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Brukerhåndbok
AirQlean High™ – takmontert luftfiltreringssystem
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DEL 1
Sikkerhetsinformasjon
1.1.

Innledning
Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean High AirQlean High ™ drives
med nettspenning. Før du bruker eller utfører vedlikehold på enheten, må du være kjent
med farene som er beskrevet i denne håndboken. Følg anvisningene i denne håndboken
for å unngå personskade eller skade på utstyret. Denne brukerhåndboken inneholder
ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER og MERKNADER som gjelder sikker bruk av
produktet.

1.2.

Advarsler
ADVARSEL!

ADVARSEL angir anvisninger som må følges for å unngå personskade. Ikke gå videre før
alle angitte vilkår er tydelig oppfattet og fulgt.
o
o
o

o
o

o
o
o

Følg anvisningene i denne håndboken for å bruke og utføre vedlikehold på AirQlean
High.
Ikke bruk filtre eller reservedeler som ikke er levert eller anbefalt av QleanAir
Scandinavia.
Ikke bruk AirQlean High dersom det ikke fungerer som det skal eller har vært utsatt
for skade. Dette gjelder eksempelvis skade på nettledning eller støpsel, eller skade
som følge av at utstyret har falt i bakken.
Bruk alltid egnet personlig verneutstyr ved vedlikehold eller nedstenging av AirQlean
High.
AirQlean High må alltid være koblet til en jordet stikkontakt. Tilgangen til
strømbryteren og nettledningen må ikke hindres. Strømbryteren skal alltid være lett
tilgjengelig, og det skal alltid være lett å trekke ut nettledningen.
Sørg for at festeplaten til AirQlean High er trygt forankret.
Slå alltid av strømmen til AirQlean High før vedlikeholdsarbeid utføres, med mindre
annet er angitt i denne håndboken.
Ikke stikk fingrene eller gjenstander inn i viften. Det kan føre til personskade eller
skade på AirQlean High.
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1.3.

Forsiktighetsregler

FORSIKTIG!

FORSIKTIG angir anvisninger som skal følges for å unngå skade på produktet eller annet
utstyr. Ikke gå videre før alle angitte vilkår er fulgt og tydelig oppfattet.
Påse alltid at nettspenningen i stikkontakten tilsvarer merkingen på AirQlean High før
støpselet plugges inn.
o Sørg for at AirQlean High ikke utsettes for vann.
o AirQlean High skal brukes i normale romomgivelser.
o Sørg for at ingen skarpe gjenstander kommer i kontakt med filtrene. Filtrene kan bli
skadd. AirQlean High fungerer ikke som det skal dersom filtrene er skadd.
o

1.4.

Merknader

MERK!

MERK! brukes for å angi informasjon som er viktig for problemfri og optimal bruk av
produktet.
Sørg for at lufteåpningene ikke er blokkert for å sikre tilstrekkelig luftfiltrering.
Hold AirQlean High tørr og ren. Rengjør systemet jevnlig med mykt, fuktig tørkepapir
og, om nødvendig, et mildt vaskemiddel.
o Kontakt fabrikanten dersom AirQlean High skal monteres innfelt i taket. Det er viktig
at AirQlean High monteres slik at den rene luften forblir i rommet.
o Ta alltid kontakt med QleanAir Scandinavia før innstillingene på kontrollpanelet
endres.
o
o
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DEL 2
Produktoversikt
2.1.

Innledning
AirQlean High er et takmontert luftfiltreringssystem. Det renser luften for gasser og
partikler. AirQlean High benytter et system med høyeffektive HEPA- og karbonfiltre.
AirQlean High renser inntil 800 m3 luft per time. Den filtrerte luften er 100 % ren.
AirQlean High må kun brukes innendørs i temperaturkontrollerte omgivelser med normal
luftfuktighet. Se kapitlet Installering for nærmere informasjon.
Illustrasjonen under viser AirQlean High.

2.2.

Enhetens vekt
Egenskaper

Vekt

AirQlean High uten filtre installert

22 kg

AirQlean High med filtre installert

35 kg
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2.3.

Mål
Illustrasjonen og tabellen under gjelder mål for AirQlean High.

Mål
B (Bredde)

1170 mm

H (Høyde)

218 mm

D (Dybde)

571 mm
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2.4.

Illustrasjoner av de viktigste delene
Illustrasjonene som følger viser plasseringen av de viktigste delene av AirQlean High.

2.4.1. Oversikt

Oversikt
1. Hovedluftutslipp (høyre side)

4. Vedlikeholdsluke

7. Vedlikeholdsindikatorer

2. Luftutslipp (baksiden)

5. Luftinntak

8. Strømbryter

3. AirQlean High-enhet

6. Lås (forsiden)

9. Bevegelsessensor
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2.4.2. Sett ovenfra

Sett ovenfra
1. Nettstikkontakt

2. Festepunkter
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2.5.

Oversikt over kontrollpanelet
Kontrollpanelet er plassert innenfor vedlikeholdsluken. Vedlikeholdsindikatorene og
nettbryteren er tilgjengelige både når vedlikeholdsluken er åpen og lukket. Du må åpne
luken for å få tilgang til de andre kontrollene.

Oversikt over kontrollpanelet
1. Strømbryter

3. Bevegelsessensor

Vedlikeholdsindikator (5)

5. Vedlikeholdsindikatorer
Beskrivelse
Indikatoren for Høy temperatur lyser rødt når
temperaturen i AirQlean High overstiger
45ºC – kontakt QleanAir.
Indikatoren for Standard vedlikehold lyser
rødt – kontakt QleanAir.
Indikatoren for Utvidet vedlikehold lyser rødt
– kontakt QleanAir.
Trykkfallsensoren overvåker status for
Partikkelhovedfilteret. Indikatoren for Utvidet
vedlikehold lyser rødt dersom trykkfallet er
for stort.
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2.6.

Merkeetikett
Illustrasjonen under viser merkeetiketten på AirQlean High. Den er synlig plassert ved
siden av nettbryteren.
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DEL 3
Installering
3.1.

Innledning
I dette dokumentet finner du all nødvendig informasjon vedrørende de forberedelser du
som kunde må besørge før vi kan installere enheten vår. Kontakt QleanAir Scandinavia
dersom du har spørsmål etter å ha lest dokumentet.

3.2.

Krav til installasjonsstedet
AirQlean High må brukes i et temperaturkontrollert miljø med normal luftfuktighet.
Påse at:
• Relativ fuktighet ikke overstiger 60 %.
• Temperaturen ikke overstiger 40°C.

3.3.

3.4.

Strømkrav
Tabellen under viser strømkravene.
Parameter

Krav

Nettspenning

230 V 10 A

Frekvens

50/60 Hz

Veiledning før installering
Les og følg Veiledning før installering før du forbereder
installering.

AirQlean High er konstruert til å henge i taket.

QleanAir Scandinavia og våre representanter borer ikke eller forbereder på annen
måte innfestingen av festeplaten til AirQlean High i bygningen/taket. Du som kunde
er ansvarlig for innfestingen av festeplaten til AirQlean High.
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3.5.

Plassering
Vi anbefaler at AirQlean High plasseres midt i det spesifiserte området.
Installeringskrav

Minsteavstand til vegg, hindring osv.

Forsiden (med lås, se 2.4.1)

100 cm

Venstre/høyre side og bakside (se 2.4.1)

10 cm

Med lyddemper – kun høyre side

35 cm

•
•
•

Luftutslippet på AirQlean High er plassert på samme side som
nettstikkontakten (høyre side) og anbefales plassert vendt bort fra
inngangen til det aktuelle området.
AirQlean High vil ikke ha noen innvirkning på ventilasjonen av rommet.
QleanAir Scandinavia anbefaler et undertrykk i røykerommet på 5 Pa
og minimum 1 Pa.
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3.6.

Festeplate
Du får tilsendt en festeplate før montering. Festeplaten skal innfestes i taket før
teknikerne fra QleanAir kommer. Du som kunde er ansvarlig for å montere
festeplaten på en sikker måte.
•
•
•
•
•

Kunden er ansvarlig for innfestingen av festeplaten.
Festeplaten har en venstre og en høyre side, sørg for at det
innfestes korrekt (se krav 3.5).
Festeplaten skal innfestes på en sikker måte og i henhold til stedlige
forskrifter.
Det anbefales å bruke minst 8 hull for å innfeste festeplaten på en
sikker måte.
Den totale innfestingsvekten må aldri være lavere enn 60 kg.

Nettstikkontakt
Høyre side med
luftutslipp

3.7.

Installering
AirQlean High-enheten installeres på festeplaten av teknikere fra QleanAir Scandinavia.
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3.8.

Innfelt installering
Vi anbefaler at enheten henger i taket.
Rommet blir raskere renset ved at den rensede luften resirkuleres.

•

Hvis du ønsker at enhetens underkant skal flukte med taket, må
du sørge for å lage en åpning i himlingen.

•

Vær klar over at det ikke er mulig installere enheten innfelt med
lyddemper montert. I så fall kan ikke enheten være innfelt.
Hvis enheten installeres innfelt, må himlingen inspiseres med
henblikk på kanaler og rør osv. som går til/fra andre rom.
Vær klar over at lyden fra enheten kan føres via kanalene og
åpningene i himlingen til andre steder.

•
•

3.9.

3.10.

3.11.

Mål
Minste åpningsmål for installering:
Minste åpning etter installering:
Minsteavstand over himling ved innfelt installering:

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm
250 mm

Vekt
Totalvekt av AirQlean High:
Lyddemperens vekt:
Totalvekt med lyddemper:

35 kg
5 kg
40 kg

Elektrisitet

•
•

Nettstikkontakten må være innenfor armlengdes avstand fra
installeringsposisjonen.
Nettstikkontakten er plassert på samme side som luftutslippet (høyre
side).
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DEL 4
Bruk
4.1.

Bruk

1. Hovedluftutslipp (høyre side)

4. Vedlikeholdsluke

7. Vedlikeholdsindikatorer

2. Luftutslipp (baksiden)

5. Luftinntak

8. Strømbryter

3. AirQlean High-enhet

6. Lås (forsiden)

9. Bevegelsessensor
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Bruk
1. Trykk på størmbryteren (8) for å slå AirQlean High på eller av.
2. Når bevegelsessensoren (9) registrerer bevegelse, starter den valgt driftsmodus.
3. 20 minutter etter siste registrerte bevegelse går enheten over i valgt standbymodus.
4. Rengjør systemet jevnlig med mykt, fuktig tørkepapir og, om nødvendig, et mildt
vaskemiddel.

Dette systemet er IKKE ment til bruk av personer (inklusive barn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller er
opplært i bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med utstyret.
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DEL 5
Referanseinformasjon
5.1.

Tekniske spesifikasjoner
Dette kapitlet inneholder informasjon om tekniske data.

Parameter

Strømsparingsmodus

Normal bruk

Energiforbruk

30 W

80 W

Støynivå

<40 dB (A)

Ca. 59 dB (A)

Luftgjennomstrømming

200 m3/h

500 m3/h

Standard kapasitet

Inntil 25 m3

Inntil 25 m3
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