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SPECIFICATIE 
ALUMINIUM GEURFILTERKAST 

 

 

 

 

Deze geurfilterkast bestaat uit 4 onderdelen: 
 

 

1. Doosfilterhouder; 

voor het filteren van stofdeeltjes in vervuilde lucht met behulp van doosfilters. 

 

2. Koolstofpatroonhouder; 

voor het ontgeuren van vervuilde lucht met behulp van koolstofpatronen. 

 

3. Ventilatieruimte; 

voor het afvoeren van vervuilde lucht met behulp van ventilatoren. 

 

4. Zakkenfilterhouder; 

voor het filteren van stofdeeltjes in vervuilde lucht met behulp 

van zakkenfilters. 

 

 

Deze geurfilterkast heeft een rendement van 80% 
 

Deze geurfilterkast wordt conform CE richtlijnen vervaardigd en is voorzien 

van inspectieluiken, voor het eenvoudig reinigen. De geurfilterkast is 

vervaardigd van aluminium kwaliteitsklasse almg3 en is waterdicht. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

http://www.dejongluchttechniek.nl/luchttechniek-producten-overig/koolstofpatronen
http://www.dejongluchttechniek.nl/ventilatoren-luchtafvoer
http://www.dejongluchttechniek.nl/geurfilterkasten/zakkenfilters
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Installatie 
 

• Zorg dat het filter juist geïnstalleerd is: aanzuigzijde - schone luchtzijde 

• Filter dient juist te worden gemonteerd: geen lekkages 

• Pakkingen dienen niet beschadigd te zijn 

• Filter dient op vier plaatsen te worden vastgeklemd 

• Voorkom dubbel zitten van filtermedium 

• Voorkom beschadiging van het filter tijdens installatie 

• Systeem moet enige uren indraaien om gewenste resultaat te 

verkrijgen 

• Installatieregistratie filters; noteer datum, type aanvangsweerstand 

 

 

Montage en onderhoud 
 

Het berekenen, vervangen, monteren en installeren van de afzuiging is een zeer 

belangrijk aspect. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde 

installateurs met technische achtergrond en ervaring in het installeren van complete 

afzuigingsinstallaties. 

 

En niet onbelangrijk: de installateur aan wie wij materialen leveren hanteren zeer 

scherpe tarieven voor de professionele installatiewerkzaamheden. Echter tegen 

duidelijk scherpere tarieven dan in de markt gebruikelijk is. Door jarenlange ervaring 

zijn de installateurs in staat om een complete afzuigingsinstallatie aan te meten, die 

voldoet aan uw wensen. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een 

installateur bij u uit de buurt. 

 

 

Je kunt bij ons terecht voor een breed assortiment in ventilatie-, koeling / verwarmings- en 

luchtbehandelingsproducten. Wij helpen je graag bij het kiezen van het juiste product voor 

jouw toepassing. 

 

Bel voor een advies op maat: 

013-590 88 45 


