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Bu kılavuz hakkında
Bu kullanım kılavuzu, TROX Air Purifier TAP'ın güvenli
ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Cihazı devreye almadan/kullanmadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun ve her zaman kurulum sahasının
yakın çevresinde veya cihaz üzerinde saklayın!
Tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve dikkatlice uygu-
layın. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanma-
lara neden olabilir. Kılavuzu ve güvenlik talimatlarını ile-
ride gerek duyulması takdirde başvurmak üzere sak-
layın.
Bu kullanım kılavuzundaki resimler esas olarak bilgi
amaçlıdır ve hava temizleme cihazının gerçek tasarı-
mından farklı olabilir.

TROX Teknik Servis
Talebinizin en kısa sürede işleme alınması için lütfen
aşağıdaki istenen bilgileri girin:
 Ürün adı
 TROX sipariş numarası
 Teslimat tarihi
 Arızanın kısa tanımı

Online www.trox.com.tr

Telefon +90 216 577 71 50

Telif hakları
Bu belge, tüm resimler dahil olmak üzere, telif haklarıyla
korunur ve sadece ilgili ürüne aittir.
Her türlü izinsiz kullanım, telif haklarını ihlal eder ve ihlal
eden şahıs her türlü zarardan sorumlu tutulur.
Bu durum özellikle aşağıdaki eylemler için geçerlidir:
 İçeriğin yayınlanması
 İçeriğin kopyalanması
 İçeriğin çevrilmesi
 İçeriğin mikrokopyalaması
 İçeriğin elektronik sistemlere kaydedilmesi ve

düzenlenmesi

Sorumluluk sınırlaması
Bu kılavuzdaki bilgi, geçerli standart ve kılavuzlara,
mevcut teknik bilgi ve uzmanlık düzeyine, uzun yılların
deneyimine dayanarak hazırlanmıştır.
Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan zararlara ilişkin
herhangi bir sorumluluk kabul etmez:
 Bu kılavuza uyulmaması
 Hatalı kullanım
 Eğitimsiz kişilerce işletme veya kullanım
 Yetkisiz değişiklikler
 Teknik değişiklikler
 Onaylanmamış yedek parçaların kullanımı
Teslimat içeriği, ısmarlama yapılarda, ek sipariş seçe-
neklerinde veya yeni teknik değişiklikler sonucu bu kıla-
vuzdaki bilgilerden farklı olabilir.
Siparişte, genel şart ve koşullarda, üreticinin teslimat
koşullarında ve sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli
yasal yönetmeliklerde kararlaştırılan yükümlülükler
geçerli olacaktır.
Teknik değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Garanti şartları
İlgili teslimat koşullarının hükümleri garanti şartları için
geçerlidir. TROX GmbH ile verilen satın alma siparişleri
için, bunlar TROX GmbH Teslimat ve Ödeme Koşulla-
rının "Vl. Garanti talepleri" bölümündeki düzenleme-
lerdir. www.trox.com.tr .

Tamamlayıcı talimatlar
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Emniyet notları
Bu kılavuzda kullanılan sembollerin amacı okuyucuları
potansiyel tehlike alanları konusunda uyarmaktır. İkaz
sözcükleri tehlikenin derecesini ifade eder.
Tüm güvenlik talimatlarına uyun ve kazaları, yaralanma-
ları ve maddi hasarı önlemek için dikkatlice okuyun.

 TEHLİKE!
Kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralan-
maya yol açacak ani tehlikeli durum.

 UYARI!
Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek olası tehlikeli durum.

 DİKKAT!
Kaçınılmadığı takdirde, küçük veya orta derece yara-
lanmaya yol açabilecek potansiyel tehlikeli durum.

 NOT!
Kaçınılmadığı takdirde, mal zararına yol açabilecek
potansiyel tehlikeli durum.

 ÇEVRE!
Çevre kirliliği tehlikesi.

İpuçları ve tavsiyeler

Faydalı ipuçları ve tavsiyeler ile etkin ve hatasız
çalışma için gerekli bilgiler

Özel emniyet notları
Aşağıdaki semboller, emniyet notlarında sizi belirli tehli-
kelere karşı uyarmak için kullanılır.

Uyarı işareti Tehlike türü

El yaralanmaları uyarısı.

Tehlikeli elektrik gerilimi
uyarısı.

Tehlikeli bir yere ilişkin
uyarı.

Ek işaretler
Bu kılavuzda talimatları, sonuçları, listeleri, atıfları ve
diğer unsurları vurgulamak için aşağıdaki işaretler kulla-
nılmaktadır.

İşaret Açıklama

1., 2., 3. ...
Adım adım talimatlar

ð Eylemlerin sonuçları

Bu kılavuzdaki bölümlere ve ilgili
diğer belgelere yönelik atıflar

Belli bir sırası olmayan listeler

[Değiştir] İşletim öğeleri (örn. butonlar, anah-
tarlar), ekran elemanları

«Gösterim» Ekran öğeleri (örn. düğmeler veya
menüler)

Tamamlayıcı talimatlar
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1 Emniyet

 UYARI!
– Cihazı dengeli olacak şekilde ve yeterli yük kapa-

sitesi olan bir yüzeye dik olarak yerleştirin.
Ürünle birlikte verilen sabitleme braketini kulla-
narak cihazı duvara sabitleyin.

– Cihaz dışındaki tüm elektrik kablolarının hasara
karşı (örn. hayvanlardan) korunduğundan emin
olun.

– Her kullanımdan önce cihazı ve bağlantı parçala-
rını olası hasarları engellemek için kontrol edin.
Arızalı birimleri veya birim parçalarını kullan-
mayın.

– Şebeke fişinde, kablosunda veya şebeke bağlan-
tısında herhangi bir hasar görürseniz cihazı asla
kullanmayın. Kusurlu elektrik kabloları ciddi yara-
lanma riskidir!
Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlike-
leri önlemek için üretici, müşteri hizmetleri veya
uzman bir şirket tarafından yenisi takılmalıdır.

– Şebeke fişini doğru şekilde sigortalanmış bir
şebeke prizine takın. Şebeke kablosunu, hiç kim-
senin üzerine basmayacağı ve takılma riski
olmayacak şekilde döşeyin.

– Teknik verileri dikkate alarak şebeke kablosu için
uzatmaları seçin. Uzatma kablosunu tamamen
açın. Aşırı elektrik yüklemesinden kaçının.

– Güç bağlantısı Teknik Veriler bölümündeki spesi-
fikasyonlara uygun olmalıdır.

– Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyin ve
cihaz üzerine giysi gibi nesneler koymayın.

– Hava girişi ve hava çıkışının temiz olduğundan
emin olun.

– Hava girişi ve çıkışının hemen yakınında hiçbir
zaman serbest nesneler ve kir bulunmadığından
emin olun.

– Cihazın içine asla uzuv veya nesneler sokmayın.
– Islak temizlemeden sonra cihazın kurumasına

izin verin. Islakken çalıştırmayın.
– Cihazı ıslak veya nemli ellerle çalıştırmayın veya

kullanmayın.
– Cihazı doğrudan su akışına maruz bırakmayın.
– Cihaz oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları

uzak tutun. Cihazı yalnızca gözetim altında kul-
lanın.

– Cihazı buhar veya sıvıları emmek için kullan-
mayın.

– Cihazı kullanmadığınız zamanlarda kapatın ve
şebeke kablosunu elektrik prizinden çekin.

– Bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından
önce elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın.
Şebeke kablosunu daima fişten tutarak (asla
kablodan tutarak değil) çıkarın.

– Kurulum sırasında duvarlardan ve nesnelerden
minimum mesafelere ve çalışma koşullarına
dikkat edin.

– Cihaz üzerinden herhangi bir güvenlik işaretini,
çıkartmasını veya etiketi çıkarmayın. Tüm
güvenlik işaretlerini, çıkartma ve etiketlerini oku-
naklı bir açıda tutun.

– Özellikle zararlı maddeleri (örn. asbest veya
boya sisi) filtreledikten sonra değiştirilen filtreleri
uygun şekilde atın.

1.1 Doğru kullanım 
TROX Air Purifier, iç mekandaki atmosferik havayı
temizlemek için kullanılır. Sabit bir hava temizleyici
olarak cihaz, iç mekan havasındaki toz ve aerosol kon-
santrasyonunda önemli bir azalma sağlar. H13 HEPA
filtre kullanarak tüm aerosollerin %99,95'ini havadan fil-
treler ve böylece enfeksiyon risklerini yüksek miktarda
azaltır.
Cihaz, aşağıdakiler gibi yoğun olarak kullanılan oda-
larda iç mekan havasını temizlemek için kullanılır:
 Bekleme salonları ve resepsiyon alanları
 Toplantı veya konferans salonları
 Okullar
 Ticaret fuarı salonları
 Restoranlar
 Mağazalar

Emniyet
Doğru kullanım 
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Hatalı kullanım

 UYARI!
Hatalı kullanıma bağlı tehlike
Cihazın yanlış kullanılması tehlikeli durumlara yol
açabilir.
Bu kılavuzda belirtilenin dışında herhangi bir kul-
lanım yasaktır. Uyulmaması durumunda, herhangi bir
sorumluluk ve garanti kapsamında talep hakkı sona
erer.
Yanlış kullanım şunları içerir:
– Kılavuzda açıklanmayan herhangi bir kullanım.
– Teknik verilere uymayan işlem.
– Cihazın başkaları tarafından değiştirilmesi,

cihaza müdahale edilmesi.
– Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara sahip alan-

larda çalıştırma veya kurulum.
– İç ortam havasının iletken, agresif, aşındırıcı,

yanıcı veya sağlığa zararlı parçacıklar içerdiği
odalarda çalıştırma

– Nemin sürekli olarak yüksek olduğu odalarda (>
%90) çalıştırma

– Açık havada çalıştırma
– Zorla havalandırma için hava temizleyicinin kulla-

nılması
– Hava filtresiz çalıştırma
– Kalitesi ve işlevi orijinal parçalarla eşdeğer

olmayan orijinal olmayan yedek parça veya
aksesuarların kullanılması

1.2 Vasıflı personel
Eğitimli kişi
Talimat verilen kişiye, sistem sahibi tarafından kendisine
verilen görevler ve uygunsuz davranış durumunda olası
tehlikeler hakkında gerekli talimatlar verilmiştir.
Eğitim alan kişinin cihaz üzerinde aşağıdaki faaliyetleri
gerçekleştirmesine izin verilir:
 Görsel kontrollerin yapılması.
 Filtre değişimi.
 Cihaz dış gövdesinin ve filtre bölmelerinin temizlen-

mesi.

1.3 Kişisel koruyucu ekipman
Kişiler çalışırken onları güvenlik ve sağlık risklerinden
korumak için kişisel koruyucu ekipman kullanılır.
Cihazla çeşitli çalışma tipleri sırasında personel, kişisel
koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu kılavuzun ayrı
bölümlerinde buna ayriyeten atıfta bulunulur.

Kişisel koruyucu ekipmanın açıklaması
Emniyet ayakkabıları

Güvenlik ayakkabıları ayakları ezilmeye, düşen parça-
lara ve kaygan zeminde kaymaya karşı korur.

Tek kullanımlık eldivenler

Elleri kirleticilerden ve kirletici materyallerle temastan
korumak için tek kullanımlık eldivenler kullanılır.

Toz maskesi FFP2

Toz maskeleri, kullanıcıları aerosoller ve zararlı tozlar
gibi kirletici maddeleri solumaktan korur.

Emniyet
Kişisel koruyucu ekipman  
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1.4 Cihaz üzerindeki işaretler
Air Purifier üzerinde aşağıdaki semboller ve bilgi işaret-
leri bulunur. Bulundukları yer için geçerlidirler.

 UYARI!
Okunaksız işaretler dolayısıyla tehlike!
Tehlikelerin ve çalıştırma talimatlarının tanımlanama-
ması durumunda yaralanma riski vardır.
– Emniyet, uyarı ve kullanım ile bilgilerin açıkça

okunabilir olduğundan emin olun.
– Okunaksız işaretleri veya etiketleri hemen değiş-

tirin.

Tehlikeli elektrik gerilimi

Bu işaret, tehlikeli elektrik voltajına işaret eder. Elektrik
bağlantılarının koruyucu kapağının yalnızca kalifiye bir
elektrikçi tarafından açılmasına izin verilir. Elektrik fişi
açılmadan önce çıkarılmalıdır. Çıkartmalar, cihazın
dışında, ana şebeke izolatöründe ve elektrik bağlantıla-
rının kapağının iç tarafında bulunur.

Fan çarkında yaralanmalar

Res. 1

Bu etiket, dönen fanın tehlikesini belirtir. Fan kapağında
bulunur.

Kılavuza uyun

Res. 2: Kılavuza uyun

Bu etiket, Air Purifier üzerinde herhangi bir çalışma
yapılmadan önce kullanım kılavuzunun okunması ve
anlaşılması gerektiğini belirtir. Cihazın içinde, kapının
arkasında ve filtrelerin üzerinde bulunur.

Emniyet
Cihaz üzerindeki işaretler  
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1.5 Artık riskler
Elektrik akımı

 TEHLİKE!
Elektrik akımı dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parça-
lara dokunmayın! Hasarlı yalıtım veya hasarlı par-
çalar hayati tehlike oluşturabilir.
– Elektrik sistemleri üzerinde yalnızca kalifiye elek-

trikçiler çalışmalıdır.
– İzolasyon hasar görmüşse, derhal güç girişini

kesin ve izolasyonu tamir ettirin.
– Bakım veya temizliğe başlamadan önce elektrik

fişini çekin.
– Elektrikli parçaların nem ile temas etmemesini

sağlayın. Nem kısa devreye neden olabilir.

Dönen parçalar

 UYARI!
Dönen parçalardan yaralanma tehlikesi!
Fandaki dönen parçalar ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
– Bakım veya temizliğe başlamadan önce elektrik

fişini çekin.
– Hareket eden fana uzanmayın.
– Fan hemen durmuyor! Muhafaza kapağını

açtıktan sonra hiçbir parçanın hareket etmediğini
kontrol edin.

– Fan çalışırken kasa kapağını açmayın.

Sabitlik

 UYARI!
Stabilite kaybı nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Cihaz devrilirse ciddi yaralanmalara neden olabilir.
– Cihaz hareketsizken, taşıma sırasında (örn. yük

arabası ile) cihaz en az 3 kişi tarafından taşınma-
lıdır.

– Cihazı taşırken dikkatli olun.
– Cihazı kurduktan sonra, devrilmesini önlemek

için verilen sabitleme braketiyle sabitleyin.

Hasarlı fan parçaları

 UYARI!
Hasarlı fan parçalarından yangın tehlikesi!
Rotorların veya aşırı ısınan yatakların taşlanması
yangına ve sonuçta ciddi ve hatta ölümcül yaralan-
malara neden olabilir.
– Hasarlı veya kusurlu bir fanı çalıştırmayın.
– Çalışma sesleri duyarsanız, cihazı kapatın ve

tamir ettirin.

Hijyen sorunları

 DİKKAT!
Hijyen sorunları nedeniyle sağlık riski!
Bakım aralıklarına uymazsanız veya cihaz nispeten
uzun bir süre (birkaç hafta) kullanılmazsa, hava filtre-
sinde bakteri ve mikroplar büyümeye başlayabilir.
– Filtre değişiklikleri için bakım aralıklarına uyun.
– Cihaz uzun bir süre durdurulmuşsa hava filtrele-

rini değiştirin.

Algılama bozukluğu olan çocuklar ve kişiler

 UYARI!
Algılama bozukluğu olan çocuklar ve kişiler
Air Purifier'ın kullanılması çocuklar ve algılama
bozukluğu olan kişiler için tehlikeli durumlara yol aça-
bilir.
– Air Purifier, çocuklar ve fiziksel, duyusal veya

zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim veya
bilgi eksikliği olan kişiler tarafından çalıştırılma-
malıdır.

– Çocukların Air Purifier ile oynamasına izin veril-
memelidir.

– Oynamak için ambalaj malzemeleri kullanılma-
malıdır. Boğulma riski vardır.

– Bakım ve temizlik çalışmaları çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.

1.6 Acil durumda yapılması gerekenler
1. Cihazı kapatın
2. Acil bir durumda cihazı elektrik şebekesinden

ayırın. Şebeke fişini şebeke prizinden çıkarın.

ð Arızalı bir cihazı ana şebekeye yeniden bağla-
mayın. Cihazı üreticiye veya kalifiye bir uzman
şirkete tamir ettirin.

Emniyet
Acil durumda yapılması gerekenler  
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2 Cihaz ile ilgili bilgiler
Cihaza genel bakış

Res. 3: TAP-L

1 Hava tahliyesi
2 Sabitleme braketi
3 Gövde
4 Kapı
5 Gömme çekme kolu
6 Kapı kilidi, 10 numara alyan anahtarla açılır.
7 Kapak başlığı altıgen soket
8 Hava girişi

9 Susturucular
10 Kontrolör
11 Ana filtre HEPA-H13
12 Ön filtre
13 Filtre değişimi uyarısı (kırmızı)
14 Gösterge lambalı şebeke izolatörü (yeşil)
15 Şebeke bağlantı kablosu
16 Elektrik bağlantı kutusunda mikro sigorta (ana fil-

trenin arkasında)

Ürün modelleri
TROX Air Purifier, uzunluk, ağırlık, debi, ses gücü ve
filtre boyutu bakımından farklılık gösteren iki modele (L
ve M) sahiptir, Ä  8   «Teknik bilgiler» sayfa  21 .

Fonksiyonel tanım

Cihaz ile ilgili bilgiler
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Res. 4: Hava akışı

TROX Air Purifier, alt hava girişindeki iç mekan havasını
cihaza çeker ve filtrelerden geçirir. Ön filtre daha iri par-
çacıkları ayırır, ardından HEPA filtre asılı en küçük par-
çacıkları iç ortam havasından ayırır. Fanlardan biri, hava
akışını cihazdan geçirir ve filtrelenen havayı üst çıkış
yoluyla odaya verir. Fanın önüne ve arkasına yerleşti-
rilen susturucular, çalışma sesini minimuma indirir.
TROX Air Purifier, odalarda bulunan partiküllerde ve
aerosol konsantrasyonunda önemli bir azalma sağlar.
Yüksek debi (hava akış hızı) ile birlikte etkili filtreleme
sağlar, hava temizleyicinin mikrop, virüs ve bakteri mik-
tarını (oda boyutuna bağlı olarak) önemli ölçüde azaltır
ve böylece enfeksiyon riskini düşürür.

Cihaz ile ilgili bilgiler
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3 Taşıma, depolama ve paket-
leme

3.1 Teslimat paketi
Nakliye hasarları ve eksiksiz teslimat için varışta paket-
leri kontrol edin. Gerekirse ambalajı dikkatlice çıkarın ve
ardından değiştirin.
Teslimat paketi:
 TROX Air Purifier
 Sabitleme braketi
 Ön filtre ve HEPA H13 filtre (cihaza takılı)
 Kullanım kılavuzu

Nakliye hasarı
Görünür bir hasar varsa, aşağıdakileri uygulayın:
 Teslimatı yapılan ürünleri kabul etmeyiniz veya

çekinceli olarak kabul ediniz.
 Hasarı nakliye belgelerine veya nakliye şirketinin

teslimat notuna not edin.
 Şikayette bulunun.

Herhangi bir hasar tespit ettiğiniz anda şikayette
bulunun. Tazminat talepleri, yalnızca geçerli şikayet
süresi içinde yapılabilir.

3.2 Kurulum tesisine geri götürülme-
sini sağlayın

Koruyucu donanım:
 Emniyet ayakkabıları

 UYARI!
Stabilite kaybı nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Cihaz dik konumdayken, yüksek ağırlık merkezi ve
küçük ayak izi, boşaltma, nakliye ve kurulum sıra-
sında yüksek devrilme riskini temsil eder.
Yeterli önlemleri aldığınızdan emin olun:
– Mümkünse, palet üzerinde yatan cihazı kurulum

tesisine taşıyın.
– Cihaz dik durduğunda devrilmesini önlemek için

ek araçlar kullanın (örneğin mandallı kayışlarla
bağlama).

– Yalnızca gerekli yük için tasarlanmış kaldırma ve
taşıma donanımını kullanın.

– Cihazı dik olarak kurarken, montaj tamamlanana
kadar kaymasına ve devrilmesine karşı emniyete
alın.

 Mümkünse kurulum alanına ulaşana kadar cihazı
paletten çıkarmayın.

 Cihazı paletten çıkarmak için bir levye ve kıskaç kul-
lanın.

 Cihaz paletsiz nakledilirse, boyanın zarar görmesini
önlemek için folyo ambalaj sahada kurulana kadar
cihaz üzerinde kalmalıdır.

Res. 5: Transpalet veya forklift ile nakliye

Res. 6: Kurulum:

1. Kaldırma
2. Paletin kenarına gidin
3. Dikkatlice yerde dik durumasını sağlayın

Res. 7: Yük arabasıyla taşıma

Taşıma, depolama ve paketleme
Kurulum tesisine geri götürülmesini sağlayın  
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3.3 Depolama
Not:
 Açık havada saklamayın.
 Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 Cihazı nem, toz ve kirlenmeden koruyun.
 Depolama sıcaklığı: -10°C - 50°C
 Bağıl nem: maks. %95, yoğuşma yok.
 Cihazı yalnızca orijinal ambalajında saklayın.
 Cihaz dik olarak depolanırsa, stabilitesi sağlanma-

lıdır.
 Bir cihazın 3 aydan daha uzun süre depolanması

gerekiyorsa, tüm parçaların ve ambalajın genel
durumunu düzenli olarak kontrol edin.

3.4 Ambalajlama
Ambalaj malzemeleri:
 Ahşap
 Mukavva
 Folyo paketleme
 Genişletilmiş polistiren

 ÇEVRE!
Ambalaj malzemelerinin kullanılması
Ambalaj malzemesini düzgün şekilde ortadan kaldı-
rınız!

Taşıma, depolama ve paketleme
Ambalajlama  
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4 Kurulum
4.1 Gerekli alan ve boyutlar
Boyutlar

Res. 8: Cihaz boyutları TAP-L ve TAP-M

① Kapı açma boyutu (sol menteşe)
② Sabitleme elemanları (duvar mesafesi)

Gerekli alan

Res. 9: Kurulum: bir duvara veya bir köşeye

Tavandan uzaklık (d) en az 100 - 200 mm
Yan duvardan uzaklık (w) 1 – 3 m
T TAP-L: 851; TAP-M: 591 mm
Mesafeler, Air Purifier üzerinde ayarlanan hava debisine bağlıdır.
Alan gereksinimleri ile ilgili olarak, cihazın arkasındaki kontrol elemanlarının erişilebilir durumda olması ve kapının bir
filtre değişimine izin verecek kadar açılabilmesi (90° kapı açılma açısı) sağlanmalıdır.

Kurulum
Gerekli alan ve boyutlar  
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4.2 Montaj

 UYARI!
Stabilite kaybı nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Yüksek ağırlık merkezi ve dar kullanım alanı, cihazın
devrilme riskinin yüksek olduğunu gösterir.
Cihaz dik olarak kurulduktan hemen sonra, birlikte
verilen sabitleme elemanı kullanılarak duvara sabit-
lenmelidir.

Res. 10: Sabitleme elemanının duvara sabitlenmesi

Desteği uygun sabitleme malzemesi (vidalar ve
dübeller) (oluklu delikler 7 mm) ile duvara sabitleyin.

Res. 11

Cihazı brakete doğru itin ve cihazın düşmesini önlemek
için birlikte verilen altıgen vidalarla (M6x20) brakete
sabitleyin.

4.3 Şebeke bağlantısı
Cihazı şebekeye bağlamak için cihazın elektrik fişini bir
şebeke prizine takın.
Elektrik fişi, cihazı güç kaynağından ayırmak için bir
bağlantı kesme cihazı görevi görür. Bu nedenle, elektrik
prizinin cihaza yakın ve kolay erişilebilir olması gerek-
lidir.

Kurulum
Şebeke bağlantısı  
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5 Yazılım kullanımı
5.1 Kontrol elemanları ve durum

LED'leri

Res. 12: Durum LED'i

1 Ana şalter
2 Filtre değiştirme uyarısı
3 Kontrolör

Ana şalter (yeşil)
Ana şebeke izolatörü, cihazı açmak veya kapatmak için
kullanılır
Durum LED'i:
Kapalı - Cihaz kapatıldı veya besleme voltajı

yok.
Sürekli ışık,
yeşil

- Cihaz açıldı, besleme voltajı uygu-
landı.

Filtre değişimi uyarısı (kırmızı)
Kapalı - Cihaz düzgün çalışıyor.
Kırmızı yanıyor - Filtre kirli, filtre değiştirilmelidir.

Kontrolör ekranı

Gösterim Tanım
qv [m³/h] Hava debisi gerçek (geri

besleme) değeri

Ayar noktası 1 [m³/h] Hava debisi referans
değeri

Aralık qv [m³/h] Maksimum kontrol edile-
bilir hava debisi

Vout [V] Sinyal çıkışının gerçek
değeri

Δ[Pa] Diferansiyel basıncın
gerçek değeri

Zaman Kullanılmıyor

UNICON CPGxxx-AVC Yazılım versiyonu

▼ / ▲ tuşlarını kullanarak ekranda ilerlemek müm-
kündür

5.2 Çalıştırma
Ön koşullar:
 Filtreler yerleştirilmeli ve uygun durumda olmalıdır.
 Kapı kapalı
 Hava girişi ve hava çıkışı serbest olmalıdır.
1. Şebeke fişini takın.
2. Cihazı ana şebeke izolatöründen açın

( Res. 12 /1).

ð Açtıktan sonra (cihaza şebeke voltajı uygulanı-
yorsa), ana şebeke izolatörü üzerindeki yeşil
gösterge lambası yanar.
Cihaz açıldığında, fan hızı yavaşça artar (baş-
lama süresi 2-3 dakika). Ses yalıtım özellikleri
nedeniyle cihaz neredeyse hiç duyulmaz.

5.3 Çalışma
Çalışma sırasında kapı kapalı kalmalıdır, aksi takdirde
kapıdan içeri akan iç ortam havası filtrelenmeyecektir.
Fan, kapı açıkken de titreşebilir. Kapı kapanır kapanmaz
fan tekrar düzgün çalışır.

5.4 Cihazın kapatılması
Cihazı kapatmak için ana şebeke izolatörünü kul-
lanın ( Res. 12 /1).

ð Gerekirse elektrik fişini çekin, örn. bakım çalış-
maları sırasında veya işletimde daha uzun
kesintiler.

Yazılım kullanımı
Cihazın kapatılması  
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5.5 Zamanlayıcı üzerinde işlem
Cihaz bir zamanlayıcı ile çalıştırılabilir, ancak cihazın
güç tüketimi dikkate alınmalıdır, Ä Bölüm 8   «Teknik bil-
giler» sayfa  21 . Cihazın ayarları, besleme voltajı bağ-
lantısı kesilse bile korunur. Cihaz üzerinde günlük kon-
troller yapılmalıdır.

5.6 Hava debisinin ayarlanması
Hava debisi, fabrikada belirtilen oda boyutuna program-
lanmıştır. Hava debisinin ayarlanması gerekiyorsa, bu,
kontrolörde ayarlanabilir, «Setpoint 1»  menü öğesi aşa-
ğıda açıklandığı gibi.
Ayrıca filtre değişimi için limit değer, değiştirilen hava
debisine ayarlanmalıdır, «Level Max.»  menü seçeneği.

 Fanın titreşimi

Fan, kapı açıkken titreyebilir. Kapı kapanır
kapanmaz fan tekrar düzgün çalışır.

Res. 13: TAP kontrolörü

Gösterim

500 m³/h - 1. satır = Güncel değerler ve ayar
noktası değerleri

Setpoint 1 - 2. satır = Menü öğesi

Tuşların fonksiyonu

P - Programlama tuşu ve menüyü aç
▼ - Menü seçimi, değeri azalt
▲ - Menü seçimi, değeri artır
▼ + ▲ - Esc tuş kombinasyonu,

Escape = Menüden çık

Hava debisinin ayarlanması
1. «INFO»  belirene kadar [▼] ve [▲] tuşlarına aynı

anda basın.
2. «SETTING»  belirene kadar [▼] tuşuna basın.
3. [P] tuşuna basın.

ð Setpoint 1 görünür.

4. Ayar modunu aktifleştirmek için tekrar [P] tuşuna
basın.

ð Ayar değeri yanıp söner.

5. İstenen değeri [m³/h], TAP-L: 400 ... 1600 m³/h,
TAP-M: 200 ... 1200 m³/h ayar aralığını ayarlamak
için [▼] veya [▲] tuşunu kullanın.

6. Değeri kabul etmek için [P] tuşuna basın.
Filtre değişikliği için sınır belirleme
7. [▼] ve [▲] tuşlarına aynı anda basın.

ð «SETTING»  belirir.

8. «LIMITS»  görünene kadar [▼] tuşuna basın.
9. [P] tuşuna basın.

ð «Level Function»  belirir.

10. «Level Max.»  görünene kadar [▼] tuşuna basın.
11. Ayar modunu etkinleştirmek için [P] tuşuna basın.

ð Ayar değeri yanıp söner.

12. Değeri tabloya göre [▼] veya [▲] tuşlarını kulla-
narak ayarlayın. Ara değerler enterpole edilebilir.

Hava debisi
[m³/h]

Maksimum seviye. [V]
TAP -L TAP-M

200 – 4,1

400 4,1 5,3

600 4,9 6,5

800 5,8 7,7

1000 6,7 9,0

1200 7,6 10,0

1400 8,4 –

1600 9,3 –

13. Değeri kabul etmek için [P] tuşuna basın.
14. [▼] ve [▲] tuşlarına aynı anda basın.

ð «Limits»  belirir.

15. «Info»  belirene kadar [▼] tuşuna basın.
16. Ayarlar menüsünden çıkmak için [P] tuşuna basın.

ð Filtre değişimi için hava debisi ve limit değeri
yeni değerlere ayarlandı.

Yazılım kullanımı
Hava debisinin ayarlanması  
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6 Arıza giderme

 TEHLİKE!
Elektrik akımı dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parçalara dokunmayın!
– Elektrik sistemleri üzerinde yalnızca kalifiye elektrikçiler çalışmalıdır.
– Bakım veya temizlik yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
– Elektrikli parçaların nem ile temas etmemesini sağlayın. Nem kısa devreye neden olabilir.

 UYARI!
Dönen parçalardan yaralanma tehlikesi!
Fandaki dönen parçalar ciddi yaralanmalara neden olabilir.
– Hareket eden fana uzanmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
– Cihaz çalışırken asla kapakları açmayın.
– Çalışma sırasında rotora erişilemez olduğundan emin olun.
– Kapıyı açmadan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin, çalışma süresinin dolmasını bekleyin.

Cihaz, özenle üretilmiş ve mükemmel işleyişi için test edilmiştir. Yine de arızalar meydana gelirse, gerekirse aşağı-
daki listeye göre arıza giderilebilir:

Hata tanımı Sebep Yardım
Cihaz (fan) çalışmıyor Cihaz açılmamış. Cihazı ana şebeke izolatöründen açın, Ä Bölüm 5.2   «Çalıştırma»

sayfa  16 .

Voltaj yok.  Şebeke sigortasını kontrol edin.
 3.15 A mikro sigortayı kontrol edin (elektrik bağlantı kutusunda

(ana filtrenin arkasında)).
 Ana fişi çıkarın ve fişi ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
 Besleme voltajını kontrol edin.

Cihaz çıkışı çok
yüksek, örn. taslak

Hava debisi çok
yüksek

Hava debisini azaltın. Ä Bölüm 5.6   «Hava debisinin ayarlanması»
sayfa  17

Cihaz çıkışı çok düşük Hava debisi çok
düşük

Hava debisini artırın. Ä Bölüm 5.6   «Hava debisinin ayarlanması»
sayfa  17

Kırmızı gösterge ışığı
yanıyor

Hava filtresi kirli  Hava filtresini kirlenmeye karşı kontrol edin, gerekirse yenileyin,
Ä Bölüm 7.1   «Filtreyi kontrol edin ve değiştirin» sayfa  19 .

 Filtresiz çalıştırma testi

Kontrolör veya fan
arızalı

Cihazı kapatın ve müşteri hizmetlerini bilgilendirin.

Cihaz gürültülü veya
titriyor

Kapı açık Kapıyı kapat.

Filtre kirli  Hava filtresini kirlenmeye karşı kontrol edin, gerekirse yenileyin,
Ä Bölüm 7.1   «Filtreyi kontrol edin ve değiştirin» sayfa  19 .

 Filtresiz çalıştırma testi

Fan veya rulman
arızalı

Cihazı kapatın ve müşteri hizmetlerini bilgilendirin.

 Arızayı kendiniz gideremiyorsanız:

TROX müşteri hizmetlerine (bkz. Sayfa 3) veya kalifiye bir elektrikçiye başvurun.

Arıza giderme
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7 Bakım ve temizlik
Bakım önlemleri

İş Aralık
Günlük Gerekti-

ğinde
4 hafta 6 ay 1 yıl 2 yıl

Hava girişini ve çıkışını yabancı
madde ve kirlenme açısından
kontrol edin, gerekirse temiz-
leyin.

X

Kontrolör dış gövdesini temiz-
leyin.

X X

Dış gövdenin içini kirlenmeye
karşı kontrol edin, gerekirse
temizleyin.

X X

Sabitleme vidalarını kontrol
edin.

X

HEPA filtreyi değiştirin. X X

Ön filtreyi değiştirin. X X

Test kontrol X

7.1 Filtreyi kontrol edin ve değiştirin
Personel:
 Eğitimli kişi
Koruyucu donanım:
 Tek kullanımlık eldivenler
 Toz maskesi FFP2
Aracı:
 10 numara alyan anahtar boyutu

Başkalarına bulaşma riskini önlemek için, yalnızca kul-
lanım süresi dışında filtre değişimi yapmanızı öneririz.
1. Cihazı kapatın, Ä Bölüm 5.4   «Cihazın kapatıl-

ması» sayfa  16 .
2.

 Şebeke fişini çekin!

Elektrik fişini prizden çıkarın.

3. Kilidin üzerindeki kapağı çıkararak ve kapı kilidini
10 numara alyan anahtarla açarak kapıyı açın.

Ön filtreyi kontrol edin
4. Ön filtreyi (alt filtre) dışarı çekin.

 Filtreyi hasar, kirlilik, nem ve koku açısından
kontrol edin.

 Filtre bölmelerini kirlenmeye karşı kontrol edin
ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin.

ð Ön filtreyi gerektiğinde veya belirtilen değişim
aralıklarına göre değiştirin.

Ön filtreyi değiştirme
5. Kirlenmiş filtreyi Air Purifier'dan çıkarın, plastik bir

poşete koyun ve uygun şekilde imha edin, imha
etme notlarına bakın, Ä «İmha etme»  
sayfa  20 .

6. Yeni filtreleri takarken filtre paketlerine dokun-
mayın veya zarar vermeyin. Filtrenin zarar görme-
sini önlemek için filtreyi yalnızca çerçevesinden
tutun.

HEPA filtrenin kontrol edilmesi
7. HEPA filtreyi (üst filtre) dışarı çekin.

 Filtreyi hasar, kirlilik, nem ve koku açısından
kontrol edin.

 Filtre bölmelerini kirlenmeye karşı kontrol edin
ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin.

ð Ön filtreyi gerektiğinde veya belirtilen değişim
aralıklarına göre değiştirin.

HEPA filtrenin değiştirilmesi
8. Kirlenmiş filtreyi Air Purifier'dan çıkarın, plastik bir

poşete koyun ve uygun şekilde imha edin, imha
etme notlarına bakın, Ä «İmha etme»  
sayfa  20 .

9. Yeni filtreleri takarken filtre paketlerine dokun-
mayın veya zarar vermeyin. Filtrenin zarar görme-
sini önlemek için filtreyi yalnızca çerçevesinden
tutun.

10. Kapıyı kapatın ve kapak kapağını tekrar kapı kili-
dine yerleştirin. Cihazı tekrar açın, Ä Bölüm 5.2  
«Çalıştırma» sayfa  16 .

Bakım ve temizlik
Filtreyi kontrol edin ve değiştirin  
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İmha etme
Filtre ortamının kanıtlanmış derinlik filtrelemesi saye-
sinde, her tür virüs cam elyaf kağıda bağlanır. İmha
etme bu nedenle zararsızdır ve normal evsel atıklarla
gerçekleştirilebilir.

Yedek filtre siparişi
Virüsler ve bakterilerle kirlenmiş asılı partiküllerden
kalıcı koruma sağlamak için, yalnızca orijinal TROX fil-
trelerini kullanmanızı öneririz.
Orijinal TROX filtreleri, çerçevelerinde hem tarihten
önceki kullanımı hem de yedek parçaların nasıl sipariş
edileceğine dair bilgiler içeren bir çıkartma taşır.

Air Purifier'ın arıza yapmasını önlemek için, her
zaman gerekli filtreleri stokta bulundurmanızı öne-
ririz.

Filtreleri sipariş etmek için web sitemizi ziyaret edin:
www.trox.com.tr

7.2 Temizlik ve dezenfeksiyon
Personel:
 Eğitimli kişi
Koruyucu donanım:
 Tek kullanımlık eldivenler
 Toz maskesi FFP2
Aracı:
 10 numara alyan anahtar boyutu

Cihaz kuru veya nemli bir bezle temizlenebilir. Yapışkan
kir veya bulaşma, ticari, zararsız temizlik maddesi ile
temizlenebilir. Aşındırıcı temizleyiciler veya aletler
(örneğin fırça) kullanmayınız. Dezenfeksiyon için piya-
sada bulunan dezenfektanları veya dezenfekte etme
prosedürlerini kullanabilirsiniz.
1. Cihazı kapatın, Ä Bölüm 5.4   «Cihazın kapatıl-

ması» sayfa  16 .
2.

 Şebeke fişini çekin!

Elektrik fişini prizden çıkarın.

3. Cihazı dışarıdan temizleyin.
4. Kapının kapak kapağını çıkararak, 10 numara

alyan anahtarla açın.
5. Her iki filtreyi de çıkarın, gerekirse daha sonra kul-

lanmak üzere saklayın.

 Filtrenin temizlenmesi

Partiküller filtre ortamının derinliklerinde birikir,
bu da temizlenemeyeceği anlamına gelir. Yal-
nızca çerçeve temizlenebilir.

6. Cihazı içeriden temizleyin.
7. Filtreleri yeniden takın. Bunu yaparken, ön filtreyi

aşağıya ve HEPA filtreyi de üstüne yerleştirdiği-
nizden emin olun.

8. Kapıyı kapatın ve kapak kapağını tekrar kapı kili-
dine yerleştirin. Cihazı tekrar açın, Ä Bölüm 5.2  
«Çalıştırma» sayfa  16 .

Bakım ve temizlik
Temizlik ve dezenfeksiyon  
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8 Teknik bilgiler
Adet L Konstrüksiyon M Konstrüksiyon
Ön filtre filtre sınıfı ePM1≥ %80 (L x W x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Ana filtre filtre sınıfı HEPA H13 (L x W x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Ambalajlı / ambalajsız ağırlık 217 kg / 177 kg 175 kg / 137 kg

Nominal voltaj 230 V AC

Nominal voltaj aralığı 200-277 V AC

Frekans 50/60 Hz

Nominal akım 2,3 A 2,3 A

Şebeke sigortası 16 A 16 A

Mikro sigorta F1 3,15 A

IEC koruma sınıfı I (koruyucu topraklama)

Ortam sıcaklığı +5°C ile +45°C

Ortam hava basıncı 800 mbar ile 1050 mbar arası

Nem ≤ %100 bağıl nem, yoğuşma yok

L Konstrüksiyon

Hava debisi [m³/h] Psys [W] LWA [dB(A)] LpA1 dB(A)

400 20 32 24

600 30 40 32

800 55 45 37

1000 95 49 41

1200 150 53 45

1400 225 58 50

1600 310 61 53

Oda yutumlu ses basıncı LpA 8 dB

M Konstrüksiyon

Hava debisi [m³/h] Psys [W] LWA [dB(A)] LpA1 dB(A)

400 37 38 30

500 56 42 34

600 82 45 37

700 115 48 40

800 155 51 43

1000 256 56 48

1200 386 60 52

Oda yutumlu ses basıncı LpA 8 dB

Teknik bilgiler
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8.1 Devre şeması
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Res. 14: Devre şeması

Teknik bilgiler
Devre şeması  
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9 İmha etme
Filtrelerin imhası
Filtre ortamının kanıtlanmış derinlik filtrelemesi saye-
sinde, her tür virüs cam elyaf kağıda bağlanır. İmha
etme bu nedenle zararsızdır ve normal evsel atıklarla
gerçekleştirilebilir.

Cihazın imhası
Herhangi bir iade veya imha anlaşması yoksa, sökülen
tüm bileşenler geri dönüştürülmelidir:
 Metalleri hurdaya ayırın.
 Plastik parçaları geri dönüşüme götürün.
 Diğer bileşenleri ve atıkları uygun bir şekilde, yani

malzeme özelliklerine bağlı olarak atın.

Elektrikli ve elektronik bileşenler

 ÇEVRE!
Hatalı imha nedeniyle çevresel hasar!
Elektrikli ve elektronik bileşenler, sağlık ve çevre için
tehlikeli olan ve ev ve ticari atıklara karışmaması
gereken malzemeler ve maddeler içerebilir.
Elektrikli ve elektronik bileşenler, geri dönüştürülebilir
parçalar (örneğin, kıymetli metal) içerdiği için geri
dönüştürmeye ve/veya uzman bir imha şirketince
imha etmeye tabi tutulmalıdır.

İmha etme
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10 Uygunluk beyanı

Uygunluk beyanı
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11 Devreye alma raporu / Bakım raporu
Bina: Döşeme: Cihaz:
Devreye alma: ☐ Bakım: ☐ Tarih: __ . __ . 20__

 TEHLİKE!
Elektrik akımı dolayısıyla ölüm tehlikesi!
Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parçalara dokunmayın!
– Elektrik sistemleri üzerinde yalnızca kalifiye elektrikçiler çalışmalıdır.
– Bakım veya temizlik yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
– Elektrikli parçaların nem ile temas etmemesini sağlayın. Nem kısa devreye neden olabilir.
– Kurulum ve kullanım kılavuzundaki güvenlik notlarına uyun.

İş Kullanım kılavuzuna
bakın.

Tamamdır
Evet No

Air Purifier'ın temizlenmesi:
 Cihaz kasasındaki toz ve kirleri temizleyin.
 Cihaz içindeki hava geçişlerindeki toz ve kirleri temizleyin.

Ä Bölüm 7.2
«Temizlik ve dezen-
feksiyon» sayfa  20

☐ ☐

Ön filtrenin ve HEPA filtrenin kirlilik, nem ve koku açısından kontrol edilmesi Ä Bölüm 7.1   «Fil-
treyi kontrol edin ve
değiştirin» sayfa  19

☐ ☐

Ön filtreyi değiştirme Ä Bölüm 7.1   «Fil-
treyi kontrol edin ve
değiştirin» sayfa  19

☐ ☐

HEPA filtrenin değiştirilmesi

Air Purifier'ın (fan) işlevinin kontrol edilmesi: ☐ ☐

Açıklama

Planlanan sonraki
bakım:

Bakım aralıklarıyla ilgili nota bakın.
Ä «Bakım önlemleri»   sayfa  19

İmza:
(Teknisyen)

Şirket:
(Pul)

Devreye alma raporu / Bakım raporu
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