LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS

DT 154-194-244-344
DS 64-94-134-164
DSC 98-168
DSCL 98-168
DA 28

Kutatások bebizonyították, hogy szoros összefüggés van a levegő tisztasága és a benne élő
emberek egészsége között. Az elektrosztatikus légtisztító készülék célja a levegő szűrése és
ionizálása, ennek következtében a helyiség levegője egészségesebb és kellemesebb lesz.
Különösen javasolt az alkalmazása az olyan helyiségekben, ahol füst, kellemetlen szagok és
magas pollenkoncentráció fordul elő.

DT 154 – 194 – 244 – 344
MENNYEZETI LÉGTISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK
A DT légtisztító készüléket a hozzátartozó tartóidomok segítségével a mennyezetre kell
felhelyezni és csatlakoztatni az elektromos hálózathoz.
MŰSZAKI ADATOK
Típus
Tisztított levegőmennyiség
Szűrőfelület
Felvett teljesítmény
Zajszint
Feszültség - Frekvencia
Fázis szám
Hosszúság
Magasság
Mélység
Súly
Kapható színek
Aktívszenes szűrő
Távirányító
1)
2)

DT 154
m³/h
cm²
W
DBA
V-Hz
Ph
mm
mm
mm
Kg

DT 194

DT 244

DT 344

400-1500
500-1900
600-2400
700-3400
38.000
74.000
100.000
148.000
125
170
170
135
35-50
35-50
35-50
35-50
230-50
230-50
230-50
230-50
1
1
1
1
470
600
660
790
300
300
300
300
470
600
660
790
19
25
30
39
fehér –
fehér –
fehér fehér gesztenyebarna gesztenyebarna gesztenyebarna gesztenyebarna
opció
opció
opció
opció
Alaptartozék
Alaptartozék
Alaptartozék
Alaptartozék

Műszaki okok miatt egyes adatok megváltozhatnak: pontosabb információkért lásd a készüléken
elhelyezett műszaki adatlapot.
A Zajszint mérése 1 méteres távolságból történt.

DS 64 – 94 – 134 – 164
FALI LÉGTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKEK
A DS légtisztító készüléket a hozzátartozó tartóidomok segítségével a falra kell felhelyezni és
csatlakoztatni az elektromos hálózathoz.
MŰSZAKI ADATOK
Típus
Tisztított levegőmennyiség
Szűrőfelület
Felvett teljesítmény
Zajszint
Feszültség - Frekvencia
Fázis szám
Hosszúság
Magasság
Mélység
Súly
Kapható színek
Típus
Aktívszenes szűrő
Távirányító

DS 64
m³/h
cm²
W
DBA
V-Hz
Ph
mm
mm
mm
Kg

DS 94

DS 134

DS 164

100-600
200-900
300-1.300
400-1.600
19.000
37.000
50.000
74.000
60
75
100
115
35-50
35-50
37-52
36-39
230-50
230-50
230-50
230-50
1
1
1
1
520
640
720
840
440
460
480
500
270
310
350
420
12
16
20
27
fehér –
fehér –
fehér Fehér –
gesztenyebarna gesztenyebarna gesztenyebarna gesztenyebarna
DS 64
DS 94
DS 134
DS 164
opció
opció
opció
opció
Alaptartozék
Alaptartozék
Alaptartozék
Alaptartozék

1) Műszaki okok miatt egyes adatok megváltozhatnak: pontosabb információkért lásd a készüléken
elhelyezett műszaki adatlapot.
3)
A Hangerő mérése 1 méteres távolságból történt.
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DSC 98 – 168

DSCL 98 - 168

FALI LÉGTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKEK
A DSC és DSCL légtisztító készülékeket a hozzátartozó tartóidomok segítségével a falra kell
felhelyezni és csatlakoztatni az elektromos hálózathoz. A DSCL típus csíraölő lámpákkal van
ellátva, amelyek ultraibolya sugárzás segítségével sterilizálják az átmenő levegőt, azaz
csökkentik a levegőben található korokozó mikroorganizmusok számát; ezek a különleges
lámpák az UV-C sugárzást kibocsátó higanygőzös csíraölő lámpák. A lámpák úgy vannak
elhelyezve, hogy a sugárzás ne érje a körülötte lévő személyeket, ugyanis a tartós közvetlen
sugárzás káros lehet. A DSCL típusban a levegő tisztítását aktívszenes szűrő egészíti ki,
amely sok szerves és szervetlen szennyeződést képes semlegesíteni: különösen a
konyhaszagokat és az égésszagokat.
MŰSZAKI ADATOK
Típus
Tisztított levegőmennyiség
Szűrőfelület
Felvett teljesítmény
Zajszint
Feszültség – Frekvencia
Fázis szám
Hosszúság
Magasság
Mélység
Súly
Kapható színek
Aktívszenes szűrő
Távirányító

m³/h
cm²
W
DBA
V-Hz
Ph
mm
mm
mm
Kg

DSC 98

DSC 168

DSCL 98

DSCL 168

350-900
12.000
50
36-39
230-50
1
635
500
225
18
Fehér
Opció
Alaptartozék

400-1.600
18.000
70
36-39
230-50
1
840
500
225
21,5
Fehér
Opció
Alaptartozék

350-900
12.000
80
36-39
230-50
1
635
500
225
18
Fehér
Alaptartozék
Alaptartozék

400-1.600
18.000
100
36-39
230-50
1
840
500
225
21,5
Fehér
Alaptartozék
Alaptartozék

1) Műszaki okok miatt egyes adatok megváltozhatnak: pontosabb információkért lásd a készüléken
elhelyezett műszaki adatlapot.
2) A Hangerő mérése 1 méteres távolságból történt.

3

DA 28
HORDOZHATÓ LÉGTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKEK
A DA légtisztító készülék egy hordozható egységből áll és egyaránt használható otthon és
munkahelyen.
MŰSZAKI ADATOK
Típus
Tisztított levegőmennyiség
Szűrőfelület
Felvett teljesítmény
Zajszint
Feszültség - Frekvencia
Fázis szám
Hosszúság
Magasság
Mélység
Súly
Kapható színek
Aktívszenes szűrő
Távirányító

m³/h
cm²
W
DBA
V-Hz
Ph
mm
mm
mm
Kg

DA 28

DA 28

140-280
7.200
25
35-39
230-50
1
510
170
285
10
Fehér
opció
opció

140-280
7.200
25
35-39
230-50
1
510
170
285
10
Antracit szürke
opció
opció

1) Műszaki okok miatt egyes adatok megváltozhatnak: pontosabb információkért lásd a készüléken
elhelyezett műszaki adatlapot.
2) A Hangerő mérése 1 méteres távolságból történt.
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MŰKÖDÉSI ELV
A Légtisztító a beszívórácson keresztül beszívja a levegőt, ez átmegy egy fém előszűrőn,
amely visszatartja a nagyobb szennyeződéseket, majd tovább halad az elektrosztatikus szűrő
felé. Ez a rendszer egymással szemben elhelyezkedő magas feszültségű fémlemezekből áll. A
szennyező részecskék bemennek ebbe a rendszerbe és az elektrosztatikus hatás miatt pozitív
töltést kapnak az egyik lemeztől majd a negatív lemez összegyűjti őket. Így a rendszer a
szennyeződések 95%-át kiszűri. A levegő ezután áthalad az aktívszenes szűrőn keresztül
(extra tartozék, megrendelésre) amely elszívja és visszatartja a füstöt és szagokat. A ciklus
végén az ionizátor negatív ionokkal tölti fel a kibocsátott levegőt, ezzel javítja a levegő
biológia tulajdonságait és kellemesebbé teszi a légtérben tevékenykedő személyek közérzetét.

TÁVÍRÁNYÍTÓ
A Légtisztító működését infra távirányítóval lehet irányítani. A megfelelő működés érdekében
a távirányítót a készülék vezérlőlapján található jelvevő felé kell irányítani. A jel vételét egy
bip hang jelzi.
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A DT-DS-DSC TÁVÍRÁNYÍTÓK ÁTPROGRAMOZÁSA
Amennyiben több légtisztító készülék működik egy légtérben szükséges lehet a távirányítók
átprogramozása a készülékek önálló vezérléséhez.
Ehhez az egyszerű művelethez tartsa nyomva a készülék vezérlőpaneljén található gombot
legalább 5 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a „P” betű: ekkor a rendszer készen áll arra, hogy befogadja az új
programot. Az új program memorizálását az „ON-OFF” gomb megnyomásával erősítheti
meg.
Megjegyzés: A memorizáláshoz nyomja meg az „ON-OFF” gombot még mielőtt a kiírás
eltűnne a kijelzőről.

VEZÉRLŐPANEL
DT – DS – DSC TÍPUSOK
A vezérlőpulton elhelyezett alfanumerikus kijelző mutatja a kiválasztott működési mód:
0 - Légtisztító Stand by állásban
1-5 - A Légtisztító kézi vezérléssel működik. A szám mutatja a kiválasztott légáramlási
sebességét.
A - Automatavezérlés; a légáramlási sebességet egy mikroprocesszor vezérli a mért
levegőszennyezettség alapján.
A
vezérlőgomb lehetővé teszi a Légtisztító készülék működési módjának beállítását.
A gomb ismételt megnyomásával sorrendben a következő értékeket lehet beállítani:
0-1-2-3-4-5-A.
A sárga lámpa …
A piros lámpa
van kapcsolva.

.. mutatja, hogy a légtisztító funkció be van kapcsolva.
.. (csak a DSCL típusoknál) mutatja, hogy a légsterilizáló funkció be

DT-DS-DC

DA

DA TÍPUS
A vezérlőpanelen csak egy ON/OFF gomb van, amely lehetővé teszi a gép ki- és
bekapcsolását, továbbá a két légáramlási sebesség kiválasztását.
A sárga lámpa
A két zöld lámpa

.. mutatja, hogy a légtisztító funkció be van kapcsolva.
mutatja a kiválasztott kis vagy nagy légáramlási sebességet.
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MŰKÖDÉS
DT – DS – DSC TÍPUSOKNÁL
AUTOMATA VEZÉRLÉS
TÁVIRÁNYÍTÓRÓL: kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával; nyomja
meg a FAN+ gombot amíg a kijelzőn megjelenik az A betű.
VEZÉRLŐPANELEN: Ugyanazt a funkciót kapjuk a …
. gomb megnyomásával.
Automata vezérlésnél a füstérzékelő a levegő szennyezettségének folyamatos mérésével
állítja be automatikusan a sebességet.
KÉZI VEZÉRLÉS
TÁVIRÁNYÍTÓRÓL:
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával
- Nyomja meg a FAN+ vagy FAN- gombot és válasszon ki egyet a lehetséges öt sebesség
közül.
VEZÉRLŐPANELEN: - Ugyanazt a funkciót kapjuk a …

gomb megnyomásával.

Figyelem: A megfelelő légtisztítás érdekében a hármas sebességet ajánljuk.
DA TÍPUSOK
Dugja be a készülék dugaszát a konnektorba, az ON/OFF gomb hosszabb megnyomásával
kapcsolja be a készüléket, a készülék a lassú fokozatot választja, amit a zöld lámpa jelez a
vezérlőpanelen. Ezzel egy időben az elektrosztatikus szűrők feszültség alá kerülnek, amit a
sárga lámpa jelez a vezérlőpanelen.
Az ON/OFF gomb újabb megnyomásával kiválaszthatja a gyors fokozatot, amit a második
zöld lámpa jelez a vezérlőpulton.
A CSÍRAÖLŐ UV LÁMPÁK BEKAPCSOLÁSA (csak DSCL típusoknál)
A DSCL típusok csíraölő lámpákkal vannak felszerelve, ezeket a készülék bekapcsolása
után bármikor bekapcsolhatja. A bekapcsoláshoz tartsa nyomva három másodpercig a
vezérlőpanel vagy a távirányító ON/OFF gombját; az elengedés pillanatában kigyulladó
piros lámpa jelzi a lámpák megfelelő működését.
A lámpák kikapcsolásához újból tartsa nyomva az ON/OFF gombot három másodpercig.

KARBANTARTÁS
A Légtisztító készülék megfelelő működése érdekében elengedhetetlen a rendszeres
karbantartás. A szűrők tisztításának gyakorisága attól függően változik, hogy milyen
szennyezett a levegő ott, ahol a készülék működik. Az alábbi táblázat adatai megközelítő
útmutatást adnak a felhasználónak:
A SZŰRŐK TISZTÍTÁSÁNAK AJÁNLOTT GYAKORISÁGA
Helyiség típusa
Tisztaság gyakorisága
MŰHELY, LABORATÓRIUM
Hetente
BÁR, ÉTTEREM
15/20 naponként
KONGRESSZUSI TEREM, IRODA
30/40 naponként
LAKÓÉPÜLETEK
45/60 naponként
Figyelem: A tisztítás gyakorisága függ az adott helyiség levegőszennyezettségétől. A fenti
adatok tehát irányadó jellegűek.
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-

Kapcsolja be a Légtisztítót 5-ös sebességbe és söpörje le a levegő bemeneteli rácsot úgy,
hogy a rácson maradt port a készülék beszívja és lerakodjon a fém előszűrőn. Ezzel
megelőzzük, hogy ez a por a későbbi műveletek során bepiszkítsa a készüléket.

-

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóvezetéket.

A SZŰRŐK KIVÉTELE
1. Használja a készülékkel együtt kapott „A” kulcsot keresztcsavarhúzó heggyel, a
Légtisztító két oldalán elhelyezett két csavart forgassa meg (lásd ábrát), nyissa ki az ajtót
és rögzítse az erre a célra kialakított pálcával.
2. A rács és a filterek a készüléken belül kialakított sínekre vannak helyezve. A filterek
kivételéhez csak kifelé kell húzni őket.
A következő sorrendben kell ezeket kihúzni:
- Rács
- Fém előszűrő
- Elektrosztatikus szűrő
Esetleg aktívszenes szűrő (opció)
Az elektrosztatikus szűrőt a fogantyú meghúzásával kell kivenni. Ha a szűrők kivétele
nehézkes a felgyülemlett por vagy egy korábbi helytelen visszahelyezés miatt ne próbálja meg
azt erőszakosan kihúzni, mert kárt tehet a készülékben. Inkább elővigyázatosan keresse meg a
probléma okát.
FIGYELEM!
A felhasználó biztonsága érdekében a készülék az ajtók kinyitásakor azonnal automatikusan
kikapcsol.
Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt húzza ki a tápvezetéket a konnektorból
és ellenőrizze, hogy a ventilátor ne legyen működésben.
1. Figyelem: A mennyezeti légtisztítókban két fém előszűrő, két elektrosztatikus szűrő (és
kérés esetén két aktívszenes szűrő van.)
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A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
A FÉM ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1. Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.
2. Mossa ki a szűrőt forró vízben folyékony oldószer hozzáadásával.
3. Öblítse ki alaposan folyó vízben.
4. Szárítsa meg a szűrőt.
AZ ELEKTROSZTATIKUS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Figyelmesen kövesse az utasításokat!
1. Függőlegesen állítsa bele teljesen a szűrőt egy 60-70°C hőmérsékletű, oldószeres forró
vízzel telt edénybe, majd tartsa benne kb. két óráig.
Figyelem! Ne használjon kefét, ecsetet vagy más tárgyat a gyűjtőlemezeken összegyűlt
szennyeződések eltávolítására, mert kárt tehet a szűrőkben.
2. Alaposan öblítse ki a szűrőt folyó vízben.
3. Szárítsa ki a szűrőket függőleges helyzetben (az érintkező rugók fent legyenek)
MEGJEGYZÉS: Normális körülmények között a szénszűrőt 6 havonta ki kell cserélni. A
DSCL típusoknál a szűrők visszahelyezése előtt alaposan tisztítsa ki a csíraölő lámpákat egy
száraz ronggyal. A lámpa kicseréléséhez forgassa meg egy fél fordulattal és óvatosan húzza ki
FIGYELEM!
A közvetlen ultraibolya sugárzás olyan káros hatásokat okozhat, mint a bőr elvörösödését
vagy kötőhártya-gyulladást. Ennek elkerülése érdekében a DSCL típus megfelelő
védőburkolatokkal van ellátva.
A SZŰRŐK VISSZAHELYEZÉSE
A szűrők visszahelyezéséhez elegendő visszacsúsztatni őket azokba a sínekbe, ahonnan
kivette. A művelet végén helyezze vissza a rácsot is.
Ellenőrizze, hogy a magas feszültségű érintkező rugók érintkeznek a Légtisztító belsejében
lévő réz érintkezőkkel.
1. Zárja be az ajtót az „A” kulccsal. Rögzítse a két oldalsó csavar forgatásával.
2. Dugja vissza a tápvezetéket és indítsa el a készüléket.
Megjegyzés: A készülék minden visszacsatlakozáskor stand by („0” a kijelzőn) állásba áll.

RENDELLENESSÉGEK ÉS HIBÁK KIJAVÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK
1. Ellenőrizze, hogy a dugasz teljesen be legyen dugva a konnektorba mielőtt a készüléket
elindítja.
2. Ne a vezeték meghúzásával húzza ki a dugaszt a konnektorból. Kárt tehet benne, ami
rövidzárlatot okozhat.
3. Soha ne kapcsolja ki a készüléket a dugasz kihúzásával, használja a megfelelő
kapcsolókat.
4. Ne cserélje ki a tápvezetéket és ne használjon hosszabbítókat.
5. Ne tegyen be semmilyen tárgyat a bemeneteli rácson keresztül.
6. Ne fröcsköljön vizet a készülékre.
7. Mielőtt a szükséges tisztítási és karbantartási műveleteket végrehajtaná, áramtalanítsa a
készüléket a tápvezeték kihúzásával és ellenőrizze, hogy a ventilátor nem működik.
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Hiba

Ok

Tennivaló

A készülék nem ad jelet A - Nem kap áramot
A – Ellenőrizze, hogy van-e áram a hálózatban.
A készülék nem kapcsol
Ellenőrizze, hogy jól van bezárva a szűrők ajtaja.
be
B - A távirányító nem működik B – Ellenőrizze, hogy a távolság a készüléktől nem
nagyobb 10-15 méternél, cserélje ki az elemeket.
C - A mikrokapcsoló nem
érintkezik
C – Ha a csavar nem nyomja le teljesen a
mikrokapcsolót csavarhúzóval állítsa be.
D – A biztosítékok kiégtek
D – Cserélje ki a kiégett biztosítékokat kizárólag
ugyanolyanokra (1,25 A)
A távirányító nem
A nagy távolság miatt nem
A – Ellenőrizze, hogy a távolság a készüléktől nem
működik
fogja a jelet
nagyobb 10-15 méternél.
Kifogyott az elem
B – Cserélje ki a távirányító elemeit.
A – Távolítsa el az elektrosztatikus szűrőből az
A sárga „LÉGTISZTÍTÓ A – Az elektrosztatikus
esetleges idegen tárgyakat. Ellenőrizze a lamellák
FUNKCIÓ” jelzőlámpa szűrőbe idegen tárgyak vagy
épségét és hogy azok nem érintkeznek.
villog
alkatrészek kerültek.
B – Az elektrosztatikus szűrő
vizes.
C – Az érintkező rugók nem
érintkeznek tökéletesen a
rézérintkezőkkel.

A csíraölő lámpa nem
működik

D – Túl magas a szoba
hőmérséklete
A – Nem kap áramot
B – Kiégett a lámpa (kb. 8.000
munkaórát bír ki)

B – Szárítsa meg teljesen a szűrőt.
C – Ellenőrizze és szükség esetén hajlítással állítsa
be az érintkező rugókat.
D - Kapcsolja le a készüléket, és várja meg a szoba
lehűlését
A – Forgassa meg a lámpát egy negyed fordulattal
B – Cserélje ki a lámpát.

FIGYELEM: Ha a készülék továbbra is hibásan működik, áramtalanítsa és hívja az eladót.
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