Spesifikasjoner
Materiale kropp
Farge kropp
Vekt (kg)
Spenning (V)
Nettfrekvens (Hz)
Tilførsel (antall faser)
Effekt, inngang, maks. (W)
Strøm, nominell (A)
Isolasjon på/av-bryter
Luftmengde (m3/t) ±5 %
Luftstrøm (CFM) ±5 %
Støynivå, maks. (dBA)
Målt på 1m avstand
Differensialtrykkmåler (Pa)
Forfilterdimensjoner (mm)
H14 HEPA filter dimensions (mm)
UV-C lampestråling
Karbonfilterdimensjoner (mm)
Veskelengde, A (mm)
Saksbredde, B (mm)
Kassehøyde, C (mm)
Gulvklaringshøyde, D (mm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zintec Stål
Hvit
49
230
50
1
290
2.4
✓
300-460
176-270
65
0-1250
295x295x45
305x305x150
4x11W @253,7nm
292x292x45
515
490
984
65

APU 500

Asbest Utstyr AS
Johan Berentsens vei 41,
5163 Laksevåg
Bergen, Norge
Kontor | Lager | Serviceverksted
post@asbestutstyr.no
55 31 40 00

Clean Air Purification Units
Takk for at du kjøpte dette produktet.Les denne
brukerveiledningen nøye før du bruker produktet og
følg den for riktig bruk.Ta vare på denne
brukerveiledningen for fremtidig referanse.
Les avsnittet "Sikkerhetstiltak" før bruk.
APU 500 er en luftrenser av kommersiell kvalitet
som reduserer luftbårne bakterier, virus, sopp og
andre patogener, samtidig som den fjerner røyk,
støv og pollenpartikler. Ved å kombinere UV-Cteknologi og høyeffektiv partikkelluft(HEPA)
filtreringsteknologi, denne frittstående enheten kan
brukes overalt innendørs for å forbedre luftkvaliteten.

Sertifisering
Alle enheter leveres PAT- og DOP-testet;
HEPA-filteret samsvarer med BS EN 1822-1;
Alle apparater er i samsvar med BS EN 60335-2-69
Husholdningsapparater og lignende apparater;
Enhetene er produsert på et ISO 9001 kvalitetssikret sted.

•
•
•
•

Innhold

Modellvarianter
•
•

APU 500
APU 500 UV

Forfilter, HEPA-filter & KUN Kullfilter
Inkluderer også UV-C-lamper

Produsent: SMH Products Ltd.

www.asbestutstyr.no
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Registered office:
SMH House
29-33 Maxwell Street
South Shields
NE33 4PU
United Kingdom
0191 456 6000
enquiries@smhproducts.com
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Sikkerhetstiltak

Forholdsregler som skal følges er kategorisert ved hjelp av følgende symboler:
ADVARSEL Unnlatelse av å følge disse instruksjonene på riktig måte kan føre til personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG Unnlatelse av å følge disse instruksjonene på riktig måte kan føre til skade på eiendom eller
personskade , som kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.
Forsøk aldri.

Sørg for å følge instruksjonene.

ADVARSEL Ta hensyn for å unngå brann, elektrisk støt eller alvorlig skade.

ADVARSEL Ta hensyn for å unngå brann, elektrisk støt eller alvorlig skade.
ADVARSEL Se aldri direkte på en tent UV-lampe. Ultrafiolette stråler kan være skadelige for øynene.
□ Angående UV-lampene
➢
➢
➢
➢

□ Slå umiddelbart av og trekk ut støpselet hvis det er tegn på unormalt og funksjonsfeil

➢ Eksempler på unormalitet og funksjonsfeil. Kontakt kjøpsstedet.
➢ Enheten fungerer ikke selv om bryteren er slått på.
➢ Strøm går gjennom ledningen eller går ikke gjennom hvis ledningen flyttes.
➢ Det er unormale lyder eller vibrasjoner under drift.
➢ Kabinettet til enheten har blitt deformert eller er unormalt varmt.
➢ Det er en brent lukt. (Feilfunksjon, elektrisk støt, røyk, brann osv. kan oppstå hvis unormaliteten ikke rettes og enheten fortsetter å
brukes).

□ Angående strømforsyningens støpsel og akkord
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
•

•➢
•

➢

Ikke trekk ut støpselet mens enheten er i drift. (Brann på grunn av overoppheting eller elektrisk støt kan oppstå)
Ikke koble til eller koble fra med våte hender. (Et elektrisk støt kan føre til)
Ikke bruk på en slik måte at verdiene til stikkontakten eller ledningsutstyr overskrides, eller bruk en spenning utenfor området AC
220-240V. (Brann kan oppstå på grunn av overoppheting hvis verdiene til strømadaptere med flere stikkontakter osv. overskrides)
Ikke trekk i strømledningen når du trekker ut støpselet. (Overoppheting eller brann kan skyldes brudd på ledningen)
Ikke utfør handlinger som kan ødelegge strømforsyningens støpsel og ledning.
Slike handlinger inkludert skade, modifisering, tvangsbøying, trekking, vri, bunting, plassering av tunge gjenstander på
strømforsyningens støpsel eller ledning.
Hvis strømpluggen er skadet, må den skiftes ut av vårt firma (produsenten), et servicesenter autorisert av
oss, eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. (Et elektrisk støt, kortslutning eller brann kan oppstå ved bruk mens den er
skadet)

Sett strømpluggen helt inn.
Ikke bruk en skadet strømforsyningsplugg eller en løst montert stikkontakt. (Elektrisk støt, kortslutning eller brann på grunn av
overoppheting kan oppstå hvis strømforsyningspluggen ikke er ordentlig satt inn)
Tørk med jevne mellomrom støv av strømpluggen med en tørr klut
Hvis enheten ikke skal brukes over en lengre periode, koble fra strømforsyningen. (Brann kan være forårsaket av defekt isolasjon
som følge av støvoppbygging med fuktighet osv.)
Når du flytter enheten, sørg for å slå av og koble fra enheten. (Det kan oppstå elektrisk støt eller skade)

□ Må ikke brukes på følgende steder
➢

➢
➢
➢

□ Under bruk

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Steder hvor olje eller brennbare gasser brukes eller kan lekke. (Brann eller røyk kan oppstå fra antennelse eller sug mot
enheten, eller skade kan oppstå fra nedbrytning eller sprekkdannelse av plast)
Steder hvor det er etsende gasser eller metallstøvpartikler. (Brann eller røyk kan oppstå fra antennelse eller sug mot enheten)
Steder hvor temperatur- og fuktighetsnivået er høyt eller vann kan spre seg, for eksempel et bad. (Brann eller elektrisk støt kan oppstå på
grunn av elektrisk lekkasje)

FORSIKTIG Ta hensyn for å unngå elektrisk lekkasje, personskade eller skade på eiendom.
□ Under bruk
➢

Små barn eller immobile personer (på grunn av sykdom eller skade) bør ikke betjene enheten alene.

□ For Storbritannia og EU:

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de
har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold
skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

□ For andre regioner:
apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
□ Dette
kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

•
•

➢
➢
•

➢
•

Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Personer som er sterkt beruset eller har tatt sovemedisiner bør ikke betjene enheten. (Et elektrisk støt, skade eller dårlig
helse kan føre til)
Ikke bruk produkter som inneholder fint pulver, for eksempel kosmetikk, i nærheten av enheten. (Det kan oppstå
elektrisk støt eller funksjonsfeil)
Ikke bruk enheten når gassende insektmiddel er i bruk.
Etter bruk av insektmiddel, sørg for å ventilere rommet tilstrekkelig før du bruker enheten. (Helseskade kan oppstå ved
utstrømning av akkumulerte kjemiske forbindelser fra utløpet)
Ikke bruk enheten i nærheten av en røykvarsler.
Hvis luften som kommer ut av enheten strømmer i retning av røykdetektoren, kan reaksjonen til røykdetektoren bli
forsinket eller den kan ikke oppdage røyk.

Steder tilgjengelig for små barn. (Et elektrisk støt eller skade kan oppstå)

➢
•

Ikke bruk klorholdige eller sure vaskemidler. (Skader kan oppstå som følge av nedbrytning eller sprekkdannelse av plastdeler,
eller helseskade kan oppstå ved produksjon av giftige gasser)
Hold brennende sigaretter eller røkelsespinner unna enheten. (Brann eller røyk kan oppstå fra antennelse eller sug mot enheten)
Ikke forsøk å demontere, rekonstruere eller reparere enheten selv. (Brann, elektrisk støt eller skade kan føre til) For
reparasjoner, vennligst kontakt kjøpsstedet.

➢

□ Angående enhetskroppen

Ikke stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller luftuttaket. (Det kan oppstå elektrisk støt, personskade eller
skade)
Ikke hell vann på luftutløpet eller enheten. (Brann eller elektrisk støt kan føre til)
Ikke bruk brennbare stoffer (hårspray, insektmiddel, etc.) i nærheten av enheten.

□ Når du flytter enheten

FORSIKTIG Bruk av disse enhetene til andre formål anses i strid med tiltenkt bruk.
produsenten påtar seg intet ansvar for skade eller personskade som følge av slik bruk.
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Disse enhetene inneholder lamper som produserer UV-lys.
Unngå eksponering for direkte eller reflekterte ultrafiolette stråler.
Når du utfører vedlikehold eller skifter ut forfilteret, må du alltid slå av og koble fra enheten.
Umiddelbar eller langvarig eksponering for UV-lys kan resultere i smertefulle øyeskader, hudforbrenning, for tidlig aldring av huden eller
hudkreft.

Luft ofte rommet når du bruker enheten sammen med forbrenningsbaserte varmeapparater.
Bruk av dette produktet er ikke en erstatning for ventilasjon. (Potensiell årsak til
karbonmonoksidforgiftning). Dette produktet kan ikke eliminere karbonmonoksid.
Hvis enheten er plassert innen rekkevidde for et kjæledyr, pass på at kjæledyret ikke tisser på enheten eller tygger på
strømforsyningsledningen. (Brann, elektrisk støt eller skade kan føre til)

➢

Ikke blokker luftinntaket eller luftuttaket med tøy, klut, gardiner osv. (Overoppheting eller brann kan skyldes dårlig sirkulasjon

➢

Ikke klatre, sitt eller len deg på enheten. (Skade kan oppstå ved fall eller velting)

Håndter enheten med forsiktighet når du løfter opp enheten for å flytte den.
Pass på at du alltid holder enheten med de riktige håndtaksplasseringene.

FORSIKTIG Bruk av disse enhetene til andre formål anses i strid med tiltenkt bruk. produsenten påtar seg intet
ansvar for skade eller personskade som følge av slik bruk.
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Produktoversikt

Kontrollpanel
Bakside

Front
Luftuttak

Håndtak

Kontrollpanel

Modell navn /
Serienr. /
Sikkerhetsmerke

Luftinntak

HASTIGHETSKONTROLLER “FAN SPEED”
5 moduser for luftstrømhastighet

TRYKKMÅLER "FILTER BLOCKAGE" Overvåker
internt trykk og indikerer nivået på filterblokkering

Viftehastighet Luftstrøm
(m3/t)±5 %

GRØNN = riktig trykk for maksimal effektivitet

1 (min.)
2
3
4
5 (max.)

Romvolum
(m3) @ 5 luftskifter/
time

300
340
380
420
460

< 60
< 68
< 76
< 84
< 92

ORANSJE = høyere trykk enn normalt, enheten
opererer med redusert effektivitet da filteret(e) er
delvis blokkert og kan trenge å skiftes ut
(se avsnittet Vedlikehold).).

RØD = trykket er for høyt, enheten fungerer med
minimum effektivitet da filteret(e) er blokkert og må
skiftes ut (se avsnittet Vedlikehold).).

Hjul
Strømledning
Strømforsyningsplugg

Avtakbare deler

FORSIKTIG
Sørg for at enheten
kun brukes med alle
deler festet.

Toppdeksel
Karbonfilter

Frontdeksel

4

UV-lamper (på APU 500 UV)
H
HEPA-filter
Inntaksplate
Forfilter

TIMETELLER “RUN TIME”
Indikerer enhetens totale driftstid

POWER SWITCH “POWER”
Slår enheten på/av
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Bruke enheten
1

PLASSER ENHETEN

•

Velg en posisjon der luftstrømmen kan nå
alle områder i rommet.
Plasser enheten på en stabil overflate.
Hvis enheten plasseres på en ustabil
overflate, kan vibrasjoner fra enheten bli
forsterket.
Hvis du oppdager at forstyrrelser fra
strømkretsen inne i enheten eller kabler
forårsaker interferens på TV-skjermen eller
statisk støy fra radioer eller stereoanlegg i
nærheten, flytt enheten bort minst 2 meter

•

•

2

•
•

3

•
•

•

Vedlikehold
RENGJØRING

Eksempler på romstørrelse

BYTTE FORFILTERET

< 60 m3

Viftehastighet 1

Bytt ut hver 30. dag
(eller 750 driftstimer)

x8

Trinn 1: Åpne dekselhettene og skru ut de 8
skruene som fester frontdekselet, og fjern
dette.
Trinn 2: Fjern det gamle forfilteret, og erstatt
dette med det nye.
Reverser deretter trinn 1 for å sette sammen
igjen.

SLÅ PÅ ENHETEN

Sett støpselet inn i stikkontakten.
Trykk på strømbryteren på/av for å slå
på enheten.

BYTTE KARBONFILTERET
Skift ut hver 3. måned
(eller 2250 driftstimer)

ENDRE VIFTEHASTIGHETEN

Vri viftehastighetsregulatoren til ønsket
innstilling 1 – 5.
For å oppnå minimum 5 luftskifter per
time, må du justere hastigheten i henhold
til volumet i rommet enheten opererer i. Se
tabellen Viftehastighet vs. romvolum i
avsnittet Produktoversikt.
For å oppnå minimum 5 luftskifter per
time, må du justere hastigheten i henhold
til volumet i rommet enheten opererer i. Se
tabellen Viftehastighet vs. romvolum i
avsnittet Produktoversikt.

ADVARSEL
Du MÅ alltid slå AV og
koble fra enheten før du
utfører NOEN
vedlikeholdsarbeid!

Når skitt blir et problem
• Tørk opp smuss med en myk fuktig klut.
• Når det samler seg kraftig smuss, fukter du en klut med et
nøytralt rengjøringsmiddel for kjøkkenet og tørker av skitten.
• Ikke bruk en hard børste osv. da du kan skade og ripe
enheten.

< 76 m3

Viftehastighet 3

x4

Trinn 1: Åpne dekselhettene og skru av
de 4 skruene som fester toppdekselet, fjern deretter
dette.
Trinn 2: Fjern det gamle kullfilteret, og erstatte denne
med den nye.
Reverser deretter trinn 1 for å sette sammen igjen.

BYTTE HEPA-FILTER OG UV-LAMPE
Skift ut hver 12. måned
(eller 9000 driftstimer)

< 92

m3

Viftehastighet 5

Ta kontakt med Asbest Utstyr AS eller et godkjent servicesenter for å skifte ut HEPA-filteret og UV-lampene
som en del av den årlige servicen.
Dette må utføres av opplært og autorisert personell.
ADVARSEL Ikke forsøk å bytte ut UV-lampene selv. Alvorlig skade kan oppstå.
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