
Covid19 situācija nav mainījusi mūsu nostāju un augstos standartus attiecībā uz 
piesārņotu gaisa fitlru nomaiņu, jo vienmēr pastāv risks, ka piesārņojumā atrodas 
kaitīgie patogēni. Mēs varam jums ieteikt, kā pēc iespējas drošāk nomainīt filtrus, 
ievērojot mūsu vienkāršo “soli pa solim” instruckiju. 

Solis 
  #1

Ar jauno filtru komplektu rīkojieties uzmanīgi un pārbaudiet, vai nav bojājumu.

√  Pārvietojiet jaunos filtrus (joprojām plastmasas iepakojumā) uz vietu, kur jūs gatavojaties veikt filtra nomaiņu.

√  Vizuāli pārbaudiet, vai jaunajos filtros nav defektu (neizmantojiet tos, ja tādus pamanāt), neizpakojot no 
    plastmasas maisiņa.

Solis 
  #2

Izslēdziet HVAC sistēmu.

√  Pirms piesārņoto filtru nomaiņas jāpārtrauc gaisa plūsmas padeve ventilēšanas sistēmā, pilnībā izslēdzot 
    HVAC sistēmu. 

√  Aizveriet augšējos un apakšējos aizbīdņus.

√  Filtru nomaiņas laikā AAF rekomendē izmantot tādus personīgas aizsardzības līdzekļus (PPE) kā cimdus,
    kvalitatīvas aizsargbrilles un sejas maskas.

√  Pārliecinieties, ka jums ir piemērota atkritumu tvertne ar attiecīgiem stiprinājumiem, kur atbrīvoties no
    izlietotajiem filtriem.

√  Pirms filtra nomaiņas konsultējieties ar atbilstošiem veselības un darba drošības speciālistiem, lai 
    pārliecinātos, ka tiek ievērotas visas nepieciešamās procedūras.

Solis      
  #3

Piesārņotu filtru izņemšana.

√  Ņemot vērā gaisa spiedienu telpā, lūdzu pārliecinieties, vai pirms darba uzsākšanas un filtra korpusa durvju 
    atvēršanas, ir izslēgta HVAC sistēma.  

√  Lūdzu noslaukiet filtra korpusa piekļuves durvis pirms to atvēršanas. 

√  Uzmanīgi izņemiet filtrus no filtra korpusa, lai apkalpojošais personāls un apkārtējā vide netiktu pakļauti 
    piesārņojuma riskam. 

√  Pēc filtra izņemšanas no korpusa, nekavējoties ievietojiet izlietoto filtru iepriekš sagatavotā atkritumu tvertnē un, 
pirms nākamā filtra nomaiņas, pirms pārvietošanas aizzīmogojiet maisu. 

Piesardzības Pasākumi un 
Rekomendācijas Potenciāli 
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Instrukcija drošai filtru nomaiņai.  



Solis 
  #6

Jaunu filtru uzstādīšana.

√  Jau pēc pirmās sistēmas aktivizēšanas reizes pēc mūsu ieteiktā risinājuma maksimālai efektivitātei un ēkas 
    drošībai, garantējam efektivitāti, augstāku par 99,5% attiecībā uz ePM1 daļiņām. 

√  Ievietojiet jauno filtru, uzmanīgi noņemiet no filtra plastmasas iepakojumu. Pārliecinieties, ka uzstādīšanas vietā
    nav lieku priekšmetu, kas varētu sabojāt filtru.  

√  Uzmanīgi paceliet filtru aiz rāmja, neaiztiekot filtra materiālu. Pārliecinieties, ka filtrs nav pakļauts piesārņojumam.

√  Pievērsiet uzmanību filtra bultiņas indikatoram un uzstādiet jaunos filtrus, salāgojot filtru bultiņas virzienu ar gaisa
    plūsmas virzienu sistēmā. 

√  Ievietojiet jauno filtru filtra korpusā atbilstoši katram posmam.   

√  Nostipriniet filtra bloķēšanas mehānismu, lai nofiksētu filtru savā vietā un izvairītos no jebkādām noplūdēm.   

 

Solis 
  #4

Atbrīvojieties no piesārņotajiem filtriem. 

√  Vēlreiz pārbaudiet, vai visi izlietotie filtri tiek pareizi sagatavoti utilizēšanai, ir aizzīmogoti un ievietoti beznoplūdes 
    atkritumu tvertnēs.

√  Pirms jauno filtru uzstādīšanas,  izņemiet visus izmantotos filtrus un utilizējiet tos.

 
Solis 
  #5

Filtra korpusa un piekļuves durvju attīrīšana.

√  Filtrācijas korpusa attīrīšanu veiciet tikai ar destilētu ūdeni vai ar lokāli noteiktu standarta attīrīšanas
    risinājumu piesārņojuma novēršanai. 

√  Vizuāli pārbaudiet, vai iekšpusē nav iestrēguši netīrumi (attīriet, ja tādi ir).

√  Filtra piekļuves durvju attīrīšana (ja piemērojams). 

Solis 
  #7

Nostipriniet filtra korpusu.

√  Rūpīgi no korpusa piekļuves durvis un nostipriniet korpusa bloķēšanas mehānismu, lai pārliecinātos, ka durvis
    ir blīvi noslēgtas. 

√  Filtrēšanas sistēma tagad ir gatava darbam. Atveriet augšējos un apakšējos aizbīdņus (ja tādi ir).

 Atslēdziet HVAC sistēmu.

√  Ieslēdziet HVAC sistēmu tikai pēc tam, kad  aizbīdņi ir atvērti un  filtra korpusa durvis aizvērtas. 

Solis 
  #8
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