
MANUAL DE INSTALAÇÃO FILBOX QUAD

Instruções de instalação :

A nova geração da caixa de filtro FILBOX, é simples e prática de instalar.
1-Retire a caixa da embalagem; Os filtros encontram-se dentro da caixa principal e na posição correta.
2- Realize a fixação da caixa de filtro FILBOX no local escolhido através dos pés, com buchas e parafusos 
( não fornecido com o produto );
3- Faça a conexão da caixa de Filtro FILBOX, através da redução para tubo circular, com seu exaustor 
SICFLUX MAXX ( vendido separadamente).Basta encaixar a caixa no exaustor. Em caso de instalação 
com a linha de exaustor ACI, a conexão deve ser feita através de fitas adesivas.
4- Na entrada do ar, sua FILBOX, possui uma aba de 15 mm para conexão com o tubo quadrado. Realize 
os furos de fixação nesta aba e fixe o tubo com rebites ou da forma que achar mais conveniente. Lembre-
se que o ar ao ser captado, deve primeiramente passar pela caixa de filtro e após pelo exaustor, conforme 
esquema abaixo :

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

-Leia todo o manual antes de realizar a instalação e guarde-o para consultas futuras.
- O uso desta caixa de filtro é projetada apenas em conjunto com a linha de exaustores Sicflux 
MAXX em VELOCIDADE BAIXA ou a linha de Exaustores Sicflux ACI.
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não bloqueie a entrada e a saida do ar.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas. 
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Esta caixa de filtro, não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que 
tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança. 
- Recomenda-se que as crianças não manipulem este tipo de equipamento e que sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o mesmo.
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso desta caixa de filtro, ou seja, instala-la no 
sentindo do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho/filtros.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
sac@sictell.com.br   47 3452-3003 / 3452-3033V.3 - 09/09/2013

Não se esqueça de reciclar a embalagem e seus elementos. Este produto não deve ser descartado no lixo comum.

Forro

Laje

Difusor ou similar

MAXX 

Tubo Flexível 
ou similar

FILBOX QUAD

Tubo 150 x 150 mm

Grelha de
Captação Troca e Posição do Filtro :

O tempo de troca do filtro, depende do 
local e frequência de utilização. 
Recomenda-se a verificação periódica 
do mesmo e troca de acordo com a 
necessidade de filtragem do ar.
Na hora de trocar o filtro, lembre-se de 
sempre deixá-lo na posição com a 
etiqueta de identificação voltada para 
a tampa de inspeção. O ar sempre 
deve passar primeiro pelo filtro de 
classe G e posteriormente pelos filtros 
de clame M e F. USE SOMENTE 
F I L T R O S  O R I G I N A I S  
SICTELL/SICFLUX. 

Como Abrir e Fechar a caixa :

Deslize a tampa para o lado Retire a tampa



MANUAL DE INSTALAÇÃO FILBOX RED e FILBOX CA

Forro

Laje

Difusor ou similar

MAXX

Tubo Flexível
ou similar

FILBOX RED

Grelha
de Captação

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
sac@sictell.com.br   47 3452-3003 / 3452-3033V.3 - 09/09/2013

Não se esqueça de reciclar a embalagem e seus elementos. Este produto não deve ser descartado no lixo comum.

Instruções de instalação :

A nova geração da caixa de filtro FILBOX, é simples e prática de instalar.
1-Retire a caixa da embalagem; Os filtros encontram-se dentro da caixa principal e na posição correta.
2- Realize a fixação da caixa de filtro FILBOX no local escolhido através dos pés, com buchas e parafusos 
( não fornecido com o produto );
3- Faça a conexão da caixa de Filtro FILBOX, através da redução para tubo circular, com seu exaustor 
SICFLUX MAXX ( vendido separadamente).Basta encaixar a caixa no exaustor. Em caso de instalação 
com a linha de exaustor ACI, a conexão deve ser feita através de fitas adesivas.
4- Na entrada do ar, conecte sua FILBOX a tubulação de captação do ar. Lembre-se que o ar ao ser 
captado, deve primeiramente passar pela caixa de filtro e após pelo exaustor, conforme esquema abaixo :

-Leia todo o manual antes de realizar a instalação e guarde-o para consultas futuras.
- O uso desta caixa de filtro é projetada apenas em conjunto com a linha de exaustores Sicflux 
MAXX em VELOCIDADE BAIXA ou a linha de Exaustores Sicflux ACI.
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não bloqueie a entrada e a saida do ar.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas. 
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Esta caixa de filtro, não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que 
tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança. 
- Recomenda-se que as crianças não manipulem este tipo de equipamento e que sejam vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com o mesmo.
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso desta caixa de filtro, ou seja, instala-la no 
sentindo do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho/filtros.

Troca e Posição do Filtro :

O tempo de troca do filtro, depende do 
local e frequência de utilização. 
Recomenda-se a verificação periódica 
do mesmo e troca de acordo com a 
necessidade de filtragem do ar.
Na hora de trocar o filtro, lembre-se de 
sempre deixá-lo na posição com a 
etiqueta de identificação voltada para 
a tampa de inspeção. O ar sempre 
deve passar primeiro pelo filtro de 
classe G e posteriormente pelos filtros 
de clame M e F. USE SOMENTE 
F I L T R O S  O R I G I N A I S  
SICTELL/SICFLUX. 

Como Abrir e Fechar a caixa :

Deslize a tampa para o lado Retire a tampa
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