
Railuft kanavasuodattimen vaihtosuodatin RKS

Railuft kanavasuodattimessa käytettävä FILTRETE suodatinkangas pysäyttää siitepölyt ja 
homeitiöt sekä erittäin pienetkin ilmassa leijuvat saastehiukkaset. Materiaali kerää 
hiukkaset suodattimen läpi kulkevasta ilmasta suodatinkankaan kuiduissa olevan 
sähköisen varauksen avulla. Siksi suodatin voi tehokkuudestaan huolimatta olla 
harvarakenteinen ja raitis ilma pääsee hyvin virtaamaan sisälle. FILTRETE on tutkitusti 
tehokkain raitisilma-aukkoihin soveltuvista suodatinmateriaaleista.

Suodatin on vaihdettava sen mustuttua keräämästään pölystä. Kaupunkioloissa suodatin 
on vaihdettava vähintään puolen vuoden välein. Vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla, 
etenkin alimmissa kerroksissa on suositeltavaa vaihtaa suodatin useammin. 

Suodattimen vaihto:
- Poista seinällä oleva korvausilmaventtiili tai ilmanhajottaja. 

- Pienennä metallisen suodatinkehikon kehää puristamalla kehikon lankoja yhteen ja 
vedä kehikko ulos. 

- Poista vanha suodatin ja asettele uusi suodatin rautalankakehikon päälle.  

- Jos suodatin ei mahdu täysimittaisena, käännä suodattimen huippu kehikon sisään.
Huom! Suodatinta ei käännetä ympäri, kuten Velco venttiilin suodatinta.

- Työnnä suodatin takaisin kanavaan.
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