
Vysokotlaký 300 Barový filtr vlhkosti se silikagelem
 

Gratulujeme  k zakoupení Altaros Vysokotlakého filtru vlhkosti.  Věříme, že budete s našim výrobek 
plně spokojení a že Vám zajistí vše co od něho očekáváte.
 
Dříve než začnete používat Altaros
se s tímto návodem, jelikož tlakový vzduch může být velmi nebezpečný, pokud se nepoužívá dle 
bezpečnostních pokynů. 
Vysokotlaký 300 Barový filtr vlhkosti se silicagelem lze používat pouze d
BAR/4000 PSI. V případě překročení  maximálního plnícího tlaku ohrožujete život svůj i cizích osob!
Při překročení doporučeného tlaku 300BAR / 4500 PSI může dojít k trvalým deformacím 
vysokotlakého filtru. Poškozený či deformovaný v
plnit, či jinak používat. 
 
Vysokotlaký filtr nikdy nevystavujte otevřenému ohni, či jiným zdrojům tepla převyšujících teplotu 
+60C. Vysokotlaký filtr nevystavujte žádnému nadměrnému mechanickému tlaku či ji
fyzických sil, které by mohli deformovat tvar či poškodit plášť.
Vysokotlaký 300 Barový filtr vlhkosti mohou používat pouze lidé seznámeni s tímto návodem.
Kontrola absorbéru/silicagelu se provádí tak, že se vyšroubuje zátka vysokotlaké nádoby. 
vyšroubujte za pomocí klíče a plošek.
této straně dojde k nasycení absorbéru (zezelenání) až naposled.
 

Po vyšroubování zátky proveďte optickou kontrolu barvy náplně. Barva nové náplně
oranžová ( tak jak je ukázáno na obrázku nahoře ). V případě, že je náplň tmavě zelená, je nutné 
náplň vyměnit za novou, nebo původní náplň zregenerovat.
Regenerace se provádí tak, že se náplň zahřeje na skleněné misce na teplotu 100
udržujte, dokud se barva nezmění zpět na sytě oranžovou. 
mikrovlnami v mikrovlné troubě!
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Vysokotlaký 300 Barový filtr vlhkosti se silicagelem lze používat pouze do maximálního tlaku 300 
BAR/4000 PSI. V případě překročení  maximálního plnícího tlaku ohrožujete život svůj i cizích osob!
Při překročení doporučeného tlaku 300BAR / 4500 PSI může dojít k trvalým deformacím 

ysokotlakého filtru. Poškozený či deformovaný vysokotlaký filtr se v žádném případně nesmí znovu 

Vysokotlaký filtr nikdy nevystavujte otevřenému ohni, či jiným zdrojům tepla převyšujících teplotu 
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Vysokotlaký 300 Barový filtr vlhkosti mohou používat pouze lidé seznámeni s tímto návodem.
Kontrola absorbéru/silicagelu se provádí tak, že se vyšroubuje zátka vysokotlaké nádoby. 
vyšroubujte za pomocí klíče a plošek. Je vhodné vyšroubovat zátku na straně kde je výstupní tlak. Na 
této straně dojde k nasycení absorbéru (zezelenání) až naposled. 

 
Po vyšroubování zátky proveďte optickou kontrolu barvy náplně. Barva nové náplně
oranžová ( tak jak je ukázáno na obrázku nahoře ). V případě, že je náplň tmavě zelená, je nutné 
náplň vyměnit za novou, nebo původní náplň zregenerovat. 
Regenerace se provádí tak, že se náplň zahřeje na skleněné misce na teplotu 100
udržujte, dokud se barva nezmění zpět na sytě oranžovou. Neprovádějte regeneraci náplně 
mikrovlnami v mikrovlné troubě! Dochází při ní k jejímu poškození . 
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Vysokotlaký filtr nikdy nevystavujte otevřenému ohni, či jiným zdrojům tepla převyšujících teplotu 
+60C. Vysokotlaký filtr nevystavujte žádnému nadměrnému mechanickému tlaku či jinému druhu 

Vysokotlaký 300 Barový filtr vlhkosti mohou používat pouze lidé seznámeni s tímto návodem. 
Kontrola absorbéru/silicagelu se provádí tak, že se vyšroubuje zátka vysokotlaké nádoby. Zátku 

Je vhodné vyšroubovat zátku na straně kde je výstupní tlak. Na 

 

Po vyšroubování zátky proveďte optickou kontrolu barvy náplně. Barva nové náplně by měla být sytě 
oranžová ( tak jak je ukázáno na obrázku nahoře ). V případě, že je náplň tmavě zelená, je nutné 

Regenerace se provádí tak, že se náplň zahřeje na skleněné misce na teplotu 100-120 °C. Tuto teplotu 
Neprovádějte regeneraci náplně 



Při regeneraci dochází k odpaření nasáklé vlhkosti a náplň má poté možnost znovu fungovat jako 
vysoušeč vlhkosti. Regeneraci je možné provést několikrát. Jako novou náplň lze použít látku jménem 
Silikagel. Před opětovném zašroubování zkontrolujte na zátce o-kroužek, tento o-kroužek by měl být 
čistý bez nečistot. 
 
Zátky je nutné vždy plně dotáhněte klíčem, aby nevznikla mezera mezi zátkou a tělem vysokotlakého 
filtru. Při nedostatečném dotažení zátky může dojít k úniku vzduchu či k nebezpečí vytržení zátky, jež 
může způsobit zranění či smrt osob, či poškodit majetek. 
 
Při dodržení těchto bezpečnostních zásad a včasnou vyměnou, či regenerací absorebéru Vám bude 
výrobek složit řadu let. 

Kontaktní údaje: 

 
Altaros Air Solutions s.r.o. 

Liberec, Česká republika 

http://www.altaros.cz/en  

E-mail : info@altaros.cz 


