
CLASSIFICAÇÃO DE FILTROS DE AR PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES
CLIMATIZADOS CONFORME RECOMENDAÇÃO NORMATIVA 004-1995 DA SBCC

Existem três mecanismos de filtragem que agem em todos os tipos de filtro sendo uns mais preponderantes
do que outros:

Impactação e a interceptação nos filtros grossos
Interceptação e a difusão nos filtros finos
Difusão nos HEPA e ULPA

Na retenção dos contaminantes particulados existem 4 classes 
de graus de filtragem em função de sua eficiênciade graus de filtragem em função de sua eficiência
determinada em testes de laboratório

Duas destas classes são:
G (Grossa, partículas médias da ordem de 5 micra)
F (Fina, partículas finas na ordem de 0.5 micra)
Estes filtros são pré filtros para filtragem HEPA

Dos filtros absolutos, HEPA significa High Efficiency Particulate Air.
São filtros de partículas aéreas de alta eficiencia, substituíveis e fixados a molduras rígidas, tendo eficiência deSão filtros de partículas aéreas de alta eficiencia, substituíveis e fixados a molduras rígidas, tendo eficiência de
no mínimo 99.97 % na coleta de até 0.3 micra

Dos filtros ULPA, filtros de ultra baixa penetração, ou Ultra Low Penetration Air, tambem substituíveis e fixados
a molduras rígidas, mas com eficiência de 99.999 % na coleta de particulas de até 0.12 micra.

Ao se definir a classe de filtragem utilizada deve-se determinar vários fatores como tipo do filtro. se plano, 
plissado, bolsa, área de filtragem, vazão do ar, velocidade do ar no sistema, perda de carga de pressão. etc.  

Para gases e odôres pode-se utilizar Filtros de Carvão Ativado combinados.

* O texto acima apenas descreve as características dos principios de filtragem de  partículas aéreas  presentes* O texto acima apenas descreve as características dos principios de filtragem de  partículas aéreas  presentes
no ar servindo como informativo básico.

* Existem outros métodos continuamente propostos, testes comparativos  e suas classes na Europa e USA .
ANSI/ASHRAE  Standard 52.1 / Standard 52.2  -  DIN EN 779  -  CEN EN 779

* A  AIRFAN fornece caixas de coleta e de filtragem do ar e seus elementos filtrais em dimensões 
padrões ou sob encomenda.

Fonte: ABNT

ENTENDENDO AS CLASSES DE FILTROS PARA CONTAMINANTES AÉREOS EM PARTÍCULAS

CLASSE DE FILTRO

GROSSOS

FINOS

ABSOLUTOS

G0
G1
G2
G3

F1
F2
F3F3

A1
A2
A3

EFICIÊNCIA %

30 - 59
60 - 74
75 - 84
85 e acima

40 - 69
70 - 8970 - 89
90 e acima

85 - 94.9
95 - 99.96

99.97  e acima

5 micra

0.5 micra

0.3 micra

0.12 micra
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