Fri fragt ved køb over 400 kr.

10% rabat ved køb over 700 kr.

2 års ombytningsgaranti

Sådan vender du dit
G4 Standardfilter
Standardfilteret kan anvendes på både
ind- og udsugningssiden af alle
ventilationsanlæg til at rense luften.
Filteret kan effektivt fjerne partikler, der er
større end 10 PM, hvilket omfatter synligt
støv og snavs. Filtermåttens hvide side
vendes altid ned mod varmeveksleren og
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midten af ventilationsanlægget.
Dette gælder for både højre og venstre
side. Vi anbefaler, at du monterer
Standardfilteret på udsugningen for at
holde anlægget fri for støv og snavs. På
indsugningssiden monterer du så et finere
filter. Se bagsiden for filtertyper.
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Fri fragt ved køb over 400 kr.

10% rabat ved køb over 700 kr.

2 års ombytningsgaranti

Sådan vender du
dit filter

Det er vigtigt, at du vender dit filter rigtigt. Så
holder filteret længere og er mere effektivt. Filtre
med en hård ramme som på fotoet ovenfor vil altid
være tydeligt mærket med en pil, som viser hvilken
vej filteret skal vende.
Bruger du et Pollenfilter eller et SafeAir filter,
skal dette altid anvendes i indsugningssiden. Det
betyder altså, at det skal sættes på den side, hvor
luften kommer udefra og ind i din bolig.

Anlæg med ét Pollen- og ét Standardfilter
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Er du stadig i tvivl, vil det oftest være der, hvor dit
brugte filter har mindst synligt støv.
Det vil sige ind mod midten af anlægget og
varmeveksleren – væk fra rørene.
På udsugningssiden kan du med fordel nøjes med
at montere et Standardfilter, da det blot skal kunne
holde anlægget fri for støv og snavs.
Tjek løbende dine filtre og skift dit Pollen- eller
SafeAir filter hver 6. måned.

Pilen skal pege i luftens retning
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