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Montering och skötselanvisning ELFI 400-K 
 

Teknisk data 
Kapacitet  400 m3/h  

Reningsgrad  95-99,9% 

Effektförbrukning 7 W 

Spänning  220-230 V 

Mått, mm L/B/H 500/240/270 

Vikt  11 kg 

Stos, diameter 160 mm 

Förfilterklass EU 3 

Kolfilterklass 20 PPI 700 g/m2 

 
 
 
Montering 
 
ELFI 400-K kan monteras i olika lägen. Beakta att luftriktningen följer pilen på 
utsidan. Om man väljer att montera ELFI 400-K med luckan nedåt, måste man vara 
försiktig när man öppnar luckan så att filterkassetten inte faller ur. I dessa fall bör ett 
filterstopp monteras från fabrik. Montering sker enligt bild: OBS! Montering måste 
ske på tilluftsidan efter värmeväxlare annars gäller ej garantier. 
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Skötsel 
 
Elektrofilter 
För att bevara den höga reningsgraden hos ett ELFI-
filter, krävs underhåll i form av rengöring av filter-
kassetten. Rengöring bör ske med ett intervall av 
ca.1-3 månader, beroende på nedsmutsning och 
årstid, eller behov. 
ELFI 400-K är försedd med en mikrobrytare som 
bryter all spänning när man öppnar luckan. Vid byte 
eller rengöring av filter dra ut sladden som en extra 
säkerhetsrutin. 
Vi rekommenderar att handdiska filtret i 50-60˚C 
vatten som är skonsamt för filtret. Kassetten blötläggs 
i vatten med upplöst maskindiskmedel i ca.10-15min. 
Därefter förs kassetten fram och tillbaka i vattnet. 
Kassetten sköljs i ljummet vatten. 
Filtret kan också rengöras genom att diskas i 
diskmaskin, där det placeras med den vita plastgallret 
vänt uppåt eller nedåt så att vattnet kan rinna rakt 
igenom kassetten. 
Oavsett vilken diskmetod som används så måste 
filtret vara ABSOLUT TORRT innan det återanvänds. 

Torktid: minst 24 timmar 
 
Vid återmontering av filter observera: 

• Luftriktningspilar på filterramar i luftriktningen 

• Kontakter på ELFI-filtret mot kontaktbleck i 
lådan. 
 

Förfilter 
Kan rengöras eller bytas vid behov 
 
Kolfilter 
Byts ca.1 gång per år eller vid behov. Det finns ett 
kraftigare kolgranulatfilter om man besväras av lukter 
och gaser t.ex. bilavgaser eller vedeldning 
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