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Instrukcja obsługi
AirQlean H™ – sufitowy system filtracji powietrza
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ROZDZIAŁ 1
Zasady bezpieczeństwa
1.1.

Wstęp
Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System AirQlean H™ zasilany jest
napięciem sieciowym. Osoba przystępująca do obsługi lub serwisowania urządzenia musi
wcześniej zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w niniejszej instrukcji. Przestrzeganie
wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji jest niezbędne, aby uniknąć obrażeń
ciała i uszkodzenia urządzenia. Niniejsza dokumentacja użytkowa zawiera OSTRZEŻENIA,
PRZESTROGI oraz INFORMACJE dotyczące bezpiecznej eksploatacji produktu.

1.2.

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE oznacza, że nieprzestrzeganie danych zaleceń grozi obrażeniami ciała. Jeśli
którykolwiek z podanych warunków nie jest spełniony lub jest niezrozumiały, nie wolno
wykonywać żadnych dalszych czynności.
o
o
o

o
o

o
o
o

System AirQlean H musi być obsługiwany i serwisowany według procedur opisanych
w niniejszej instrukcji obsługi.
Stosować wyłącznie filtry i części zamienne dostarczone lub zalecane przez firmę
QleanAir Scandinavia.
Jeśli system AirQlean H nie działa poprawnie lub uległ uszkodzeniu, nie używać go.
Nie należy go używać np. gdy został uszkodzony przewód zasilania lub wtyczka albo
urządzenie spadło z wysokości.
W trakcie serwisowania lub demontażu systemu AirQlean H niezbędne jest
stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.
AirQlean H musi być podłączony do uziemionego gniazda sieciowego. Nie blokować
dojścia do wyłącznika zasilania i przewodu zasilania. Musi zawsze istnieć łatwe dojście
do wyłącznika zasilania i możliwość łatwego odłączenia przewodu zasilania.
Płyta montażowa systemu AirQlean H musi być solidnie przymocowana.
AirQlean może być serwisowany dopiero po wyłączeniu zasilania, chyba że
w niniejszej instrukcji jest napisane inaczej.
Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do wnętrza wentylatora. Grozi to
obrażeniami ciała i uszkodzeniem systemu AirQlean H.
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1.3.

Przestrogi

PRZESTROGA!

PRZESTROGI to zasady, których nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem produktu lub
zniszczeniem innego mienia. Jeśli którykolwiek z podanych warunków jest niezrozumiały
lub nie jest spełniony, nie wolno wykonywać żadnych dalszych czynności.
Zanim przewód zasilania podłączony zostanie do gniazda elektrycznego, sprawdzić,
czy jest ono zasilane takim samym napięciem, jakie podane jest na tabliczce
znamionowej systemu AirQlean H.
o AirQlean H nie może być narażony na działanie wody.
o AirQlean H może być używany wyłącznie w standardowych warunkach panujących
w pomieszczeniach.
o Uważać, aby żadne ostre przedmioty nie stykały się z filtrami Filtry mogą być
uszkodzone. AirQlean H nie będzie działać poprawnie z uszkodzonymi filtrami.
o

1.4.

Informacje

INFORMACJA!

Informacja oznacza istotne warunki bezawaryjnego i sprawnego działania produktu.
Aby powietrze było filtrowane poprawnie, otwory wentylacyjne nie mogą być
zasłonięte.
o Utrzymywać urządzenie AirQlean H suche i czyste. Regularnie czyścić system miękką,
wilgotną szmatką, w razie potrzeby nasączoną łagodnym środkiem czyszczącym.
o Ewentualny montaż systemu AirQlean H w konstrukcji sufitu należy uzgodnić
z producentem. AirQlean H musi być zamontowany w sposób umożliwiający
pozostanie czystego powietrza w pomieszczeniu.
o Nie dokonywać żadnych zmian ustawień na panelu sterowania bez uzgodnienia
z firmą QleanAir Scandinavia.
o
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ROZDZIAŁ 2
Opis produktu
2.1.

Wstęp
AirQlean H to sufitowy system filtracji powietrza. Oczyszcza on powietrze z gazów i
pyłów. System AirQlean H jest wyposażony w wysoko wydajne filtry HEPA i filtry
węglowe. Wydajność systemu AirQlean H wynosi 800 m3 na godzinę. Przefiltrowane
powietrze jest w 100% czyste. AirQlean H przeznaczony jest do użytku wyłącznie
w pomieszczeniach, gdzie utrzymywana jest stała temperatura i normalna wilgotność.
Więcej szczegółów zawiera rozdział Montaż.
Poniższa ilustracja przedstawia system AirQlean H.

2.2.

Masa urządzenia
Właściwości urządzenia

Masa

AirQlean H bez zamontowanych filtrów

22 kg

AirQlean H z zamontowanymi filtrami

35 kg
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2.3.

Wymiary
Poniższa ilustracja i tabela przedstawiają wymiary systemu AirQlean H.

Wymiary
S (szerokość)

1175 mm

W (wysokość)

218 mm

G (głębokość)

575 mm
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2.4.

Usytuowanie najważniejszych elementów
Poniższe ilustracje przedstawiają usytuowanie najważniejszych elementów systemu
AirQlean H.

2.4.1. Budowa

Budowa
1. Główny wylot powietrza
(prawa strona)

4. Klapa serwisowa

7. Kontrolki serwisowe

2. Wylot powietrza (tył)

5. Wlot powietrza

8. Wyłącznik zasilania

3. Urządzenie AirQlean H

6. Blokada (przód)

9. Czujnik ruchu
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2.4.2. Widok od góry

Widok od góry
1. Gniazdo zasilania

2. Otwory montażowe
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2.5.

Budowa panelu sterowania
Panel sterowania umieszczony jest pod klapą serwisową. Dojście do kontrolek
serwisowych i wyłącznika zasilania możliwe jest niezależnie od tego, czy klapa serwisowa
jest otwarta, czy zamknięta. Pozostałe elementy sterujące dostępne są dopiero po
otwarciu klapy serwisowej.

Budowa panelu sterowania
1. Wyłącznik zasilania

3. Czujnik ruchu

Kontrolka serwisowa (5)

5. Kontrolki serwisowe
Opis
Kontrolka wysokiej temperatury świeci na
czerwono, gdy temperatura we wnętrzu
systemu AirQlean H przekracza 45ºC —
skontaktować się z QleanAir.
Jeśli kontrolka serwisowa Standard świeci na
czerwono, należy skontaktować się z
QleanAir.
Jeśli kontrolka rozszerzonego serwisu świeci
na czerwono, należy skontaktować się
z QleanAir.
Stan głównego filtra przeciwpyłowego
monitorowany jest przez filtr różnicy ciśnień.
Jeśli spadek ciśnienia jest zbyt wysoki,
kontrolka rozszerzonego serwisu świeci na
czerwono.
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2.6.

Tabliczka znamionowa
Poniższa ilustracja przedstawia tabliczkę znamionową systemu AirQlean H. Znajduje się
ona obok wyłącznika zasilania.
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ROZDZIAŁ 3
Montaż
3.1.

Wstęp
Niniejszy dokument zawiera informacje o wszystkich przygotowaniach, które klient musi
wykonać, abyśmy mogli zamontować urządzenie. W razie wątpliwości należy
kontaktować się bezpośrednio z firmą QleanAir Scandinavia.

3.2.

Warunki lokalowe
System AirQlean H może być użytkowany wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie
utrzymywana jest stała temperatura i normalna wilgotność.

Muszą być spełnione następujące wymagania:
• Wilgotność względna nie przekracza 60%.
• Temperatura nie przekracza 40°C.

3.3.

3.4.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej podane są w poniższej tabeli.
Parametr

Wymaganie

Napięcie zasilające

230 V 10 A

Częstotliwość

50/60 Hz

Instrukcja przygotowania do montażu
Klient musi zapoznać się z instrukcją przygotowania do montażu i wykonać
zawarte w niej zalecenia, zanim wykona przygotowania do montażu.

AirQlean High er konstruert til å henge i taket.

Firma QleanAir Scandinavia ani jej przedstawiciele nie wiercą żadnych otworów ani
nie wykonują innych czynności przygotowawczych do przymocowania płyty
montażowej systemu AirQlean H do budynku/sufitu. Przymocowanie płyty
montażowej systemu AirQlean H jest obowiązkiem klienta.
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3.5.

Usytuowanie
Wskazane jest usytuowanie systemu AirQlean H w centralnym punkcie wyznaczonego
obszaru.
Wymagania montażowe

Minimalna odległość do ściany,
przeszkody itp.

Przód (z blokadą, patrz 2.4.1)

100 cm

Lewy i prawy bok oraz tył (patrz 2.4.1)

10 cm

Z tłumikiem — tylko prawy bok

35 cm

•
•
•

Wylot powietrza systemu AirQlean H znajduje się po tej samej stronie
co gniazdo zasilania (prawy bok). Wskazane jest, aby nie było
skierowane na wejście do wyznaczonego obszaru.
AirQlean H nie wpływa na wentylację pomieszczenia.
QleanAir Scandinavia zaleca, aby podciśnienie w palarni wynosiło
5 Pa, a przynajmniej 1 Pa.
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3.6.

Płyta montażowa
Zanim przeprowadzony zostanie montaż, do klienta wysyłana jest płyta montażowa.
Płytę montażową należy przymocować do sufitu przed przyjazdem serwisu QleanAir.
Klient zobowiązany jest solidnie przymocować płytę montażową.
•
•
•
•
•

Przymocowanie płyty montażowej jest obowiązkiem klienta.
Płyta montażowa ma lewą i prawą stronę. Należy uważać, aby
przymocować ją poprawnie (patrz wymagania 3.5).
Płyta montażowa musi być przymocowana solidnie i zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Aby płyta montażowa była przymocowana solidnie, wskazane jest
użycie do tego celu przynajmniej 8 otworów.
Całkowita masa elementów mocujących nie może przekraczać 60 kg.

Gniazdo
zasilania
Prawy bok z
wylotem
powietrza

3.7.

Montaż
Montaż systemu AirQlean H na płycie montażowej przeprowadzany jest przez serwis
firmy QleanAir Scandinavia.
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3.8.

Montaż wpuszczany
Zalecamy, aby urządzenie było podwieszone na suficie.
Recyrkulacja oczyszczonego powietrza pozwala na szybsze oczyszczanie pomieszczenia.

•
•
•
•

3.9.

3.10.

3.11.

Jeśli urządzenie ma nie wystawać z sufitu, musi zostać przygotowany
otwór w suficie.
Montaż wpuszczany nie jest możliwy, jeśli urządzenie zawiera tłumik.
W takim przypadku urządzenie musi być podwieszone na suficie.
Zanim zostanie wykonany montaż wpuszczany, należy się upewnić,
że przez przestrzeń nad sufitem nie przechodzą kanały, rury itp. do
innych pobliskich pomieszczeń.
Odgłosy towarzyszące pracy urządzenia mogą przedostawać się
przez kanały i otwory w poddaszu do innych pomieszczeń.

Wymiary
Minimalne wymiary otworu montażowego:
Minimalny otwór po montażu:
Minimalny prześwit nad sufitem w
przypadku montażu wpuszczanego:

Masy
Łączna masa urządzenia AirQlean H:
Masa tłumika:
Łączna masa z tłumikiem:

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm
250 mm

35 kg
5 kg
40 kg

Instalacja elektryczna

•
•

Gniazdo zasilania musi znajdować się w zasięgu (na długość
ramienia) miejsca montażu.
Gniazdo zasilania znajduje się po tej samej stronie co wylot
powietrza (prawy bok).
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ROZDZIAŁ 4
Obsługa
4.1.

Obsługa

1. Główny wylot powietrza
(prawa strona)

4. Klapa serwisowa

7. Kontrolki serwisowe

2. Wylot powietrza (tył)

5. Wlot powietrza

8. Wyłącznik zasilania

3. Urządzenie AirQlean H

6. Blokada (przód)

9. Czujnik ruchu
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Obsługa
1. Aby włączyć lub wyłączyć system AirQlean H, nacisnąć wyłącznik zasilania (8).
2. Gdy czujnik (9) wykryje ruch, uruchomi system w wybranym trybie pracy.
3. Jeśli przez 20 minut nie zostanie wykryty żaden ruch, urządzenie przejdzie w wybrany tryb
czuwania.
4. Regularnie czyścić system miękką, wilgotną szmatką, w razie potrzeby nasączoną łagodnym
środkiem czyszczącym.

System NIE jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bez
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że znajdują się pod
nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo albo
otrzymały od nich instrukcje dotyczące obsługiwania urządzenia.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
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ROZDZIAŁ 5
Informacje referencyjne
5.1.

Parametry techniczne
Rozdział ten zawiera informacje o parametrach technicznych.

Parametr

Tryb energooszczędny

Normalny tryb pracy

Zużycie energii

30 W

80 W

Poziom natężenia dźwięku

<40 dB (A)

Około 59 dB (A)

Natężenie przepływu powietrza 200 m3/h
Standardowa objętość

Maks. 25 m3

500 m3/h
Maks. 25 m3
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