Användarhandbok
AirQlean High™ – ett takmonterat luftfiltreringssystem
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KAPITEL 1
Säkerhetsinformation
1.1.

Inledning
Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean High™ drivs med nätspänning.
Innan du använder eller utför service på enheten är det viktigt att du känner till de risker
som beskrivs i denna användarhandbok. Följ anvisningarna i denna handbok för att
undvika personskador och skador på utrustningen. Denna användardokumentation
innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER och ANMÄRKNINGAR som beskriver
hur man använder produkten på ett säkert sätt.

1.2.

Varningar
VARNING!

VARNING är anvisningar som måste följas för att personskada ska kunna undvikas.
Använd inte produkten förrän du läst och förstått anvisningarna och alla angivna krav
uppfylls.
o
o
o

o
o

o
o
o

Följ anvisningarna i denna handbok när du använder eller utför service på AirQlean
High.
Använd inte filter eller reservdelar som inte kommer från eller rekommenderas av
QleanAir Scandinavia.
Använd inte AirQlean High om enheten inte fungerar korrekt eller är skadad, till
exempel om strömsladden eller eluttaget skadats eller om utrustningen tappats i
marken.
Använd alltid tillgänglig personlig skyddsutrustning vid service eller nedmontering av
AirQlean High.
AirQlean High ska alltid anslutas till ett jordat eluttag. Blockera inte åtkomsten till
strömbrytaren och strömsladden. Strömbrytaren ska alltid vara lättåtkomlig och
strömsladden ska vara lätt att dra ut.
Säkerställ att AirQlean Highs monteringsplatta är fastsatt på ett säkert sätt.
Stäng alltid av strömmen till AirQlean High innan du utför service på den, förutom om
annat anges i denna handbok.
Stoppa inte in fingrar eller föremål i fläkten, då detta kan orsaka personskada eller
skada AirQlean High.
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1.3.

Försiktighetsåtgärder

FÖRSIKTIGHET!

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER är anvisningar som måste följas för att skador på produkten
eller annan utrustning ska kunna undvikas. Använd inte produkten förrän du läst och
förstått anvisningarna och alla angivna krav uppfylls.
Se alltid till att spänningsförsörjningen från vägguttaget är samma som den som
anges på AirQlean High innan du ansluter strömsladden.
o Säkerställ att AirQlean High inte utsätts för vatten.
o AirQlean High måste användas i normal rumstemperatur.
o Säkerställ att inga vassa föremål kommer i kontakt med filtren, då detta kan skada
filtren. AirQlean High fungerar inte korrekt om filtren är skadade.
o

1.4.

Anmärkningar

ANMÄRKNING!

Anmärkningar innehåller viktig information om hur du använder produkten på bästa sätt
och undviker problem med den.
För fullgod luftfiltrering är det viktigt att säkerställa att ventilerna inte blockeras.
Håll AirQlean High torr och ren. Rengör systemet regelbundet med en fuktig trasa
och – vid behov – ett milt rengöringsmedel.
o Kontakta tillverkaren om AirQlean High ska installeras inuti taket. Det är viktigt att
AirQlean High installeras på ett sådant sätt att den rena luften stannar kvar i rummet.
o Kontakta alltid QleanAir Scandinavia innan du ändrar kontrollpanelens inställningar.
o
o
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KAPITEL 2
Produktöversikt
2.1.

Inledning
AirQlean High är ett luftfiltreringssystem som monteras i taket. AirQlean High renar
luften från gaser och partiklar. AirQlean High använder ett system med högeffektiva
HEPA- och kolfilter. AirQlean High renar upp till 800 m3 luft i timmen. Den filtrerade
luften är 100 % ren. Använd bara AirQlean High inomhus i en temperaturkontrollerad
miljö med normal fuktighet. Se kapitlet Installation för mer information.
Illustrationen nedan visar AirQlean High.

2.2.

Enhetens vikt
Enhetens egenskaper

Vikt

AirQlean High utan installerade filter

22 kg

AirQlean High med installerade filter

35 kg
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2.3.

Mått
Illustrationen och tabellen nedan visar AirQlean Highs mått.

Mått
B (bredd)

1170 mm

H (höjd)

218 mm

D (djup)

571 mm
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2.4.

Illustration av de viktigaste delarna
Illustrationerna nedan visar AirQlean Highs viktigaste delar.

2.4.1. Översikt

Översikt
1. Huvudluftutsläpp (höger
sida)

4. Servicelucka

7. Servicelampor

2. Luftutsläpp (baksida)

5. Luftintag

8. Strömbrytare

3. AirQlean High

6. Lås (framsida)

9. Rörelsesensor
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2.4.2. Vy ovanifrån

Vy ovanifrån
1. Eluttag

2. Monteringshål

© Copyright 2014 QleanAir Scandinavia

–8

2.5.

Kontrollpanel, översikt
Kontrollpanelen sitter under serviceluckan. Servicelamporna och strömbrytaren kan nås
oberoende av om serviceluckan är öppen eller stängd. Du måste dock öppna luckan för
att komma åt de övriga reglagen.

Kontrollpanel, översikt
1. Strömbrytare
Servicelampa (5)

3. Rörelsesensor

5. Servicelampor
Beskrivning
Lampan för hög temperatur lyser rött när
temperaturen i AirQlean High är högre än
45ºC – kontakta QleanAir.
Lampan för standardservice lyser rött –
kontakta QleanAir.
Lampan för utökad service lyser rött –
kontakta QleanAir.
Tryckfallssensorn övervakar det primära
partikelfiltrets status. Lampan för utökad
service lyser rött när tryckfallet är för högt.
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2.6.

Etikett
Illustrationen nedan visar AirQlean Highs etikett. Den sitter synligt placerad bredvid
strömbrytaren.
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KAPITEL 3
Installation
3.1.

Inledning
I detta dokument hittar du all nödvändig information om vilka förberedelser du som
kund måste göra innan vi kan installera vår enhet. Läs igenom informationen och
kontakta QleanAir Scandinavia om du har frågor.

3.2.

Platskrav
AirQlean High måste användas i en temperaturkontrollerad miljö med normal fuktighet.
Kontrollera följande:
• Att den relativa fuktigheten inte är högre än 60 %.
• Att temperaturen inte är högre än 40°C.

3.3.

3.4.

Strömkrav
Tabellen nedan visar strömkraven.
Parameter

Krav

Spänningsförsörjning

230 V 10 A

Frekvens

50/60 Hz

Förutsättningar för installation
Läs och följ instruktionerna i Förutsättningar för
installation innan du börjar förbereda för installationen.

AirQlean High är avsedd att hänga i taket.

QleanAir Scandinavia och våra ombud gör inga borrningar eller andra förberedelser
för fastsättningen av AirQlean Highs monteringsplatta i din byggnad/ditt tak. Du
som kund är ansvarig för fastsättningen av AirQlean Highs monteringsplatta.
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3.5.

Placering
Vi rekommenderar att AirQlean High placeras i mitten av det avsedda området.
Installationskrav

Minsta avstånd till vägg, föremål osv.

Framsida (med lås, se 2.4.1.)

100 cm

Vänster och höger sida samt baksida (se 2.4.1.)

10 cm

Med ljuddämpare – endast höger sida

35 cm

•
•
•

AirQlean Highs luftutsläpp sitter på samma sida som eluttaget (höger
sida) och bör placeras bort från ingången till det avsedda området.
AirQlean High påverkar inte ventilationen i rummet.
QleanAir Scandinavia rekommenderar att rökrummet har ett undertryck
på 5 Pa och minst 1 Pa.
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3.6.

Monteringsplatta
Du kommer att få en monteringsplatta skickad till dig före installationen.
Monteringsplattan ska sättas fast i taket innan teknikerna från QleanAir anländer.
Du som kund är ansvarig för att sätta fast monteringsplattan på ett säkert sätt.
•
•
•
•
•

Kunden är ansvarig för fastsättningen av monteringsplattan.
Monteringsplattan har en vänster- och en högersida. Se till att den är
korrekt fastsatt (se kraven i 3.5.).
Monteringsplattan ska sättas fast på ett säkert sätt och enligt lokala
föreskrifter.
Vi rekommenderar att du använder åtminstone 8 hål för att sätta fast
monteringsplattan på ett säkert sätt.
När monteringsplattan är fastsatt måste den klara en belastning på
minst 60 kg.

Eluttag
Höger sida med
luftutsläpp

3.7.

Installation
QleanAir Scandinavias tekniker installerar AirQlean High-enheten på monteringsplattan.
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3.8.

Installationer i jämnhöjd med taket
Vi rekommenderar att enheten hänger ned från taket.
Genom återcirkulering av den renade luften får du en snabbare rening av rummet.

•
•
•
•

3.9.

3.10.

3.11.

Om du vill att enhetens nedre kant ska vara i jämnhöjd med taket måste
du förbereda en öppning i taket.
Observera att det inte går att installera enheter med ljuddämpare i
jämnhöjd med taket. Enheter med ljuddämpare måste hänga ned
från taket.
Observera att du måste undersöka utrymmet ovanför innertaket för
att se om det finns rör, ledningar eller liknande till närliggande rum
innan du installerar enheten i jämnhöjd med taket.
Observera att ljudet från enheten kan ledas via rör och öppningar
under yttertaket till andra utrymmen.

Mått
Minsta mått på öppning för installation:
Minsta mått på öppning efter installation:
Minsta utrymme ovanför innertaket för
installation i jämnhöjd med taket:

250 mm

Vikt
AirQlean Highs totala vikt:
Vikt ljuddämpare:
Total vikt med ljuddämpare:

35 kg
5 kg
40 kg

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm

Elektricitet

•
•

Eluttaget måste vara inom räckhåll (på armlängds avstånd) från
installationsplatsen.
Eluttaget sitter på samma sida som luftutsläppet (höger sida).
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KAPITEL 4
Drift
4.1.

Drift

1. Huvudluftutsläpp (höger sida) 4. Servicelucka

7. Servicelampor

2. Luftutsläpp (baksida)

5. Luftintag

8. Strömbrytare

3. AirQlean High

6. Lås (framsida)

9. Rörelsesensor
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Drift
1. Tryck på strömbrytaren (8) för att sätta på eller stänga av AirQlean High.
2. När rörelsesensorn (9) registrerar en rörelse startas det valda driftläget.
3. 20 minuter efter den senast registrerade rörelsen går enheten in i viloläge.
4. Rengör enheten regelbundet med en fuktig trasa och – vid behov – ett milt
rengöringsmedel.
Systemet är INTE avsett att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer
som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller
får anvisningar gällande användningen av enheten av en person
som är ansvarig för deras säkerhet. Barn måste övervakas och får
inte leka med enheten.
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KAPITEL 5
Referensinformation
5.1.

Tekniska specifikationer
Detta kapitel innehåller information om tekniska data.

Parameter

Energisparläge

Normal drift

Energiförbrukning

30 W

80 W

Ljudnivå

< 40 dB (A)

Ca 59 dB (A)

Luftflöde

200 m3/tim.

500 m3/tim.

Standardkapacitet

Upp till 25 m3

Upp till 25 m3
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