
NINIEJSZA INSTRUKCJA DOTYCZY:
Filtrów do monta�u w okr�głych kanałach wentylacyjnych (wkład na profilowanej siatce)- filtr DF

Filtrów do monta�u w okr�głych kanałach wentylacyjnych (wkład kieszeniowy)- filtr  DF-K
Filtrów do monta�u w prostok�tnych kanałach wentylacyjnych (wkład workowy)- filtr DFR

            1. Wst�p

Niniejsza instrukcja powinna by� uwa�nie przeczytana by unikn�� nieprawidłowego u�ywania lub uszkodzenia
filtra. Personel obsługuj�cy instalacj� wentylacyjn� powinien zapozna� si� z t� instrukcj� i w ka�dej chwili mie�
do niej dost�p. Wszystkie komponenty s� sprawdzane, a produkt finalny jest poddawany szczegółowej kontroli.
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Filtry słu�� do wst�pnej filtracji nawiewanego powietrza. Separacja wi�kszych cz�stek
zanieczyszcze� zawartych w powietrzu przedłu�a okres eksploatacji urz�dze� umieszczonych za

filtrem – wentylatorów, nagrzewnic itd. Transport gazów agresywnych i wybuchowych jest         
zabroniony.

Po rozpakowaniu filtra nale�y sprawdzi� czy:

- Rodzaj filtra jest zgodny z projektem wykonawczym i zamówieniem.
- Czy filtr nie został uszkodzony podczas transportu.

            2. Opis.

- Filtry DF wykonane s� z blachy stalowej pokrytej farb� proszkow�, natomiast filtry DF-K i DFR
wykonane s� z blachy stalowej ocynkowanej.

- Filtry DF i DF-K posiadaj� kró�ce przył�czeniowe z gumowymi uszczelkami.
- Wkład filtracyjny wykonany jest z włókniny syntetycznej. Filtry DF dost�pne s� jedynie z wkładami

filtracyjnymi klasy EU3, natomiast filtry DF-K i DFR  z kładami filtracyjnymi o klasach EU3, EU5 lub
EU7 (odpowiednio G3, F5 lub F7 wg PN-EN 779).

− Prace monterskie i serwisowe nale�y wykonywa� zgodnie z zasadami BHP
                                                           3. Monta� elementów
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W celu łatwej i szybkiej wymiany wkładu filtracyjnego nale�y pami�ta� o zachowaniu odst�pu
pomi�dzy zdejmowan�   pokryw� filtra a innymi elementami instalacji.

Wszystkie czynno�ci monta�owe i serwisowe nale�y przeprowadza� w r�kawicach i okularach ochronnych.
Zaleca si� monta� w nast�puj�cej kolejno�ci:

- usuni�cie wszelkich elementów zabezpieczaj�cych filtr w transporcie,
- poł�czenie przył�czy  z reszt� instalacji,
- usuni�cie wszelkich narz�dzi i  zb�dnych odpadów pozostałych po czynno�ciach monta�owych,
- kontrola prawidłowo�ci wykonanych podł�cze� z projektem wykonawczym, ich szczelno�ci oraz kontrola

parametrów instalacji,
- w celu zachowania szczelno�ci instalacji dopuszcza si� stosowanie silikonów monta�owych i ta�m

izolacyjnych posiadaj�cych odpowiednie atesty.
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Montuj�c filtr nale�y pami�ta� o zachowaniu odpowiedniego kierunku przepływu powietrza.
Kierunek ten  zaznaczony jest na obudowie.

          4. Konserwacja
Przed rozpocz�ciem czynno�ci konserwacyjnych nale�y upewni� si�, �e instalacja wentylacyjna nie pracuje. W
celu utrzymania wła�ciwych parametrów pracy nale�y dokonywa� regularnych kontroli oporów przepływu
powietrza przez filtr. Je�eli opory wzrosn� do 250 Pa to nale�y wyczy�ci� wkład filtracyjny. W tym celu nale�y
odpi�� zamki zatrzaskowe i wyj�� wkład filtracyjny, oczy�ci� wkład (u�ywaj�c np.: wody z mydłem) a
nast�pnie umie�ci� go z powrotem i zamkn�� zatrzaski. Po wielokrotnym czyszczeniu wkładu filtracyjnego
mo�e nast�pi� jego zu�ycie, nale�y wtedy wymieni� wkład na nowy. Nie nale�y stosowa� �r�cych �rodków
chemicznych, ani ostrych przedmiotów, czy szczotek. Instalacj� wentylacyjn� mo�na uruchomi� ponownie
dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy filtra zostały ponownie poprawnie zainstalowane, a na ich elementach
nie ma wilgoci, ani �adnych pozostało�ci po płynach u�ytych do czyszczenia, a narz�dzia u�yte w konserwacji,
demonta�u i monta�u zostały z instalacji usuni�te.
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