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SILA 1000A 

SILA 2000A

Instruksjonsbok  
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Les bruksanvisningen før bruk av SILA 
1000A / SILA 2000A 
(Art nr: 100150 / 100200) 

Ta vare på bruksanvisningen!

SILA AB reserverer seg mot trykkfeil og 
produktforandringer.

VIKTIG INFORMASJON!
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Inneholdsfortegnelse

Produsent

SILA AB
Grimnäsvägen 166
840 50 GÄLLÖ, Sverige

Tfn: +46 (0)70 - 523 80 08

info@silaproducts.com
www.silaproducts.com
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Norsk

•	 Bruk ikke luftrenseren dersom ledning eller 
støpsel er skadet.

•	 Kontroller samtlige filtre før start, bytt ut ska-
dede filter.

•	 Bruk ikke luftrenseren i nærheten av brannfar-
lige og eksplosive gasser.

•	 Pass på at luftrenseren står stabilt så den ikke 
tipper. 

Sikkerhetsforskrifter

•	 Luftrenserens kraftige avtrekk kan virvle opp 
støv langt fra maskinen, spesielt ved opp-
start.

•	 Luftrenseren må ikke brukes i fuktige og våte 
rom.

•	 Dersom ikke sikkerhetsforskriftene følges i 
henhold til ovenstående, risikerer man per-
son- og maskinskade.

•	 Startkondensatoren kan være oppladet selv 
om ledningen er tatt ut.  

Les følgende sikkerhetsforskrifter før du begyn-
ner å bruke maskinen. Følg grunnleggende sik-
kerhetsforskrifter ved bruk av elektriske maskiner 
for å redusere risikoen for personskader, brann og 
elektriske støt. 

Service og vedlikehold 

•	 Før service og rengjøring skal strømledningen 
tas ut av stikkontakten. OBS! Startkondensa-
toren kan være oppladet selv om ledningen er 
tatt ut.  

•	 Bruk personlig verneutstyr slik som pustemaske 
ved bytte og håndtering av filter. Kontroller at 
alle pakninger er tette og at tilbehør som f.eks. 
slanger er intakte. 

•	 Luftrenseren skal funksjonstestes minst en 
gang pr år. For å sikre luftrenserens funksjon 
skal slitte deler byttes ut. Anvend kun original-
deler.

•	 Reparasjoner skal utføres av SILA AB eller per-
soner som er godkjent av SILA AB.

Dersom ikke sikkerhetsforskriftene for service 
og vedlikehold følges i henhold til ovenstående, 
risikerer man person- og maskinskade.
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Plassering av filterindikator 
SILA 2000A

Funksjonsbeskrivelse

SILA 1000A og SILA 2000A brukes for å rense 
luften for støv.  Den innebygde viften skaper en 
luftstrøm gjennom filtret som effektivt stopper 
støvet, men lar luften passere. Grovfiltret er det 
første filtertrinnet og bør rengjøres eller byttes 
ofte. Det andre filtertrinnet er et microfilter, HEPA 
H13, som renser luften  ≥99,95 % i henhold til EN 
1822:2009. HEPA-filtret skal byttes når det er slitt 
og ikke rengjøres.

SILA 1000A og SILA 2000A er utrustet med en 
filterindikator som lyser grønt når trykkfallet over 
filtret er normalt. Når filtret begynner å bli fullt av 
støv lyser lampen rødt. Bytt eller rengjør grovfiltret. 
Dersom lampen fortsatt lyser rødt er det på tide å 
bytte HEPA-filtret.  Jo større trykkfall i filtret, dess 
mindre luftstrøm blir det gjennom luftrenseren.

Plassering av filterindikator 
SILA 1000A

Generell beskrivelse

SILA 1000A og SILA 2000A er luftrensere som er 
beregnet til å brukes i tørre, ikke eksplosive miljøer 
for å håndtere lett, luftbåret støv. Les nøye hele 
bruksanvisningen med sikkerhetsforskrifter før 
maskinen tas i bruk. SILA AB tar ikke ansvar for 
skader som oppstår dersom ikke denne instruksjo-
nen følges. Eventuelle spørsmål kan besvares av din 
forhandler eller SILA AB.

Kontroller at luftrenseren er uskadet etter levering. 
Innpakningen består av bølgepapp og skal sorteres 
til gjenvinning. Denne instruksjonen bør oppbeva-
res under hele maskinens levetid.
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SILA 2000A

SILA 1000A

OBS!
Når luftrenseren er utrustet med slanger og ekstra 
stusser kan filterlampen lyse rødt selv om filtret 
er nytt. Dette er fordi slanger og stusser i seg selv 
forårsaker trykkfall, dvs. luftstrømmen reduseres.

SILA 1000A har to hastigheter, full effekt eller re-
dusert effekt. Dette reguleres med startknappen. 

SILA 2000A har trinnløs hastighetsregulering av 
viften. Dette reguleres av bryteren ved siden av 
startknappen. 

Funksjonsbeskrivelse

Håndverktøy, batterilader eller liknende kan plug-
ges inn på det integrerte strømuttaket på maski-
nen, 230V maks. 1500W. 

SILA 1000A og SILA 2000A skal kobles til en jordet 
stikkontakt 230V, en-fas vekselstrøm 10A sikring.

Ved avsluttet arbeid og ved transport av luftrense-
ren tvinnes strømkabelen rundt luftuttaket som vist 
på bildet.

Strømuttak
Maks 1500W

Hastighetsregulator

Filterlampe
Strømbryter

Strømkabel 
230V

Hepafilter
Grovfilterramme

Skru, 4st Grovfilter

Grovfilter
Skru, 4st

Grovfilterramme
Hepafilter

Filterlampe

Strømuttak
Maks 1500W

Strømbryter

Strømkabel 
230V
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Tekniske data

SILA 1000A 
L x B x H: 391 x 482 x 499 mm

Vekt 15kg

Luftstrøm: 1000m3/h

Effekt: 185W

Grovfilter: G4

HEPA filter: H13 ≥99,95 % 
I henhold til EN 1822:2009

Effekt eluttak: Maks. 1500W

Ljudnivå 56 dB / 68 dB

SILA 2000A 
L x B x H: 344 x 720 x 695 mm

Vekt: 25kg

Luftstrøm: 2000m3/h

Effekt(W): 455W

Grovfilter G4

HEPA filter H13 ≥99,95 % 
I henhold til EN 1822:2009

Effekt eluttak: Maks. 1500W

Ljudnivå 83 dB

Forbrukssvarer og tilbehør

Grovfilter SILA 1000A Art nr: 100199

HEPA filter SILA 1000A Art nr: 100162

Grovfilter SILA 2000A Art nr: 100201

HEPA filter SILA 2000A Art nr: 100178

Tilbehør
Saneringsram, SILA 1000A Art nr: 100238 - 1000

Saneringsram, SILA 2000A Art nr: 100238 - 2000

Slangetilkobling eksos Art nr: 100356

Slange eksos, engangs slange Art nr: 100335

Garanti
Sila AB gir 1 års fabrikasjonsgaranti. Garantien gjelder under forutset-
ning av at maskinen anvendes i henhold til Silas maskininstruksjon og 
at reparasjon og service utføres av SILA AB eller en av SILA AB god-
kjente personer.
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Tel : 67 17 84 00
Fax: 67 17 84 80       
E-post: nom@nom.no

Feilsøkningstabell

Maskinen starter ikke Kontroller at kontakten er ordentlig 
satt i støpselet

Kontroller sikringene.

Filterindikatoren lyser 
rødt, også etter bytte 
av grovfilter

Bytt HEPA-H13 filtret. Om filterindikatoren fremdeles lyser 
rødt, kontakt SILA AB eller din for-
handler.

Det kommer støv i 
utblåsingsluften

Kontroller pakningen på HEPA-filtret.  Bytt pakning / Bytt filter

Jeg forsikrer herved at luftrenserne
•	 SILA 1000A Art No: 100150
•	 SILA 2000A Art No: 100200

er i overensstemmelse med følgende bestemmelser og standarder: 
2006/42/EC, 2006/95/EC og 2004/108/EC.

Serienummer og produksjonsår er angitt på maskinen.

Produsent
SILA AB
Grimnäsvägen 166
S-840 50  GÄLLÖ, Sverige

Mats Lundin 
Administrerende direktør
Gällö, 2011-09-01

Forhandler

Norge
Normann Olsen Maskin AS
Postboks 55
1313 Vøyenenga      

EU-samsvarserklæring


