
Kakovost zraka v zaprtih prostorih

KONTROLNI SEZNAM ENOT HEPA IN AIRCLEAN (2018-07):

Električar z voltmetrom mora sistematično preveriti vse komponente V TEM 
VRSTNEM REDU in nas obvestiti o neustrezni napetosti za vsako 
komponento:

1) električni kabel + vtič
2) glavno stikalo (lučka sveti ali ne?)
3) regulator / tiristorsko stikalo za hitrost 

ventilatorja
4) kondenzator
5) motor + ventilator 
Nato preverite razdelek za odpravljanje težav v navodilih za uporabo 
(verjetno gre za električni sklop…) in če ne morete določiti težave sami:
- pošljite nam vse zgornje informacije
- serijska številka LIFA celotne enote na CE plošči
- vsaj 3 fotografije naprave (1 za celotno napravo, 1 bližnji posnetek
območja okvare, 1 bližnji posnetek težave)

Po tem, ko prejmete vse zgornje informacije od stranke in nam jih pošljete 
prek e-maila/spletne strani za reklamacijo, vam lahko pomagamo v roku 24 
ur.

NIKOLI NE POŠILJAJTE NAPRAVE NAM ALI PROSITE STRANKO, DA TO 
STORITE, DOKLER TEGA NE ODOBRIMO. V 30-ih letih našega delovanja 
smo ugotovili, da je zgolj 1 okvarjeno napravo od 1000 bolje (ceneje in/ali 
hitreje) poslati nam kot pa popraviti na licu mesta.  

Pogosto zastavljena vprašanja – vprašanja o menjavi FILTRA na naslednji 
strani/drugi strani.
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NPU IN NAJV. VELIKOST VODA – nasvet o velikosti:
Najv. VEL. VODA
z vrečastim filtrom f7

OB UPORABI HEPA+ 
IN PREDFILTRA

MODEL 

Ø 315mm; 
100x200mm 

Ø 200mm; 
- 

HC 1100

Ø 500mm 
200x300mm 

Ø 315mm; 
100x200mm 

HC 2500

Ø 1000mm; 
400x600mm 

Ø 630mm; 
300x400mm 

HC 4000

Ø 800mm; 
300x600mm 

Ø 500mm; 
200x400mm 

AC 3500 

KAKO POGOSTO JE POTREBNO MENJATI FILTRE pri odstranjevanju prahu za 
gradbene obnove (enako velja za čiščenje prahu!):

Vrsta filtra Zelo prašno
delo

Delo
s prašenjem

Običajna
gradbena

dela

Zaključna dela

Predfilter G4* 2-3 kos / dan 2 kos / dan 1 kos / dan 1 kos / dan 

Pussisuodatin 
F7 tai F7a¤ 

1 / dan 1 / 2-3 dni 1 / 1-2 tednov 1/ 1-3 
mesecev 

Hepa (če se pred- in 
vrečasti filter
menjata kot zgoraj) 

1 / mesec 1 / 3 mesecev 1 / 6 mesecev 1 / 12 mesecev 


