
Kontrollampa på/avStart/stopp

Menyväljare

Varvtalsreglering

Användarinstruktion

Allmänt
LF 70, mobilt filter för filtrering av gaser, rök och partiklar, är EMC, LVD och CE-
godkänd enligt medicindirektivet.

Notera att elektronisk utrustning alltid är känslig för statisk elektricitet, hög 
luftfuktighet, hög temperatur, damm och nätstörningar. Utrustningen är delvis

matad med högspänning. Dra ur nätkontakten, som huvudbrytare, vid servicearbeten och
filterbyten på LF 70.

LF 70 är inte avsedd för användning med lättantändliga anestesigaser innehållande luft,
syre och lustgas eller andra högexplosiva gasblandningar.

Display, styrning och tillbehör
Kontrollpanelens display visar vilken förorening filtret är dimensionerat för. En varvräknare
visar var på skalan man befinner sig med den steglösa varvtalsregleringen.
Vid partikelfiltrering (LF 70P) startar filtret på 0 timmar och räknar upp antalet timmar
filtret har varit i drift. Detta nollställs vid filterbyte. Som tillbehör finns en
differentialtryckmätare (LFD) som talar om när filtret är fullt (måste installeras vid leverans).
Vid gasfiltrering (LF 70PG och LF 70G) startar filtret på det antal timmar som är
förinställt, beroende på gas och flöde. Detta värde nollställs vid filterbyte.
För att få ett exakt luftflöde genom filtret finns flödesmätare (LFF) som tillbehör (måste
installeras vid leverans). Den visar alltid det exakta flödet oberoende av tryckfallet i
sugkällan.
Fjärrkontroll (LFR) är ett tillbehör för start/ stopp av fläkten och för att justera luftflödet.
Anslutningen är placerad vid apparatintaget. Detta tillbehör är tillverkat för LF 70 och
skall inte användas på någon annan utrustning.
Utloppsanslutning (LFO) är ett tillbehör för anslutning av separat utloppsslang.

Underhåll
LF 70 är färgkodad för enkelt underhåll. Det ljusgråa locket är tillgängligt för alla
användare. För demontering av de mörkgrå kåporna vid underhållsarbete krävs kvalificerad
teknisk personal. Vid demontering av svarta kåpor kontaktas Fumex. För att upprätthålla
en perfekt funktion rekommenderar vi kontroll av filtrets spännen en gång i månaden.
Justera vid behov.
För utvändig rengöring rekommenderar vi användning av alkoholbaserade rengöringsmedel.

Batteri
Ett batteri är placerat i sekundärkretsen för att behålla nödvändig 
information vid lagring, transport, nätstörning eller temporärt strömavbrott. 
Batteriet skall inte demonteras.
Vid batteribyte kontaktas Fumex.

Teknisk beskrivning

Allmänt
LF 70 levereras i en stark wellpappkartong. En märkskylt är placerad på konsolen under
locket. Arbetstemperaturen är mellan +10° till 40°C. Luftfuktigheten får ej överstiga 75%.

Elektroniken i LF 70 alstrar värme och är försedd med en kylfläkt. Inloppet till
kylfläkten finns på undersidan LF 70, när den är placerad på hjulen. Blockera 
ej inloppet.

Utbyte
Byte av partikelfilter (LF 70P)
Vid leverans visar displayen arbetade timmar 0h och räknar upp antalet timmar allt
eftersom det används. Om filtret är utrustat med LFD differentialtryckmätare (tillbehör),
visar displayen en varning före en kritisk filterbelastning är nådd.
Byte av gasfilter (LF 70PG och LF 70G)
Vid leverans visar displayen gasfiltrets livslängd samt vilken gas som är dimensionerande.
När 40 timmar återstår skickar filtret en varning med 3 korta signaler. När 20 timmar
återstår skickar filtret ännu en varning som upprepas varje hel timme ner till 0 timmar
kvar. Detta varningssystem är framtaget som en påminnelse för användaren när det är
dags för utbytesfilter.
Säkringsbyte
Säkringen är en dubbel fas/noll säkring. Ersätt endast säkring med lika typ och märkning.
Säkringarna är placerade vid apparatintaget.

LFR

LFF

LFD



MANUAL

0316

P
ro

du
kt

io
n:

 A
ut

ot
ec

h 
S

P
S

 A
B

 B
ol

id
en

Klassificering
Typ av skydd mot elektrisk chock: Class I
Grad av skydd mot elektrisk chock: Typ B
Grad av skydd mot inträngande vatten: Ordinär utrustning
Typ av användning: Kontinuerlig

Teknisk specifikation
Effekt: 315 W
Spänning: 230 V~, 50-60 Hz
Ström: 2,15 A
Säkring: 2 x T3,15 AH-250V
Batteri: 230 mAh/3V – Li/Mno
Skyddsjord:

Tillverkar deklaration
Fumex försäkrar att LF 70 är tillverkad i enighet med följande standarder:
LVD 73/23/EEG, 93/68/EEG inkluderat ändringar i CE-märkes direktivet 93/68/EEG och
EMC-direktiven 89/336/EEG, 92/31/EEG.

LF 70
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