
Rozwiązywanie problemów 
z przepływem powietrza

Sprawdź poprawność 

instalacji filtra: 
Zalecane przedłużenie to 8 
zakładek na stopę (zaznaczonych 
na niebiesko co 8 zakładek). 

Aby uzyskać więcej informacji, 
przejdź do strony „Kiedy wy-
mienić filtry wyciągowe kabiny 
wykończeniowej”.
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Skrócona żywotność filtra Zagotowanie Utrata przepływu powietrza

Czy zmieniłeś typ filtra? 
Jeśli zmieniłeś rodzaj ze standar-
dowego na wysoki i zauważasz 
utratę przepływu powietrza 
lub skrócenie żywotności filtra, 
zastanów się, jakiej powłoki 
używasz. Epoksydy lub powłoki 
na bazie wody są kleiste i schną 
powoli.

Czy zmieniłeś receptury powłok?
Powłoki na bazie wody są bard-
ziej sztywne i schną wolniej niż 
powłoki na bazie rozpuszczal-
ników. Powłoki na bazie wody 
mogą „się złuszczać”, jeśli przepływ 
powietrza jest niewystarczający. 
Dlatego przepływ powietrza ma 
kluczowe znaczenie dla suszenia 
powłok wodorozcieńczalnych i 
mogą one wymagać dodatko-
wego przepływu powietrza niż 
powłoki na bazie rozpuszczal-
ników. Lepkość powłok na bazie 
wody spowoduje szybsze zatkanie 
poliestrowego podłoża filtra o wy-
sokiej wydajności niż powłoki na 
bazie rozpuszczalnika, co skraca 
żywotność filtra.

Czy zwiększyłeś objętość 

natrysku?
Zwiększona objętość natrysku 
spowoduje szybsze osiągnięcie 
maksymalnej zdolności trzyma-
nia niż przy mniejszych objętoś-
ciach. W zależności od rodzaju 
farby, filtry Andreae mogą po-
mieścić do 6 funtów/sf.

Sprawdź, czy w kanale nie ma 
nadmiernych ilości farby i nie-
drożności.
Wentylator jest dostosowany 
do przepływu powietrza dla 
określonej średnicy kanału. Na-
gromadzenie farby w kanale 
zmienia wymagania dotyczące 
przepływu powietrza.

Kabiny zamknięte:
Czy zapewniony jest dobry 
przepływ powietrza, gdy drzwi 
są otwarte, czy trudno jest je 
otworzyć? 
Sprawdź filtry uzupełniania 
powietrza lub sprawdź, czy nie 
ma niedrożności w kanale wlo-
towym.

Sprawdź swoje pasy:
Czy są luźne lub wymagają 
wymiany?
Luźny lub ślizgający się pas nie 
może poruszać tak dużo powie-
trza, co może spowodować za-
gotowanie lub utratę przepływu 
powietrza. Wymiana filtra może 
tymczasowo rozwiązać pro-
blem, ale skraca jego żywotność.

Czy ostatnio wymieniłeś 

wentylatory?
Upewnij się, że rozmiar wenty-
latora jest prawidłowy. Filtry 
Andreae mogą wytrzymać do 
1,03 in. w.c., jeśli wentylator jest 
w stanie wytrzymać ciśnienie 
statyczne. Omów możliwości z 
producentem kabiny lub wenty-
latora.

Sprawdź wentylator: 

Sprawdź, czy wewnątrz obu-
dowy wentylatora nie ma usz-
kodzeń lub przeszkód, takich jak 
ciała obce lub nadmierne nagro-
madzenie farby.
Nagromadzenie się farby 
może spowodować utratę częś-
ci zdolności wentylatora do 
przemieszczania powietrza. 
Jeśli nie przenosi tej samej ob-
jętości powietrza, zmienia się 
krzywa ciśnienia statycznego. 
Wymiana filtra może tymcza-
sowo rozwiązać problem utraty 
przepływu powietrza, ale skraca 
to jego żywotność.

Sprawdź obciążenie filtra: 
czy trzeba wymienić filtr?

Czy podczas wyjmowania filtra 
jest zapewniony wystarczający 
przepływ powietrza?


