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INSTRUKCJA ORYGINALNA 
 

 

Każda inna forma wykorzystania i użytkowania urządzenia niezgodna z formą opisaną 
w niniejszej instrukcji obsługi jest zabroniona. 

 

UWAGA: W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia, prosimy o 
uważne zapoznanie się i stosowanie w całości do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. 
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1. PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE 

 
Przedmiotem niniejszej instrukcji jest elektrofiltr antysmogowy CLEAN R, wyprodukowany przez 
firmę: 
 

 

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE 
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 KRAPKOWICE 

 
 
 
WIDOK OGÓLNY URZĄDZENIA 
 
 

 
 
 
OGÓLNY OPIS 
 
Elektro-jonizacyjny filtr antysmogowy CLEAN R przeznaczony jest do głębokiej rewitalizacji 
powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń bytowych. Instalowany jest w 
układach wentylacji nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej. 
 
Uzdatnianie polega na przywróceniu naturalnych parametrów czystego powietrza, które uległo 
zanieczyszczeniu wskutek działalności przemysłowej człowieka, rozwoju cywilizacji, jak również 
poprzez pylenie ziemne (rolnictwo), czy też pyłki roślinne. 
 
Czynności realizowane przez elektrofiltr antysmogowy CLEAN R: 

 oczyszczanie powietrza z pyłów i aerozoli zawieszonych, w szczególności pochodzenia 
smogowego, jak również pyłków kwiatowych, zarodników grzybów i pleśni,  

 redukcja szkodliwych zapachów (np. benzopirenów i innych kancerogennych związków 
aromatycznych), 

 neutralizacja wirusów i bakterii obecnych w powietrzu, 

 naturalna ochrona antybakteryjna instalacji wentylacyjnej, 

 dodatkowa ujemna jonizacja o działaniu prozdrowotnym. 
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PRZEZNACZENIE 
 
Filtr antysmogowy CLEAN R montuje się w układzie powietrza nawiewnego (np. w systemach 
rekuperacyjnych). Przystosowany jest do współpracy z dowolnymi centralami wentylacyjnymi serii 
MISTRAL firmy PRO-VENT. Układ automatyki filtra jest w pełni autonomiczny, posiada wbudowany 
manipulator z wyświetlaczem, poprzez który kontroluje się jakość powietrza nawiewanego.  
Wybrane modele  central PRO-VENT poprzez swój manipulator również umożliwiają dodatkowe 
sterowanie pracą filtra.  
Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania oraz dodatkowej ujemnej jonizacji powietrza, 
dedykowany jest dla pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych – zarówno 
bytowych (mieszkania, ośrodki służby zdrowia, szkoły, przedszkola czy żłobki), jak i przemysłowych 
(laboratoria sterylne, tzw. „cleanroomy” itp.). 
 
 
 
ZASADA DZIAŁANIA 
 
Filtr antysmogowy CLEAN R działa na zasadzie elektrycznej aktywacji, a następnie separacji 
wszelkich zanieczyszczeń oraz nasycaniu czystego powietrza ujemnymi aerojonami, przede 
wszystkim lekkimi, ale również  ciężkimi o wydłużonej aktywności (głównie cząstek wody).   
 
Powietrze wpływające do urządzenia przechodzi przez elektryczny aktywator, gdzie w bardzo 
silnym polu elektrycznym jest jonizowane. Dalej następuje elektryzacja obecnych w powietrzu 
cząstek stałych oraz aerozoli. W strefie silnego oddziaływania swobodnych ładunków 
elektrycznych, jonów wodorotlenkowych, jonów aktywnego tlenu i pola elektrycznego o dużym 
natężeniu, unieszkodliwiane są też  drobnoustroje. Jony wodorotlenkowe dodatkowo bardzo 
skutecznie  dezaktywują toksyczne związki chemiczne oraz zapachy.  
 
Następnie pod wpływem innego pola elektrycznego (opatentowana technologia STOPFIELD), 
następuje bardzo dokładne oddzielenie i gromadzenie w  separatorze praktycznie wszystkich 
cząstek stałych oraz aerozoli. Intensywne oddziaływanie aerojonów i ochronnego pola 
elektrycznego zapobiega powtórnemu porywaniu cząstek do powietrza. Obecny w filtrze 
separatora węgiel aktywny dodatkowo redukuje  wiele szkodliwych organicznych gazów i 
zapachów.  Intensywność procesu oczyszczania jest regulowana elektronicznie i dostosowana do 
aktualnego zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Na wyjściu z urządzenia powietrze może 
być dodatkowo nasycane jonami ujemnymi.  
 
Tak oczyszczone powietrze dostarczane jest poprzez system kanałów do pomieszczeń.  Przepływ 
powietrza przez filtr wymuszony jest wentylatorem centrali wentylacyjnej. 
 
Jakość powietrza jest na bieżąco monitorowana za pomocą umieszczonego w strudze powietrza 
laserowego miernika zawartości cząstek stałych, który cyklicznie dokonuje pomiaru zawartości  
cząstek  w trzech zakresach wielkości;  0,3…1 µm  (tzw. PM1),   1…2,5 µm (PM2,5),  2,5...10 µm 
(PM10).  Wyniki podawane są w jednostkach µg /m3. 
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DEDYKOWANY WKŁAD FILTRACYJNY – SEPARATOR 
 
Dla urządzenia dedykowany jest wkład  separatora (filtra) dostosowany do usuwania wszelkich 
zanieczyszczeń, w tym dymu kominowego i spalin samochodowych. Ma on skuteczność na 
poziomie 98…99,5%. Zastosowany jest w nim między innymi  wkład z węglem aktywnym, którego 
zadaniem jest dodatkowa redukcja szkodliwych gazów: tlenków azotu, benzopirenów, 
formaldehydu, ozonu i wielu innych. 
 
Ponieważ ilość zanieczyszczeń  w powietrzu zewnętrznym może się wahać od około 10 µg do 
nawet 500 µg na 1 m3 i więcej, czas użytkowania separatora mocno uzależniony jest od 
faktycznego stanu powietrza w danym miejscu i może wynosić od 2 do ponad 12 miesięcy. W 
przypadku  bardzo dużego zanieczyszczenia okres użytkowania filtra może wynosić nawet tylko 
około 1 miesiąca. 
Centrala wentylacyjna powinna mieć na układzie nawiewnym filtr wstępny klasy minimum G4. 
Brak filtra lub zastosowanie filtra klasy niższej znacznie skraca żywotność separatora i emitera 
jonów. 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO – ZNAKI I PIKTOGRAMY 

 
W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się 
i stosowanie do wszystkich znaków ostrzegawczych oraz zakazu i nakazu opisanych w niniejszej 
instrukcji obsługi oraz mieszczących się na maszynie. 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE OSTRZEGAWCZE 
 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z urządzeniem, należy zapoznać się z 
treścią niniejszej instrukcji obsługi. 

 

UWAGA: Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, należy dokonać montażu i uruchomienia  
urządzenia zgodnie z wszystkimi wskazówkami niniejszej instrukcji. Wszelkich prac, w tym 
podłączeń elektrycznych powinien dokonać wykwalifikowany instalator, zgodnie z zasadami 
sztuki instalatorskiej oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

 
UWAGA: Urządzenie zasilane jest napięciem niebezpiecznym dla życia. 

 
NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE O ZAKAZACH I NAKAZACH 
 

 

ZABRANIA SIĘ dokonywania montażu i pierwszego uruchomienia urządzenia osobom bez 
doświadczenia instalatorskiego. 

 

ZABRANIA SIĘ prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy 
załączonym zasilaniu. 

 

ZABRANIA SIĘ zdejmowania wszystkich zaprojektowanych osłon i blokad podczas pracy 
urządzenia. 
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NAKAZUJE SIĘ stosować do wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji. 

 
 

3. DANE TECHNICZNE 

 
Urządzenia CLEAN R wykonywane są w kilku wielkościach: 
 

WIELKOŚĆ  
URZĄDZENIA 

WIELKOŚĆ DEDYKOWANEJ 
CENTRALI WENTYLACYJNEJ 

PROJEKTOWY  
STRUMIEŃ POWIETRZA 

POBÓR MOCY 

CLEAN R 400 MISTRAL 300-450 Vn = 150…360m3/h 4…16 W 

CLEAN R 500 MISTRAL 450-550 Vn = 200...450 m3/h 4…18 W 

CLEAN R 700 MISTRAL 600-750 Vn = 250...650 m3/h 4…23 W 

CLEAN R 900 MISTRAL 800-950 Vn = 300...850 m3/h 5…30 W 

 

 
 

 

 

WIELKOŚĆ  
URZĄDZENIA 

WYMIARY [mm] WAGA  
[kg] X Y Z Ø 

CLEAN R 400 410 405 430 200 11,5 

CLEAN R 500 410 450 560 250 16,5 

CLEAN R 700 410 520 560 315 17,2 

CLEAN R 900 410 550 635 315 19,5 
 

 
 

 
 

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA Z CZĄSTEK PM 0,3...10 

STRUMIEŃ POWIETRZA Separator ANTYSMOG Separator ULTRA 

0…0,5 Vn ponad 99,5% ponad 99,98% 

0,5...0,7 Vn ponad 98,5% ponad 99,95% 

0,7...1,0 Vn ponad 92% ponad 98% 
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Podane powyżej skuteczności filtracji dotyczą wersji montażu bezpośrednio do centrali. Przy 
montażu kanałowym podane sprawności mogą być osiągane tylko dla mniejszych strumieni. 
 
Pozostałe dane techniczne: 

 opory hydrauliczne urządzenia  dla Vn, w zależności o filtra, mniej niż 65…75 Pa ,  

 zasilanie: 230 V AC, 

 laserowy pomiar zawartości cząstek w powietrzu w zakresie PM1, PM2,5, PM10.    

 temperatura powietrza na wlocie: min. +5°C, max. 40°C,  

 maksymalna wilgotność powietrza na wlocie: 75%, 

 emisja ozonu: mniej niż 0,01 ppm dla maksymalnego strumienia powietrza i zewnętrznego 
zapylenia PM10 < 100 µg/m3. 
 
 

4. OPIS TECHNICZNY 

 
BUDOWA URZĄDZENIA 

 

 
 

Widok wnętrza filtra antysmogowego CLEAN R 

 

ELEMENTY URZĄDZENIA 

1. Obudowa zewnętrzna. 

2. Drzwiczki inspekcyjne. 

3. Moduł sterujący. 

 

ELEMENTY ZESPOŁU FILTRA 

4. 
Emiter jonów (ramka 
elektrodowa + ramka ekranu). 

5. Filtr separatora. 

 

5. MONTAŻ I INSTALACJA 

5.1. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

 
Urządzenie dostarczane jest do Użytkowników w całości. Producent zapewnia odpowiednie 
opakowanie urządzenia na czas transportu, dostosowane do ryzyka związanego z transportem.  
 
Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i zadaszonych o dodatniej 
temperaturze maksymalnie +45 st. C i wilgotności do 75%, zapewniając odpowiednie 
zabezpieczenie przed zawilgoceniem i korozją. W przypadku dłuższego magazynowania zaleca się 
pozostawić urządzenie w folii ochronnej oraz umieścić je powyżej powierzchni podłogi. Urządzenie 
jest wrażliwe na uderzenia i upuszczenia nawet z niewielkiej wysokości. Do urządzenia dołączone 
jest kartonowe opakowanie, które należy zachować do ewentualnej obsługi serwisowej i do 
transportu modułu zasilającego filtra. 
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5.2. TRANSPORT URZĄDZENIA 

 

 

UWAGA: Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem w trakcie transportu i/lub przenoszenia 
może być przyczyną poważnych urazów lub wypadków. 
Przemieszczać elektrofiltr należy ostrożnie, ponieważ jest to urządzenie elektroniczne i może 
od wstrząsów ulec uszkodzeniu. 

5.3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE, MONTAŻ 

 
Filtr antysmogowy CLEAN R przystosowany jest do współpracy z centralami wentylacyjnymi serii 
MISTRAL firmy PRO-VENT, o wielkości dopasowanej do wielkości urządzenia CLEAN R. 
 
Urządzenie montuje się na dwa sposoby; 

 na kanale nawiewnym za centralą, 

 bezpośrednio do centrali (rozwiązanie możliwe tylko dla central MISTRAL PRO i SMART, 
przy jednoczesnym zamówieniu centrali i urządzenia CLEAN R). 
  

Pomieszczenie z filtrem bezwzględnie powinno być suche, zadaszone i ocieplone. Konstrukcyjne 
mocowanie obudowy filtra powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem dostarczanych  
z urządzeniem kątowników, które można mocować do obudowy tylko za pomocą oryginalnych 
wkrętów i w wyznaczonych miejscach.  
 
Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić możliwość wymiany wkładu emitera 
i separatora. 
 

 

UWAGA: Należy zachować oryginalne opakowanie kartonowe modułu zasilającego filtra  
(do ewentualnej obsługi serwisowej). 

  
 

UWAGA: Centrala wentylacyjna powinna bezwzględnie posiadać oryginalny filtr klasy 
minimum G4 dla powietrza świeżego na wejściu centrali. Jego brak może spowodować 
wadliwą pracę elektrofiltra antysmogowego CLEAN R, awarię emitera oraz bardzo szybkie 
gromadzenie się zabrudzeń (głównie większych) w separatorze i na siatce ekranującej. 

 

UWAGA: Filtr nie powinien być załączony przy wyłączonej wentylacji przez czas dłuższy niż 5 
minut. 

 

UWAGA: Nagrzewnice, chłodnice, nawilżacze powietrza mogą być montowane tylko na 
wyjściu za urządzeniem Clean R.    
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5.5. PARAMETRY PRZYŁĄCZENIOWE 

5.5.1. WERSJE MONTAŻOWE 

 

KANAŁOWY DWUSTRONNY 

 

 

wersja lewa („DL”) wersja prawa („DR”) 

 

DO REKUPERATORA – POZIOMY * 

 

 

wersja lewa („HL”) wersja prawa („HR”) 

 

DO REKUPERATORA – PIONOWY * 

  

wersja lewa („VL”) wersja prawa („VR”) 

 
* tylko z rekuperatorami MISTRAL SMART 400 i MISTRAL PRO 450-700 przy jednoczesnym zamówieniu  

   zestawu rekuperator + CLEAN R. 
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5.5.2. PRZESTRZEŃ SERWISOWA 

 
Należy zachować od frontu odległość umożliwiającą 
serwisowanie urządzenia, w szczególności wyjęcie elementów 
eksploatacyjnych urządzenia z obudowy. 

 

 
 
 
 
 
 

 

5.5.3. MONTAŻ W WERSJI KANAŁOWEJ 

 
W przypadku wyboru wersji montażu „kanałowy dwustronny”, urządzenie CLEAN R należy 
zamontować na stabilnym, wypoziomowanym podłożu.  
 

 

5.5.4. MONTAŻ DO BOKU REKUPERATORA 

Tylko przy jednoczesnym zamówieniu  zestawu rekuperator + CLEAN R 
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W tym przypadku wraz z urządzeniem CLEAN R dostarczona jest dodatkowa nóżka, którą 
dodatkowo zamontować należy pod centralą od strony zamontowanego elektrofiltra CleanR. 
W centrali nie ma w tym miejscu dodatkowego gniazda (jak w przypadku nóżek montowanych na 
rogach centrali), nóżkę zamontować należy zgodnie z rysunkiem powyżej doklejając ją na taśmie 
dwustronnej. 
 

5.5.6. PODŁĄCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

 
Montażu kanałów na króćcach należy dokonać w sposób pewny, zabezpieczając je przed 
przypadkowym zsunięciem lub uszkodzeniem pod wpływem wibracji. Odcinki kanałów przy 
króćcach urządzenia należy podwiesić w celu zmniejszenia naprężeń powstających na króćcach. 
Kanały wentylacyjne nie powinny przenosić obciążeń na urządzenie większych niż  50 N (5 kg) na 
każdy króciec. Kanały nawiewne za filtrem powinny mieć wewnętrzną powłokę 
elektroprzewodzącą, np. z folii aluminiowej, nałożoną bezpośrednio na kołnierz wylotowy filtra, 
celem odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Powłoka wewnętrzna powinna być 
uziemiona. 
 
Aby zminimalizować spadek sprawności wynikający z przepływu turbulentnego, należy na 
wylotach urządzenia zainstalować kanały o przekrojach takich jak średnica kołnierzy 
przyłączeniowych filtra. Należy unikać kolan 70..90 stopni bezpośrednio na wlocie do filtra, 
ponieważ powoduje to nierównomierny przepływ powietrza wewnątrz urządzenia, zwiększone 
opory  i mniejszą sprawność filtracji. 
 

 

5.5.6. PODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ (NP. NAGRZEWNICE, CHŁODNICE, 
NAWILŻACZE) 

 
 

 

UWAGA: Nagrzewnice, chłodnice, nawilżacze powietrza mogą być montowane tylko na 
wyjściu za urządzeniem Clean R.  

 

 

Zdyt duże obciążenie na króccu elektrofiltra spowodować może odkształcenie 
i nieprawidłową pracę urządzenia. 
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5.6. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

5.6.1. PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 
 

Filtr CLEAN R należy podłączyć do sieci poprzez jednofazowe gniazdo z uziemieniem ochronnym. 
Wtyczka przewodu zasilającego urządzenia musi być łatwo dostępna w celu odłączenia go na czas 
obsługi oraz serwisu. W przypadku występowania instalacji wodnej, gniazdo zasilające powinno 
być zamontowane w odpowiedniej strefie, zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

 

 UWAGA:  Do bezpiecznego i poprawnego działania niezbędne jest sprawne 
uziemienie. Należy koniecznie sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego gniazda 
zasilającego. 

 

UWAGA: Wysokie napięcie! Niebezpieczeństwo porażenia! Zabrania się załączania 
urządzenia przy  otwartych  drzwiczkach inspekcyjnych! 

 

5.6.4.  POŁĄCZENIA DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ 

 
Automatyka elektrofiltra pracuje niezależne od automatyki centrali wentylacyjnej.  Wszystkie 
nastawy,  komunikaty i parametry pracy są realizowane z manipulatora umieszczonego na 
obudowie. Wykorzystując gniazdo komunikacyjne RJ można dodatkowo filtrem sterować poprzez: 

 centralę  wentylacyjną, o ile została zamówiona z  manipulatorem RC7, 

 indywidualny manipulator ścienny RC7 podłączony bezpośrednio do Clean R. 
 
UWAGA! Urządzenie Clean R musi być skonfigurowane przez producenta osobno dla każdego z 
dwóch powyższych rozwiązań. Nie wolno podłączać urządzenia Clean R do centrali wentylacyjnej 
jeśli jest ono skonfigurowane pod bezpośrednie sterowanie przez manipulator RC7. 
 

 

UWAGA: Po montażu instalator ma obowiązek sprawdzić poprawne działanie systemu 
wentylacji oraz samego urządzenia CLEAN R. 
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6. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA 

6.1. ZALECANE WARTOŚCI NASTAW 

 

RODZAJ 
separatora 

TRYB PRACY 
ZALECANA WARTOŚĆ  

dla PM 10 
ZNACZENIE ZALECANEJ WARTOŚCI 

ANTYSMOG * 

FILTRACJA SILNA 1 lub 2 

Powietrze o bardzo dużej czystości, 
zalecane dla alergików lub gdy 
powietrze jest zanieczyszczone 

toksycznymi związkami 

FILTRACJA 
NORMALNA 

4 lub 5 
Powietrze czyste, komfortowe, 

higienicznie wystarczające  
 

6.2. USTAWIENIE PRAWIDŁOWEJ WYDAJNOŚCI WENTYLACJI 

 
W warunkach gdy na zewnątrz zapylenie PM10 jest poniżej 100 µg/m3, elektrofiltr antysmogowy 
CLEAN R powinien osiągnąć optymalną skuteczność filtracji dla ilości wentylacji co najmniej 70% 
maksymalnej. Dla okresów dużego zapylenia (PM10 znacznie powyżej 100 µg/m3) zaleca się 
okresowo zmniejszyć intensywność wentylacji  do 40…45%. Mniejszy strumień powietrza 
zapewnia większy stopień filtracji oraz wydłuża czas użytkowania wkładu  separatora filtra. 
Urządzenie nie powinno być załączone przy wyłączonej wentylacji przez czas dłuższy niż 5 minut. 
 
 
 
OCHRONA ANTYSMOGOWA (PRZY WSPÓŁPRACY Z CENTRALĄ MISTRAL) 
 
W sezonie grzewczym w wyniku infiltracji, zawsze następuje przedostawanie się 
zanieczyszczonego powietrza do wnętrza budynku. W sytuacji wystąpienia dużego smogu na 
zewnątrz, powoduje to znaczne pogorszenie jakości powietrza w pomieszczeniach. I to nawet gdy 
nawiewane  powietrze jest absolutnie czyste. Dlatego w takiej sytuacji zalecane jest okresowe 
rozbilansowanie wentylacji. Realizuje się to poprzez znaczne zmniejszenie strumienia 
wywiewnego dla całego domu. W centralach MISTRAL z manipulatorem RC7 dostępna jest 
dedykowana funkcja, tzw. TARCZA ANTYSMOGOWA. Uruchomienie tej funkcji odbywa się ręcznie i 
jest sygnalizowane na manipulatorze. Gdy centrala nie posiada tej funkcji, można jeden z biegów 
wydajności wentylacji zaprogramować dla rozbilansowanych strumieni, np. w proporcjach 
nawiew/ wywiew: 1/0,5…0,7.  Należy pamiętać, że negatywnym skutkiem zwiększonego nawiewu 
względem wywiewu jest spadek temperatury powietrza nawiewanego. Dlatego jeśli wystąpi taka 
potrzeba, a funkcja TARCZY ANTYSMOGOWEJ jest dostępna, najlepiej jest z niej skorzystać. 
 
 

6.3. JONIZACJA POWIETRZA 

 
Jonizowanie powietrza realizowane może być tylko dla odpowiednio oczyszczonego w urządzeniu 
powietrza, tzn. gdy mierzona przez miernik cząstek stałych zawartość zanieczyszczeń w 
nawiewanym powietrzu jest mniejsza niż 5 µg/m3 (wartość ustawiona fabrycznie). Zapewnia to 
utrzymanie kanałów i nawiewników w czystości. Jeśli zatem użytkownik nastawi większą 
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dopuszczalną wartość PM, to funkcja jonizacji może być automatycznie zablokowana. Jonizacja 
powietrza jest odpowiednio intensywna  aby zapewnić dostarczanie aerojonów ujemnych do 
pomieszczeń oddalonych do 15 m od filtra. Jony ujemne są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Powietrze jest odczuwane wtedy jako „rześkie”. W sytuacjach, gdy 
jonizacja wydaje się zbyt intensywna (sporadyczne przypadki) można wybrać intensywność 
jonizacji, poprzez załączanie funkcji w sposób cykliczny. Intensywność tę można ustawić osobno 
dla pory dziennej i nocnej. Należy przy tym pamiętać o poprawnym ustawieniu zegara czasu w 
urządzeniu.  
Zjonizowane powietrze powoduje dodatkowo  usuwanie z powietrza  cząstek wydzielanych np. z 
wykładzin.  
 
 
 

TRYB PRACY JONIZATORA 

DZIEŃ 

ON Praca ciągła, jonizacja załączona na stałe 

15 min / 30 min Praca cykliczna: jonizacja włączona przez 15 minut / jonizacja wyłączona przez 30 minut 

30 min / 30 min Praca cykliczna: jonizacja włączona przez 30 minut / jonizacja wyłączona przez 30 minut 

OFF Brak jonizacji 

NOC 

ON Praca ciągła, jonizacja załączona na stałe 

15 min / 30 min Praca cykliczna: jonizacja włączona przez 15 minut / jonizacja wyłączona przez 30 minut 

30 min / 30 min Praca cykliczna: jonizacja włączona przez 30 minut / jonizacja wyłączona przez 30 minut 

OFF Brak jonizacji 

 
 

6.4. POMIAR ZAPYLENIA POWIETRZA 

 
Na wyświetlaczu filtra można sprawdzić jakość powietrza na wyjściu z urządzenia. 
Od momentu inicjacji miernika (przycisk B) pomiar jest wyświetlany z opóźnieniem około 
20…30 sekund. Dokładne postępowanie opisano w instrukcji obsługi klawiatury i 
wyświetlacza, a także w instrukcji obsługi manipulatora.  
 
 

6.5. LICZNIK ZUŻYCIA SEPARATORA 

 
Urządzenie CLEAN R podpowiada użytkownikowi, w którym momencie należy wymienić już 
wkład separatora na nowy. W zależności od ustawionego trybu pracy (filtracja normalna / 
filtracja silna) oraz zanieczyszczenia powietrza, elektrofiltr pracuje z określoną mocą. Na tej 
podstawie algorytm wylicza procentowe zużycie separatora, co użytkownik może w każdej 
chwili podejrzeć w  widoku licznika zużycia separatora. W momencie kiedy zużycie dojdzie 
do 100%, pojawia się komunikat o konieczności wymiany wkładu separatora. 
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7. KONSERWACJA 

7.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Podczas pracy urządzenia następuje gromadzenie się zanieczyszczeń w następujących elementach: 

 na siatce wstępnej, 

 emiterze jonów, 

 separatorze. 
 

Zadaniem siatki ekranującej jest ochrona urządzenia w sytuacji braku filtra wstępnego w centrali 
wentylacyjnej oraz ekranowanie od pól elektromagnetycznych emitowanych przez wysokie 
napięcie. 
Ewentualne zabrudzenia z siatki usuwa się miękką szczoteczką, po odłączeniu przewodu 
zasilającego i otwarciu pokrywy.  W normalnych warunkach gdy centrala wentylacyjna posiada filtr 
minimum klasy G4, zabieg ten wykonuje się raz na kilka lat. 
 
Emiter składa się z dwóch rozłącznych elementów:  ekranu (masy) w postaci ramki z aluminiowej 
płyty ze szczelinami oraz ramki elektrodowej. Ramka elektrodowa posiada elektrody ulotowe w 
postaci  rzędu cienkich drutów. Wszystkie druty ulotowe powinny być proste (lekko naprężone). 
Ponieważ elektrody ulegają zużyciu, jak również zabrudzenia osiadające na ramce mogą zakłócać 
pracę urządzenia, dlatego cała ramka elektrodowa jest elementem wymiennym. Ramkę ekranu 
można natomiast okresowo myć. 
 
Zasadniczym elementem zbierającym zanieczyszczenia jest separator. Jest to nierozbieralny 
element wykonany z wielu różnych warstw, między innymi włóknin z węglem aktywnym. W jego 
wnętrzu pod wpływem elektrycznego pola siłowego gromadzone są wszelkie pyły oraz następuje 
redukcja szkodliwych gazów oraz nieprzyjemnych zapachów.  Z czasem  separator ulega 
napełnieniu, węgiel traci swoje właściwości redukcyjne, spada skuteczność filtracji. Filtr należy 
cyklicznie wymieniać. Żywotność filtra uzależniona jest od zapylenia  oraz zawartości sadzy w 
powietrzu i dlatego czas eksploatacji może wynosić 3…12 miesięcy.  
 
Sterownik na bieżąco sprawdza stan zarówno emitera, jak i filtra separatora. W sytuacji zużycia się 
tych elementów pojawia się odpowiedni komunikat; „WYMIENIĆ SEP.” lub „SPRAWDŹ EM./SEP.”. 
Praca urządzenia przy tych komunikatach jest jeszcze przez pewien czas możliwa.  
 

7.2. OKRESOWE CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE 

 
Elementy wymieniane okresowo to wkład separatora oraz – w razie potrzeby – ramka  
elektrodowa. Ponadto co 2…3 lata należy oczyścić całe wnętrze urządzenia. Emiter jonów 
zbudowany jest z ramki elektrodowej z  naciągniętym szeregiem cienkich drutów. Podczas 
eksploatacji druty emitując jony stają się coraz cieńsze i z czasem mogą zostać zerwane. Ponadto 
osiadające na ramce emitera zabrudzenia powodują powstawanie prądów zabrudzeniowych i 
zwiększone zużycie energii, przez co ramka zużywa się i dlatego  należy ją okresowo wymieniać. 
 

Separator należy każdorazowo wymienić na nowy gdy: 

 na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat „WYMIEŃ FILTR”, 

 nie można osiągnąć zadanego poziomu filtracji, poza sytuacjami gdy na zewnątrz jest duże 
zapylenie ( PM10 jest większe od  200 µg/m3 ), 
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 z nawiewnika pojawią się dodatkowe zapachy świadczące o tym, że wkład z węgla 
aktywnego jest już niesprawny (można to ocenić gdy na zewnątrz powietrze jest wolne od 
zapachów). 

 okres użytkowania jest dłuższy niż około 1 rok. 
 
Procedura wymiany separatora: 

 wyłączyć urządzenie, poprzez naciśnięcie przycisku „A”  i wybranie trybu „WYŁĄCZONY”, 

 wyjąć wtyczkę zasilającą z urządzenia (albo z gniazdka 230V), 

 otworzyć pokrywę inspekcyjną, 

 wysunąć zużyty filtr (separator), 

 założyć nowy filtr (separator), uważając na prawidłowy układ strzałek kierunku powietrza, 

 zamknąć drzwiczki 

 podłączyć przewód zasilający, 

 nacisnąć przycisk „A” i wybrać tryb pracy F.NORM lub F.SILN. 
 
Przewidywany czas użytkowania wkładu separatora to 3…12 miesięcy, w zależności od jakości 
powietrza zewnętrznego.   
 
Ramkę elektrodową emitera jonów należy wymieniać gdy: 

 na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat „WYMIENIĆ EMITER”, 

 nastąpi nadmierne zabrudzenie ramki, naciągnięcie lub przerwanie nawet jednego  
z cienkich drutów emitera. 

 
Zaleca się wymianę ramki elektrodowej każdorazowo podczas wymiany separatora.  

 
Zużycie się emitera można zdiagnozować również, gdy pomimo dokonanej wymiany separatora na 
nowy, nie można osiągnąć niższego poziomu filtracji dla cząstek PM10  niż 2…3 µg/m3  (gdy na 
zewnątrz  PM10 jest mniejsze od 200 µg/m3). 
 
Procedura wymiany ramki elektrodowej emitera: 

 wyłączyć urządzenie, poprzez naciśnięcie przycisku „A”  i wybranie trybu „WYŁĄCZONY”, 

 wyjąć wtyczkę zasilającą z urządzenia (albo z gniazdka 230 V), 

 otworzyć pokrywę inspekcyjną, 

 wyjąć emiter i rozłączyć ramkę emitera od płyty ekranującej, 

 włożyć bardzo ostrożnie nową ramkę emitera razem z płytą ekranującą do urządzenia, 

 założyć pokrywę, lekko docisnąć i dokręcić lekko metalowy wkręt  

 podłączyć przewód zasilający, 

 nacisnąć przycisk „A” i wybrać tryb pracy F.NORM lub F.SILN. 
 
Okresowo należy też umyć płytę-ramkę ekranującą w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu oraz  
dokładnie osuszyć. Po myciu i zamontowaniu kompletu emitera w urządzeniu nie włączać filtracji 
przez okres co najmniej 1 godziny.  
 
UWAGA! Ramka elektrodowa emitera posiada szereg lekko napiętych cienkich drutów, na które 
trzeba bardzo uważać. Koniecznie wszystkie druciki powinny być proste i lekko napięte. Ramkę 
należy wyjmować z kartonowego opakowania bardzo ostrożnie, nie dotykając drutów.  
 

Najkorzystniej jest wymienić ramkę elektrodową emitera i filtr separatora równocześnie.  
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OKRESOWA KALIBRACJA MIERNIKA PM 
 
Z biegiem czasu miernik cząstek stałych PM  może niepoprawnie wyświetlać bardzo małe stężenia 
i wykazywać odchył od wartości zerowej.  Efektem tego może być automatyczna zmiana trybu 
pracy w tryb MANUAL. Dlatego najlepiej jest okresowo, co około 12 miesięcy przeprowadzić 
diagnostykę miernika PM. Czynność taką wykonuje się w laboratorium pomiarowym producenta. 
Po konsultacji z firmowym serwisem producenta moduł zasilający filtra wysyła się w systemie 
„door to door”. Kalibracja urządzenia w okresie  gwarancji jest nieodpłatna. 
 

7.3. KOMUNIKATY I SYTUACJE ALARMOWE 

 

KOMUNIKATY I ALARMY 

KOMUNIKAT WYJAŚNIENIE 

WYMIENIĆ SEP. 
Filtr separatora jest zużyty i należy go wymienić – urządzenie ciągle 
pracuje, ale może nie osiągać  wymaganej skuteczności 

OTWARTA POKRYWA Próba włączenia urządzenia przy otwartej lub niedomkniętej pokrywie 

SPRAWDŹ EM./SEP. Brak lub niepoprawnie włożony wkład separatora lub emiter 

SPRAWDŹ STYKI 
Brak kontaktu separatora lub emitera ze stykami automatyki urządzenia 
– należy sprawdzić stan styków, ew. docisnąć separator lub emiter, aby 
zapewnić kontakt ze stykami 

ZBYT WYS. WILG. 
Urządzenie czasowo wyłączone ze względu na zbyt wysoką wilgotność 
powietrza. Po zmniejszeniu wilgotności urządzenie włączy się ponownie. 

AWARIA SPRZETU Uszkodzenie elektryczne – należy skontaktować się z serwisem Pro-Vent 

 
SYTUACJE WYMAGAJĄCE REAKCJI UŻYTKOWNIKA 
 
WYCZUWALNY ZAPACH OZONU 
 
Niewielkie, nieszkodliwe stężenie ozonu może pojawić się gdy urządzenie pracuje z maksymalną 
mocą i w sytuacji bardzo dużego zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego oraz dużej wydajności 
wentylacji. W pierwszej kolejności zaleca się zmniejszyć strumień powietrza wentylacyjnego do 
40% lub mniej. Dłużej utrzymujący się zapach może świadczyć o zużyciu wkładu separatora lub 
niewłaściwego działania filtra. Jeśli po wymianie separatora na nowy, zapach ozonu jest nadal  
wyczuwalny, należy zgłosić to serwisowi firmy PRO-VENT. 
 
FILTR NIE OSIĄGA ZADANEJ SKUTECZNOŚCI 
 
Skuteczność filtra zależy też od wydajności powietrza. Dla znacznie zapylonego powietrza 
zewnętrznego zaleca się zmniejszyć okresowo strumień powietrza do wartości nawet 30…35% , po 
czym odczytać wartości zapylenia po około  3…4 minutach. Gdy zapylenie zewnętrzne zmaleje 
można powrócić do wydajności komfortowej. 
 
PRZY ZAŁĄCZONEJ JONIZACJI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ZE SNEM 
 
Zdrowe, zjonizowane powietrze powoduje lepszą wymianę gazową w płucach i szybszą 
regenerację. W niektórych przypadkach u osób  bardzo wrażliwych może też powodować 
pobudzenie, czego skutkiem mogą być kłopoty ze snem. W takich przypadkach zaleca się ustawić 
jonizację w porze nocnej na mniejszą intensywność lub okresowe wyłączenie (wybór 
odpowiedniego trybu jonizacji) . 
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WYCZUWALNY JEST ZAPACH Z WENTYLACJI NAWET GDY POWIETRZE ZEWNĘTRZNE JEST BEZ 
ZAPACHU 
 
Świadczy to o „zużyciu się” wkładu węglowego filtra separatora (pomimo braku komunikatu 
„WYMIEŃ FILTR”). Należy wymienić separator na nowy. 
 
7.4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII 
 

 

UWAGA: Warunkiem pierwszej naprawy gwarancyjnej jest przesłanie skanu / zdjęcia pierwszej 
strony podpisanej karty gwarancyjnej. 

 
Filtr CLEAN R  jest skomplikowanym i zaawansowanym technicznie urządzeniem. Jak każdy sprzęt  
elektryczny może jednak ulec uszkodzeniu. Z uwagi na zastosowaną technologię wysokich napięć 
oraz precyzyjny laserowy układ pomiarowo sterujący, diagnostyka i naprawa  możliwa jest 
wyłącznie w  wyspecjalizowanym laboratorium firmy PRO-VENT. W celu zapewnienia sprawnej 
obsługi zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po tym okresie przewidziano specjalną obsługę 
serwisową „Door to Door” . 
 
ZASADY OBSŁUGI  „DOOR TO DOOR” 
 

 w przypadku awarii lub potrzeby zdiagnozowania urządzenia należy postępować zgodnie z 
poniższą instrukcją: 
 
1. Skontaktować się z działem serwisu firmy PRO-VENT w celu oceny konieczności 

kalibracji lub naprawy urządzenia. 
2. W przypadku konieczności wysyłki urządzenia do serwisu, należy: 

2.1. Wypełnić formularz kontaktowy załączony do urządzenia.   
2.2. Wymontować zespół zasilający filtra poprzez: 

o wyłączenie wentylacji (STOP na centrali wentylacyjnej), 
o wyjęcie wtyczki zasilającej, otwarcie pokrywy 
o zdemontować moduł  zasilający zgodnie z osobno opisaną instrukcją „door to 

door” 
o zamknąć drzwiczki urządzenia  
o załączyć wentylację. 

2.3. Zapakować moduł zasilający (zgodnie instrukcją pakowania) oraz formularz do 
kartonu załączonego przy zakupie CleanR. 

2.4. Jeśli urządzenie jest w okresie gwarancji, należy skontaktować się z firmą PRO-VENT 
i poinformować o gotowości towaru do wysyłki. Na wskazany adres zostanie 
wysłany kurier celem odbioru przesyłki. 

2.5. Jeśli gwarancja na urządzenie przestała już obowiązywać, należy odesłać 
odpowiednio zapakowany towar firmą kurierską na adres podany na formularzu 
kontaktowym i powiadomić serwis PRO-VENT o wysyłce (podać numer listu 
przewozowego). 

2.6. Urządzenie zostanie naprawione i odesłane zgodnie z warunkami gwarancji. 
2.7. Po otrzymaniu przesyłki z naprawionym urządzeniem, należy zamontować zespół 

filtra w odwrotnej kolejności niż przy demontażu, zgodnie z instrukcją. Należy 
pamiętać aby sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. 
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8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w zakresie bezpieczeństwa ograniczają do minimum zarówno 
nienormalne zachowania się urządzenia, jak i zagrożenia dla instalatora oraz użytkownika 
końcowego. 
 
Do najważniejszych elementów zastosowanych w urządzeniu, służących do podniesienia  
i zapewnienia bezpieczeństwa jego obsługi, należą: 

 automatyczne odłączenie dopływu prądu w momencie otwarcia pokrywy inspekcyjnej  

 łatwe odłączenie zasilania poprzez odłączenie przewodu zasilającego, 

 stosowanie materiałów trudnozapalnych, 

 optymalizacja kształtu (brak odstających elementów). 
 

8.1. WARUNKI PODSTAWOWE BHP 

 

 przy obsłudze urządzenia obowiązują przepisy ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 w celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia, należy uważnie zapoznać 
się i stosować w całości do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi ze szczególnym 
uwzględnieniem wszystkich znaków zakazu, nakazu i informacyjnych. Zapoznanie się z ich 
oznaczeniem oraz zastosowanie się do nich ma charakter BEZWZGLĘDNIE 
OBOWIĄZKOWY, 

 zakazuje się montażu lub demontażu urządzenia przez personel nie posiadający 
wymaganych kwalifikacji lub nie zaznajomiony z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w 
niniejszej instrukcji. 
 

8.2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY PODCZAS DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH 
I NAPRAWCZYCH 

 

 zakazuje się prowadzenia prac serwisowych, konserwacyjnych bądź prewencyjnych przy 
podłączonym urządzeniu od sieci zasilającej, 

 bezwzględnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek układu elektrycznego 
oraz przeróbek konstrukcyjnych bez uprzedniego uzgodnienia z producentem. 
 

8.3. INFORMACJE O RYZYKU RESZTKOWYM 

 
Zignorowanie ostrzeżeń oraz obejście utrudnień w dostępie do urządzenia przy załączonym 
zasilaniu, stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie powinno być uruchamiane 
po podłączeniu do instalacji wentylacyjnej. 

 

8.4. PODSUMOWANIE 

 
Podczas eksploatacji urządzenia, a także jego złomowania należy dołożyć wszelkich starań w celu 
nie dopuszczenia do: 

 użycia urządzenia w inny sposób, nieopisany w niniejszej instrukcji, 
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 niepoprawnej instalacji, nie przeprowadzonej zgodnie z procedurami podanymi  
w niniejszej instrukcji, 

 zasilania czynnikami o niewłaściwych parametrach, 

 niewystarczającej konserwacji, 

 nieuprawnionych zmian lub interwencji osób bez wymaganych uprawnień i wiedzy, 

 jakichkolwiek działań jakichkolwiek osób w sposób niezgodny z przepisami prawa.  
 
 
 
 
 

9. UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE 

9.1. UWAGI OGÓLNE 

 
Oznaczenie umieszczone na urządzeniu wskazuje, że po upływie okresu 
użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami 
gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz 

odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej 
praktyki.  
 W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 
recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się 
z firmą, w której dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach: 
www.elektrośmieci.pl oraz www.auraeko.pl . 
 

 
UWAGA: Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. 

 

9.2. PROCEDURA DEMONTAŻU 

 
Instrukcja demontażu urządzenia do złomowania została umieszczona w formie elektronicznej na 
załączonej płycie CD, a także może być pobrana ze strony producenta: www.pro-vent.pl  

 
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji 
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elektrośmieci.pl/
http://www.auraeko.pl/
http://www.pro-vent.pl/
mailto:serwis@pro-vent.pl
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE  

DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Producent – nazwa i adres: 
         (manufacturer’s name  

                 and address) 

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik 

Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Krapkowice 

deklaruję, że wyrób (nazwa): 
              (declare product) 

Elektrofiltr antysmogowy Clean R 

typ wyrobu: 
     (type) 

Clean R  400, Clean R  500, Clean R  700, Clean R  900 

Jest zgodny z dyrektywą europejską: 
(is in conformity with the European Directive)  

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE 

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE 

Spełnienie wymagań wymienionych poniżej norm potwierdza zgodność wymienionego wyrobu 

z postanowieniami wyżej wymienionej dyrektywy europejskiej: 
(full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the provision of the above-

mentioned EC Directive) 

1. PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. 

Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne 

2. PN-EN 55014-1:2017-06 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące  przyrządów 

powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. 

Część 1: Emisja 

oraz dodatkowo: 
(additionally) 

3. PN-EN 61293:2000     Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilana elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

 

 

Dąbrówka Górna, 2018-09-03 

/miejsce, data/ 

(place, date) 

 

……………………………………………………………………………………… 
/podpis osoby upoważnionej/    

(signature authorized person) 
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10. INSTRUKCJA WYMIANY SEPARATORA 

 

  
1. Przyciskiem „A” wybierz tryb „WYŁĄCZONY”, 
po czym wyjmij wtyczkę zasilającą z urządzenia. 

2. Przekręć niebieskie gałki i otwórz drzwiczki 
inspekcyjne urządzenia. 

 

 

 

 
3. Wyjmij wyeksploatowany separator. 4. Włóż nowy separator  

(UWAGA! ZGODNIE Z KIERUNKIEM  
PRZEPŁYWU POWIETRZA). 

 

 

 

 
5. Zamknij drzwiczki inspekcyjne, przekręć gałki  

i podłącz przewód zasilający. 
6. Za pomocą przycisku „A”  

wybierz pożądany tryb pracy. 
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11. INSTRUKCJA WYMIANY EMITERA 

 

  
1. Przyciskiem „A” wybierz tryb „WYŁĄCZONY”, 
po czym wyjmij wtyczkę zasilającą z urządzenia. 

2. Przekręć niebieskie gałki i otwórz drzwiczki 
inspekcyjne urządzenia. 

 

 

 

 
3. Wyjmij wyeksploatowany emiter. 4. Oddziel ramkę wysokich napięć  

(z cienkim drucikiem), poprzez podważenie 
„bolców” od spodu. 

  
5. Wyjmij ramkę wysokich napięć  

z ramki bazowej. W razie potrzeby, płytę 
ekranującą ramki bazowej umyj w ciepłej 

wodzie z dodatkiem detergentu  
– pamiętaj aby dokładnie wysuszyć. 

6. Bardzo ostrożnie włóż nową ramkę wysokich 
napięć (z cienkimi drucikami)  

i dociśnij „bolce”. Druciki powinny być cały czas 
napięte – uważaj aby ich nie uszkodzić. 
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7. Włóż całość emitera do urządzenia (UWAGA! 

ZGODNIE Z KIERUNKIEM  
PRZEPŁYWU POWIETRZA). 

8. Zamknij drzwiczki inspekcyjne, przekręć gałki 
i podłącz przewód zasilający. 

 

 

 

 

12. W RAZIE AWARII – INSTRUKCJA WYSYŁKI ZESPOŁU FILTRA DO SERWISU 

W razie awarii należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z serwisem firmy PRO-VENT  
w celu oceny konieczności wysyłki urządzenia do diagnozy. Jeśli serwis potwierdzi konieczność 
wysyłki, należy wykonać poniższe czynności. 
 

 

WYŁĄCZ WENTYLACJĘ 

1. Wypełnij formularz kontaktowy  
wydrukowany z www.pro-vent.pl/dokumentacja  

2. Wyłącz wentylację. 

 

http://www.pro-vent.pl/dokumentacja
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3. Przyciskiem „A” wybierz tryb „WYŁĄCZONY”, 
po czym wyjmij wtyczkę zasilającą z urządzenia, 

a także wyjmij przewód manipulatora. 

4. Przekręć niebieskie gałki i otwórz drzwiczki 
inspekcyjne urządzenia. 

 

 

 

 
5. Wyjmij przewód jonizatora z plastikowych 

zaczepów. 
6. Zdemontuj moduł zasilania (odkręć 8 

czarnych śrub). Ostrożnie zdejmij moduł,  
nie urywając taśmy transmisji. 

  
7. Odłącz taśmę wyświetlacza  

od panelu sterującego. 
8. Przełóż miernik PM do pozycji bocznej 

(powinien trzymać się magnetycznie). 
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ZAPAKUJ MODUŁ STERUJĄCY  
DO WYSYŁKI 

 
PAMIĘTAJ, ABY DOBRZE GO ZABEZPIECZYĆ! 

 

 
9. Zawiń moduł sterujący w folię ochronną 
(bąbelkową) i zapakuj do dedykowanego 
kartonu. Wyślij wskazaną firmą kurierską. 

10. Otwory gniazda zasilającego i gniazda 
manipulatora zaklej od środka taśmą. 

 

 

WŁĄCZ WENTYLACJĘ 
 

11. Zamknij drzwiczki inspekcyjne i przekręć 
niebieskie gałki.  

 

12. Włącz wentylację. 

Po otrzymaniu przesyłki z naprawionym urządzeniem, należy zamontować zespół filtra w 
odwrotnej kolejności niż przy demontażu. Należy pamiętać, aby sprawdzić zawartość przesyłki 
przy kurierze. 
 

Po zamocowaniu panelu sterującego, pamiętaj, aby przełożyć miernik PM do pozycji frontowej, a 
także umieścić rurkę jonizatora na środku osi króćca. 

  
 


