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Scopul acestui manual
Înainte de a utiliza purificatorul de aer AstroPure pentru prima dată sau dacă vi s-au
încredințat alte lucrări la purificatorul de aer AstroPure, trebuie să citiți manualul de
utilizare.
Instrucțiunile de utilizare vă vor ajuta să folosiți purificatorul de aer AstroPure corect,
eficient, în condiții de siguranță și în scopurile pentru care a fost conceput. Vă rugăm,
prin urmare, să citiți cu mare atenție următoarele capitole. Dacă este necesar, căutați
întotdeauna mai multe informații pe care le considerați relevante.

PERICOL:
Pericol iminent care duce la
vătămare fizică severă sau la
moarte

AVERTISMENT:
Situație potențial periculoasă
care poate duce la vătămare
fizică severă sau la moarte

Instrucțiunile de utilizare vă informează și vă avertizează cu privire la riscurile reziduale împotriva cărora o reducere a riscurilor prin proiectare sau printr-o măsură de
protecție nu este eficientă deloc sau este eficientă doar parțial.
Grupuri-țintă

Utilizator-cheie: Păstrați la îndemână aceste instrucțiuni împreună cu alte documente
relevante, în locul unde este folosit dispozitivul, pentru a putea fi utilizate și ulterior.
Utilizator: vă încurajăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni, împreună cu celelalte
documente care se aplică, în special textele referitoare la siguranță și la avertismente.
Respectați întotdeauna dispozițiile și reglementările adiționale referitoare la dispozitiv.
Personal de întreținere calificat: Citiți și respectați aceste instrucțiuni, împreună cu
celelalte documente care se aplică, în special textele referitoare la siguranță și la
avertismente.
Personal calificat: Prin persoană calificată se înțelege acea persoană care a terminat
cu succes un curs de pregătire profesională. Această persoană trebuie să evalueze
sarcina care i-a fost atribuită și să poată să recunoască și să evite singură posibilele
pericole, pe baza pregătirii sale profesionale și a experienței sale de muncă.
Personalul care se ocupă de întreținerea și repararea dispozitivelor de ventilație și a
filtrelor de aer trebuie să fie instruită și pregătită (de exemplu, conform VDI 6022-4).
Documente de livrare
Purificatorul de aer AstroPure este livrat împreună cu un
• manual de instalare, utilizare și întreținere,
• și cu un raport de încercare a filtrului AAF HEPA.

Următoarele documente, provenite de la alt furnizor, sunt oferite în calitate de instrucțiuni
de întreținere și trebuie, de asemenea, citite și respectate.
•
Ventilator: tip „E” sau „Z”
•
Panou LCD / PLC (opțional)
•
Stadiu UV-C (opțional)
Orientarea prin intermediul acestor instrucțiuni de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin următoarele simboluri pentru informații cu
caracter general care vă vor ghida pe dumneavoastră ca cititor prin conținutul
instrucțiunilor de utilizare și vă vor oferi informații importante.
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Utilizarea prevăzută:

Purificatoarele de aer AstroPure sunt concepute exclusiv pentru a curăța aerul dintr-o
încăpere normală de particulele aflate în suspensie și pentru a readuce în încăpere un aer
purificat.
Purificatoarele de aer AstroPure sunt destinate instalării exclusiv în spații interioare
comerciale și necomerciale.

Utilizare neconformă prevăzută:

ATENȚIE:
Purificatoarele de aer AstroPure nu trebuie folosite în alte scopuri. Utilizările neconforme
prevăzute care nu sunt permise sunt următoarele:
• Extracția dintr-o atmosferă explozivă.

Situații potențial periculoase care
pot duce la vătămare fizică
minoră.

• Utilizarea pe post de sistem de extragere a prafului.
• Utilizarea pe post de sistem de extragere a fumului.
• Utilizarea purificatorului de aer AstroPure atunci când sunt blocate admisia și evacuarea
de aer.
• Remodelarea și lucrările de reparații independente.
• Operarea purificatorului de aer AstroPure fără o instruire sau pregătire prealabilă

Orice altă situație de utilizare necesită aprobarea scrisă din partea AAF International.
NOTĂ:
Situație care poate să ducă la
posibile daune materiale ale
purificatorului de aer AstroPure.
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1. Siguranța

Operarea poate fi efectuată doar după o pregătire și un instructaj adecvat.
Întreținerea poate fi efectuată doar de către personal calificat.
Urmați principiile de operare în condiții de siguranță ale dispozitivelor electrice.
În cazul lucrărilor de întreținere și reparații, trebuie urmate documentele însoțitoare
ale componentelor provenite de la furnizor.
Potențialul de pericole al purificatorului de aer AstroPure.

PERICOL: ȘOC ELECTRIC:

Șoc electric:
Cablul de alimentare cu curent electric poate fi defect.
Nu utilizați sub nicio formă dispozitive care au cablul de alimentare electrică deteriorat.
• Verificați cablurile de alimentare înainte de utilizare.
• Cablurile deteriorate trebuie înlocuite imediat.
• Cablurile electrice nu trebuie să fie expuse niciodată la apă, căldură sau obiecte ascuțite.

PERICOL: ZGOMOT

• Nu mutați din loc dispozitivul trăgându-l de cablul de alimentare.

Ventilatorul neîncapsulat poate
genera emisii sonore > 70dB (A)
(cu ușa de serviciu deschisă).
Există riscul de pierdere sau
deteriorare a auzului.

• Nu călcați peste cablurile electrice cu vehicule și alte echipamente. În caz contrar, oferiți
o protecție adecvată.
• Dispozitivul trebuie să se afle în modul off atunci când este conectat sau deconectat de
la rețeaua electrică.
• Cablajul intern (ventilator, panou de control, stadiu UV-C) poate fi defect.
• Nu continuați operarea dispozitivelor care au o eroare internă și, dacă este posibil,
deconectați-le de la alimentarea cu energie electrică.
• Efectuați lucrări de întreținere și reparații doar atunci când alimentarea cu energie
electrică este întreruptă iar purificatorul de aer AstroPure este oprit.

PROTECȚIE PENTRU URECHI
Întreținerea și reparațiile
dispozitivului pot fi efectuate doar
de către personal calificat. Este
necesară purtarea unei protecții
pentru urechi în timpul lucrărilor de
întreținere sau reparații, atunci când
ventilatorul se află în funcțiune.

Pericol de avariere:
Din cauza propriei sale greutății, există riscul de avariere în timpul transportării purificatorului de aer AstroPure.
Acest lucru poate duce la deteriorarea extremităților.
Purificatorul de aer AstroPure trebuie transportat printr-o metodă care să prevină rănirea
accidentală sau orice fel de daune.
Metoda preferată constă în utilizarea unui echipament de ridicare corespunzător care să
prevină coborârea neintenționată a încărcăturii:
1 protejați furcile stivuitorului înainte de ridicare
2 ridicați ușor purificatorul de aer AstroPure cu ajutorul stivuitorului și îndepărtați paletul de lemn
3 așezați purificatorul de aer AstroPure cu ajutorul stivuitorului

PERICOL: PERICOL DE
AVARIERE
Există riscul de avariere atunci
când se deschide ușa de serviciu.
Acest lucru poate duce la
deteriorarea extremităților.
Întreținerea și reparațiile pot fi
efectuate doar de către personal
calificat.
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Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

2. Ghid de pornire rapidă (Control potențiometru)
Ghid de pornire rapidă
• Urmați instrucțiunile de siguranță pentru funcționarea în condiții de siguranță.
• Asigurați un postament sigur, amplasat pe o podea nivelată și stabilă.
• Blocați roțile pivotante
• Butonul ON / OFF în poziția OFF
• Aduceți comutatorul de viteză în poziția „OFF”
• Conectați mufa de alimentare
• Butonul ON / OFF în poziția ON

Urmați instrucțiunile de protecție
de pe dispozitiv. Asigurați-vă că
ușa de serviciu este deschisă în
permanență.

• Verificați numărul de serie pentru tipul de ventilator pe Placa Tip de pe spatele unității.
Serie Nr.: E11-2020-12345 => tip-„E”
Serie Nr.: Z11-2020-12345 => tip-„Z”
• Rotiți butonul de reglare a vitezei până la volumul de flux de aer dorit, conform tabelului
de mai jos:
Punctul de
setare a vitezei

Tip Ventilator
E

Tip Ventilator
Z

0

0

0

1

0

0

2

300

50

3

600

250

4

950

500

5

1250

750

6

1600

1050

7

1900

1350

8

2200

1650

9

2400

2000

10

2400

2300

Luminile de avertizare galbene se aprind atunci când:
Trebuie efectuată schimbarea filtrelor de către personal calificat
- Notați data primei utilizări
- Notați timpul de operare
- Observați și înregistrați intervalele de schimbarea a filtrelor

PERICOL: DISPOZITIV ROTATIV
Piesele ventilatorului, care se
rotesc cu viteză. Rotorul de mare
viteză al ventilatorului poate
produce leziuni ale părților
corpului la contactul cu acesta.
Întreținerea poate fi efectuată
doar de către personal calificat.

PERICOL: PERICOL DE
AVARIERE
Dispozitivul se poate răsturna
atunci când este ridicat (excesiv).
Acest lucru poate duce la
deteriorarea extremităților.
Nu înclinați dispozitivul. Instalați
dispozitivul în afara zonei de
deplasare a persoanelor.

			
Schimbarea și întreținerea filtrelor poate fi efectuată doar de către personal calificat.
În caz de pericol sau defecțiuni:
Scoateți mufa principală și chemați personalul calificat pentru a efectua lucrări de întreținere

PERICOL: PERICOL DE
AVARIERE
Opțional: Purificatorul de aer
AstroPure este echipat cu un
Stadiu UV-C suplimentar.
Radiațiile UV-C pot provoca
leziuni severe ale ochilor și pielii.
Stadiul UV-C nu este accesibil în
timpul utilizării normale.
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3. Ghid de pornire rapidă (Control LCD / PLC)
Ghid de pornire rapidă
• Urmați instrucțiunile de siguranță pentru funcționarea în condiții de siguranță.
• Asigurați un postament sigur, amplasat pe o podea nivelată și stabilă.
• Blocați roțile pivotante
• Conectați mufa de alimentare
• Aduceți întrerupătorul ON/OFF de pe spatele unității în poziția ON
• Apăsați butonul standby pentru a porni ventilatorul
• Introduceți parola „116” pentru a debloca ecranul
• Setați volumul debitului la nivelul dorit apăsând + (creștere) sau - (descreștere)
Informația „Service” de pe ecran:
Trebuie efectuată schimbarea filtrelor de către personal calificat
• Notați data primei utilizări
• Notați timpul de operare
• Observați și înregistrați intervalele de schimbare a filtrelor
Schimbarea și întreținerea filtrelor poate fi efectuată doar de către personal calificat.
În caz de pericol sau defecțiuni:
Scoateți mufa principală și chemați personalul calificat pentru a efectua lucrările de întreținere
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4. Informații generale
Purificatoarele de aer AstroPure sunt concepute pentru a îndepărta particulele de praf din
aerul normal, uscat, dintr-o încăpere, care, după curățare, este readus în încăpere.
Condiții de instalare:
• Instalarea în interior, într-un mediu uscat
• Mișcarea și purificarea aerului uscat din interior
• Interval de temperatură pentru funcționare: de la 0 °C la 40 °C
• Umiditatea aerului rH. <90%, nu există umiditate ridicată
• Nu este aprobată utilizarea dispozitivului într-o atmosferă explozivă
• Schimbarea filtrului se efectuează după metoda descrisă în manualul de întreținere
• Efectuați curățenia, întreținerea și reparațiile așa cum este specificat în manualul de
întreținere și în conformitate cu VDI6022
Eticheta Tip
Eticheta Tip a purificatorului de aer AstroPure indică următoarele caracteristici (exemplu mai jos):

Imaginea 1: Eticheta Tip a AstroPure
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Caracteristici tehnice
Parametru

Unitate

AstroPure - 2000

Debit normal

m3/h

2000

Dimensiuni (WxLxH)

mm

770x720x1628*

Greutate dispozitiv

kg

150*

Temperatură ambientală minimă

°C

0

Temperatură ambientală maximă

°C

40

Nivel de umiditate relativă permis

%

0-90
* poate varia în funcție de model

Detalii referitoare la conectare și la consumul
de energie electrică
Detalii conexiune

1PH 230 V 50 / 60 Hz

Ventilator

kW

0,5

Stadiu UV-C

W

25

Db(A)

24-55

kW/m³/s

0,513 (Ventilator tip "E")
0,452 (Ventilator tip „Z")

Nivelul de presiune a sunetului (SPL) la o distanță
de 1 m

SFP
Clasa IP

IP20

Scădere de presiune maximă recomandată:
Prefiltru
RedPleat

Pa

250

RedPleat VF

Pa

250

AstroCel III

Pa

450

MEGACel I

Pa

450

Filtru HEPA:

Tabelul 1: Parametrii tehnici ai purificatorului de aer AstroPure 2000

Linii directoare și documente însoțitoare

Condiții de instalare și de utilizare:
• Foaie tehnică prefiltru AAF
• Foaie tehnică filtru AAF HEPA
• Recomandări de schimbare a filtrului AAF
• Recomandări privind depozitarea filtrului AAF

Detaliile tehnice pentru ventilator și pentru stadiul UV-C sunt relevante doar pentru
personalul de întreținere / reparații.
Pentru cea mai actualizată versiune vă rugăm să ne vizitați la www.aafeurope.com
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Părți componente

5
8
1
10

11

12

13

14

16

9
6
7
3
4
2
Imaginea 2 AstroPure cu Control potențiometru

5
8
1
16
9
6
7
4
3
2
Imaginea 3 AstroPure cu Control LCD / PLC
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• Purificatorul de aer AstroPure (1) are următoarele componente principale:
• Roți pivotante cu dispozitiv de blocare (2)
• Mufă de alimentare (3) / LCD/PLC: Mufă de alimentare cu întrerupător ON/OFF pe
spatele unității
• Admisie aer (4)
• Evacuare aer (5)
• Ventilator (6)
• Prefiltru (7)
• Filtru HEPA (8)
• Stadiu UV-C opțional (9)
• Panou de control (10)
• Unitatea de control are următoarele părți individuale:
• Buton ON / OFF (11)
• Dispozitiv de iluminare pentru starea de funcționare ON (12)
• Dispozitiv de control al volumului debitului (13)
• Afișaj stare prefiltru (14)
• Afișaj stare filtru HEPA (15)
• Panou LCD (16)
Filtru și consumabile
Purificatoarele de aer AstroPure sunt echipate cu următoarele stadii de filtrare:
• Prefiltru
• Filtru HEPA
• Opțional: Stadiu UV-C
Scoaterea din uz în caz de întreținere:
Dispozitivul trebuie oprit și deconectat de la alimentarea cu energie electrică pentru a fi
întreținut și reparat.
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5. Depozitare, transport și asamblare
Depozitare
Condiții de depozitare ale purificatoarelor de aer AstroPure:
• A se depozita într-un mediu uscat și protejat, și, dacă este posibil, în ambalajul original.
• Intervalul de temperatură pentru depozitare: între -30 °C și 40 °C
Umiditatea aerului rH. <90%, nu există umiditate ridicată
Despachetare

PERICOL: PERICOL DE
AVARIERE

Îndepărtați curelele de siguranță, folia și cartonul în care este împachetat purificatorul
de aer AstroPure 2000. Eliminarea materialului de ambalaj trebuie făcută conform
reglementărilor locale privind eliminarea deșeurilor.
Roți pivotante

Roțile pivotante sunt fixate în partea inferioară cu ajutorul unor bolțuri (cheie M10, M13).
Transport

Transportați sarcinile grele doar cu ajutorul unor mijloace de transport adecvate.

PURTAȚI ÎNCĂLȚĂMINTE
DE SIGURANȚĂ

Instalarea conductelor de admisie și evacuare a aerului (opțional)
Instalarea conductelor de admisie și evacuare a aerului trebuie efectuată doar de către
personal calificat.

Zona de instalare
Suprafața de instalare trebuie să fie plană și nivelată și să aibă o capacitate portantă suficientă.

Evitați loviturile puternice și
încărcările bruște. Există riscul de
deteriorare a filtrului.
Fixați încărcătura pentru a
preveni deplasarea involuntară a
acesteia.
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6. Punere în funcțiune, utilizare, curățare și eliminare
Indicații generale
În cazul în care apar orice fel de zgomote, sunete și vibrații anormale sau în cazul în care nu se
aude niciun sunet de funcționare (nu se aude ventilatorul), opriți purificatorul de aer AstroPure,
deconectați-l de la sursa de alimentare și chemați personalul calificat pentru a verifica dispozitivul.
Lucrările de întreținere trebuie efectuate de către personal calificat și doar în
conformitate cu instrucțiunile AAF și, de asemenea, personalul care se ocupă de
întreținerea și reparația dispozitivelor de ventilație și a filtrelor de aer trebuie pregătit
și instruit în acest sens (conform VDI 6022-4). Trebuie utilizat un echipament de
protecție personală (mănuși, mască de gaze, protecție pentru ochi) în timpul lucrărilor
de întreținere în interiorul dispozitivului și la schimbarea filtrului de aer.
Panou de control Control potențiometru

1. Control potențiometru

2. Control LCD / PLC
Imaginea 5 Panou de control AstroPure

Unitatea de control are următoarele părți individuale:
Control potențiometru:

LCD / PLC

• Buton ON / OFF (11)

• Întrerupător ON/OFF pe spatele
unității (3)

• Dispozitiv de iluminare pentru starea de funcționare ON (12)
• Dispozitiv de control al volumului debitului (13)

• Ecran tactil (16)

• Afișaj stare prefiltru (14)

• Indicator de semnalizare a
necesității de întreținere a filtrului

• Afișaj stare filtru HEPA (15)
PERICOL DE AVARIERE:
Pornire inițială

Purificatoarele de aer AstroPure sunt livrate ca fiind pregătite pentru utilizare.
Pentru prima punere în funcțiune, urmați următorii pași:
• Îndepărtați ambalajul și eliminați-l conform reglementărilor locale privind deșeurile.
• Purificatoarele de aer AstroPure sunt echipate cu patru roți pivotante pentru a putea fi
manevrat cu ușurință.
PURTAȚI ÎNCĂLȚĂMINTE
DE SIGURANȚĂ
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• Asigurați-vă că toate roțile pivotante intră bine în contact cu suprafața de instalare și,
dacă e necesar, repoziționați dispozitivul până la obținerea rezultatului dorit.
• Asigurați-vă că ușa de serviciu a dispozitivului este închisă corect.
• Asigurați-vă că orificiile de admisie și evacuare a aerului sunt accesibile și nu sunt
obstrucționate sau astupate.
• Fixați dispozitivele de blocare pe roțile pivotante.

Filtre:
Sunt instalate următoarele opțiuni de filtre:

Prefiltru (7)

Filtru HEPA (8)

Tip

Cod Stil

RedPleat

ISO Grosier 70%

RedPleat

ISO ePM10 70%

RedPleat CF

ISO Grosier 65%

MEGACel I

H14

ASTROCEL III

H14

Operare (Control potențiometru)
• Asigurați-vă că întrerupătorul ON / OFF este în poziția OFF.
• Setați dispozitivul de control al debitului volumului / dispozitivul de control al vitezei în
poziție centrală.
• Conectați mufa de alimentare.
• Aduceți întrerupătorul ON / OFF în poziția ON.
Setați debitul de volum dorit.
• Păstrați o distanță suficient de mare față de orificiile de evacuare.
• Volumul debitului poate fi reglat în permanență, de la minim (25% din volumul debitului
maxim), la maxim.
• Setați debitul de volum dorit.
• Setați debitul de volum dorit învârtind butonul rotativ conform punctelor de setare din
tabelul „Ghid de pornire rapidă (Control potențiometru)” (pagina 7).
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Operare (Control LCD / PLC)
• Conectați mufa de alimentare
• Aduceți întrerupătorul ON/OFF de pe spatele unității în poziția ON.
Setați debitul de volum dorit.
• Apăsați butonul standby pentru a porni ventilatorul
• Introduceți parola „116” pentru a debloca ecranul
• Reglarea debitului de volum:
• Metoda (1)
• Apăsați pe bara de debit pentru a seta valoarea inițială. Aici puteți seta viteza
dorită a ventilatorului.
• Apăsați butoanele plus și minus. Creșterea de viteză va fi setată în meniul de
configurare.
• Metoda (2)
• Apăsați pe o zonă de pe bara de debit. Cu această opțiune, viteza ventilatorului
este setată la unul dintre cele 4 valori ale parametrilor în același timp (25% pași).
• Informație pe ecran:
Întreținere: trebuie efectuată schimbarea filtrelor de către personal calificat

AstroPure 2000 LCD
Pentru accesarea meniului de utilizator (pentru a debloca ecranul), utilizatorul poate apăsa logo-ul
„AstroPur” sau, o altă opțiune, constă în apăsarea simbolului cu lacăt timp de 2 secunde.
Parola pentru meniul de utilizator este „116”.

Meniul principal AstroPure 2000

Meniu principal utilizator

Apăsați logo-ul AstroPure timp de 3 secunde.
Pot fi modificate setările de limbă și vizualizate informațiile despre sistem (versiune
software, ID hardware).
După 60 de secunde de inactivitate, ecranul principal se va bloca automat, nu vor
putea fi efectuate modificări la niciuna dintre setări, de ex. butonul principal standby
on/off, punctul de setare al debitului de aer, lampa on/off, etc.
Pentru a modifica orice setare, ecranul trebuie deblocat din nou.
După 60 de secunde de inactivitate, ecranul principal se va bloca automat, nu vor
putea fi efectuate modificări la niciuna dintre setări, de ex. butonul principal standby
on/off, punctul de setare al debitului de aer, lampa on/off, etc.
Pentru a modifica orice setare, ecranul trebuie deblocat din nou.
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Meniul de configurare, limbă și informații despre sistem
Apăsați logo-ul AAF timp de 5 secunde pentru a intra în meniul de configurare.
Introduceți parola „-1101”.
Aici vor putea fi schimbați parametrii dispozitivului de control.

Resetarea orelor de operare
Aceste valori pot fi resetate în meniul de configurare, apăsând butonul corespunzător, timp de
5 secunde.

-> după 5 s ->
Debit corespunzător
Pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare a aerului, debitul purificatorului de aer trebuie
adaptat încăperii în cauză.
Următoarele etape de calcul oferă anumite linii generale de urmat:
• Se calculează volumul încăperii în cauză în metri cubi (m³), înmulțind lungimea * lățimea * și
înălțimea încăperii în metri: V = L * W * H
• Trebuie selectat numărul de schimburi de aer dorit pe oră (ACH) (unități: 1 /h). Acest număr este
uneori numit și rata de schimb a aerului.

Atunci când această valoare nu este setată în prealabil, următoarele valori ACH reprezintă recomandările aplicate în mod curent:
• O bună ventilație: 		

ACH = 4 1/h

• O ventilație excelentă: 		

ACH = 6 1/h

• Purjarea camerelor: 		

ACH = 10 1/h
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Rata debitului de aer este apoi determinată înmulțind volumul V al încăperii cu schimburile
de aer dorite pe oră.
• Rata de debit necesară = V * ACH

Exemplu:
• O cameră are dimensiunile de (L * W * H) = 5 m * 8 m * 3 m
• Volumul se calculează la 5 m * 8 m * 3 m = 120 m³.
• Rata de schimb dorită este de ACH = 4 1/h
• Purificatorul de aer trebuie să furnizeze 4 1/h * 120 m³ = 480 m³/h.

Tabelul de mai jos reprezintă un punct de orientare.
Simbol

Unitate

Exemplu 1

Exemplu 2

Exemplu 3

Exemplu 4

Lungime

L

m

10

10

10

10

Lățime

W

m

10

10

10

10

Înălțime

H

m

2

2.5

2.5

2.5

Volum

V

m3

200

250

250

250

ACH

1/h

4

4

6

8

m /h

800

1000

1500

2000

Parametru

Schimburi de aer pe oră
Volumul debitului de aer necesar

3

Curățarea suprafeței exterioare
Deconectați întotdeauna purificatorul de aer AstroPure de la sursa de curent electric atunci
când îl curățați.
Suprafața dispozitivului poate fi curățată doar cu ajutorul unor detergenți pe bază de
săpun delicat simplu.

Eliminare
Filtrele folosite trebuie împachetate individual în pungi de plastic etanșe și aruncate în
conformitate cu reglementările locale privind deșeurile.
Echipamentul electric și electronic scos din funcțiune trebuie dus în punctele de colectare
special desemnate, în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile.

Inspecția și întreținerea în funcție de partea componentă
Părțile componente și filtrele trebuie verificate dacă funcționează sau dacă s-au uzat
la intervale regulate și întreținute cel puțin după perioadele specificate mai jos sau mai
devreme, dacă este necesar.
Intervale de inspecție
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Prefiltru:

luni

3

Filtru HEPA:

luni

3

Stadiu UV-C

luni

3

Ușă de serviciu

luni

6

Piese mobile

luni

6

Ventilator

luni

6

Întreaga unitate

luni

Înainte de fiecare utilizare și la fiecare 12 luni

Intervale de înlocuire

Prefiltru:

luni

3

Red Pleat

luni

6

RedPleat CF

luni

6

AstroCel III

luni

12

MEGACel I

luni

12

Stadiu UV-C

ore

9000

Filtru HEPA

7. În caz de urgență:
Dacă este posibil, deconectați purificatorul de aer AstroPure de la sursa de
curent, îndepărtând mufa de alimentare. Dacă nu este posibilă îndepărtarea în
siguranță a mufei de alimentare, alimentarea cu energie electrică trebuie întreruptă
prin deconectarea acesteia din circuitul clădirii (întrerupătorul de siguranță)

În caz de incendiu
În caz de incendiu, acesta trebuie combătut cu ajutorul mijloacelor de stingere a
incendiilor aprobate pentru dispozitivele electrice. În caz de incendiu sunt eliberate
substanțe periculoase.
În caz de incendiu nu inhalați fumul sau vaporii care pot să se producă. După ce
v-ați asigurat că focul a fost stins complet, asigurați ventilația adecvată a
încăperilor.

PERICOL:
Șoc electric
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8. Scheme și diagrame:
Dimensiuni generale purificator de aer AstroPure 2000:

Ventilator tip „E”

Imaginea 5 Dimensiunile AstroPure 2000

Schema de conexiuni
Schema de conexiuni pentru purificatorul de aer AstroPure poate fi găsită în anexă.
Număr de serie și tip de ventilator

AstroPure 2000 este echipat sau cu un ventilator de tipul „E” sau
cu unul de tipul „Z”, care poate fi identificat prin numărul de serie al
unității (a se vedea exemplul din stânga).
Curbele de calibrare ale ventilatorului

Ventilator tip „Z"

Imaginea 7: etichetă tip, număr de serie și tip de ventilator.
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9. Piese de schimb:
La înlocuirea filtrelor, trebuie utilizate următoarele tipuri de filtre:

Prefiltru (7)

Filtru HEPA (8)
Lampă UV-C (9)

Tip

Cod Stil

Nr. piesă

WxHxL (mm)

RedPleat

RP-4470-05920592045-CS00Z

555001210 (4531002424)

592 x 592 x 45

RedPleat

RP-5370-05920592045-CS02Z

555004102 (4151002424)

592 x 592 x 45

RedPleat CF

RPCF-0465-05920592045-CS0Z

555000951 (4139002424)

592 x 592 x 45

MEGACel I

MEGA I.eFRM.H14.610x610x292

(295099013)

610 x 610 x 292

ASTROCEL III

ASTROCEL III AP A39A05C9S2R0

555004088 (1493299990)

610 x 610 x 292

PHILLIPS

TUV 25W 1Sl/25

(BR00000777)

10. Certificate și protocoale:
Unitatea îndeplinește directivele și standardele europene și poartă marcajul CE. Unitatea a fost
verificată pentru determinarea etanșeității filtrelor și a fost emis un certificat de încercare în
acest sens. Filtrul HEPA are un certificat de încercare individual inclus în documentele
însoțitoare ale purificatorului de aer sau livrat împreună cu fiecare filtru de înlocuire HEPA.

Declarația de conformitate a producătorului
Purificatoarele de aer AAF AstroPure sunt fabricate în conformitate cu reglementările și
standardele internaționale aplicabile de către:
AAF Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4
D-64646 Heppenheim
Germania
Telefon: +49 (0)6252 69977-0
E-mail: Sales.DACH@aafeurope.com
A fost efectuată o procedură de evaluare a riscurilor și de conformitate în baza următoarelor
proceduri de certificare conform evaluării:
Directiva 2006/42/EC privind mașinile, Directiva 2009/125/CE privind stabilirea cerinţelor în
materie de proiectare ecologică.
Pentru evaluarea conformității echipamentului au fost utilizate următoarele standarde și linii
directoare:
Pentru evaluarea conformității echipamentului au fost utilizate următoarele standarde și linii directoare:
2006/42/EC
Directiva privind mașinile
2014/30/EC
Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetică (EMC)
2014/35/EC
Directiva privind joasa tensiune (LVD)
2009/125/EC
Directiva ERP privind conservarea energiei
1253/2014EC
Implementare ERP, 2018
Principii generale de proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea incendiilor
EN ISO 12100
EN ISO 13857
Siguranța utilajelor - Distanțele de siguranță pentru prevenirea atingerii
zonelor de risc cu membrele superioare și inferioare
DIN EN 60335-1 Siguranța dispozitivelor electrice de uz casnic și cu scopuri asemănătoare Partea 1: Cerințe generale
VDI 6022-2018
Cerințele de igienă pentru sistemele și unitățile de ventilație și aer
condiționat - Proiectare, construcție și materiale
Purificatorul de aer AstroPure produs de AAF sunt în concordanță deplină cu directivele,
standardele și liniile directoare menționate mai sus. La cerere, fabricantul poate pune la
dispoziție documentația tehnică cu privire la riscuri și la evaluare a conformității.
Heppenheim, noiembrie 2020.

PAT Ruiter
Director Filtration technology
Heppenheim, noiembrie 2020.
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13. Birouri de vânzări AAF
Dinair Finland
Dinair Clean Air, Oy
Koivuvaarankuja 2,
01640 Vantaa
Phone: +358 10 3222610
E-mail: cleanair@dinair.fi
France
AAF S.A.
9, Avenue de Paris
94300 Vincennes
Phone: +33 143 984 223
Fax: +33 158 641 142
E-mail: sales.france@aafeurope.com
Germany & Austria
AAF-Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4
64646 Heppenheim
Phone: +49 (0)6252 69977-0
E-mail: sales.DACH@aafeurope.com
Dinair Latvia
Dinair Filton SIA
Rupnicu Street 4
Olaine, Latvia, LV-2114
Phone: +371 67069823
Dinair Denmark
AAF/Dinair APS
Vallensbækvej 63.1
2625 Vallensbæk
Phone: +45 70260166
E-mail: sales.denmark@aafeurope.com

Great Britain and Ireland
Air Filters Ltd (AAF International)
Bassington Lane, Cramlington
Northumberland NE23 8AF
Phone: +44 1670 591 790
Fax: +44 1670 590 262
E-mail: airfilter@aafeurope.com
Greece
AAF-Environmental Control Epe
1 Ifaistou & Kikladon
15354 Glika Nera
Phone: +30 210 663 20 15
Fax: +30 210 663 51 09
E-mail: greece@aafeurope.com
Italy
AAF S.r.l.
Via Friuli, 28/30
21047, Saronno (VA)
Phone: +39 02.9624096
Fax: +39 02.9606409
E-mail: sales.italy@aafeurope.com
Dinair Norway
Dinair AS
Prof Birkelands vei 36
1081 Oslo
Phone: +47 22 90 59 00
Fax: +47 22 90 59 09

Slovakia & Eastern Europe
AAF International s.r.o.
Bratislavska 517
91105, Trencin, Slovakia
Phone: +421 32/746 17 14
www.aafintl.com
Spain & Portugal
AAF S.A.
Vidrieros, 10
28830 San Fernando de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34 916 624 866
Fax: +34 916 624 275
E-mail: info@aaf.es
Dinair Sweden
Dinair AB
Hamngatan 5
SE-592 30 Vadstena
Phone: +46 (0)143-125 80
Fax: +46 (0)143-125 81
The Netherlands
AAF Verkoop Nederland
Boerdijk 29A
7844 TB Veenoord
Phone: +31 (0)591 66 44 66
E-mail: aaf.verkoop@aafeurope.com

AAF International B.V. are o politică de cercetare
și îmbunătățire continuă a produselor și își rezervă
dreptul de a schimba proiectul și specificațiile fără
preaviz.
AAF International
Sediul din Europa
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim
Tel.: +49 (0)6252 69977-0
aafintl.com
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