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Pred montážou a pripojením výrobku si pozorne pre-
čítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za prípadné zranenia osôb alebo ško-
dy na majetku spôsobené nedodržaním pokynov, 
uvedených v tomto návode. Dodržiavaním pokynov 
zabezpečíte dlhodobú životnosť výrobku a jeho         
mechanickú spoľahlivosť. Návod si starostlivo uscho-
vajte. 
 
Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, je výrobok firmy     
Vortice špičkovej technológie. Tento vzduchový filter 
sa používa pre filtráciu privádzaného vzduchu a je 
vhodný pre potrubia s priemerom 100 - 315mm. 
Základom filtrácie sú vlákna obsahujúce látku s vy-
sokým stupňom priľnavosti, čo zabezpečuje lepšie 
zachytenie prachových častíc.  
Štruktúra kovovej mriežky udržuje filtračné tkanivo     
v rovine a zabezpečuje tak rovnomerný prietok vzdu-
chu. Kryt je vyrobený z pozinkovanej ocele, s ľahko 
otvárateľnými servisnými dvierkami pre bežnú údrž-
bu filtračných prvkov.  

ŠPECIFIKÁCIA 

UPOZORNENIE 
Dodržiavanie nasledujúcich pokynov 
zabráni zraneniu užívateľa. 

 
• Tento výrobok nepoužívajte na iné účely, ako sú 

uvedené v tomto návode. 
• Po rozbalení zariadenie skontrolujte, či nie je 

poškodené. V prípade pochybností sa ihneď 
obráťte na autorizované servisné stredisko 
Vortice. Baliaci materiál (plastové sáčky, 
polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte 
mimo dosahu detí. 

• Údržbu a výmenu filtra môže vykonávať iba 
kvalifikovaný pracovník.  

 
Dodržiavanie nasledujúcich pokynov 
zabráni poškodeniu výrobku. 
 

• Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte. 
• Na zariadenie si nesadajte, neklaďte naň ťažké 

predmety. 
• Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom 

počasia (dážď, slnko atď.) 
• Filter pravidelne kontrolujte. V prípade zistenia 

poruchy ho nepoužívajte a ihneď sa obráťte na 
autorizované servisné stredisko Vortice. Ak je 
nutná oprava, vyžadujte len originálne náhradné 
diely Vortice. 

• Ak filtračný box spadne alebo bol vystavený 
silnému úderu, nechajte ho skontrolovať                
v autorizovanom servisnom stredisku Vortice. 

• Filtračný box umiestnite podľa pokynov výrobcu   
a dodržte smer prúdenia vzduchu.  

• Ponechajte voľný prístup k zariadeniu pre prípad 
údržby a čistenia. 

• Prúd vzduchu privádzaný do filtračného boxu 
musí byť čistý - bez mastných častíc, sadzí, 
chemických a koróznych látok alebo výbušných    
a horľavých zmesí.  

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 
• Prístroj je určený pre použitie vo vnútorných prie-

storoch. 
• Max. teplota filtrovaného vzduchu je 60°C.  
• K zaisteniu správnej funkcie filtra je potrebné as-

poň 1 krát za 4 mesiace skontrolovať a prípadne 
vyčistiť filtračnú tkaninu.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

• Trieda filtrácie: G4/91%. 
• Filtračná látka: syntetické nehorľavé mikrovlákno. 
• Max. prevádzková teplota: 60°C. 
• Výmena filtra:  filter vymeňte, ak je tlaková strata 

1,5 krát vyššia, ako tlaková strata nameraná pri 
úplne novom filtri.  

• Čistenie filtra: mechanickými prostriedkami, vysá-
vačom, stlačeným vzduchom.  

INŠTALÁCIA 

• Filtračný box AF sa inštaluje do ventilačného po-
trubia pred ventilátor a/alebo tlmič hluku a pred 
potrubný ohrievač.  

• Vyrobený z pozinkovanej ocele s kruhovými otvo-
rmi na obidvoch stranách obsahujúcimi gumové 
tesnenie v tvare T.  

• Filtračný box sa k systému pripojí jednoduchým  
zasunutím a upevnením na potrubie.  
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ROZMERY A HMOTNOSTI 

Model A B C D E Hmotnosť 
(kg) 

AF 100 210 170 125 100 227 2,1 

AF 125 220 205 145 125 252 2,1 

AF 150 270 235 160 150 267 2,3 

AF 160 270 235 160 160 267 2,3 

AF 200 320 275 185 200 302 3,5 

AF 250 355 320 235 250 352 3,5 

AF 315 430 390 335 315 452 6,1 

VZDUCHOVÝ VÝKON / PRIETOK VZDUCHU 

TLAKOVÁ STRATA FILTRA 



Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. 

Ochrana životného prostredia 
Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:  
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo           
na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu                
s komunálnym odpadom.  
Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené 
symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných 
zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate                    
k ochrane vášho životného prostredia.  

Predajca 




