
CamBox
DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

www.camfi l .se

HANTERING OCH UNDERHÅLL 

• Luckan ska vara stängd och monterad vid 
transport och förflyttning 

• Skåpet rengörs vid behov med vatten eller 
ett milt rengöringsmedel

• Kontrollera packningar innan installation och 
filterbyte

• Smörj spännskruvarna vid behov 

SKÅPSINSTALLATION

• Var uppmärksam på luftriktning vid  
installation av skåpet. Skåpet är bäst lämpat 
för horisontell luftriktning 

• Anläggningsyta för filterpackning bör vara på 
inloppssidan

• Minst 1m utrymme bör planeras för filterbyte 

FILTERINSTALLATION

• Lossa på stjärnvreden och avlägsna luckan

• Ta bort täcklocken till spännskruvarna och 
lossa dem (ca 4-5 varv) för att lätta på 
filterinspänningen och möjliggöra  
filterinstallation

• Hantera filtret varsamt vid installation

• Installera filtret med packningen mot  
inloppssidan

• Om filtret är utrustat med handtag  
(rekommenderas) ska handtaget vara 
tillgängligt från servicesidan
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INSTRUKTIONEN GÄLLER 
FÖLJANDE PRODUKTER:

• CamBox

• Dra åt inspänningsramen genom att dra spänn-
skruvarna växelvis upptill och nertill (ca 5-6 varv) 
med en momentnyckel (10/11), tills filter- 
packningen är komprimerad till ungefär 1/3 av 
dess höjd eller max. 15 Nm

• Skruva på täcklocken på spännskruvarna 

VID SAFE CHANGE (BIBO-APPLIKATIONER)

• Följ stegen för Filterinstallation

• Montera en plastpåse med gummiring i det inre 
spåret på skåpets gummiprofil

• Vik plastpåsen och placera den på insidan av 
luckan 

FÖRBERED DRIFTLÄGE

• Sätt tillbaka luckan och dra åt stjärnvreden till 
stoppläge

Filterinspänning, max. 15 Nm
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FÖRE FILTERBYTE
• Kontrollera om det finns lokala föreskrifter 
• Camfil rekommenderar alltid skyddskläder, 

handskar och munskydd vid filterbyte

• Stäng av ventilationssystemet 

FILTERBYTE MED INSPEKTIONSLUCKA 
(INSP)

• Lossa på stjärnvreden och avlägsna luckan

• Ta bort täcklocken till spännskruvarna och  
lossa inspänningsramen genom att släppa på 
spännskruvarna växelvis upptill och nertill  
(ca 5-6 varv)

• Dra ut filtret

• Vid behov torka av tätningsytan innan det nya 
filtret installeras

• Installera det nya filtret, se Filterinstallation 

FILTERBYTE MED SAFE CHANGE PLAST-
PÅSE (BIBO)

• För att underlätta filterbytet rekommenderas  
ett servicebord 

• Placera, om möjligt, servicebordet framför 
filterskåpet i höjd med skåpets underkant

• Lossa på stjärnvreden och avlägsna luckan, 
veckla försiktigt ut den monterade plast-
påsen

• Ta bort täcklocken till spännskruvarna och  
lossa inspänningsramen genom att lossa 
spännskruvarna växelvis upptill och nertill 
(ca 5-6 varv) 

• Dra ut filtret från filterskåpet genom plast-  
påsen, om möjligt använd filtrets handtag 
(Camfils rekommendation), och placera filtret 
i botten av påsen

• Förslut plastpåsen med två buntband, med 
ca 10-15 cm mellanrum, så nära filterskåpet 
som möjligt
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• Skär av plastpåsen mellan de två 
buntbanden och tejpa ändarna

Gummiprofil med två spår, för fäste av plastpåse vid 

BIBO-filterbyte

• Flytta gummiringen från den gamla  
förslutna plastpåsen, från det inre till det yttre 
spåret på gummiprofilen
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NYTT FILTER SAFE CHANGE MED PLAST-
PÅSE (BIBO)

• Placera det nya filtret i en ny plastpåse, med 
filterpackningen mot inloppssidan och filtrets 
handtag (om tillämpligt) mot servicesidan

• Trä den nya plastpåsen över den kvarvarande 
delen av den gamla plastpåsen och fäst nya 
påsens gummiring på det inre spåret på  
skåpets gummiprofil

• Använd ärmen på den nya plastpåsen för att 
avlägsna den gamla påsen. Lossa den gamla 
påsen och dra in den i påsärmen

• Förslut påsens ärm med buntband med  
10-15 cm mellanrum

• Skär av påsärmen mellan buntbanden och 
förslut ändarna med tejp

• Skåpet är nu redo för installation av nytt filter

• Skjut försiktigt in filtret i skåpet

• Dra åt inspänningsramen genom att dra  
spännskruvarna växelvis upptill och nertill  
(ca 5-6 varv), tills filterpackningen är  
komprimerad till ungefär 1/3 av dess höjd 
eller max. 15 Nm

• Vik plastpåsen och placera den på insidan av 
luckan

• Sätt tillbaka luckan och dra åt stjärnvreden till 
stoppläge

 
AVFALLSHANTERING

• Förbrukat filter och plastpåse tas omhand 
enligt lokala föreskrifter

 


