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FILTRY PRO VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ
TYPU MFL A IFL
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
POPIS
Filtry MFL a IFL jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro filtraci vzduchu ve vzduchotechnických
rozvodech. Filtry MFL jsou určeny pro kruhové potrubí, IFL pro potrubí čtyřhranné. Skříně filtrů jsou vyrobeny
z ocelového pozinkovaného plechu. Dopravovaný vzduch nesmí obsahovat částice, které by mohly způsobit
poškození jednotlivých částí filtrů. Filtry MFL i IFL jsou opatřeny dvířky, po jejichž otevření je možno provést
výměnu filtrační vložky. Filtry IFL jsou opatřeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým je možno indikovat
zanesení filtru.

MONTÁŽ A ÚDRŽBA
Filtry je nutno montovat do vzduchotechnických potrubí před ventilátor a takovým způsobem,aby bylo možno
otevřít dvířka a vyměnit filtrační vložku. Kapsové filtry je nutno montovat tak, aby kapsy filtru byly orientovány
v kolmém směru k vodorovné rovině.
Vložky filtrů je nutno podle potřeby vyměňovat, aby jejich zanesením nedocházelo ke snížení účinnosti
vzduchotechnických systémů. Četnost výměn je třeba stanovit vnitřním předpisem. Doporučená koncová tlaková
ztráta cca 300Pa.

ZÁRUKA
Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a
projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě
dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady,
vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
nevhodným použitím a projektem
nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
při dopravě (náhradu za poškození vniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
chybnou montáží
použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
opotřebením způsobeným běžným používáním
zásahem třetí osoby
vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje:
údaje o reklamující firmě
datum a číslo prodejního dokladu
přesnou specifikaci závady
Řešení reklamace a způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy Elektrodesign ventilátory
s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace
hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. v souladu s montážními pokyny.
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