
Repetidamente autoclavável•

Resistência excepcional•

Camada de pré-filtração 
destacável

•

Totalmente validado•

Meio filtrante hidrofóbico 
em PTFE

•

No coração dos filtros de cartucho para respiro de autoclave High 
Flow TETPOR II está a última tecnologia de membrana hidrofóbica 
em PTFE. Esta membrana absoluta retém todas as partículas até 
0,01 micron, removendo bactérias, vírus e bacteriófagos do ar. 

Os cartuchos são fabricados utilizando a construção por selagem a 
quente sem adesivos ou resinas na manufatura. O resultado é um 
produto de qualidade e resistência excepcionais.

High Flow TETPOR II Vent Autoclave são elementos filtrantes para 
respiro de autoclave projetados para aplicações críticas onde se requer 
ar estéril para quebrar o vácuo formado pela condensação de vapor 
dentro da câmara da autoclave.

 

Características e Benefícios

Tempo de quebra do vácuo em função do
volume da autoclave

 
 

 

 

 

 

Características de Performance

High Flow TETPOR II Vent Autoclave
Filtros de Cartuchos para
 respiro de autoclave

Filtros para ar e gases• 
PTFE politetrafluoroetileno• 

Nota: TETPOR é uma marca registrada Parker domnick hunter
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ABSOLUTA FILTRAÇÃO
Distribuidor Autorizado
www.absolutabrasil.com
11 4215 3351 - 4112 7280



A Parker dominick hunter segue uma política de contínuo desenvolvimento de produtos. Por isso, 
se reserva o direito de alterar especificações dos produtos sempre que necessário, mas na 
medida do possível, mantém os clientes informados das alterações. Para informações 
detalhadas, adequação e aplicação específica de produtos, solicitamos aos clientes que entrem 
em contato com o departamento de vendas de Filtração de Processos. Todos os  produtos estão 
sujeitos à norma-padrão de venda da empresa.

Dados do Teste de Integridade
Todos os cartuchos são testados quanto a 
integridade antes de serem despachados 
pelo método de teste de desafio com aerossol 
utilizando o VALAIRDATA II da Parker 
domnick hunter.

Características de Retenção
A família de elementos filtrantes para respiro 
de autoclave High FLOW TETPOR II foram 
totalmente validados com níveis de aerossóis 
bacterianos de ›107 Brevundimonas diminuta 
por cm2.Trabalho de teste independente 
também mostra a retenção completa de do 
bacteriófago Coliphage MS-2.

Esterilização
Os elementos filtrantes para respiro de 
autoclave High Flow TETPOR II podem ser 
repetidamente autoclavados até 142°C 
(287,6°F) por no máximo 100 ciclos.

Condições de Operação Recomendadas

Segurança Alimentar e Biológica

Meio filtrante: PTFE
Tela suporte externa: Polipropileno
Tela suporte interna: Polipropileno
Núcleo de suporte interno: Polipropileno
Gaiola de proteção externa: Polipropileno
Camada de pré-filtração: Poliuertano
Conectores: Polipropileno
Gaxetas padrão: EPDM

Especificações
Materiais de Construção
  
  
  
  
  
 
  
 



  

 
 

 
 

Área Efetiva de Filtração (AEF)
5” (125 mm)       0.3 m2 (3,22 ft2) 

Nota: remova a camada de pré-filtração antes de submeter ao vapor.

 

Informação para pedidos:

ZTA -

Código | Comprimento (nominal) 

B 3,46” (88 mm)
A 5,98” (152 mm)

Código | Conector 

V 1/2“ BSPP
X 1/2“ NPTM

High Flow TETPOR II - Filtros de Cartuchos para respiro de autoclave

.01

O diferencial de pressão máximo na direção 
de fluxo (de fora para dentro) é 4,5 barg 
(65,26 psig) a 80°C (176°F).

A temperatura máxima recomendada para 
operação contínua é 60°C (140°F).

Os materiais estão de acordo com os 
requisitos do CFR21 Parte 177, EC 1935/2004 
e Plásticos da USP Classe VI – 121oC e 
equivalentes da ISO 10993.
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