
Clean air solutions

A NEW CLASSIFICATION
FOR AIR FILTERS

ENERGY EFFICIENCY

CAMFIL
Opakfil ES
OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00

AIR FILTERS

EN779: 2012

F7

Nominal airflow:
Initial efficiency 0.4 µm:
Minimum efficiency 0.4 µm: 
Annual Energy Consumption:
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ŠETØETE ELEKTRICKOU ENERGII, 
PENÍZE A NAŠI PLANETU 
Použijete-li vhodnì vybraný filtr, nejenom že ušetøíte elektrickou energii, ušetøíte také peníze a zajistíte zdra-
vé vnitøní prostøedí. A s implementací nového a objektivního systému porovnávání energetické úèinnosti 
EUROVENT bude nyní jednodušší nalézt správný filtr, který bude mít nejúspornìjší provoz a pomocí kterého 
docílíte nejvyšší kvality vnitøního prostøedí.

V dnešní dobì je možné všechny vzduchové filtry ohodnotit od A+ do E. Oznaèení A+ znamená nejnižší ener-
getickou spotøebu a oznaèení E nejvyšší energetickou spotøebu. Nová klasifikace v souladu s EN779:2012 
Vám umožní lépe porozumìt, jaká je roèní spotøeba elektrické energie, jaká je poèáteèní a minimální úèin-
nost filtrace.

Energetická spotøeba filtru se stala dùležitým faktorem, který je vhodné sledovat, s ohledem na rostoucí 
ceny elektrické energie a zpøísòování požadavkù snižování emisí CO2. V minulosti byly filtry klasifikovány 
pouze podle prùmìrné úèinnosti filtrace. Nová energetická klasifikace je daleko více konkrétní.

Buïte MISTREM ÚSPOR ve Vaší spoleènosti. Vyberte filtr, který ušetøí energii, peníze  a zajistí kvalitu 
vnitøního prostøedí.

Otestujte si svého dodavatele!

Mnozí dodavatelé netestují správnì své filtry. Zákazník tedy nemá možnost adekvátnì porovnat rùzné 
znaèky filtrù. V Camfilu testujeme všechny filtry, abychom zaruèili vysokou kvalitu, která je pro nás 
standardem. Splòuje Váš dodavatel filtrù vše, co je potøeba?

• Má Váš dodavatel certifikaci Eurovent?

• Jsou na všech krabicích s filtry štítky?

• Splòují všechny jeho testy normu EN 779:2012?

• Má Váš dodavatel protokoly o tìchto testech?

Buïte MISTREM ÚSPOR ve Vaší spoleènosti. 
Vyberte filtr, který ušetøí energii, peníze 
a zajistí kvalitu vnitøního prostøedí. CHECK ENERGY CLASS ON

ENERGY EFFICIENCY



STANDARD
Spotøeba elektrické energie filtrù je funkcí prùtoèného množství vzdušiny, úèinnosti ventilátoru, provozního 
èasu a prùmìrné tlakové ztráty. Postupným zanášením filtru narùstá jeho tlaková ztráta. Spotøebovanou 
elektrickou energii za urèitý èasový úsek lze integrovat z prùmìrné hodnoty tlakové ztráty za tento èasový 
úsek.  

ROÈNÍ SPOTØEBA EL. ENERGIE 
DLE FILTRAÈNÍCH TØÍD 

Energetická tøída: dle Eurovent RS-4/C/001-2015.

Pozn.: zkratka ME oznaèuje minimální úèinnost 

Filtraèní tøída 2015 M5 M6 F7 F8 F9

ME*  - - ME ≥ 35%  ME ≥ 55% ME ≥ 70%

A+  0 – 450 kWh  0 – 550 kWh  0 – 800 kWh  0 – 1000 kWh 0 – 1250 kWh

A >450 kWh – 600 kWh > 550 kWh – 650 kWh >800 kWh – 950 kWh  >1000 kWh – 1200 kWh  >1250 kWh – 1450 kWh

B  >600 kWh – 700 kWh >650 kWh – 800 kWh >950 kWh – 1200 kWh >1200 kWh – 1500 kWh >1450 kWh – 1900 kWh

C >700 kWh – 950 kWh >800 kWh – 1100 kWh >1200 kWh – 1700 kWh >1500 kWh –2000 kWh >1900 kWh – 2600 kWh

D > 950 – 1200 kWh > 1100 kWh – 1400 kWh > 1700 kWh – 2200 kWh > 2000 kWh – 3000 kWh > 2600 kWh – 4000 kWh

E >1200 kWh >1400 kWh >2200 kWh >3000 kWh >4000 kWh

                                                                                          MM=250 g ASHRAE                                                                                                                                                                MF=100 g ASHRAE



VÝPOÈET A KLASIFIKACE
Podle standardu se mìøí jak úèinnost filtrace tak tlaková ztráta jako funkce zanášení filtru prachem. Typická 
úroveò spotøeby elektrické energie je vypoèítána ze støední hodnoty tlakové ztráty zprùmìrované v celém 
prùbìhu zanášení filtru prachem. Energetická nároènost filtru v prùbìhu 1 roku je laboratornì nasimulována 
a na základì uvedeného vzorce je stanovena její hodnota. 

Filtraèní tøída 2015 M5 M6 F7 F8 F9

ME*  - - ME ≥ 35%  ME ≥ 55% ME ≥ 70%

A+  0 – 450 kWh  0 – 550 kWh  0 – 800 kWh  0 – 1000 kWh 0 – 1250 kWh

A >450 kWh – 600 kWh > 550 kWh – 650 kWh >800 kWh – 950 kWh  >1000 kWh – 1200 kWh  >1250 kWh – 1450 kWh

B  >600 kWh – 700 kWh >650 kWh – 800 kWh >950 kWh – 1200 kWh >1200 kWh – 1500 kWh >1450 kWh – 1900 kWh

C >700 kWh – 950 kWh >800 kWh – 1100 kWh >1200 kWh – 1700 kWh >1500 kWh –2000 kWh >1900 kWh – 2600 kWh

D > 950 – 1200 kWh > 1100 kWh – 1400 kWh > 1700 kWh – 2200 kWh > 2000 kWh – 3000 kWh > 2600 kWh – 4000 kWh

E >1200 kWh >1400 kWh >2200 kWh >3000 kWh >4000 kWh

                                                                                          MM=250 g ASHRAE                                                                                                                                                                MF=100 g ASHRAE

Vzorec pro klasifikaci energetické účinnosti, 
Eurovent dokument 4/21-2014.



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK EUROVENT 
Štítky dle nového systému budou uvádìny u standardních filtrù. Tyto štítky budou mít 2 možné varianty.

Základní rozmìr  592 x 592 mm, dle EN 15805 – filtraèní tøídy 

• Nominální prùtok vzduchu, m3/s

• Poèáteèní úèinnost, % (F7-F9)

• Minimální úèinnost, % (F7-F9) 

Pøíklad štítku: Camfil Opakfil ES A+
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• Roèní spotøeba el. energie, kWh/rok – 
Energetická tøída

• Ovìøené hodnoty lze nalézt na: 
www.eurovent-certification.com 



Další standardní rozmìry filtrù

• Filtraèní tøída, podle rozmìru 592 x 592 mm

• Energetická tøída, podle rozmìru 592 x 592 mm 

Šírka (mm) Výška (mm)

490 592

287 592

287 287

592 287

592 490

490 490

ENERGY EFFICIENCY

CAMFIL
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AIR FILTERS
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camfi l.com

Camfil je svìtový lídr ve filtraci a øešeních pro èisté prostory 

s 50-ti letou zkušeností. Naše øešení chrání lidi, procesy 

a životní prostøedí. Tím zlepšujeme lidské zdraví, zvyšujeme 

výkon a snižujeme energetickou spotøebu. Dvacet šest 

výrobních závodù, šest vývojových støedisek a více než 65 

poboèek po celém svìtì zajišśuje servis a podporu našim 

zákazníkùm. Sídlo skupiny CAMFIL je ve Švédsku, ale pøes 

95% obchodù je mezinárodních. Skupina má pøibližnì 3500 

zamìstnancù a celosvìtové tržby se blíží 5 miliardám SEK 

(540 miliónù EUR).  

CAMFIL JE CELOSVÌTOVÌ NEJVÌTŠÍ 
A VEDOUCÍ VÝROBCE FILTRÙ 
A TECHNOLOGIÍ PRO ÈISTÉ 

PROSTORY


