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Handleiding
AirQlean H™ – luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond
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DEEL 1
Informatie over de veiligheid
1.1.

Inleiding
Dit hoofdstuk bevat informatie over de veiligheid. De AirQlean H™ werkt op netstroom.
Voordat u de unit gebruikt of onderhoudt, moet u alle in deze handleiding beschreven
risico's kennen. Handel precies volgens de instructies in deze handleiding om zelf geen
verwondingen op te lopen en de unit niet te beschadigen. Deze documentatie voor de
gebruiker bevat WAARSCHUWINGEN, AANDACHTSPUNTEN en OPMERKINGEN voor een
veilig gebruik van het product.

1.2.

Waarschuwingen

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING wijst op instructies die u moet naleven voor uw eigen veiligheid. Doe
niets voordat aan alle vermelde voorwaarden is voldaan en u deze ook begrepen heeft.
o
o
o

o
o

o
o
o

Handel precies volgens de instructies in deze handleiding voor het gebruik en het
onderhoud van de AirQlean H.
Gebruik geen filters of onderdelen die QleanAir Scandinavia niet zelf levert of
aanbeveelt.
Neem de AirQlean H niet in gebruik als hij niet goed werkt of beschadigd is.
Bijvoorbeeld in geval van schade aan het netsnoer of de stekker, of schade omdat de
unit gevallen is.
Draag altijd geschikte persoonlijke beveiligingsmiddelen als u de AirQlean H moet
onderhouden of ontmantelen.
AirQlean H moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. Blokkeer
nooit de toegang tot de hoofdschakelaar en het netsnoer. De hoofdschakelaar moet
altijd gemakkelijk bereikbaar zijn en het netsnoer moet snel uit het contact kunnen
worden gehaald.
De montageplaat van de AirQlean H moet veilig bevestigd zijn.
Schakel de stroom naar de AirQlean H altijd uit voordat u onderhoud uitvoert, tenzij
anders is voorgeschreven in deze handleiding.
Kom niet met uw vingers of met voorwerpen in de ventilator. U kunt uzelf en de
AirQlean H hiermee in gevaar brengen.
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1.3.

Aandachtspunten

AANDACHT!

AANDACHTSPUNTEN benadrukken instructies die u moet naleven om het product of
andere apparatuur niet te beschadigen. Doe niets voordat aan alle vermelde
voorwaarden is voldaan en u deze ook begrepen heeft.
Controleer altijd eerst of de spanning in het stopcontact overeenstemt met wat is
voorgeschreven op de AirQlean H voordat u het netsnoer aansluit.
o Stel de AirQlean H niet bloot aan water.
o AirQlean H moet in een normale ruimte werken.
o De filters mogen niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen. Deze kunnen de
filters beschadigen. AirQlean H zal niet goed werken als de filters beschadigd zijn.
o

1.4.

Opmerkingen

OPMERKING!

Een opmerking wijst op informatie die belangrijk is voor een probleemloze werking en
een optimaal gebruik van het product.
Voor een goed gefilterde lucht mogen de luchtopeningen niet verstopt zijn.
Houd AirQlean H droog en schoon. Maak het systeem regelmatig schoon met een
zachte vochtige doek en gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel.
o Neem contact op met de fabrikant als u AirQlean H in het plafond wilt inbouwen. De
installatie van de AirQlean H moet garanderen dat de lucht in de ruimte altijd zuiver
blijft.
o Neem altijd contact op met QleanAir Scandinavia voordat u instellingen in het
bedieningspaneel wijzigt.
o
o
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DEEL 2
Productbeschrijving
2.1.

Inleiding
AirQlean H is een luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond. Het haalt gassen en
deeltjes uit de lucht. AirQlean H werkt met high-performance HEPA- en koolstoffilters.
AirQlean H zuivert tot 800 m3 lucht per uur. De gefilterde lucht is 100 % zuiver. Laat
AirQlean H alleen binnenshuis werken in een ruimte met temperatuurregeling en een
normale vochtigheidsgraad. Lees het hoofdstuk Installatie voor meer details.
Op de afbeelding hieronder ziet u de AirQlean H.

2.2.

Gewicht
Kenmerken van de unit

Gewicht

AirQlean H zonder gemonteerde filters

22 kg

AirQlean H met gemonteerde filters

35 kg
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2.3.

Maten
Op de afbeelding en in de tabel hieronder ziet u de maten van de AirQlean H.

Maten
B (Breedte)

1170 mm

H (Hoogte)

218 mm

D (Diepte)

571 mm
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2.4.

Afbeeldingen van de onderdelen
Op de afbeeldingen hieronder ziet u waar de onderdelen van de AirQlean H zitten.

2.4.1. Overzicht

Overzicht
1. Belangrijkste luchtuitlaat
(rechterkant)

4. Kap voor onderhoud

7. Onderhoudslampjes

2. Luchtuitlaat (achterkant)

5. Luchtinlaat

8. Hoofdschakelaar

3. AirQlean H

6. Slot (voorkant)

9. Bewegingssensor
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2.4.2. Bovenaanzicht

Bovenaanzicht
1. Stroomaansluiting

2. Montagepunten
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2.5.

Overzicht bedieningspaneel
Het bedieningspaneel zit onder de onderhoudskap. De onderhoudslampjes en de
hoofdschakelaar zijn bereikbaar met geopende en gesloten onderhoudskap. Voor de
andere bedieningen moet u de kap openen.

Overzicht bedieningspaneel
1. Hoofdschakelaar
Onderhoudslampje (5)

3. Bewegingssensor

5. Onderhoudslampjes
Beschrijving
Het rode hoge-temperatuurlampje brandt als
de temperatuur in de AirQlean H hoger is
dan 45º C – Neem contact op met QleanAir.
Het rode lampje “normaal onderhoud”
brandt – Neem contact op met QleanAir.
Het rode lampje “bijzonder onderhoud”
brandt – Neem contact op met QleanAir.
De drukvalsensor controleert de deeltjesfilter.
Het rode lampje “bijzonder onderhoud”
brandt als de drukval te groot is.
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2.6.

Serieplaat
Op de afbeelding hieronder ziet u de serieplaat van de AirQlean H. De plaat zit goed
zichtbaar naast de hoofdschakelaar.
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DEEL 3
Installatie
3.1.

Inleiding
In dit document vindt u alle benodigde informatie over wat u moet doen voordat wij de
unit kunnen komen installeren. Heeft u na het lezen ervan nog vragen, neem dan
contact op met QleanAir Scandinavia.

3.2.

Voorwaarden voor de ruimte
De AirQlean H moet in een ruimte met temperatuurregeling en een normale
vochtigheidsgraad werken.
Voorwaarden:
• De relatieve vochtigheidsgraad mag niet meer dan 60 % bedragen.
• De temperatuur mag maximaal 40°C bedragen.

3.3.

3.4.

Netstroomkenmerken
In de onderstaande tabel staan de vereisten voor het stroomnet.
Parameter

Vereiste

Aansluitstroom

230 V 10 A

Frequentie

50/60 Hz

Leidraad bij de voorbereidingen
Lees in deze Leidraad wat u moet doen om de installatie voor te bereiden.

AirQlean H is ontworpen om aan het plafond te hangen.

QleanAir Scandinavia en onze vertegenwoordigers boren niet en treffen geen
andere voorbereidingen om de montageplaat van de AirQlean H aan de muur/het
plafond te bevestigen. U bent als klant zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van
de montageplaat voor de AirQlean H.
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3.5.

Plaats
Wij raden aan om de AirQlean H in het midden van de voorbestemde ruimte te hangen.
Vereisten voor de installatie

Minimum afstand tot de muur, obstakels
enzovoort.

Voorkant (met slot zie 2.4.1)

100 cm

Links, rechts en achterkant (zie 2.4.1)

10 cm

Met geluidsdemper – alleen rechts

35 cm

•
•
•

De luchtuitlaat van de AirQlean H zit aan dezelfde kant als de
stroomaansluiting (rechts). Wij raden aan om deze luchtuitgang niet in
de richting van de kamerdeur te plaatsen.
AirQlean H beïnvloedt op geen enkele manier de ventilatie in de kamer.
QleanAir Scandinavia raadt een negatieve druk van 5 Pa en minimum 1
Pa aan in de rookkamer.
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3.6.

Montageplaat
U ontvangt van ons een montageplaat voordat wij de unit komen installeren. U moet
deze montageplaat aan het plafond bevestigen voordat de monteurs van QleanAir
arriveren. U bent er als klant zelf verantwoordelijk voor dat deze montageplaat
veilig wordt bevestigd.
•
•
•
•
•

De klant is verantwoordelijk voor de bevestiging van de montageplaat.
De montageplaat heeft een rechter- en een linkerkant. Bevestig de
montageplaat in de goede richting (zie de vereisten 3.5).
De montageplaat moet veilig worden bevestigd en volgens de
plaatselijke wetgeving.
Wij raden aan om minstens 8 boorgaten te maken voor een veilige
bevestiging van de montageplaat.
Het totale bevestigingsgewicht mag nooit minder bedragen dan 60 kg.

Stroomaansluiting
Rechterkant
met luchtuitlaat

3.7.

Installatie
De AirQlean H wordt aan de montageplaat bevestigd door monteurs van QleanAir
Scandinavia.
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3.8.

Ingebouwde installaties
Wij raden aan om de unit aan het plafond te hangen.
Recirculatie van de gezuiverde lucht zuivert de kamer sneller.

•
•
•
•

3.9.

Als u wenst dat de onderkant van de unit op één lijn komt het
plafondvlak, moet u hiervoor zelf een opening maken in het plafond.
Vergeet niet dat als u de unit op één lijn met het plafondvlak
installeert, de geluidsdemper niet kan worden gemonteerd. Met
geluidsdemper moet de unit aan het plafond worden gehangen.
Opmerking. Als u de unit in het plafond inbouwt: inspecteert u de
ruimte boven het plafond op kanalen en buizen naar andere
aangrenzende ruimten.
Opmerking. Het geluid van de unit kan via kanalen en openingen
onder het dak naar andere kamers worden overgebracht.

Maten
Minimum maten voor de opening in het plafond:
Minimum maten van de opening na de installatie:
Minimum ruimte boven het plafond voor een
ingebouwde unit:

250 mm

3.10.

GewichtenTotaal gewicht van de AirQlean H:
Gewicht van de geluidsdemper:
Totaal gewicht met geluidsdemper:

35 kg
5 kg
40 kg

3.11.

Stroom

•
•

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm

Op de plaats van installatie moet de stroomaansluiting op armlengte
bereikbaar zijn.
De stroomaansluiting zit aan de kant van de luchtuitlaat (rechts).
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DEEL 4
Handeling
4.1.

Handeling

1. Belangrijkste luchtuitlaat
(rechterkant)

4. Kap voor onderhoud

7. Onderhoudslampjes

2. Luchtuitlaat (achterkant)

5. Luchtinlaat

8. Hoofdschakelaar

3. AirQlean H

6. Slot (voorkant)

9. Bewegingssensor
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Handeling
1. Druk de hoofdschakelaar (8) in om de AirQlean H in en uit te schakelen.
2. Als de bewegingssensor (9) een beweging waarneemt, wordt de geselecteerde
bedrijfsmodus ingeschakeld.
3. 20 minuten nadat de laatste beweging is waargenomen, zal de unit in de geselecteerde
standby-modus gaan staan.
4. Maak het systeem regelmatig schoon met een zachte vochtige doek en indien nodig een
mild schoonmaakmiddel.
Dit systeem is NIET bedoeld om te worden gebruikt door personen
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van wie verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
deze persoon hen aangeleerd heeft hoe ze het systeem moeten
gebruiken. Kinderen moeten gecontroleerd worden zodat ze niet met
het systeem kunnen spelen.
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DEEL 5
Basisinformatie
5.1.

Technische specificatiesDit hoofdstuk bevat informatie over de technische gegevens.

Parameter

Energiebesparingsmodus

Normale modus

Energieverbruik

30 W

80 W

Geluidsniveau

<40 dB (A)

Bij benadering 59 dB (A)

Luchtstroom

200 m3/u

500 m3/u

Standaardcapaciteit

Tot 25 m3

Tot 25 m3
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