 
suurta suodatusastetta (vähintään 99,97 % 
MPPS).

IEST-RP-CC001 kuvaa 11 tasoa suodattimen 
suorituskykyä ja kuusi tasoa suodattimen 
rakenne tyyppiä. Suodattimen suorituskyky 
ja vaadittavaa rakennetyyppi on määriteltävä. 
Vaadittu suodattimen erotusaste on 
myös määritettävä, mikäli se ei kuulu 
tässä taulukossa (taulukko 3) määritellyn 
suorituskyvyn piiriin.

AAF:n testausmahdollisuudet

Kaikki AAF:n valmistamat HEPA- ja 
ULPA-suodattimet valmistetaan ISO 7 
-puhdastiloissa, ja ne testataan ISO 4 
-puhdastiloissa IEST-standardin 
vaatimukset täyttäen. Jokainen 
ilmansuodatin testataan erikseen 
nykyaikaisessa testilaitteessa 
koulutetun AAF-henkilöstön toimesta 
ennen toimitusta asiakkaalle.

HEPA- ja ULPA-suodattimet 
vuototestataan aerosolia käyttämällä. 
Testitulokset on dokumentoitu 
testiraporttiin kunkin yksittäisen 
HEPA- tai ULPA-suodattimen osalta. 
Raportissa on esitetty täydelliset 
tiedot testatusta ilmansuodattimesta, 
testiparametreista (ilmavirtaus, 
testausmenetelmä ja aerosoli) sekä 
testitulokset IEST-RP-CC001:n 
mukaan, ja ne saa jokaisen 
suodattimen mukana pyydettäessä. 
Ilmansuodattimien etiketit kertovat 
ilmansuodattimen tyypin, täydellisen 
jäljitettävyyden takaavan sarjanumeron, 
käytetyn testausstandardin, 
suodatinluokan ja ilmansuodattimen 
nimellisen ilmavirtauksen.

Tiukat laatuvaatimukset varmistavat, 
että kaikki AAF:n tehtaalta lähtevät 
HEPA- ja ULPA-suodattimet ovat 
vuotamattomia, toimivat sovellettavien 
standardien mukaisesti ja vastaavat 
kunkin asiakkaan vaatimuksia.

Ilmansuodattimen luokitus IEST-RP-CC001:n mukaan

Taulukko 3: Suositeltu testi ja vähimmäisarvot suodatintyypeille A - K.
                                                      
         
          

 HEPA MIL-STD-282 DOP- Ei ole Ei ole  99,97 % ei sovelleta
 (tyyppi A)  

 HEPA MIL-STD-282 DOP- Ei ole Ei ole Kaksivirtauksi- 99,97 % ei sovelleta 
 (tyyppi B)     nen vuototesti

 HEPA MIL-STD-282 DOP- Fotometri Polydisperssi  99,99 % 0,010 % 
 (tyyppi C)1    DOP/PAO

 HEPA MIL-STD-282 DOP Fotometri Polydisperssi  99,999 % 0,0050 % 
 (tyyppi D)1    DOP/PAO

 HEPA MIL-STD-282 DOP Ei ole Ei ole Kaksivir- 99,97 % ei sovelleta 
 (tyyppi E)1     tauksinen

 HEPA IEST-RP-CC007 Avoin Hiukkas- Avoin  99,9995 % per 0,00250 % 
 (tyyppi F)1   laskuri   0,1-0,2 tai 
       0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC0072 Avoin Hiukkas- Avoin  99,9999 % per 0,0010 % 
 (tyyppi G)1   laskuri   0,1-0,2 tai 
       0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC007 Avoin Ei ole Ei ole  99,97 % per ei sovelleta 
 (tyyppi H)1      0,1-0,2 tai 
       0,2-0,3 µm 

 HEPA IEST-RP-CC007 Avoin Ei ole Avoin Kaksivir- 99,97 % per ei sovelleta 
 (tyyppi I)1     tauksinen 0,1-0,2 tai 
      vuototesti 0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC007 Avoin Hiukkas- Polydisperssi  99,99 % per 0,010 % 
 (tyyppi J)1   laskuri tai DOP/PAO  0,1-0,2 tai 
    fotometri   0,2-0,3 µm

 HEPA IEST-RP-CC007 Avoin Hiukkas- Polydisperssi  99,995 % per 0,0080 % 
 (tyyppi K)1   laskuri DOP/PAO  0,1-0,2 tai 
    Fotometri   0,2-0,3 µm

1 Kumpaakin kahdesta skannaustestimenetelmästä tai vaihtoehtoista menetelmää voidaan käyttää suodatintyypeissä C, D, F.  
Näiden suodatintyyppien vuototiedot annetaan IEST-RP-CC034:ssa. 

2 Suodatinta testataan eniten läpäisevän hiukkaskoon (MPPS) mukaan ennen suodattimen asennusta. Kaikki suodattimet ovat 
vuotatestattuja, mutta joissakin tapauksissa niitä ei voida testata läpäisevyyden suhteen. Tällaiset suodatinttimien MPPS määritetään 
suodatinmateriaalipalasta IEST-RP-CC021:n mukaan.

Suodatti-
men  
nimetty  
tyyppi

Läpäisytesti
       

Viimeisin (skannaus) testi 1
Minimi 

 
Erotus-

aste

 
 
Vuodon 
läpäisyMenetelmä Aerosoli Menetelmä Aerosoli Kommentit
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Puhdastilojen luokitus

Steriilien lääkkeiden tuotantoon sovelletaan erityisvaatimuksia 
hiukkas- ja mikrobikontaminaatioriskien minimoimiseksi. 
Valmistus tapahtuu puhdastilassa, joissa ilmassa olevien 
hiukkasten pitoisuutta pitää hallita. Tällaisten puhtaiden 
alueiden luokitus ja valvonta tapahtuu ISO 14644 -standardin 
ja EU:n GMP-direktiivin 2003/94/ EY mukaisesti.

Luokitusstandardit
Lääkealan puhdastilat ja puhdasilmalaitteet luokitellaan ISO 14644-
1:n mukaan. Ilmassa olevan hiukkasten taso, jota sovelletaan 
puhtaaseen alueeseen, ilmaistaan ISO-luokkana. Mitä pienempi 
luokitusnumero on, sitä korkeampi on puhtauden taso. ISO-luokka 
ilmoittaa suurimmat sallitut pitoisuudet kyseisten hiukkaskokojen 
osalta välillä 0,1 μm - 5,0 μm. Kuvassa 2 on graafinen esitys 
yhdeksästä ISO-puhdastilaluokasta, joille on annettu pitoisuusrajat 
tiettyjen hiukkaskokojen osalta. Eri luokkia vastaavat tilat ovat 
tyypillisesti tarpeen erilaisten lääkealan puhdasalueiden ja 
tuotantovaiheiden kohdalla.

Steriilien valmisteiden tuotantoympäristön seurannassa EU:n 
GMP-direktiivi erottelee neljä alfaluokkaa. Jokaiselle luokalle on 
annettu suurimmat sallitut hiukkaspitoisuudet koossa ≥ 0,5 μm 
ja ≥ 5,0 μm ”levossa” ja ”toiminnassa”. Hiukkasia, joiden koko on 
vähintään 0,5 μm, voidaan pitää kriittisimpinä hiukkaskokoina, 
jotka on tehokkaasti suodatettava HEPA-suodatuksella 
tarvittavien aseptisten prosessiolosuhteiden aikaan saamiseksi. 
GMP-luokka A on tiukin luokitus ja vastaa ISO 5 -luokitusta ISO-
standardin 14644-1 mukaan. Tämän tyyppisen alueen odotetaan 
olevan lähes kokonaan vapaa hiukkaskoosta ≥ 5,0 μm, sekä 
”levossa” että ”toiminnassa”.

Kuva 2: 

    ISO 14644-1 Puhdastilaluokan hiukkasten  
pitoisuusrajat

Kaaviossa on esitetty kunkin ISO-luokan hyväksyttävien hiukkaskokojen 
minimi- ja maksimirajat. Luokitteluviivat eivät edusta todellista 
hiukkaskokojakaumaa puhdastiloissa ja puhdasalueilla.

Steriilit tuotantotehtävät
Lääketeollisuuden odotetaan ryhtyvän aktiivisiin toimiin 
varmistaakseen, että sen tuotteet ovat turvallisia ja 
tehokkaita. EU:n GMP-määräykset edellyttävät laatua 
korostavan lähestymistavan käyttämistä valmistusprosessissa 
ristikontaminaation eliminoimiseksi ja virheiden minimoimiseksi 
(taulukko 4).

Taulukko 4: Tyypilliset puhdastilatoiminnot lopullista sterilointia ja aseptista valmistusta varten
GMP-luokka Esimerkkejä tyypillisistä tehtävistä

Lopullinen sterilointi Aseptinen valmistus

A Tuotteiden täyttö sterilointia varten  
(epätavallinen riskiprofiili)

Steriilien lähtöaineiden ja komponenttien käsittely 
Materiaalien ja tuotteiden valmistus (ei-steriili suodatus) 

Aseptisesti valmistettujen tuotteiden käsittely ja täyttäminen

B – Tausta-alue luokan A vyöhykkeille

C Tuotteiden täyttö sterilointia varten (tavallinen riskiprofiili) 
Materiaalien ja tuotteiden valmistus (steriili suodatus)

Komponenttien valmistus (epätavallinen riskiprofiili)

D Komponenttien valmistus (tavallinen riskiprofiili) Komponenttien käsittely pesun jälkeen
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Mikrobiologisen kontaminaation valvonta EU:n GMP-direktiivin Liite1

Puhdas alue steriilien tuotteiden tuotantoon luokitellaan ympäristölle asetettujen 
vaatimusten mukaisesti. Jokainen valmistusprosessi edellyttää asianmukaista 
ympäristön puhtausastetta, jotta voidaan minimoida kyseisten lähtöaineiden tai 
-tuotteiden hiukkas- ja mikrobikontaminaation aiheuttamat riskit. EU:n GMP-
direktiivin Liite 1 asettaa rajat mikrobikontaminaatiolle kullekin neljästä määritetystä 
puhdastilaluokasta (taulukko 5).

Ilma riskialueilla, jotka ovat erityisen alttiita biokontaminaatiolle, on suojattava 
elinkykyisiltä hiukkasilta, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta elävästä 
organismista. Arviointia ja valvontaa koskevat menetelmät ovat ISO 14698:n 
(Biocontamination Control) mukaisia.

Taulukko 5: Puhdastilojen luokitus EU:n GMP-direktiivin Liitteen 1 mukaan

Suurin sallittu hiukkasten määrä /m3 hiukkasille,  
joiden koko on vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin 0,5 µm
 Luokka                          Levossa                Toiminnassa             ISO luokitus                               Kansainvälinen puhdastilojen  
    Levossa /     standardivertailu ”lepo tilassa”
  0,5 µm 0,5 µm Toiminnassa   FED 209E FED 209D ISO 14644

 A 3 520 3 520 5/5 M 3,5 Luokka 100 ISO 5

 B 3 520 352 000 5/7 M 3,5 Luokka 100 ISO 5

 C 352 000 3 520 000 7/8 M 5,5 Luokka 10 000 ISO 7

 D 3 520 000 Ei määritelty 8 M 6,5 Luokka 100 000 ISO 8

Mikrobikontaminaation valvonta EU:n GMP-direktiivin Liitteen 1 mukaan

Suositellut rajat mikrobikontaminaatiolle (keskiarvot)

Luokka Ilmanäyte cfu/m3 Asetuslevyt (halkaisija 
90 mm) cfu/4 tuntia

Kontaktilevyt 
(halkaisija 55 mm) cfu/

levy

Käsineen jälki, 5 sormea 
molemmissa käsissä 

cfu/käsine
A < 1 < 1 < 1 < 1

B 10 5 5 5

C 100 50 25 –

D 200 100 50 –

Ilmansuodatuksen tehtävä
Erityisesti aseptisesti valmistetuille parenteraalisille lääkkeille (kuten injektoitaville 
lääkkeille ja infuusiolle) ei voida sallia kontaminaatiota, sillä seurauksena voi 
olla potilaan vakava haitta tai hengenvaarallinen terveysriski. Juuri tällä alueella 
ilmansuodatus astuu kuvaan kriittisenä osana yleisessä ketjussa.

Ilma toimitetaan kriittisille alueille aina päätelaitevaiheessa HEPA-suodatetun 
laminaarisen ilmavirtauksen kautta, jota edeltävät peräkkäiset esisuodatusportaat. 
HEPA-suodattimen vuotamattomuus ja suuri suodatus erotusaste ovat elintärkeitä 
ilmanpuhtauden optimoimiseksi, huoneiden paine-erojen ylläpitämiseksi ja terveiden 
työolosuhteiden saavuttamiseksi.
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HEPA-suodattimien hyväksynnät

Kuva 3: 

  Puhdastilan validointiprosessi, johdettu  
standardista ISO 14644-4

Lääkealan puhdastilat edellyttävät laajaa validointimenettelyä 
ennen kuin lääkevalmistus voidaan aloittaa. Prosessi 
validoidaan uudelleen ennalta määritellyin väliajoin. 
Validointi ja uudelleenvalidointi tehdään sen määrittämiseksi, 
onko prosessi toistettavissa kaupalliseen valmistukseen. 
HEPA-päätelaitesuodatuksen kohdalla tämä merkitsee 
suoritusarvojen alustavaa arviointia ja säännöllistä 
uudelleenarviointia. 

Hyväksyntäprosessi
EU:n GMP-direktiivin Liite 15 kuvaa lääkkeen valmistukseen 
sovellettavat validointi- ja hyväksyntävaatimukset. Prosessi 
on tyypillisesti v-muotoinen malli, joka koostuu kolmesta 
peräkkäisestä vaiheesta. Jokainen näistä vaiheista asettaa omat 
tiukat vaatimukset LVI-laitteille ja erityisesti HEPA-suodattimille. 
Valitsemalla korkealaatuisesti valmistettuja HEPA-suodattima 
lisätään onnistumisen todennäköisyyttä ja pienennetään 
epäonnistumisen riskiä. 

  Hyväksyntä asentamiselle (IQ): ovatko HEPA-suodattimen 
tekniset tiedot sitä, mitä on tilattu ja odotettu?

 Esimerkkejä HEPA-suodatinta koskevista vaatimuksista

 • Yksilölliset testiraportit standardin EN1822:2009 mukaan

 •  Täydellinen ja tarkka merkintä, mukaan lukien 
jäljitettävyyden takaava sarjanumero

 • Oikeat pakkaus- ja testaustiedot

  Käytön hyväksyntä (OQ): toimiiko HEPA-suodatin teknisten 
tietojen arvojen mukaisesti, ’lepotila’ käytössä?

 Esimerkkejä HEPA-suodatinta koskevista vaatimuksista

 •  Suodatinmateriaalissa, tiivistessä ja kehyksessä ei löydy 
ongelmia silmämääräisessä tarkastuksessa

 •  In-situ-testi on onnistuneesti todennut suodattimen 
eheyden

 •  Todellinen alkupainehäviö vastaa teknisiä tietoja

  Suorituskyvyn hyväksyntä (PQ): osoittaako HEPA-
suodatin luotettavaa suorituskykyä ärjestelmän täydessä 
toiminnassa?

 Esimerkkejä HEPA-suodatinta koskevista vaatimuksista

 •  Ei vuotoja (esim. suodatinkankaassa) tai ohivuotoja  
(esim. tiivisteessä)

 • Tasainen rotusaste koko mittaus ajan

 •  Ei irtoavia hiukkasia, jotka voisivat aiheuttaa 
kontaminaatiota
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Asennetun HEPA-suodattimen eheyden tarkistus
Asennetun HEPA-suodattimen eheyden testauksen, jota kutsutaan myös paikan 
päällä tehdyksi (in-situ) testaukseksi, tarkoitus on varmistaa virheetön suorituskyky 
normaalin toiminnan aikana. Suodattimen eheyden mittaukset käsittävät testejä 
asennetun suodattimen vuodon löytämisen, esimerkiksi suodatinkankaan tai tiivisteen 
osalta, ja ohivuodoista esimerkiksi rungossa, tiivisteessä tai ristikkojärjestelmässä. 
Tämä testaus eroaa tehtaan vuototestauksesta, joka keskittyy suodattimen eheyden 
mittaamiseen laboratoriossa.

Sekä suodattimen sisäinen vuoto että ohivuodot voivat johtaa epäpuhtauksien 
läpipääsyyn ja toivotun erotusasteen ylitykseen. Koska tällaiset tilanteet voivat 
vakavasti haitata kriittisten osien steriiliyttä ja siten lääkkeiden laatua, tarvitaan HEPA-
päätelaitesuodattimien uudelleen validointia aika ajoin. Puhdastilojen toimintojen 
riskinarvioinnin mukaisesti tämä aikaväli on yleensä kuusi kuukautta GMP-luokan A 
aseptisille prosesseille.

Asennetun HEPA-suodattimen eheyden testaamisessa yleisimmin käytetyt 
menetelmät kuvataan standardissa ISO 14644-3. Niitä ovat: aerosolifotometri (AP)  
ja hiukkaslaskuri (DPC). AP-menetelmä käyttää yleensä suurta pitoisuutta  
(10 - 40 ug/litra) öljypohjaisesta aerosolista suodattimien vuotojen tarkistamiseen. 

Vähäisen pitoisuuden aerosolitestiä suositellaan aina, koska tämä testaus johtaa 
vähemmän kuormittuneeseen suodatusjärjestelmään ja siten aikaansaadaan parempi 
energiatehokkuus ja HEPA-suodattimen odotetun käyttöiän kasvuun.

AAF:n antama sitoutunut tuki

AAF:n patentoidulla ePTFE-
suodatusteknologialla varustetut 
suodattimet voidaan nyt testata alan 
vaatimusten mukaisella fotometrillä 
tavanomaisilla aerosolipitoisuuksilla 
sekä alhaisella aerosolipitoisuudella 
DPC-menetelmällä. AAF:n insinöörit 
työskentelevät huipputeknisen 
testauslaitteiston avulla ja voivat 
tarjota projektiryhmän tai esimiehen 
paikan päällä tarjoamaa käytännön 
apua. Koska AAF uskoo vahvasti, 
että testauksen riippumattomuus 
on kriittinen tekijä, sen keskeinen 
toimintatapa on kouluttaa henkilöstöä 
ja testauslaitoksia paikallisesti tietojen 
siirtämistä ja parhaiden käytäntöjen 
jakamista silmällä pitäen.

Ota yhteyttä paikalliseen AAF-
tytäryhtiöön tai edustajaan saadaksesi 
lisätietoja AAF:n tarjoamasta in-situ-
testaustuesta, jolla varmistetaan, että 
päätelaitesuodattimen suorituskyky 
optimoidaan sen tarkoituksen 
edellyttämällä tavalla.
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ePTFE-suodatustekniikka

Kestävä ePTFE-
tekniikkamateriaali vekin 
kärjessä 10 000-kertaisella 
suurennuksella.

Murtuneita ultrahienon 
mikrolasisuodattimen 
kuituja vekin kärjessä 
10 000-kertaisella 
suurennuksella.

Vähennä käyttöön liittyviä riskejä / lisää käyttöaikaa
Erinomainen mekaaninen kestävyys: hyvä vetolujuus, 
murtumispaineen- ja hankauksenkesto. ePTFE-kalvosuodatin 
säilyttää hyvin eheytensä vaurioitumatta esimerkiksi asennuksen 
aikana. Päivittäisessä käytössä tämä tarkoittaa sitä, että 
suodattimen vaurioitumisen riski minimoidaan ja että vaaraa 
kuidun irtoamisesta, mikä voisi aiheuttaa kontaminaation 
ilmavirtauksen mukana, ei ole. 

Tämän tuloksena puhdastilaympäristöihin pääsevien 
epäpuhtauksien todennäköisyys on pienempi. Steriilien 
lääkkeiden ja puhdastilan henkilökunnan suojaaminen on 
optimoitu. Se antaa kriittisille ääkealan kohteille mahdollisuuden 
parantaa laadun riskienhallintajärjestelmiä laadukkaiden 
tuotteiden jatkuvan toimittamisen varmistamiseksi, 
vikakustannusten vähentämiseksi ja laitoksen käyttöiän yleistä 
lisäämistä varten. 

Valmistettu ISO 7 -puhdastiloissa
ePTFE-suodatin on AAF:n valmistama. Valvomme laatua ja 
tuotannon tasaisuutta. Tämä suodatin on valmistettu ISO 7 
-puhdastilassa tuotteen puhtauden varmistamiseksi. Suodatin 
kootaan, testataan ja pakataan ISO 7 -puhdastilassa, joka takaa 
vertaansa vailla olevan tuotteen suorituskyvyn ja erotusasteen.

*Lähde: Pharmaceutical Manufacturing Magazine (2004).

AAF:n ePTFE-suodatustekniikka on vaativan kohteen 
ilmansuodatuksen viimeisin edistysaskel. AAF:n kehittämät ja 
markkinoimat HEPA-suodattimet ePTFE-suodatustekniikalla 
tuovat lisäarvoa lääketeknisiin käyttökohteisiin, jotka toimivat 
luokitelluissa olosuhteissa. Tuloksena on kestävämpi 
suorituskyky, pienempi energiankulutus ja pienempi 
toimintaan liittyvä riski. 

Alan johtavaa kestävyyttä
Riippumattomat testit ovat osoittaneet, että ePTFE-
suodatusteknologian suodattimien mekaaninen lujuus 
on erinomainen verrattuna perinteisiin ultrahienoihin 
mikrolasisuodattimiin. Sen kestävyys ja vetolujuus on 
84-kertainen mikrolasin vekattun lujuuteen verrattuna.
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HEPA- ja ULPA-suodattimet 
HEPA-suodattimet ovat erotusasteeltaan tehokkaimpia 
ilmansuodattimia, joita markkinoilla on saatavana. 
Niitä käytetään lääkkeiden valmistuksessa ja muissa 
käyttökohteissa, joissa vaaditaan ultrapuhdasta ilmaa 
kuten puolijohteissa, elektroniikassa, puhdastiloissa, 
elintarviketeollisuudessa, sairaaloissa ja laboratorioissa. AAF:n 
HEPA-suodattimet testataan yksittäin ennen toimitusta, jotta 
ne täyttävät erotusasteen nimellisilmavirrassa ja painehäviön 
vaatimukset. AAF:n HEPA- ja ULPA-suodattimia on saatavana 
erillaisilla erotusasteilla, H13 aina U17 luokkaan asti. Kaikkia 
suodattimia saa skannaustestattuina.

HEPA-ratkaisut korkeisiin lämpötiloihin 
Endotoksiinikontaminaation estämiseksi steriileissä olosuhteissa 
säiliöt ja astioiden pinnat on depyrogenoitava. Endotoksiineja 
poistetaan käyttämällä kuivalämpösterilointia, jossa ilma 
puhdistetaan luotettavalla HEPA-suodatusjärjestelmällä. 
AAF:n korkean lämpötilan HEPA-suodattimet on suunniteltu 
tarjoamaan erinomaisen suojan tässä kriittisessä 
depyrogenointiprosessissa.

Hiukkasten suodatusratkaisut

HEPA/ULPA-suodattimien 
tuoteperhe on:

• yksilöllisesti testattu 
standardinmukaisen 
erotusasteen varmistamiseksi,

• suunniteltu vastaamaan 
kriittisten sovellusten tiukkoja 
vaatimuksia.

• ePTFE-suodatustekniikka on 
mekaanisesti erittäin kestävä

• Suodattimet, jotka on 
suunniteltu erityisesti suuren 
ilmavirtauksen kohteisiin, 
vaativat HEPA-erotusasteita  
erittäin alhaisilla painehäviöillä

• Suuri ilmamäärä ja tilaa 
säästävä rakenne

Korkean lämpötilan HEPA-
suodattimille on tyypillistä:

• Korkeiden lämpötilojen sieto, 
teräsrakenne 

• Tarkka lämpöjaksokoe 
varmistaa 
vahingoittumattoman 
rakenteen ja tasaisen 
suorituskyvyn 

• Ainutlaatuinen yhdistelmä 
korkean lämpötilan sietoa 
ja erinomaista kestävyyttä, 
joka optimoi prosessien 
käyttöaikaa ja vähentää 
odottamattomia seisokkeja

• Oikea ratkaisu tiukkojen 
ilmanpuhtausvaatimusten 
täyttämiseen
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Suuritehoiset laajapinta suodattimet 

Nämä jäykät, laajapinta suodattimet sopivat ihanteellisesti 
käytettäviksi kaikissa tehokkaissa sovelluksissa. Tuetut vekatut 
suodattimet tuovat voimaa ja kestävyyttä suuriin virtauksiin, 
turbulensseihin ja vaihteleviin ilmavirtausolosuhteisiin. 

Kertakäyttöiset sisäkattomoduulit 
HEPA- ja ULPA-suodattimia on saatavana eri kokoonpanoissa 
vastaamaan erittäin suuria tehokkuusvaatimuksia uusissa ja 
olemassa olevissa puhdastiloissa sekä jälkiasennuskohteissa.

Hiukkasten suodatusratkaisut

Vekatun 
paneelisuodatintuoteperheen 
ominaisuudet:

• Suodatinluokat (ISO 16890): 
ISO Coarse - ePM10

 Suodatinluokat (EN779:2012): 
G2–M5

• Alhaisin käyttöiän aikainen 
painehäviö ja korkein 
pölynsitomiskyky (DHC) 
pienentää energiankulutusta ja 
kokonaiskäyttökustannuksia

• Alan alhaisimman 
alkupainehäviön 
paneelisuodatin 
yhdistettynä suureen 
pölynsitomiskapasiteettiin 
lisää käyttöikää ja 
energiatehokkuutta

• Erittäin tehokas vekattu 
suodatin tukee LEED®-
tavoitteiden saavuttamista 
parantamalla sisäilman 
laatua (IAQ) ja laskemalla 
energiankulutusta

• Taloudellinen 
suodatinvalikoima 
keskiraskaille ja kevyille 
ilmansuodatussovelluksille

Sisäkattomoduulien ominaisuudet ovat:

• suunniteltu farmaseuttisille ja biotekniikan sovelluksille, jotka 
edellyttävät helposti vaihdettavia HEPA-suodattimia ilman 
ohivuodon vaaraa,

• kriittisiin sovelluksiin saatavissa omalla puhaltimella / HEPA-
suodatimella varustettu moduuli,

• huoneen puolelta vaihdettavilla HEPA/ULPA-suodatinmilla, 
jotka ovat kevyitä, matalaia päätelaiteyksiköitä.
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Puhdastilakomponentit

Jotta ilmansuodatusjärjestelmien tehokas asennus ja 
toiminta voidaan taata, AAF tarjoaa laajan valikoiman 
komponentteja puhdastiloihin. 

Ota yhteyttä paikalliseen AAF:n tytäryhtiöön saadaksesi 
neuvoja ja tietoa puhdastilojen räätälöidyistä ratkaisuista.

Kaasunsuodatusratkaisut

AAF on saavuttanut alansa johtavan aseman kehittämällä innovatiivisen SAAF™-tuotevalikoiman, jonka tarkoituksena on vähentää 
tai poistaa haitallisia kaasumaisia epäpuhtauksia. SAAF-tuotteiden ja -ratkaisujen sekä hiukkassuodatuksen asiantuntemuksemme 
ansiosta voimme kehittää ainutlaatuisia ja tehokkaita suodatusratkaisuja ja suojata ihmisiä, prosesseja ja laitteita ilmassa olevilta 
kaasumaisilta yhdisteiltä.

Mikään muu yritys ei tarjoa tällaista yhdistelmää kokemusta, asiantuntemusta, innovaatiota ja kykyä torjua ilmassa olevia hiukkas- ja 
kaasumaisia epäpuhtauksia parhaiden puhdasilmaratkaisujen toimittamiseksi.

SAAF-tuotelinjaan kuuluvat seuraavat tuotteet:

• Patentoidut kaasusuodatinkennot, joissa on erinomainen 
tiivistys ja jotka säästävät energiaa. Kennot sopivat myös 
useimpiin vanhempiin yksiköihin. 

• Täydellinen kaasusuodatus suodatusmedia valikoima - 
adsorptioaineet, hapettimet ja seokset, jotka on konfiguroitu 
ja tuotettu kansainvälisten huippuosaavien tutkimus- ja 
kehitystiimien valvonnassa.

• Ympäristömittaukset korroosiolevyillä, jotka liittyvät 
ISA-standardiin S71.04: ”Prosessin mittaus- ja 
ohjausjärjestelmien ympäristöolosuhteet. Ilman epäpuhtaudet 
määritettäessä epäpuhtaustyyppejä ja niiden suhteellisia 
pitoisuuksia.”

• Kattava, alan johtava ohjelmisto - SAAF Tech Tools analysoi 
sovelluksia, kehittää ratkaisuja, konfiguroi laitteita ja 
suodatinosia ja tarjoaa täydellisen teknisen ehdotuksen.
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