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Käyttöohje
AirQlean High™ – kattoon asennettava suodatinjärjestelmä
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LUKU 1
Turvallisuusohjeet
1.1.

Johdanto
Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irQlean High™ toimii 230 V verkkojännitteellä. Lue käyttöohje ja varoitukset ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.
Käyttöohjeen ohjeita on noudatettava tapaturmien ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
Tässä käyttöohjeessa on tuotteen turvalliseen käyttöön liittyviä VAROITUKSIA,
MUISTUTUKSIA ja HUOMAUTUKSIA.

1.2.

Varoitukset

VAROITUS!

VAROITUS korostaa ohjeen, jota on noudatettava tapaturmien välttämiseksi. Älä jatka,
ennen kuin kaikki vaatimukset on ymmärretty ja täytetty.
o
o
o

o
o

o
o
o

Noudata käyttöohjeessa annettuja AirQlean High –laitteen käyttö- ja huolto-ohjeita.
Älä käytä muita kuin QleanAir Scandinavian toimittamia tai suosittelemia suodattimia
tai varaosia.
Älä käytä AirQlean High –laitetta, jos se ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut.
Esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut tai laite on pudonnut ja
vahingoittunut.
Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita AirQlean High –laitteen
huollon ja purkamisen yhteydessä.
AirQlean High täytyy kytkeä maadoitettuun 230 V -pistorasiaan. Virtakytkimeen ja
virtajohtoon pitää päästä esteettä käsiksi. Virtakytkimen on oltava helposti käsillä ja
virtajohdon helposti irrotettavissa.
Varmista, että AirQlean High -asennuslevy on kiinnitetty tukevasti.
Katkaise aina AirQlean High –laitteesta virta ennen huoltotöiden aloittamista, ellei
tässä käyttöohjeessa toisin mainita.
Älä työnnä sormia tai esineitä puhaltimeen. Se voisi aiheuttaa loukkaantumisen tai
AirQlean High:n vaurioitumisen.
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1.3.

Muistutukset

MUISTA!

MUISTA korostaa ohjeen, jota on noudatettava tuotteen tai muun omaisuuden
vahingoittumisen välttämiseksi. Älä jatka, ennen kuin kaikki vaatimukset on ymmärretty
ja täytetty.
Varmista aina ennen virtajohdon kytkemistä, että verkkojännite vastaa laitteen
tyyppikilven tietoja.
o Varmista, että AirQlean High -laitteeseen ei pääse vettä.
o AirQlean High on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa sisätilassa.
o Varmista, ettei suodattimiin osu teräviä esineitä. Suodattimet saattavat vahingoittua.
AirQlean High ei toimi oikein, jos suodattimet ovat vahingoittuneet.
o

1.4.

Huomautukset

HUOMAUTUS!

Huomautus osoittaa ohjeen, joka varmistaa laitteen häiriöttömän toiminnan ja
optimaalisen käytön.
Varmista, ettei mikään peitä ilmanottoaukkoja ja –poistoaukkoja riittävän
ilmansuodatuksen varmistamiseksi.
o Pidä AirQlean High kuivana ja puhtaana. Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä,
kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella.
o Ota yhteys valmistajaan, jos AirQlean High upotetaan alaslaskettuun kattoon.
AirQlean High tulee asentaa niin, että puhdistettu ilma puhalletaan takaisin
huoneeseen.
o Ota aina yhteys QleanAir Scandinaviaan ennen ohjauspaneelin asetuksien
muuttamista.
o
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LUKU 2
Tuotteen kuvaus
2.1.

Johdanto
AirQlean High on kattoon asennettava ilmansuodatusjärjestelmä Se suodattaa ilmasta
kaasut ja hiukkaset. Ilma puhdistetaan tehokkailla HEPA- ja aktiivihiilisuodattimilla.
AirQlean High puhdistaa jopa 800 m3 ilmaa tunnissa. Suodatettu ilma on 100prosenttisen puhdasta. Käytä AirQlean High –laitetta ainoastaan lämmitetyissä ja kuivissa
sisätiloissa. Lisätietoja on luvussa Asennus.
Alla on kuva AirQlean High -laitteesta.

2.2.

Laitteen paino
Tekniset tiedot

Paino

AirQlean High ilman suodattimia

22 kg

AirQlean High suodattimien kanssa

35 kg
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2.3.

Mitat
Alla olevassa kuvassa ja taulukossa näkyvät AirQlean High –laitteen mitat.

Mitat
L (leveys)

1170 mm

K (korkeus)

218 mm

S (syvyys)

571 mm
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2.4.

Laitteen pääosat
Alla olevassa kuvassa näkyvät AirQlean High –laitteen pääosat.

2.4.1. Yleiskatsaus

Yleiskatsaus
1. Pääilmanpoistoaukko (oikea puoli)

4. Huoltoluukku

7. Huoltoilmaisimet

2. Ilmanpoistoaukko (takapuoli)

5. Ilmanottoaukko

8. Virtakytkin

3. AirQlean High -laite

6. Lukko (etupuoli)

9. Liikeanturi
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2.4.2. Näkymä ylhäältä

Näkymä ylhäältä
1. Virtajohdon liitin

2. Ripustusreiät
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2.5.

Ohjauspaneelin kuvaus
Ohjauspaneeli sijaitsee huoltoluukun alla. Huoltoilmaisimet ja virtakytkin näkyvät
huoltoluukku avattuna ja suljettuna. Huoltoluukku täytyy avata muihin säätimiin käsiksi
pääsyä varten.

Ohjauspaneelin kuvaus
1. Virtakytkin
Huoltoilmaisin (5)

3. Liikeanturi

5. Huoltoilmaisimet
Kuvaus
Korkean lämpötilan merkkivalo palaa
punaisena, kun lämpötila AirQlean High –
laitteen sisällä on yli 45ºC – Ota yhteyttä
QleanAiriin.
Vakiohuoltomerkkivalo palaa punaisena – ota
yhteyttä QleanAiriin.
Lisähuoltomerkkivalo palaa punaisena – ota
yhteyttä QleanAiriin.
Paine-eroanturi valvoo hiukkassuodattimen
likaantumisastetta. Lisähuoltomerkkivalo
palaa punaisena, kun paine-ero on liian suuri.
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2.6.

Tyyppikilpi
Alla olevassa kuvassa on AirQlean High –laitteen tyyppikilpi. Se sijaitsee näkyvässä
paikassa virtakytkimen vieressä.
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LUKU 3
Asennus
3.1.

Johdanto
Tässä luvussa selostetaan valmistelut, jotka sinun on tehtävä ennen kuin laitteen voi asentaa.
Jos sinulla käyttöohjeen luettuasi kysyttävää, ota yhteyttä QleanAir Scandinaviaan.

3.2.

Asennuspaikan vaatimukset
AirQlean High –laite on tarkoitettu käytettäväksi lämmitetyissä ja kuivissa sisätiloissa.
Varmista, että:
• Suhteellinen ilmankosteus ei ole yli 60 %.
• Lämpötila ei ole yli 40 %.

3.3.

3.4.

Syöttöjännite
Alla olevassa taulukossa on esitetty syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset.
Parametri

Vaatimus

Syöttöjännite

230 V 10 A

Taajuus

50 / 60 Hz

Valmisteluohje
Lue valmisteluohje huolellisesti ennen asennuksen
valmistelua.

AirQlean High on kattoon ripustettava laite.

QleanAir Scandinavia ja edustajamme eivät poraa reikiä eivätkä tee muita
valmisteluja AirQlean High –asennuslevyn kiinnittämiseksi rakenteisiin/kattoon.
Asiakas vastaa AirQlean High –asennuslevyn kiinnityksestä.
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3.5.

Sijoituspaikka
Suosittelemme, että AirQlean High sijoitetaan tupakointitilan keskelle.
Asennusvaatimukset

Minimietäisyys seinään, esteeseen tms.

Edessä (lukollinen, katso 2.4.1)

100 cm

Vasemmalla, oikealla ja takana (katso 2.4.1)

10 cm

Äänenvaimentimella – vain oikea puoli

35 cm

•
•
•

AirQlean High –laitteen ilmanpoistoaukko on samalla puolella kuin
pistorasia (oikealla puolella) ja suosittelemme, että se suunnataan
poispäin tupakointitilan sisäänkäynnistä.
AirQlean High ei vaikuta tilan ilmanvaihtoon.
QleanAir Scandinavia suosittelee tupakointitilan alipaineeksi 5 Pa,
kuitenkin vähintään 1 Pa.
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3.6.

Asennuslevy
Asennuslevy lähetetään asiakkaalle ennen asennusta. Asennuslevy tulee kiinnittää
kattoon ennen QleanAir-asentajien tuloa. Asiakas vastaa siitä, että asennuslevy on
kunnolla kiinnitetty.
•
•
•
•
•

Asiakas vastaa asennuslevyn kiinnityksestä.
Asennuslevyn oikea ja vasen puoli poikkeavat toisistaan. Varmista,
että kiinnität sen oikein päin (katso vaatimukset luvusta 3.5).
Asennuslevy on kiinnitettävä tukevasti paikallisen lainsäädännön
mukaisesti.
Suosittelemme, että asennuslevy kiinnitetään vähintään 8
kiinnitysreiästä.
Kiinnityksen kantavuuden täytyy aina olla vähintään 60 kg.

Virtajohdon
liitin
Oikea
puoli, jossa
ilmanpoist
oaukko

3.7.

Asennus
QleanAir Scandinavian asentajat kiinnittävät AirQlean High –laitteen asennuslevyyn.

© Copyright 2014 QleanAir Scandinavia

– 13

3.8.

Uppoasennus
Suosittelemme, että laite ripustetaan kattopinnan alapuolelle.
Puhdistetun ilman kierrättäminen nopeuttaa huoneilman puhdistusta.

•
•
•
•

3.9.

3.10.

3.11.

Jos laite halutaan upottaa kattopinnan tasoon, sinun on tehtävä aukko
kattoon.
Huomaa, että äänenvaimenninta ei voi käyttää uppoasennuksessa.
Laite on ripustettava katon alapintaan, jos halutaan käyttää
äänenvaimenninta.
Uppoasennukseen liittyvä huomautus: tutki onko katon yläpuolisessa
tilassa viereisiin huoneisiin meneviä kanavia tai putkia jne.
Huomaa, että laitteen käyntiäänet saattavat siirtyä katon yläpuolisten
kanavien ja aukkojen kautta muihin tiloihin.

Mitat
Asennusaukon minimimitat:
Aukon minimimitat asennuksen jälkeen:
Katon yläpuolinen vapaa tila uppoasennusta varten:

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm
250 mm

Painot
AirQlean High –laitteen kokonaispaino:
Äänenvaimentimen paino:
Kokonaispaino äänenvaimentimen kanssa:

35 kg
5 kg
40 kg

Sähkö

•
•

Pistorasian on oltava käden ulottuvilla asennuspaikasta.
Virtajohdon liitin on samalla puolella kuin ilmanpoistoaukko (oikea puoli).
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LUKU 4
Käyttö
4.1.

Käyttö

1. Pääilmanpoistoaukko (oikea puoli)

4. Huoltoluukku

7. Huoltoilmaisimet

2. Ilmanpoistoaukko (takapuoli)

5. Ilmanottoaukko

8. Virtakytkin

3. AirQlean High -laite

6. Lukko (etupuoli)

9. Liikeanturi
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Käyttö
1. AirQlean High kytketään päälle ja pois virtakytkimellä (8).
2. Kun liikeanturi (9) havaitsee liikkeen, se käynnistää valitun toimintatavan.
3. 20 minuutin kuluttua viimeksi havaitusta liikkeestä laite siirtyy valmiustilaan.
4. Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella.

Tätä laitetta EIVÄT saa käyttää henkilöt (ml. lapset), joiden fyysiset,
aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole
riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai opastusta laitteen
käytöstä. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella.
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LUKU 5
Tekniset tiedot
5.1.

Tekniset tiedot
Tästä luvusta löytyvät laitteen tekniset tiedot.

Parametri

Energiansäästötila

Normaali toiminta

Energiankulutus

30 W

80 W

Melutaso

<40 dB (A)

Noin 59 dB (A)

Ilmavirta

200 m3/h

500 m3/h

Vakiokapasiteetti

Jopa 25 m3

Jopa 25 m3
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