
FILTR KANAŁOWY 
SMOG BOX

Potrójna filtracja / Wysokowydajne oczyszczanie



01

Zawiesie montażowe

Kanał

Filtr standardowy G4
Filtr węglowy

Filtr HEPA

OPIS PRODUKTU

WYMIARY 

GG

Model Przepływ 
(m3/h) A B C E F G H φd

KAP-35 300~400 400 323 342 425 228 538 232 150

KAP-50 400~600 400 377 396 425 282 542 254 200

jednostka: mm

Filtr standardowy G4 Filtr węglowy Filtr HEPA
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Wydajność systemu potrójnej filtracji PM2.5 > 95%.

W konstrukcji zastosowano klamrę ułatwiającą późniejszą  
konserwację i remont.
Skutecznie zmniejsza hałas odpowiedniego wentylatora wlotu 
powietrza zewnętrznego. Pełni funkcję wyciszającą.

Kompaktowa konstrukcja, elastyczny montaż.

INSTRUKCJA MONTAŻU
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Przed montażemRysunek montażowy

• należy sprawdzić, czy urządzenie 
nie jest uszkodzone lub 
zdeformowane,

• mechanizmy sufitowe i elementy 
stosowane do zawieszania 
produktu muszą być zdolne do 
utrzymania wagi większej niż waga 
produktu.
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KONSERWACJA

 
 

 

Sposób montażu

Solidnie 
zamocować 
ramię,
płaską 
podkładkę  
i nakrętkę. 

W razie konieczności zastosowania 
specjalnej ochrony antywibracyjnej 
należy użyć taśmy antywibracyjnej,  
która będzie w stanie utrzymać produkt.

 

(300mm)

  
ramię

nakrętka

płaska podkładka

zamocować zawiesie
płaska podkładka

nakrętka

powietrze  

wlotowe

urządzenie musi być w pozycji poziomej podczas montażu

Sprawdzić otwór ramy,
boczna krawędź jest dłuższa 
niż 45 cm.

Instrukcja 1. Stan filtra będzie miał wpływ na opór, objętość przepływanego 
powietrza i skuteczność przechwytywania pyłu przez system.

2. Aby system skutecznie filtrował, należy zwrócić uwagę na to, 
aby filtr był w odpowiednim czasie konserwowany i wymieniany.

3. Przed otwarciem klapy rewizyjnej i wykonaniem konserwacji 
należy odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Wymieniając filtr, należy pamiętać, aby umieścić go  
w odpowiednim miejscu.

Procedura

1. Otwórz klapę rewizyjną. 4. Zamknij klapę rewizyjną.2. Wyjmij zabrudzone filtry. 3. Zamontuj nowe filtry.

(Naciśnij)
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ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin

ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57 

kom.: +48 604 441 233
e-mail: zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY
05-806 Sokołów

ul. Sokołowska 38
tel.: +48 22 723 01 62 

kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl

instalacje z wyobraźnią




