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Installations- og servicevejledning til 
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ADVARSELS- OG SIKKERHEDSMEDDELELSER

  Generel information

Enheden må ikke anvendes af børn eller personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion 
i brugen. 

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. 

1. Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om instruktioner og sikkerhed vedrørende AirMaid® 
ozongenerator (herefter kaldet generatoren). Læs denne vejledning omhyggeligt inden installation, 
ibrugtagning eller service- og vedligeholdelsesarbejde på generatoren.

2. Generatoren er udelukkende beregnet til ozonbehandling af luft i henhold til anvisningerne i denne 
vejledning.

3. Generatoren burger højspænding til at skabe en elektrisk afladning, som genererer ozon (O3). Ozon 
reducerer lugt, mug og bakterier betydeligt. Interzon AB fraskriver sig ethvert ansvar, hvis produktet 
ikke anvendes i henhold til producentens anvisninger i denne vejledning.

4. Rengør aldrig generatoren med kemiske rengøringsmidler. Sprøjt ikke vand eller anden væske på eller 
ind i generatoren. Rengøring af ozoncellen (CGC) skal foretages i henhold til anvisningerne i denne 
vejledning.

 Fejlfinding og serviceoplysninger

1. Brugeren kan fejlfinde generatoren ved at følge de trin og procedurer, der er beskrevet i afsnittet om 
systemtest i denne vejledning. Hvis brugeren skal have udført service på generatoren, skal brugeren 
kontakte den nærmeste autoriserede servicepartner eller Interzons tekniske support.

2. Alle reparationer på generatoren skal udføres af en servicepartner autoriseret af Interzon AB.

Brug en stige eller en stabil arbejdsplatform, når du installerer eller udfører service på generatoren, 
hvis installationen eller servicearbejdet skal udføres i højden. 

Strømforsyningen til generatoren skal afbrydes inden service- eller vedligeholdelsesarbejde. Sørg for, 
at alle dele er blevet installeret, før du tænder for generatoren igen. 

Denne brugervejledning beskriver en typisk AirMaid® 2000V/5000V/10000V/20000V/30000V 
ozongeneratorinstallation. Installationen kan variere afhængigt af lokale regler og bestemmelser 
vedrørende byggematerialer, ventilationssystemer eller bygningens/lokalets indretning. Afvigelser er 
mulige, men rådfør dig altid med producenten inden en sådan installation.

Generatoren fremstiller ozon. Hvis generatoren anvendes af personer, som ikke har læst denne 
vejledning, er der risiko for skader i form af irritation af øjne eller luftveje. Følg altid de lokale 
bestemmelser og anbefalinger fra de myndighedsorganer, som fører tilsyn med bestemmelserne eller 
arbejdsmiljøet. 
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1. Kontrol af produktet

2. Systemoversigt

3. Installationsvejledning

4.  Elektrisk tilslutning og indstillinger

5. Opstart af AirMaid®

6. Systemtest

7. Service og vedligeholdelse

8. Tekniske specifikationer

9. Produktregistrering af Airmaid®

Kontrollér, at forsendelsen indeholder nedenstående komponenter, og at der ikke er synlige skader. En hver uoverens-
stemmelse skal altid meddeles til distributøren eller fabrikanten. Gennemlæs hele vejledningen inden installationen 
påbegyndes. 

1 x AirMaid® ozongenerator        1 x AirMaid® alarmpanel

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 KONTROL AF PRODUKTET

Denne vejledning beskriver en typisk installation i en emhættekanal i et kommercielt køkken. Produktet kan 
også anvendes i andre sammenhænge, så længe at kravene i vejledningen opfyldes. 

Enheden må ikke anvendes af børn eller personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen. 
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. 

BEGRÆNSET GARANTI FOR INTERZONS UDSTYR

Denne garanti er underlagt følgende betingelser. 

Et nyt produkt er omfattet af en garanti for fejl og/eller fejl ved udførelsen i en periode på 3 år. Hvis produktre-
gistreringsblanketten sendes til Interzon indenfor ti (10) dage efter installationen, vil garantien være gældende 
fra denne dato. 

En reservedel er omfattet af en garanti mod fejl og/eller udførelsen i en periode på halvfems (90) dage fra datoen 
for den oprindelige installation. 

Garantien for nyt udstyr dækker reparation og udskiftning af defekte dele, og inkluderer arbejdsløn i henhold til 
de af Interzon anbefalede antal timer og en maksimal kilometertakst for 300 km frem og tilbage. 

Garantien for reservedele dækker kun reparationen eller udskiftningen af den defekte del, og inkluderer ikke 
nogen arbejdsløn til udtagning og installation af nogen dele, transport- og andre påløbende omkostninger til 
reparation eller udskiftning af delen. 

Et hvert krav skal fremsendes til Interzon, eller til den distributør hvor produktet blev købt. Der vil ikke blive ydet 
kompensation for reparationer udført af andre uden Interzons skriftlige godkendelse. Hvis der opstår skader 
under transport, underret afsenderen umiddelbart efter så der kan fremsendes et krav. 

Den ovenfor nævnte begrænsede garanti er ikke gældende for skader som følge af et uheld, ved ændringer, 
misbrug, eller hvis serienummeret er fjernet eller ødelagt. 



MB5

1 Central ventilation (luftindtag) 

2 Spjæld 

3 Luftindtagsrør Ø125 mm 

4 AirMaid® ozongenerator

5 Udblæsningsrør Ø 80-125 mm

6 Vandret udblæsningskanal 

7 Lodret udblæsningskanal 

8 Emhætte

9 90° rør Ø 80-125 mm

10 Filterboks (EU3-klasse eller højere) 

2 SYSTEM OVERVIEW

Du skal omhyggeligt læse installationseksemplerne herunder. Vælg den installationstype der egner sig bedst for dig 
og opfyld alle nationale standarder og regulativer. Hvis ikke der kan anvendes en central luftforsyning, kræves der 
en filterboks af EU3-klasse eller højere. Luften kan forsynes fra området ovenfor et nedsænket loft eller ude fra. For at 
reducere hyppigheden af filterskift bør luftforsyningen hentes fra et sted, der indeholder færrest mulige urenheder. 

Temperaturen for luftforsyningen bør ikke overstige 40°C. AirMaid® reducerer lugte meget effektivt under forudsætning 
af, at reaktionstiden mellem ozonen og udblæsningsluften i emhættekanalen er mindst 2 sekunder. Denne reaktionstid 
er vigtig, og skal tages i betragtning i planlægningsfasen. 

EKSEMPEL TO 

EKSEMPEL TRE 

EKSEMPEL ET 
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3 INSTALLATION GUIDELINES

Der skal være et mellemrum på cirka 20 cm på alle sider af ozongeneratoren til demontering, hvor det er relevant. 
Ligeledes skal servicelugens åbning i bunden af ozongeneratoren være tilgængelig, så den nemt kan fjernes ved det 
årlige service- og vedligeholdelseseftersyn. 

1. Bor et rundt hul i udblæsningskanalen   6     7   eller i emhætten   8  . Hullets diameter afhænger af diameteren, på det 
rør du vælger. Diameteren skal være mellem Ø 80–125 mm. Luftindtags- og afgangsrør til ozongeneratoren skal have 
en diameter på Ø125 mm.

2. Installer ozongeneratoren.  4

Ozongeneratoren skal installeres vandret med opspændingsbeslagene opad og servicelugen nedad. Brug M8 
gevindstænger og fastgør disse med møtrikker på hver side af det respektive beslag.

 
Bemærk, at luftstrømmens retning               skal være i overensstemmelse med pilene på generatoren og på billederne.

Kontrollér, at du har valgt den korrekte ozongenerator. 

AirMaid      Ozonkapacitet Maks. behandlet udblæsning 
Brug parallelle enheder for større 

luftstrøm 

Luftstrøm gennem ozongeneratoren 
Specifikation                Mål 

Trykfald 
(ΔP @ mål for grad af 

luftstrøm)

2000V 2000 mg/h 1000 m3/h (300 l/s) 10–25 l/s          15 l/s 78Pa

5000V 5000 mg/h 2500 m3/h (700 l/s) 10–25 l/s          15 l/s 78Pa

10000V 10000 mg/h 5000 m3/h (1400 l/s) 20–40 l/s          30 l/s 130Pa

20000V 20000 mg/h 10000 m3/h (2800 l/s) 40–80 l/s          60 l/s 89Pa

30000V 30000 mg/h 15000 m3/h (4200 l/s) 60–120 l/s          90 l/s 110Pa

Der skal være nem adgang til generatoren efter installation. Skru eller bor aldrig igennem generatoren. Brug altid 
beslagene til ophængning. 

Længden på ozonudgangsrøret    5    må maksimalt være 5 m. Den mindste diameter på ozonudgangsrøret må være 
Ø 80 mm. Materialet for ozonudgangsrøret skal være rustfrit stål (AISI 316). Sørg for, at røret ikke blokerer for nogen 
af inspektionslugerne. 

AirMaid
2000V/5000V

10000V
AirMaid

20000V/30000V

Al elektronik i ozongeneratoren kan nås fra toppen af ozongeneratoren og fra servicelugeindgangen, så vi anbefaler 
ekstra plads omkring den, så der kan ydes onsite-reparation, uden der først er behov for at adskille generatoren. 
Ozongeneratoren skal placeres på en måde, så den er nemt tilgængelig ved brug af en stige eller serviceplatform. 

ledig plads

20 cm20 cm

ledig plads

20 cm 20 cm
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3. Fasten the outlet air tube   5   between the ozone generator and the exhaust duct   6     7   (or the hood). Make sure 
that all connections are properly fixed and sealed.

OPDELING AF 20000V/30000V UDGANGSRØR MELLEM KANALER (VALGFRIT) 
Da AirMaid® 20000V-generatoren har to udgangsrør, er det muligt at dele den genererede ozon mellem to nærliggende 
sektioner af udblæsningskanalsystemer. Da hver kanalsektion kan have uens tryk, er det teknikerens ansvar at sikre den 
korrekte luftstrøm til hver sektion i kanalen.

MONTERING AF IRISSPJÆLDET 
Irisspjældet skal installeres i den korrekte afstand fra forstyrrende kilder i henhold til den specifikke models specificerede 
monteringsspecifikationer. Dette gælder for alle typer fittings, hvad enten det er T-rør, bukkede eller dimensionerede 
ændringer. 

Bemærk, at luftstrømmens retning skal være i overensstemmelse med pilene på generatoren og på billedet 
herunder.   

INSTALLATION AF FILTERBOKS INSTALLATION AF CENTRALLUFT 

2 x Filterboks

Der kræves filtreret luft. Husk at tilføje inspektion/
udskiftning af filter til vedligeholdelsesplanen. 

Det er som regel nødvendigt med centralluftinstallationer og 
irisspjæld for at kunne opnå den korrekte luftstrøm og statiske tryk. 

Ren luft 
2.000V/5.000V 10–25 l/s (Mål: 15 l/s) 
10.000V 20–40 l/s (Mål: 30 l/s) 

Minimum 1 m

Minimum 1 m

Ren luft 
20000V 20–40 l/s per rør (Mål: 30 l/s) 
30000V 30–60 l/s per rør (Mål: 45 l/s) 

2 x irisspjæld
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SAMLING
Fjern de fire skruer der fastgør AirMaid®-alarmpanelet til dets bund. Fastgør bunden til væggen med egnede 
monteringsmaterialer. I kommercielle køkkener, placer alarmpanelet hvor det er synligt for personalet, men ikke for 
kunderne.

BEMÆRK: Ved levering er generatoren og alarmpanelet kalibreret sammen, og de har matchende serienumre. Sørg 
for, at generatorerne altid er tilsluttet til deres egne alarmpaneler.

ELEKTRISK INSTALLATION
Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, og den skal følge nationale standarder og regulativer. Bloker-
ingsanordningen, som vist på diagrammet herunder, er påbudt. Et typisk eksempel på en blokeringsanordning kan 
være at afbryde strømmen til generatoren, når udblæsningsventilatoren stopper. Der skal ligeledes installeres en 
sikkerhedsafbryder med en brudlængde på mindst 3 mm. Spændingsforsyningen til ozongeneratoren er 230 V AC 
og 50–60 Hz. Hver af generatorerne skal være tilsluttet til deres egen træge 6A-sikring for 2000V/5000V/10000V og 
10A-sikring for 20000V/30000V.

EKSTERN ALARMUDGANG
Hvis du ønsker at tilslutte AirMaid® til en ekstern overvågning el-
ler et alarmsystem, kan dette gøres ved at tilslutte den/det til den 
eksterne alarmterminalblok i AirMaid®-alarmpanelet. 

BEMÆRK: Den maksimale belastning er normeret til 250 V og 4A.

4 ELEKTRISK TILSLUTNING OG INDSTILLINGER 

Tilslutning til en ekstern alarmenhed. 
Udgang for spændingsfrakoblingsrelæ

NO = Normalt åben
COM = Fælles
NC = Normalt lukket

Vigtigt!
Kablet mellem alarmpanelet og generatoren må under ingen omstændigheder bruges til eksterne elektriske 
forbindelser eller styresignalering.

Vigtigt!
Hvis de elektriske kabler fjernes under 
installationen, sørg for at de bliver korrekt 
gentilsluttet til terminalerne “IN” L/N .

Sikkerhedsafbryder for alle poler 

230 VAC
MAX
6A (AM 2000V/5000V/10000V)
10A (AM 20000V/30000V)

Ekstern alarm 
Stikkontakt

Blokeringsanordning 

AirMaid® alarmpanel

Plug & Play

AirMaid® ozongenerator

Udføres af en elektriker Plug & Play
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Når du har justeret og konfigureret det påkrævede luftflow og under-
tryk, kan du slutte strømmen til generatoren. Første gang alarmpanelet 
startes, skal tid og dato konfigureres.

DRIFTSSTATUS 

RUNNING: Den GRØNNE lampe er tændt. Generatoren arbejder i normal tilstand. 

NOT RUNNING: Den RØDE lampe blinker. Der er opstået en fejl. Se fejlsøgningsguiden under afsnit ”6  
 SYSTEMTEST”.

CALL SERVICE:  Den RØDE lampe blinker. En fejl har varet i mere end 72 timer.   
 Kontakt servicevirksomheden for at få afhjulpet fejlen.

NOT CONNECTED: Den RØDE lampe blinker. Generatoren kan ikke detekteres i øjeblikket. Generatorens  
 hovedafbryder er måske slukket, eller strømforsyningskablet fra alarmpanelet er ikke  
 sluttet til generatoren.

PRESSURE FAULT: Den RØDE lampe blinker. Ozongeneratoren har angivet et problem med undertrykket. Se  
 fejlsøgningsguiden under afsnit ”6 SYSTEMTEST” . 
 (fra 25/04/2014)

INSPECT/CLEAN:  Den GRØNNE lampe blinker. Kontakt servicevirksomheden angående et rutineeftersyn  
 og rengøring af generatoren i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

CALIBRATION FAILURE:  Den røde lampe blinker. En rekalibrering har været forsøgt under en trykfejl.   
 Se fejlsøgningsguiden under afsnit ”6 SYSTEMTEST”.

ÅBNING/LUKNING AF INDSTILLINGSMENUEN

For at ÅBNE indstillingsmenuen:

Tryk på    én gang. ”SETUP CODE” (opsætningskode) vil blive vist. Indtast 401 på tastaturet.   

Tryk på og hold     i 5 sekunder. Den første menuindstilling, ”SET TIME” (indstil tid), vises nu.

For at AFSLUTTE indstillingsmenuen:

Tryk på  og  for at gå til ”EXIT MENU” (afslut menu), tryk derefter på      eller vent i 60 sekunder, 
og menuen vil automatisk lukkes.

Tryk på  eller  for at steppe gennem menuindstillingerne eller flyt med markøren.

Tryk på  eller  for at ændre værdien.

Tryk på    for at vælge den aktuelle indstilling.

Tryk på     i 5 sekunder for at gemme den viste værdi.

5 OPSTART AF AIRMAID 

AIRMAID®-ALARMPANELET
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Vist tekst Beskrivelse af menuindstillingen 

*SET TIME: Indstil tiden.

*SET DATE: Indstil datoen.

RESET ACTIVE ALARM: Nulstil en aktiv alarmstatus, og genstart funktionstesten.

VIEW EVENT LOG: Vis en liste over historiske hændelser, inklusive alarmer og rekalibrering.  
De 100 seneste hændelser bliver vist.

SERVICE MODE: Service Mode ON tvinger alarmenheden til at forsyne generatoren med strøm til diagnose. 
Skift til OFF og gem for at afslutte. Af sikkerhedsgrunde afsluttes Service Mode automatisk 
efter en time.

SET ALARM DELAY: Forsinkelsen er som standard sat til 5 minutter for at forebygge en alarm i tilfælde af en 
midlertidig afbrydelse.

SET INSP/CLEAN: Service- og vedligeholdelsesinterval i måneder.

PERFORM RECALIBRATION: Dette menupunkt skal anvendes, efter generatoren er blevet repareret, og 
elektronikkomponenter er blevet udskiftet. Foretag ikke rekalibrering på andre tidspunkter.

EXIT MENU: Forlad menuen Indstillinger.

INDSTILLINGSMULIGHEDER (*værdier der skal indstilles ved installationen) 

FLOWDIAGRAM FOR INDSTILLINGSMENU 

AIRMAID

RUNNING 401

SET TIME:

   og     5 sek.

09:00 09:00  5 sek.   og   

SET DATE: 
2017 MAR 01 2017 Mar 01

   og     5 sek.

RESET
ACTIVE ALARM

VIEW EVENT LOG

 5 sek.


 
NR: 01

SERVICE MODE


  
OFF / ON

* Se yderligere
oplysninger på den
følgende side.

 5 sek.

SET ALARM DELAY
DELAY TIME: 5m Time: 5m   og     5 sek.

SET INSP/CLEAN
MONTHS: 12 Months: 12  5 sek.   og   

PERFORM
RECALIBRATION


  

NO / YES

EXIT MENU

 5 sek.
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EVENT LOG

TASTATURFUNKTIONER

INSPECT/CLEAN

NÆSTE SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE: Tryk på  for at vise dage, hvor mange dage til næste inspektion.

AFVIS PÅMINDELSE:  Tryk på og hold   i 5 sekunder for at afvise påmindelsesbeskeden på  
  displayet.

NULSTIL PÅMINDELSE:  Indtast 222, tryk derefter og hold    i 5 sekunder for at nulstille 
  påmindelsestimeren (udfør dette hvis rengøring er udført før påmindelsen 
  er blevet vist).

ÅRSAG
A = Alarm
C = Calibration
P = Pressure Fault 
N = Not Connected (ozongenerator ikke detekteret)
X = Calibration Failure

ANDRE FUNKTIONER 

RESET ACTIVE ALARM: Indtast 111, tryk derefter og hold   i 5 sekunder.

3.

4. 5.

2.1.

OPLYSNINGER OM ALARMPANELET 

HARDWARE/FIRMWARE:  Tryk på   for at vise alarmpanelets hardwareversion (1.) og dets 
  firmwareversion (2.).

2.
1.

RUN/ALARM TIME FUNKTIONER 

OPLYSNINGER:   Tryk på  for at vise Run time og alarm time siden den første installation.

1:  Antal registrerede hændelser    2:  Årsag    3:  Hændelsesvarighed    4:  Når (år/måned/dag)     5:  Hvornår (tid)
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Mål luftstrømmen gennem ozongeneratoren og notér værdien her  __________

Mål trykket inde i ozongeneratoren og noter værdien her   __________

Værdierne skal overføres til den medfølgende produktregistrering.

Den specificerede luftstrøm skal være 10–25 l/s for 2.000V/5.000V, 20–40 l/s for 10.000V, 40–80 l/s for 20.000V og 60–120 
l/s for 30.000V. Det specificerede tryk skal være lavere end -20 Pa (maks. -10 kPa). Normalt måles luftstrømmen over 
spjældet, mens trykket kan måles på tryktjekpunktet på ozongeneratorens korte side.

FEJLFINDING

  1. Sikr, at den korrekte luftstrøm og det korrekte tryk opretholdes i henhold til specifikationen.

  2. Sikr, at den elektriske kabling er korrekt monteret.

  3. Sikr, at udblæsningsventilatoren kører.

  4. Sikr, at fedtfiltrene er korrekt monteret i køkkenets emhætte.

  5. Sikr, at hovedafbryderen er slået TIL (orange lys skal gløde) på ozongeneratorerne.

  6. Sikr, at blokeringsanordningen fungerer korrekt.

  7. Sikr, at der ikke findes lækager i rørsystemet efter ozongeneratoren.

  8. Sørg for at filtret er rent, hvis ozongeneratoren er installeret med en filterboks.

  9. Nulstil den aktive alarm, se afsnit “5 OPSTART AF AIRMAID”.

10. Hvis systemet fortsat ikke starter, ring efter distributøren eller fabrikanten.

6 SYSTEMTEST

LUFTSTRØM OG TRYK 

1X 15 L/S MÅL 
2000V/5000V

1X30 L/S MÅL 
10000V

2X30 L/S MÅL 
20000V

INDTAG INDTAGINDTAG

Tryktjekpunkt Tryktjekpunkt

2X45 L/S MÅL 
30000V
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Ozoncellerne inden i ozongeneratoren skal kontrolleres og om nødvendigt rengøres mindst en gang årligt ifølge an-
visningerne nedenfor. Hvis der anvendes et separat luftfilter til indsugningsluften, skal du sørge for, at filteret udskiftes 
mindst en gang om året. Ved nye anlæg anbefales det at udføre den første inspektion efter tre måneder.

7 SERVICE AND MAINTENANCE

Slå  ozongeneratorens hovedafbryder OFF og fjern herefter servicelugen i bunden af ozongeneratoren.

Bemærk: AirMaid® 2000V/5000V har ét sæt 
ozonceller; 10000V har to sæt; og 20000V 
har fire sæt og 30000V har seks sæt. 

Sørg for, at ozoncellernes glaselektroder ikke bliver beskadigede eller revner. En ozoncelle i korrekt stand skal være 
ren og fri for mekaniske skader som vist på billedet øverst til højre. 

Forsigtig! glasrørene er skrøbelige!
Brug kun hænderne og aldrig nogen form 
for værktøj til at skrabe ozoncellerne rene.

Fugt en blød rengøringsklud 
med det alkoholbaserede 
rengøringsmiddel. Spray ald-
rig direkte på ozoncellerne! 

Tør til sidst indersiden af chassiset rent.

Bemærk: Husk at tjekke stålnetfiltrene og 
vaks dem om nødvendigt. 

(Reservefiltre kan bestilles hos Interzon). 

Sæt service lugen tilbage på plads og slå hovedafbryderen på generatoren ON. Inden for nogle få minutter skal det 
grønne lys på alarmpanelet lyse, hvilket viser, at generatoren er i drift. 

Rengør først glaselektrodernes overflade 
og herefter omkring bunden af cellen. Brug 
kluden som en tandtråd og rengør mellem 
elektroderne med forsigtige glidende 
bevægelser. 

Hvis der skal udføres arbejde på køkke-
nets udsugningskanaler, skal strømmen til 
ozongeneratoren afbrydes.
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AirMaid® Ozonkapacitet Effekt Spænding  Hoved Mål Vægt

2000V 2000 mg/h 100 W 230V/50-60 Hz 6A træg 300 x 402 x 252 mm 10 kg

5000V 5000 mg/h 100 W 230V/50-60 Hz 6A træg 300 x 402 x 252 mm 10 kg

10000V 10000 mg/h 200 W 230V/50-60 Hz 6A træg 300 x 402 x 252 mm 12 kg

20000V 20000 mg/h 400 W 230V/50-60 Hz 10A træg 572 x 402 x 252 mm 24 kg

30000V 30000 mg/h 500 W 230V/50-60 Hz 10A træg 838 x 402 x 252 mm 25 kg
Materiale: AISI 304 rustfrit stål Driftstemperatur: -25º - +40ºC 

For specifikationer for luftstrøm og tryk, se afsnit 3, “INSTALLATIONSVEJLEDNING”. 

8 TEKNISKE SPECIFIK ATIONER

Ozongeneratoren er forsynet med en tryk- og 
termokontakt. Trykkontakten sikrer, at ozonge-
neratoren kun starter, når det krævede negative 
tryk er etableret. Termokontakten forhindrer, at 
ozongeneratoren overophedes. Hovedafbry-
deren til 2.000V/5.000V/10.000V er forsynet med 
en termosikring på 2 A og hovedafbryderen til 
20.000/30.000 er forsynet med en termosikring på 4 A. 

Facts om ozon 

Ozon er en farveløs luftart med en skarp lugt, der som oftest kan registreres af en hver person, når koncentrationen er på 
0,02ppm (0,4mg/ m3). Lugten af ozon minder om lugten i en svømmehal. 

Den lokale beskyttelseslovgivning skal følges, når der anvendes ozon. Som eksempel har den svenske arbejdsmiljø-
styrelse udsted følgende hygiejnegrænser for ozon i Sverige:

•  0,1ppm (under en arbejdsdag på 8 timer)

• 0,3ppm (inden for 15 minutter)

En akut ozonpåvirkning kan medføre følgende skader: 

• På hud: Irritation og en brændende fornemmelse

• I øjne: Svær irritation, brandskader og reduceret syn

• I lunger: Irritationer i luftvejene og åndedrætsbesvær

Tag altid beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger hvis der detekteres ozon i et indendørsmiljø. 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING     

Dette produkt er designet, konstrueret og markedsført i overensstemmelse 
med sikkerhedskravene i EU’s direktiver: 

• EMC directive 2014/30/EU

• Low voltage directive 2014/35/EU

Dette symbol betyder, at når slutbrugeren ønsker at kassere 
dette produkt, skal dette foregå ved at aflevere det på en 
genbrugsplads. 

20000V
252

252

572

125125

2000V/5000V/10000V

252

252

572

125125

30000V

231
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For at modtage 3 års garanti, regnet fra installationsdatoen, skal du indsende produktregistreringsformularen 
til Interzon inden for ti (10) dage. Den letteste måde at gøre det er online på www.interzon.com. 

INSTALLATIONS-/SERVICEFIRMA 

Firmanavn:

Installeret af:

 

Telefon E-mail:

INSTALLATIONSADRESSE 

Navn:

Adresse:

By:      Postnummer:

Land:

E-mail:

Kontaktperson:

Telefon: E-mail:

PRODUKTIDENTIFIKATION 

Model: AirMaid® 2000 V   5000 V                    10000 V                    20000 V          30000 V

Produktserienummer: 

Dato for installation: mm/dd/yy:

FRA SYSTEM TEST

Generatorluftstrøm          l/s  Generatortryk             Pa

Generatorluftstrøm          l/s 

(AM 20000V/30000V: rør 2)

Interzon AB Tel: +46 8 544 444 30
Propellervägen 4A Fax:  +46 8 544 444 39
SE-183 62 Täby, Stockholm Email:  info@interzon.com
Sverige Internet: www.interzon.com

Denne produktregistrering skal sendes per brev, fax eller være gennemført via internettet inden for 10 dage til: 

9 AIRMAID® PRODUKTREGISTRERING











Distributør: 

Fabrikant:

Interzon AB   Tlf: +46 8 544 444 30

Propellervägen 4A  Fax: +46 8 544 444 39

SE-183 62 Täby, Stockholm Email: info@interzon.com

Sverige    Internet: www.interzon.com

Reproduktion, modifikation eller oversættelse uden en forudgående skriftlig godkendelse er forbudt, 
undtaget hvad der er tilladt i henhold til lov om ophavsret. 

Originale instruktioner

Ophavsretsoplysninger 
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