
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

LIFA AirClean 3500 
Električna sesalna naprava s podtlakom (NPU) / čistilec zraka
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LIFA AirClean 3500 

Čestitamo vam za nakup naprave za čiščenje zraka s podtlakom LIFA AirClean 3500! 
LIFA AC3500 je zasnovana in izdelana za filtriranje/čiščenje suhih tujkov iz zraka, kot je prah 
zaradi gradenj, kremenčev pesek, žagovina in obruski itd., ki se ustvarjajo zaradi gradbenih obnov. 
Uporablja se lahko tudi za čiščenje zraka pri drugih specializiranih storitvah, npr. pri 
odstranjevanju svinca, plesni in obnovah, ali kot čistilnik zraka, saj se lahko uporablja skupaj s 
plinskim filtrom. Uporablja se lahko v izpušnem odvodu sušilca, vodih za odvajanje maščob in 
prezračevalnih kanalih.

• Obratuje na enosmerni tok, 200-277 V, 50/60 Hz
(na voljo tudi verzija 100–120 V).

• Največji zračni pretok brez filtrov 3600 m3/h, linearno nastavljivo.

• Robustna zgradba, namenjena profesionalni uporabi, brezšivno kovinsko ogrodje.

• Ustvarjanje podtlaka v prašnih delovnih prostorih ali prezračevalnih kanalih.

• Na voljo velika izbira filtrov in dodatne opreme.

Opomba: Med vklopom in zagonom stroja obstaja 8-sekundni zamik!
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Naslednje varnostne smernice je potrebno v celoti upoštevati, da ne pride do 
poškodb osebja ali onesnaženja okolja ali materialne škode na sami napravi. 

Upoštevanje teh navodil bo zagotovilo varno in neprekinjeno uporabo 
naprave.

Varnostni ukrepi 

1. Preprečite onesnaženje okolja
Stroj mora biti čim bolj čist in se ga ne sme 
prevažati umazanega, razen če je povsem 
zavarovan do prihoda v servisni obrat. Nikoli 
ponovno ne uporabite umazanega filtra v 
drugi stavbi ali različni AHU za servis 
drugega kanalskega sistema v stavbi. 
Izrabljene filtre je potrebno ustrezno 
odstraniti.

2. Splošna varnost
Če se naprava ne uporablja, je treba odklopiti 
napajanje in jo nadzorovati.

Na kraju namestitve stroja mora biti 
zagotovljena ustrezna razsvetljava, tako da 
lahko mimoidoči vidijo vso opremo in se ji 
izognejo. Sesalne enote se ne sme uporabljati z 
nezaščitenim sesalnim dovodom ali izpušnim 
odvodom. Predmete, ki se ujamejo v ventilator, 
lahko ta izvrže pod visoko hitrostjo, kar 
povzroči poškodbe ali materialno škodo. 
Prepovedano je kakor koli spreminjati LIFA 
AC3500. 

3. Varnost upravljavca
Oseba/osebe, ki izvajajo delo, morajo nositi 
osebno zaščitno opremo:

• Naprave se ne sme uporabljati brez filtra.
• Opreme ni dovoljeno namestiti ali uporabljati v okolju, kjer obstaja

nevarnost eksplozij ali nevarnih snovi.

• Oprema se ne sme zmočiti in mora biti zaščitena pred vlago,
vibracijami in vetrom.

• V napravo je prepovedano vstavljati ali nameščati tujke.

• Stroja med uporabo ni dovoljeno pokrivati.

• Uporabnik mora zagotoviti, da je naprava prilagojena
nameravanemu delu in da so izpolnjeni zakonski pogoji.
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5. Obratovalna temperatura
Temperatura gibajočega se plina ne sme 
presegati 80 °C. Stroj se ne sme uporabljati v 
okolju, kjer temperatura presega 40 °C ali se 
spusti pod  –20 °C.

6. Električni priključek

• Napetost in jakost el. toka morata ustrezati 
podatkom na nalepki CE ter podatkom v 
navodilih.

• LIFA AirClean 3500 mora biti priključena 
na enosmerni el. tok (1~) 200-277 V  (ali
100-120 V), 50/60 Hz, 10 A.

Zgolj pooblaščeni električar lahko izvaja 
popravila ali montažo električnih 
komponent. Električarja mora pooblastiti 
proizvajalec, sicer bo garancija 
razveljavljena.

7. Raven hrupa
Raven hrupa LIFA AirClean 3500 je relativno 
nizka (<70 dB) in ni odvisna od delovnega 
okolja.

8. Prevoz
Med prevozom mora biti stroj trdno pritrjen in 
zaščiten pred vlago in vremenskimi vplivi,  da ne 
pride do poškodb na stroju ali ljudeh. Pred 
uporabo preverite, če so nameščene vse 
komponente in če stroj ustrezno obratuje. 
Preverite, če so komponente poškodovane 
zaradi prevoza in če ventilator ustrezno deluje. 
Napravo morata na tovorno vozilo dvigniti 2 
osebi, ki držita za ročaja na obeh straneh. Pri 
dviganju, npr. z žerjavom, NIKOLI ne uporabite 
zgolj ročajev za pritrditev dvigalke.

Napajalna vtičnica mora biti vedno 
ustrezno ozemljena!

obrazna maska s filtrom, čelada, naušniki, 
očala, površnik, zaščitna obutev in druga 
potrebna oprema za določeno delo. 
Nikoli ne vtikajte rok v notranjost stroja, ko je 
ta vključen. Aksialni ventilator izvaja izredno 
močno sesanje. Predmete (obleka, lasje itd.) bi 
lahko posesalo v sesalni stožec in prišlo bi do 
nesreče. Prepovedano je odstraniti zaščitno 
rešetko s sesalnega nastavka.

Vedno uporabljajte HEPA – ali po potrebi 
filter z aktiviranim ogljikom za pline – znotraj glavnega ogrodja enote, ko je izpušni, 
"odpadli" zrak potrebno pihati v notranjost 
stavbe. Izpušni zrak mora odtekati na varen 
kraj, kjer ni ljudi ali snovi, ki bi se lahko 
poškodovali.

4. Pogoji na delovnem mestu
Stroj je prepovedano uporabljati za pline, ki so 
klasificirani kot korozivni, kisli ali eksplozivni 
in/ali vsebujejo visok odstotek vlage. Stroja se 
ne sme uporabljati na območju s tveganjem 
eksplozije.
Delovno območje mora imeti ustrezne 
opozorilne napise in/ali ovire za preprečevanje 
vstopa nepooblaščenih oseb. Delovno mesto 
mora biti dobro osvetljeno, prehod do stroja 
pa ne sme biti oviran, tako da so glavno stikalo 
in druge krmilne funkcije jasno vidne in hitro 
dosegljive. 

Zagotovite ustrezni podtlak (=sesanje) v zaprtem razdelku, da se prepreči razširjanje 
škodljivih snovi v sosednja čista območja, 
obenem pa zagotovite zadosten dovod 
nadomestnega svežega zraka na delovno 
območje, kjer se stroj uporablja in/ ali ljudje 
delajo.
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Splošne smernice

STROJ / NPU ODSTRANJEVANJE PRAHU 
(dovod zraka 5xh) 

AZBEST / PLESEN 
(HEPA potreben)(dovod zraka 10xh)

HC1100 Prostori ok. 80–130 m2 Ok. 45 m2

HC2500 Prostori ok. 90–180 m2 Ok. 100 m2

AC3500 Prostori ok. 100–300 m2 Ok. 120 m2

HC4000 Prostori ok. 300–500 m2 Ok. 150 m2

1. LIFA AirClean 3500 se lahko uporablja zgolj v namene, za katere je bil zasnovan, in ki 
so predstavljeni v navodilih. Opremo je prepovedano uporabljati za druge namene brez 
pisnega soglasja proizvajalca. Če se naprava uporablja v nepredvidene namene, 
proizvajalec zavrača odgovornost za morebitne posledice.

2. Odgovorne osebe za uporabo te naprave / nadzor nad uporabo te naprave, morajo 
poznati zgradbo, funkcije in varno uporabo naprave. Poznati morajo tudi lokalne 
zakonske zahteve za delovno in s tem povezano opremo ter opraviti ustrezna 
usposabljanja in pridobiti potrebna dovoljenja za takšne posebne zahteve.

3. Prepovedano je odstraniti ali onesposobiti tehnične zaščitne/varnostne naprave med 
uporabo tega stroja.

4. Če se mora stroj namestiti tako, da so odstranjene zaščitne/varnostne naprave ali da je 
njihovo delovanje omejeno, je o tem potrebno nemudoma obvestiti delovnega 
nadzornika / odgovorno osebo. Stroj se ne sme uporabljati pred izdanim dovoljenjem 
nadzornika.

5. Vedno zagotovite zadosten podtlak in dovod zraka na uro (ACH) v zaprtem prostoru, 
preden začnete z drugimi deli. Spodaj se nahaja tabela s priporočenimi vrednostmi.  
Občasno prihaja do vrzeli / rež v zgradbi, ki jih je potrebno zaznati zaradi izhajajočega 
dima ter jih zapolniti.  Dovod zraka mora biti ok.  20 % manjši kot odvod, da se 
ohranja zadostni podtlak.

Priporočeni dovod zraka na uro glede na prostor in uporabljeni stroj:  
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Zgradba in upravljanje

 1.

 5.
 6.

7.

9.

2.

8.

4.

3.

1. Spojni zatič na odvodni/izpušni 
strani ø 305 mm (12”)

2. Glavno stikalo in drugi krmilniki
(glej spodnjo sliko)

3. Dvižni ročaji (obe strani)

4. Pritrdilni zapahi (obe strani)
5. Okvir za vrečaste filtre
6. Pritrdilo in okvir za predfilter G4
7. Spojni zatič na dovodni/sesalni strani ø 305 mm

(12”)
8. Električni kabel
9. Oznaka / nalepka CE

Opomba: Med vklopom in 
zagonom stroja je 8 
sekund zamika. 

Merilec urne porabe 

Opozor. lučka za poln filter 

Regulator pretoka zraka 

Glavno stikalo
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Načela obratovanja

Namestitev
Izpušni/odvodni zrak mora teči neovirano. Zaščitite 
napravo pred udarci in vibracijami. Sesalni in izpušni 
del morata biti opremljena z rešetkami, v skladu s 
predpisi. Najvišja dovoljena obratovalna temperatura 
znaša 40 °C.

Filtri
S strojem se mora vedno uporabljati vsaj predfilter, ki 
ga je potrebno namestiti kot je prikazano na sliki C 
zgoraj.  Če se uporablja zgolj kot čistilec zraka, se 
lahko opusti spojni zatič 305 mm sesalnega dela (št. 
8) – zamenjava predfiltra je tako hitra in enostavna. 
Če je potrebna sesalna cev, postavite predfilter med 
pritrdilo / okvir za predfilter G4 (št. 7) in spojni zatič 
sesalnega dela (št. 8).

Poleg tega se LIFA AC3500 lahko uporablja s HEPA/
plinskim in/ali vrečastim filtrom. Za daljšo dobo 
uporabnosti HEPA/plinskih filtrov priporočamo 
uporabo vrečastih filtrov F7 ali predfiltrov G4 
spredaj. V primeru uporabe vseh treh vrst filtrov 
hkrati, je potrebna dodatna predfiltrska škatla (g. D), 
dolžine 31 cm) za vrečasti filter F7. Predfiltrska 
škatla je postavljena med vakuumsko enoto in deli št. 
6, 7 in 8, kot je prikazano na zgornji sliki. Če se ne 
uporablja vrečasti filter, se mora okvir za vrečaste 
filtre (št. 6) odstraniti.

Električni priključek
Vakuumska enota ima EC motor, ki deluje na 
enosmerni el. tok (1~). Električno napajalno omrežje 
mora biti ozemljeno.

LIFA AC3500 se lahko uporablja z a) vrečastimi filtri,  b) HEPA filtri (tesnilo proti zadnji steni, NE sprednji 
plošči)  in c) predfiltri.  Pri hkratni uporabi HEPA in vrečastih filtrov je potrebno namestiti dodatno d) 
predfiltrsko škatlo za vrečasti filter, kot je prikazano na zgornji sliki.  

a) 

c) 

b) 

d) 
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Servis in vzdrževanje

Stroj je potrebno odklopiti z napajanja pred izvajanjem vzdrževalnih del! 

Redni servis in vzdrževanje:
• Zamenjava                 

Filtre je potrebno zamenjati, ko je 
lučka za poln filter rdeča. Oseba, 
ki menja filter, mora nositi 
ustrezno osebno zaščitno opremo.
Izrabljene filtre se lahko odlaga kot 
mešane odpadke ali nevarne 
odpadke (nevarne snovi). Nikoli 
ne uporabite umazanega filtra 
ponovno v drugi stavbi.

• Čiščenje stroja
Vse površine ogrodja in zaključkov 
je potrebno temeljito očistiti po 
vsaki uporabi / pred selitvijo na 
drugo lokacijo, tako da jih obrišete 
z vlažno krpo.

Če obstaja možnost, da filter vsebuje nevarne 
snovi, ga je potrebno odlagati v skladu z lokalno 
zakonodajo v zvezi z rokovanjem z nevarnimi 
snovmi. Celotno napravo - notranje in zunanje 
površine - je potrebno očistiti takoj po zaključku 
del. S stroja je potrebno odstraniti vso 
umazanijo, preden ga pošljete proizvajalcu ali 
serviserju, ki ga proizvajalec pooblasti za izvajanje 
vzdrževalnih del. 
Ventilatorji so opremljeni s povsem zaprtimi 
krogličnimi ležaji, ki jih ni potrebno podmazovati. 
Tudi motorji ventilatorja ne zahtevajo posebnega 
vzdrževanja.  
Zgolj pooblaščeni električar lahko izvaja popravila 
ali montažo električnih komponent. Električarja 
mora pooblastiti proizvajalec, sicer bo garancija 
razveljavljena. 

OPOMBA!  Popravila lahko izvaja zgolj 
proizvajalec ali pooblaščeni serviser Lifa Air Oy 
Ltd. Popravila s strani tretjih strank razveljavijo 
garancijo.

Razred in
vrsta filtra

Zelo prašno delo Prašno delo Običajna 
gradbena
dela

Zaključna 
dela 

2–3 kos/enota/dan 2 kos/enota/dan 1 kos/enota/dan 1 kos/enota/dan

1 / dan 2–3 dni 1–2 tedna 1 – 3 mesece

*Predfilter G4 

Vrečasti filter F7 

HEPA 13 1 mesec 3 mesecev 6 mesecev 12 mesecev

*Za podaljšanje delovne dobe filtrov F7 fine in HEPA , se morajo filtri G4 uporabljati kot predfiltri.

Časovni intervali zamenjave filtrov (priporočilo):
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Tehnični podatki

Napajanje: Elektrika

Obratovalna napetost: 200-277 V (100-120 V tudi na voljo ), 1~

Frekvenca: 50/60 Hz

Motor: 0,78 kW / 3,9–2,8 A, EC motor

Električni kabel: 3G 1,5 mm2, dolžina 3 m 

Nadzorna škatla: Glavno stikalo (zamik 8 sekund ob vklopu),  
nastavitev zračnega pretoka, opozorilna lučka 
za poln filter, merilnik urne porabe

Spojni zatič cevi: Sesanje: Ø305 mm, 
Izpuh: Ø305 mm

Mere: 
Dolžina:
Višina:
Širina:

960
650 
540 

Teža: 57 kg, 
100-120 V verzija: 65 kg

Material Lakirano jeklo

LIFA AirClean 3500 

Oznaka CE se nahaja pod glavnim stikalom. Priključitev, vzdrževanje 
in zamenjavo nadomestnih delov je potrebno opraviti v skladu z 
informacijami, navedenimi na tej nalepki.
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Nadomestni deli in dodatna oprema

Z uporabo izvirne opreme LIFA zagotovite največjo učinkovitost in najdaljšo dobo uporabnosti stroja.  Pri naročanju 
nadomestnih delov in dodatne opreme navedite model stroja (LIFA AC3500) in serijsko številko z oznake CE.

6420281010835 HEPA filter H13, velikost 450x450x292 mm, AC3500

37450450300 Vrečasti filter F7, 5 žepov,  plastični okvir,  velikost 450x450x300 
mm, AC3500

6420281022920 Predfilter G4, ustrezno prirezano, komplet 5 kosov, AC3500

6420281023606 Predfiltrska škatla za vrečaste filtre,  uporablja se, ko je HEPA filter 
znotraj ogrodja vakuumske enote,  dolžina 310 mm, AC3500

6420281022081
LIFA dp AirLog™. Merilnik tlačne razlike za reguliranje prahu med 
gradbenimi obnovami, brezžično in fizično beleženje podatkov v 
pomnilnik.

6420281021565
Izpušna cev,  prozorna plastična folija,  480 mm x debelina 0,15 mm 
in dolžina 70 m / zvitek,  teža 10 kg, Ø 350 mm pri zračnem tlaku

6420281010941 Prožna cev za vakuum /sesanje kanalskega voda, 
Ø 305 mm x dolžina 10 m

6420281023576 Sponka za kanalsko cev, Ø 305 mm 

EU7_01 Vrečasti filter za izpušno/odvodno stran, razred M5, Ø 350 
mm, dolžina 1,5 m, uporablja se za preprečevanje pihanja 
izpušnega zraka in/ali zmanjševanje/dušenje hrupa 

6420281021053

Gravitacijski / ciklonski filter 120 l, za uporabo pri našem konceptu 
odstranjevanja masti, za odstranjevanje velikih količin umazanije pred 
filtri v napravi s podtlakom (vklj.  T-spoj + 2 x 5 m prožni vodi
+ 2 x sponka za kanalsko cev 305 mm + 2 x adapter 300 -> 315 mm)

6420281012716
Teleskopska dvigalka (trinožnik 3 kosi + posebna sponka) za 305 
mm sesalno cev, vsaka palica obsega 4 kose (dolžina min-maks 1,3 
–4,25 m)
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Garancija

Garancijska doba traja eno (1) leto od 
datuma nakupa in velja v skladu s splošnimi 
pogoji dostave, v primeru doslednega 
upoštevanja teh navodil za 
uporabo in vzdrževanje. Ob uporabi 
neizvirnih nadomestnih delov in opreme 
(krtač, filtrov itd.) bo garancija 
razveljavljena.
Popravila so v garancijskem obdobju 
brezplačna (potrebno je predložiti dokazilo o 
nakupu / račun) pod naslednjimi pogoji:

• Okvara je posledica pomanjkljivosti v
materialu ali defektnih komponent.

• Okvare zaradi običjne obrabe, napačne
uporabe ali nezadostnega vzdrževanja
garancija NE krije.

• Vzdrževalna dela in popravila mora izvesti
proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik
proizvajalca. Proizvajalec ne prevzame
odgovornosti za vzdrževalna dela, ki jih je
izvedla tretja stran.

• Izpolniti je potrebno reklamacijski obrazec
in ga poslati proizvajalcu skupaj z opisnimi
fotografijami.

Napravo je potrebno dostaviti 
pooblaščenemu zastopniku Lifa Air 
Oy Ltd od katerega jo je kupec kupil 
ALI ob predhodnem pisnem soglasju s 
plačano poštnino podjetju:

Lifa Air Oy Ltd
Vellamonkatu 30 B 
FI-00550 Helsinki 
FINSKA

Tel. +358 9 3948 58 
E-mail: sales@lifa.net

Z naprave je potrebno očistiti ves 
nevaren material, preden jo pošljete 
proizvajalcu ali serviserju, ki ga 
proizvajalec pooblasti za izvajanje 
vzdrževalnih del. Če naprava ni bila 
ustrezno očiščena, bo Lifa Air Oy Ltd 
stranki zaračunal njeno čiščenje. 

Lifa Air Oy Ltd si pridržuje pravico do 
uvedbe sprememb brez predhodnega 
obvestila.
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Recikliranje

Napravo se lahko vrne pooblaščenemu zastopniku LIFA Air, od 
katere jo je kupec kupil, ali na zgornji naslov s plačano poštnino, če 
na območju prebivanja lastnika ni obrata za recikliranje. 

• Kovinski deli (ogrodje/telo) se lahko reciklirajo kot kovinski odpadki.

• Električne dele (glavno stikalo, motor ventilatorja, pretvornik) je
potrebno vrniti pooblaščenemu obratu za recikliranje.

• Filtre, ki lahko vsebujejo nevarne snovi, je potrebno odlagati kot
nevarne odpadke. Druge filtre se lahko reciklira kot mešane običajne
odpadke.

• Druge dele se lahko reciklira kot mešane običajne odpadke.

13



Izjava o skladnosti

Naziv proizvajalca: 
Naslov proizvajalca:

Telefon proizvajalca: 
Spletna stran proizvajalca: 
Model: 

Lifa Air Oy Ltd
Vellamonkatu 30 B,  
FI-00550 Helsinki, Finska 
+358 9 3948 58
www.lifa-air.com / www.lifa.net 
LIFA AirClean 3500

Lifa Air Oy Ltd ima certifikat ISO 9001 in ISO 14001. 

Lifa Air Oy Ltd izjavlja, na svojo izključno odgovornost, da so modeli naprav, ki jih 
pokriva ta izjava, skladni z zahtevami naslednjih direktiv in standardov ES:

• Direktiva EU o strojih MD 2006/42/EC

• Direktiva EU o nizki napetosti LVD 2006/95/EC

• Direktiva EU o elektromagnetni skladnosti EMC 2004/108/EC
• Direktiva EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in

elektronski opremi RoHS 2011/65/EC

• EN ISO 12100:2010 Varnost strojev
• EN 60204-1:2007 Varnost strojev. Električna oprema strojev. Splošne zahteve.

Ta proizvod izpolnjuje zahteve za oznako CE.

Lifa Air Oy Ltd 10. 1. 2018

Johan Brandt, predsednik uprave 
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Družina izdelkov LIFA Air

HepaClean 1100 HepaClean 2500 AirClean 3500 HepaClean 4000

Najv. zračni pretok,  
brez filtra (m3/h)

1200  2500  3600  4600 

HEPA 13  
(m3/h)

700  1800  2900 3200  

Vrečasti filter F7 
(m3/h)

850 2100  3100  3500  

Statični tlak 840 Pa (3,4 iwg) 840 Pa (3,4 iwg) 960 Pa (3,85 iwg) 1000 Pa (4,0 iwg)

Obratovalna 
napetost

200-240 V
1~ 50/60 Hz

200-277 V
(ali 100-120 V), 
1~ 50/60 Hz

200-277 V 
(ali 100-120 V), 
1~ 50/60 Hz

200-277 V 
(ali 100-120 V), 
1~ 50/60 Hz

Moč
EC motorja 0,17 kW / 1,5-1,25 A 0,5 kW / 2,5-1,8 A 0,78 kW / 3,9-2,8 A 1,35 kW / 6,8-4,9 A

Električni kabel 3 m 3 m 3 m 3 m 

Mere 
(mm)

L665  
H410  
W380

L960 
H650 
W540

L960
H650
W540

L1030
H800
W700 

Teža 
(brez filtra)

18 kg  57 kg  57 kg  
(100-120 V ver-
zija: 65 kg

88 kg
(100-120 V ver-
zija: 96 kg

Material Lakirano jeklo Lakirano jeklo Lakirano jeklo Lakirano jeklo

Že 
nameščeno

Dvižni ročaj, 
spojni zatiči,
Ø254mm noter, 
Ø305mm ven

Zaklepna kolesa, 
dvižni ročaj, 
spojni zatiči,
Ø305mm noter, 
Ø305mm ven

Zaklepna kolesa, 
dvižni ročaj, 
spojni zatiči,
Ø305mm noter, 
Ø305mm ven

Zaklepna kolesa, 
dvižni ročaj, 
spojni zatiči,
Ø305mm noter, 
Ø305mm ven

Strojna 
oprema

Regulacija linearnega 
zračnega pretoka,  
opozorilo za poln
filter, merilec urne 
porabe

Regulacija linearnega 
zračnega pretoka,  
opozorilo za poln
filter, merilec urne 
porabe

Regulacija linearnega 
zračnega pretoka,  
opozorilo za poln
filter, merilec urne 
porabe

Regulacija linearnega 
zračnega pretoka,  
opozorilo za poln
filter, merilec urne 
porabe
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Ta navodila morajo biti vedno na voljo osebju, ki upravlja s strojem. 
Pozorno preberite ta navodila preden uporabljate ta stroj. 

Podrobno upoštevanje teh navodil bo omogočilo mnoga leta neovirane uporabe.




