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Informacja o instrukcji
Niniejsza instrukcja obsługi umożliwia bezpieczne i sku-
teczne stosowanie oczyszczacza powietrza TROX TAP.
Przed uruchomieniem / zastosowaniem urządzenia
niniejszą instrukcję należy uważnie przeczytać i zawsze
przechowywać ją w bezpośrednim sąsiedztwie lub przy
urządzeniu!
Należy przeczytać wszystkie uwagi i instrukcje doty-
czące bezpieczeństwa i dokładnie ich przestrzegać.
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń
może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub
poważne obrażenia. Niniejszą instrukcję i instrukcje
bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w
przyszłości.
Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi służą głównie do
celów informacyjnych i mogą różnić się od rzeczywis-
tego wyglądu oczyszczacza powietrza.

Serwis techniczny TROX
Aby usprawnić procedurę reklamacyjną należy przygo-
tować następujące informacje:
 nazwa produktu
 numer zamówienia TROX-BSH
 data dostawy
 krótki opis usterki

adres e-mail biuro@trox-bsh.pl

telefon +48 22 737 18 58

Ochrona praw autorskich
Poniższy dokument, włącznie z rysunkami, jest chro-
niony prawem autorskim i przeznaczony wyłącznie do
stosowania z produktem, którego dotyczy.
Każde wykorzystanie dokumentacji bez zgody firmy jest
naruszeniem praw autorskich i wiąże się z odpowie-
dzialnością karną.
Dotyczy to w szczególności:
 publikowania zawartości
 kopiowania zawartości
 tłumaczenia zawartości
 mikrofilmowania zawartości
 elektronicznego zapisywania i przetwarzania

Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie dane i wskazówki zawarte w niniejszej
instrukcji uwzględniają obowiązujące normy i przepisy,
wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie firmy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z:
 nieprzestrzegania instrukcji
 nieprawidłowego zastosowania
 obsługi przez osoby nieuprawnione
 samowolnej przebudowy
 ze zmian technicznych
 zastosowania nieaprobowanych części zamiennych
W przypadku wykonań specjalnych, dodatkowych opcji
lub najnowszych wariantów technicznych rzeczywisty
zakres dostawy może różnić się od informacji podanych
w niniejszej instrukcji.
Obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie dostawy,
ogólne warunki handlowe, warunki dostawy producenta
oraz obowiązujące w chwili zawarcia umowy przepisy
ustawowe.
Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian
technicznych.

Roszczenia gwarancyjne
W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi obowiązują
postanowienia odpowiednich warunków dostawy. W
przypadku zamówień składanych w firmie TROX BSH
Technik Polska Sp. z o.o. obowiązują przepisy "Ogól-
nych warunków sprzedaży i gwarancji". Dokument
umieszczono na stronie internetowej www.trox-bsh.pl .

Instrukcje uzupełniające
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w poniższej
instrukcji poprzedzone są symbolami. Hasła ostrzega-
wcze określają stopień zagrożenia.
W celu uniknięcia wypadków obrażeń i uszkodzeń
mienia należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpie-
czeństwa.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Bezpośrednie niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi,
może powodować śmierć lub ciężkie obrażenia.

 OSTRZEŻENIE!
Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi może
powodować śmierć lub ciężkie obrażenia.

 PRZESTROGA!
Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi,
może powodować lekkie lub średnie obrażenia.

 PORADA!
Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi,
może powodować lekkie obrażenia lub straty mate-
rialne.

 ŚRODOWISKO!
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska.

Wskazówki i zalecenia

Wskazówki i zalecenia pomocne w uzyskaniu efek-
tywnego i bezawaryjnego działania.

Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
We wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa stoso-
wane są następujące symbole ostrzegające przed
określonym niebezpieczeństwem:

Znaki ostrzegawcze Rodzaj niebezpieczeń-
stwa

Ostrzeżenie przed obra-
żeniami rąk.

Ostrzeżenie przed niebez-
piecznym napięciem elek-
trycznym.

Ostrzeżenie przed
miejscem niebez-
piecznym.

Znaczniki uzupełniające
Aby uwydatnić wskazania, rezultaty, listy, odniesienia
oraz inne ważne elementy, wprowadzone są poniższe
znaczniki:

Znacznik Wyjaśnienie

1., 2., 3. ...
Instrukcja krok po kroku

ð Skutek działania

Odniesienia do sekcji w tej instrukcji
oraz do innych odpowiednich doku-
mentów

Listy bez zdefiniowanych instrukcji

[Przełącznik] Elementy robocze (np. przyciski,
przełączniki), elementy wskazujące
(np. LEDy)

„Panel” Elementy wyświetlacza (np. przy-
ciski lub menu)

Instrukcje uzupełniające
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1 Bezpieczeństwo

 OSTRZEŻENIE!
– Aby zapewnić stabilność urządzenie należy

ustawić pionowo, na powierzchni o wystarcza-
jącej nośności. Przymocować urządzenie do
ściany za pomocą dostarczonego wspornika
mocującego.

– Upewnić się, że wszystkie przewody elektryczne
na zewnątrz urządzenia są zabezpieczone przed
uszkodzeniem (np. przez zwierzęta).

– Przed każdym użyciem należy sprawdzić urzą-
dzenie i części przyłączeniowe pod kątem ewen-
tualnych uszkodzeń. Nie należy używać uszko-
dzonych urządzeń lub ich części.

– Nigdy nie używać urządzenia, jeśli zauważone
zostanie jakiekolwiek uszkodzenie wtyczki, kabla
sieciowego lub złącza sieciowego. Uszkodzone
kable stanowią zagrożenie poważnymi obraże-
niami!
Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszko-
dzony, w celu uniknięcia zagrożenia, producent,
jego serwis lub specjalistyczna firma musi zain-
stalować nowy.

– Włączyć wtyczkę sieciową do odpowiednio
zabezpieczonego gniazdka sieciowego. Kabel
zasilający należy poprowadzić w taki sposób,
aby nikt nie mógł na niego nadepnąć i nie było
ryzyka potknięcia.

– Przedłużacze przewodu zasilającego dobrać
biorąc pod uwagę dane techniczne. Przedłużacz
rozwinąć całkowicie. Unikać przeciążenia elek-
trycznego.

– Podłączenie zasilania musi być wykonane z uwz-
ględnieniem specyfikacji zawartych w rozdziale
Dane techniczne.

– Nie przykrywać urządzenia podczas pracy i nie
kłaść na nim przedmiotów, takich jak ubrania.

– Upewnić się, że wlot i wylot powietrza są czyste.
– Upewnić się, że w bezpośrednim sąsiedztwie

wlotu i wylotu powietrza nie ma żadnych luźnych
przedmiotów ani brudu.

– Nigdy nie wkładać kończyn ani przedmiotów do
urządzenia.

– Po czyszczeniu na mokro pozostawić urządzenie
do wyschnięcia. Nie stosować mokrego urzą-
dzenia.

– Nie obsługiwać urządzenia mokrymi lub wilgot-
nymi rękami.

– Nie wystawiać urządzenia na bezpośredni stru-
mień wody.

– Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenia należy
chronić przed dziećmi i zwierzętami. Urządzenia
używać tylko pod nadzorem.

– Nie używać urządzenia do zasysania lub cieczy
lub gazów.

– Gdy urządzenie nie jest używane należy wyłą-
czyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sie-
ciowego.

– Przed konserwacją, czyszczeniem lub naprawą
wyjąć wtyczkę z gniazdka. Kabel zasilający
należy zawsze odłączać trzymając za wtyczkę
(nigdy za kabel).

– Podczas instalacji należy przestrzegać minimal-
nych odległości od ścian i przedmiotów oraz
warunków pracy.

– Nie wolno usuwać z urządzenia żadnych znaków
bezpieczeństwa, naklejek ani etykiet. Wszystkie
znaki bezpieczeństwa, naklejki i etykiety należy
utrzymywać w czytelnym stanie.

– Wymienione filtry zutylizować w odpowiedni
sposób, zwłaszcza jeśli w filtrowanym powietrzu
znalazły się szkodliwe substancje (np. azbest lub
mgła lakiernicza).

1.1 Właściwe zastosowanie 
Oczyszczacz powietrza TROX służy do oczyszczania
powietrza atmosferycznego w pomieszczeniach. Urzą-
dzenie zapewnia odpowiednią redukcję pyłu i stężenia
aerozoli w powietrzu wewnętrznym. Dzięki zastoso-
waniu filtra HEPA H13 filtruje 99,95% wszystkich aero-
zoli z powietrza, a tym samym skutecznie zmniejsza
ryzyko infekcji.
Urządzenie służy do oczyszczania powietrza w pomie-
szczeniach o dużym natężeniu ruchu, takich jak:
 poczekalnie i recepcje
 sale konferencyjne
 szkoły
 stoiska targowe
 jadalnie
 sklepy

Bezpieczeństwo
Właściwe zastosowanie  
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Nieprawidłowe zastosowanie

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidło-
wego zastosowania!
Nieprawidłowe zastosowanie urządzenia może pro-
wadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Jakiekolwiek zastosowanie inne niż określone w
niniejszej instrukcji jest zabronione. W przypadku
nieprzestrzegania instrukcji wygasa odpowiedzial-
ność i prawo do roszczeń z tytułu gwarancji.
Nieprawidłowe zastosowanie obejmuje:
– Jakiekolwiek zastosowanie nieopisane w niniej-

szej instrukcji.
– Warunki użytkowania są niezgodne z danymi

technicznymi.
– Modyfikacja, manipulowanie przy urządzeniu.
– Zastosowanie lub instalacja w obszarach zagro-

żonych wybuchem.
– Użytkowanie w pomieszczeniach gdzie powie-

trze wewnętrzne zawiera cząstki przewodzące,
agresywne, korozyjne, palne lub niebezpieczne
dla zdrowia

– Użytkowanie w pomieszczeniach ze stale
wysoką wilgotnością (>90%)

– Praca w warunkach zewnętrznych
– Stosowanie oczyszczacza powietrza do wymu-

szonej wentylacji
– Praca bez filtrów
– Wykorzystanie nieoryginalnych części zamien-

nych lub akcesoriów, których jakość i funkcja nie
są równoważne z oryginalnymi

1.2 Wykwalifikowany personel
Osoba przeszkolona
Osoba przeszkolona została poinstruowana przez właś-
ciciela systemu w zakresie powierzonych jej zadań i
potencjalnych zagrożeń w przypadku niewłaściwego
zachowania.
Osoba przeszkolona może wykonywać następujące
czynności związane z urządzeniem:
 Przeprowadzenie wizualnej kontroli.
 Wymiana filtra.
 Czyszczenie obudowy urządzenia i komory filtrów.

1.3 Wyposażenie ochronne personelu
Wyposażenie ochronne personelu zapewnia ochronę
zdrowia przed ryzykami związanymi z pracą.
Wyposażenie ochronne personelu musi być zakładane
przy różnego rodzaju pracach, wyposażenie ochronne
wymienione jest w niniejszej instrukcji wraz z opisem
każdej z prac.

Opis wyposażenia ochronnego personelu
Jednorazowe rękawiczki

Jednorazowe rękawiczki służą do ochrony rąk przed
zanieczyszczeniem i kontaktem ze skażonym mate-
riałem.

Maska przeciwpyłowa FFP2

Maska przeciwpyłowa chroni użytkownika przed wdy-
chaniem skażonych materiałów, takich jak aerozole i
szkodliwe pyły.

Obuwie ochronne

Obuwie chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi na
skutek upadku ciężkich elementów oraz przed pośliz-
giem na śliskim podłożu.

Bezpieczeństwo
Wyposażenie ochronne personelu  
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1.4 Oznaczenia na urządzeniu
Na oczyszczaczu powietrza znajdują się następujące
symbole i znaki informacyjne. Odnoszą się do miejsca,
na którym są umieszczone.

 OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo spowodowane nieczytelnym
oznakowaniem!
Jeśli nie można zidentyfikować zagrożeń i właści-
wego postępowania, istnieje ryzyko obrażeń.
– Upewnić się, że wszystkie ostrzeżenia, infor-

macje dotyczące bezpieczeństwa i pracy urzą-
dzenia są czytelne.

– Natychmiast wymienić nieczytelne oznakowania
lub etykiety.

Niebezpieczne napięcie elektryczne

Oznaczenie dotyczy niebezpiecznego napięcia elek-
trycznego. Pokrywę ochronną złączy elektrycznych
może otwierać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
Przed otwarciem należy wyjąć wtyczkę zasilania siecio-
wego. Naklejki znajdują się na zewnątrz, z tyłu urzą-
dzenia, przy wyłączniku głównym oraz na wewnętrznej
stronie pokrywy złączy elektrycznych.

Obrażenia spowodowane wirnikiem wentylatora.

Rys. 1

Naklejka wskazuje na niebezpieczeństwo obracającego
się wentylatora. Umieszczona jest na pokrywie wentyla-
tora.

Należy przestrzegać instrukcji

Rys. 2: Należy przestrzegać instrukcji

Naklejka wskazuje, że przed rozpoczęciem jakichkol-
wiek prac przy oczyszczaczu powietrza należy prze-
czytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Umieszczona jest
wewnątrz urządzenia, za drzwiami obudowy, nad fil-
trami.

Bezpieczeństwo
Oznaczenia na urządzeniu  
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1.5 Pozostałe zagrożenia
Prąd elektryczny

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przy porażeniu prądem elek-
trycznym!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się
dotykania elementów będących pod napięciem! Usz-
kodzona izolacja lub uszkodzone części są zagroże-
niem dla życia!
– Do pracy przy układach elektrycznych może

przystąpić wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
– Jeśli stwierdzono uszkodzenie izolacji, należy

natychmiast odłączyć zasilanie i naprawić wad-
liwy element.

– Przed rozpoczęciem konserwacji lub czy-
szczenia wyłączyć wtyczkę z gniazdka siecio-
wego.

– Należy upewnić się, że części zasilane prądem
nie mają kontaktu z cieczami. Wilgoć może spo-
wodować zwarcie.

Części ruchome

 OSTRZEŻENIE!
Ryzyko urazu od części ruchomych!
Części ruchome wentylatora mogą spowodować
poważne obrażenia.
– Przed rozpoczęciem konserwacji lub czy-

szczenia wyłączyć wtyczkę z gniazdka siecio-
wego.

– Nie sięgać do środka pracującego wentylatora.
– Wentylator nie zatrzymuje się od razu! Upewnić

się, że podczas otwierania pokrywy urządzenia
żadne części nie są w ruchu.

– Nie otwierać pokrywy urządzenia, gdy wentylator
jest w ruchu.

Stabilność

 OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń z powodu utraty stabilności!
Przewrócenie się urządzenia może spowodować
poważne obrażenia.
– Urządzenie musi być transportowane (np. na

wózku) przez co najmniej 3 osoby.
– Podczas transportu urządzenia należy zachować

ostrożność.
– Po ustawieniu urządzenia należy zabezpieczyć

je dostarczonym wspornikiem mocującym, aby
zabezpieczyć przed przewróceniem.

Uszkodzone części wentylatora

 OSTRZEŻENIE!
Ryzyko pożaru z powodu uszkodzonych części
wentylatora!
Obcierający wirnik lub przegrzane łożyska mogą być
przyczyną pożaru lub prowadzić do obrażeń lub
śmierci.
– Nie uruchamiać uszkodzonego lub niesprawnego

wentylatora.
– Jeśli urządzenie hałasuje, należy je wyłączyć i

naprawić.

Kwestie higieniczne

 PRZESTROGA!
Ryzyko zdrowotne na skutek warunków higie-
nicznych!
Jeśli nie dotrzymano warunków terminowego prze-
glądu, lub urządzenie pozostaje nieużywane przez
wiele tygodni, w obszarze filtra mogą pojawić się nie-
bezpieczne bakterie i zarazki.
– Należy przestrzegać okresów konserwacji

wymiany filtra.
– Jeżeli urządzenie nie było używane przez

dłuższy czas należy wymienić filtry.

Dzieci i osoby z zaburzeniami percepcji

 OSTRZEŻENIE!
Dzieci i osoby z zaburzeniami percepcji
Obsługa oczyszczacza powietrza przez dzieci i
osoby z zaburzeniami percepcji może prowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
– Oczyszczacz powietrza nie może być obsługi-

wany przez dzieci i osoby o ograniczonych zdol-
nościach fizycznych, sensorycznych lub umysło-
wych a także bez doświadczenia lub wiedzy.

– Dzieci nie mogą bawić się oczyszczaczem
powietrza.

– Materiały opakowaniowe nie mogą służyć dzie-
ciom do zabawy. Istnieje ryzyko uduszenia.

– Dzieci nie mogą wykonywać prac konserwacyj-
nych i związanych z czyszczeniem urządzenia.

Bezpieczeństwo
Pozostałe zagrożenia  
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1.6 Zachowanie w nagłych wypadkach
1. Wyłączyć urządzenie
2. W sytuacji awaryjnej odłączyć urządzenie od zasi-

lania sieciowego. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sie-
ciowego.

ð Nie podłączać uszkodzonego urządzenia do
sieci zasilającej. Zlecić naprawę urządzenia
producentowi lub wykwalifikowanej firmie spe-
cjalistycznej.

Bezpieczeństwo
Zachowanie w nagłych wypadkach  
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2 Informacje o urządzeniu
Opis urządzenia

Rys. 3: TAP-L

1 Wylot powietrza
2 Wspornik mocujący
3 Obudowa
4 Drzwi
5 Płaski uchwyt
6 Zamek drzwi, obsługiwany kluczem imbusowym 10
7 Zaślepka gniazda zamka
8 Wlot powietrza

9 Tłumik akustyczny
10 Sterownik
11 Filtr główny HEPA H13
12 Filtr wstępny
13 Sygnalizacja wymiany filtra (czerwony)
14 Wyłącznik sieciowy z diodą kontrolną (zielona)
15 Kabel zasilający
16 Mikro bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej (za

głównym filtrem)

Informacje o urządzeniu
 

 Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 11



Warianty urządzenia
Oczyszczacz powietrza jest dostarczany w dwóch
wariantach (L i M), które różnią się wielkością (głębo-
kość urządzenia), ciężarem, strumieniem objętości
powietrza, mocą akustyczną i rozmiarem filtra, Ä  8  
„Dane techniczne” na stronie  23 .

Zasada działania

Rys. 4: Przepływ powietrza

Oczyszczacz powietrza TROX zasysa powietrze z
pomieszczenia otworem czerpnym umieszczonym na
dole urządzenia i kieruje je do filtrów. Filtr wstępny
zatrzymuje większe cząsteczki, a następnie filtr HEPA
oddziela najmniejsze cząsteczki zawieszone w powie-
trzu czerpanym z pomieszczenia. Wentylator kieruje
strumień powietrza przez urządzenie i wprowadza prze-
filtrowane powietrze do pomieszczenia przez wylot w
górnej części urządzenia. Tłumiki akustyczne umie-
szczone przed i za wentylatorem redukują do minimum
hałas generowany podczas pracy urządzenia.
Praca oczyszczacza powietrza TROX zapewnia
znaczną redukcję cząstek stałych i aerozoli w pomie-
szczeniach.
Dzięki skutecznej filtracji w połączeniu z dużym strumie-
niem objętości powietrza powietrza, oczyszczacz
znacznie zmniejsza ilość zarazków, wirusów i bakterii (w
zależności od wielkości pomieszczenia), a tym samym
zmniejsza ryzyko infekcji.

Informacje o urządzeniu
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3 Transport, składowanie i
pakowanie

3.1 Zakres dostawy
Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić,
czy w czasie transportu nie nastąpiły uszkodzenia i czy
produkt jest kompletny. W razie potrzeby ostrożnie zdjąć
i ponownie założyć opakowanie.
Zakres dostawy:
 Oczyszczacz powietrza TROX
 Wspornik mocujący
 Filtr wstępny i filtr HEPA H13 (zamontowane w obu-

dowie)
 Instrukcja obsługi

Uszkodzenia podczas transportu
Jeeśli stwierdzono widoczne uszkodzenia, postępować
jak niżej:
 Nie przyjmować dostarczonych części, lub przyjąć je

z zastrzeżeniami.
 Opisać uszkodzenie na dokumentach dostawy.
 Składanie reklamacji.

Złożyć reklamację, jak tylko zostaną wykryte jakie-
kolwiek uszkodzenia. Roszczenia można składać
tylko w wyznaczonych terminach reklamacji.

3.2 Transport na miejsce montażu
Urządzenie ochronne:
 Obuwie ochronne

 OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń z powodu utraty stabilności!
Gdy urządzenie jest ustawione pionowo, wysoko
położony środek ciężkości i niewielka powierzchnia
podstawy stwarzają wysokie ryzyko przewrócenia się
urządzenia, również podczas rozładunku, transportu
i montażu.
Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności:
– Jeśli istnieje możliwość, urządzenie należy prze-

wozić do miejsca montażu na palecie w pozycji
poziomej.

– Gdy urządzenie jest ustawione pionowo, należy
zastosować dodatkowe środki zapobiegające
jego przewróceniu (np. mocowanie pasami z
mechanizmem zapadkowym).

– Do podnoszenia i transportu należy używać
urządzeń zaprojektowanych odpowiednio do
występującego obciążenia.

– Ustawiając urządzenie w pozycji pionowej
zabezpieczyć je przed przesuwaniem i przewra-
caniem, do czasu zakończenia montażu.

 Jeśli to możliwe, nie zdejmować urządzenia z
palety, przed dotarciem na miejsce montażu.

 Do rozpakowania urządzenia z palety użyć łomu i
szczypiec.

 Jeśli urządzenie jest transportowane bez palety, w
celu ochrony przed uszkodzeniem lakieru, opako-
wanie foliowe musi pozostać na urządzeniu do
czasu jego zamontowania na miejscu docelowym.

Rys. 5: Transport wózkiem paletowym lub wózkiem wid-
łowym

Transport, składowanie i pakowanie
Transport na miejsce montażu  
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Rys. 6: Ustawienie:

1. Unieść urządzenie w górę
2. Przesunąć do krawędzi palety
3. Ostrożnie postawić na podłodze

Rys. 7: Transport wózkiem

3.3 Przechowywanie
Uwaga:
 Nie przechowywać na zewnątrz
 Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni

słonecznych.
 Urządzenie należy chronić od wilgoci, kurzu i zanie-

czyszczeń.
 Temperatura przechowywania: –10 °C do 50 °C.
 Wilgotność względna: max 95 %, bez kondensacji
 Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w ory-

ginalnym opakowaniu.
 Przechowując urządzenie w pozycji pionowej,

należy zapewnić jego stabilność.
 Jeśli urządzenie będzie przechowywane dłużej niż 3

miesiące, należy regularnie sprawdzać ogólny stan
wszystkich części i opakowania.

3.4 Opakowanie
Materiały opakowania:
 Drewno
 Karton
 Folia
 Styropian

 ŚRODOWISKO!
Postępowanie z opakowaniem
Opakowanie należy zutylizować zgodnie z przepi-
sami!

Transport, składowanie i pakowanie
Opakowanie  
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4 Montaż
4.1 Wymagana przestrzeń i odległości
Wymiary

Rys. 8: Wymiary urządzeń TAP-L and TAP-M

① Wymiary otwartych drzwi (zawiasy z lewej strony)
② Wsporniki mocujące (odległość od ściany)

Wymagana przestrzeń

Rys. 9: Ustawienie przy ścianie lub w narożniku

Odległość od sufitu (d) co najmniej 100 – 200 mm
Odległość od ściany bocznej (w) 1 – 3 m
T TAP-L: 851; TAP-M: 591 mm
Odległości zależą od wartości strumienia objętości powietrza ustawionego na oczyszczaczu.
Przy wyborze miejsca montażu należy upewnić się, że elementy sterujące z tyłu urządzenia pozostają dostępne
oraz że drzwi można otworzyć na tyle szeroko, aby umożliwić wymianę filtra (kąt otwarcia drzwi 90).

Montaż
Wymagana przestrzeń i odległości  
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4.2 Montaż

 OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń z powodu utraty stabilności!
Wysoko położony środek ciężkości i niewielka
powierzchnia podstawy stwarzają wysokie ryzyko
przewrócenia się urządzenia.
Natychmiast po ustawieniu urządzenia w pozycji pio-
nowej należy przymocować je do ściany za pomocą
dostarczonego wspornika mocującego.

Rys. 10: Montaż wspornika mocującego do ściany

Przymocować wspornik do ściany za pomocą odpo-
wiednich materiałów mocujących (śruby i kołki rozpo-
rowe) (otwory podłużne 7 mm).

Rys. 11

Dosunąć urządzenie do wspornika i przymocować je za
pomocą dostarczonych śrub sześciokątnych (M6x20),
aby zapobiec jego przewróceniu.

4.3 Podłączenie do zasilania
Aby podłączyć urządzenie do zasilania, należy włożyć
wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego.
Wtyczka sieciowa służy jednocześnie jako element roz-
łączający urządzenie od zasilania. Dlatego konieczne
jest, aby gniazdo sieciowe znajdowało się blisko urzą-
dzenia i było łatwo dostępne.

Montaż
Podłączenie do zasilania  
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5 Uruchomienie
5.1 Elementy sterowania i diody stanu

LED

Rys. 12: Status diody LED

1 Wyłącznik sieciowy
2 Sygnalizacja wymiany filtra
3 Sterownik

Wyłącznik sieciowy (zielone)
Wyłącznik sieciowy służy do włączania i wyłączania
urządzenia
Status LED:
Wygaszona - Urządzenie jest wyłączone lub brak

napięcia zasilania.
Światło ciągłe,
zielone

- Urządzenie jest włączone, podłą-
czone jest napięcie zasilania.

Sygnalizacja wymiany filtra (czerwony)
Wygaszona - Urządzenie pracuje prawidłowo.
Światło ciągłe,
czerwone

- Filtr zabrudzony, należy go
wymienić.

Wyświetlacz sterownika

Wyświetlacz Opis
qv [m³/h] Rzeczywista wartość stru-

mienia objętości powietrza

Nastawa 1 [m³/h] Wartość nastawy stru-
mienia objętości powietrza

Zakres qv [m³/h] Maksymalny, możliwy do
nastawienia, strumień
objętości powietrza

Vout [V] Rzeczywista wartość
napięcia na wyjściu

Δ[Pa] Rzeczywista wartość
straty ciśnienia

Godzina nieużywany

UNICON CPGxxx-AVC Wersja oprogramowania

Możliwe jest przewijanie funkcji wyświetlacza przy
pomocy przycisków ▼ / ▲

5.2 Rozpoczęcie
Wymagania wstępne:
 Filtry muszą być zamontowane i we właściwym

stanie.
 Drzwi urządzenia muszą być zamknięte.
 Wlot i wylot powietrza nie mogą być zasłonięte.
1. Włożyć wtyczkę sieciową.
2. Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika siecio-

wego ( Rys. 12 /1).

ð Po włączeniu (jeżeli urządzenie jest zasilane
napięciem sieciowym) zaświeca się zielona
dioda kontrolna na wyłączniku sieciowym.
Po włączeniu urządzenia prędkość wentyla-
tora jest powoli zwiększana (czas rozruchu 2-3
min). Ze względu na bardzo dobre właściwości
izolacyjne, urządzenie jest prawie niesły-
szalne.

5.3 Działanie
Podczas pracy drzwi urządzenia muszą pozostać
zamknięte, w przeciwnym razie powietrze z pomie-
szczenia wpływające przez drzwi nie będzie filtrowane.
Gdy drzwi są otwarte wentylator może pracować pulsa-
cyjnie. Po zamknięciu drzwi wentylator powinien działać
prawidłowo.

5.4 Wyłączanie urządzenia
Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika sie-
ciowego ( Rys. 12 /1).

ð W razie potrzeby, np. podczas prac konserwa-
cyjnych lub dłuższych przerw w pracy należy
wyłączyć wtyczkę sieciową.

Uruchomienie
Wyłączanie urządzenia  
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5.5 Praca z zegarem
Urządzenie można obsługiwać za pomocą wbudowa-
nego zegara, ale należy wziąć pod uwagę pobór mocy
przez urządzenie, Ä Rozdział 8   „Dane techniczne”
na stronie  23 . Ustawienia urządzenia pozostaną
zachowane nawet po odłączeniu napięcia zasilania.
Codziennie należy przeprowadzać sprawdzanie urzą-
dzenia.

5.6 Dostosowanie strumienia objętości
powietrza

Strumień objętości powietrza jest zaprogramowany
fabrycznie dla określonej wielkości pomieszczenia. W
przypadku konieczności zmiany strumienia objętości
powietrza, można dokonać jej na panelu obsługowym,
w menu „Setpoint 1”  jak opisano poniżej.
Dodatkowo na zmieniony strumień objętości powietrza
należy ustawić wartość graniczną wymiany filtra, menu
„Level Max.” .

 Pulsowanie wentylatora

Gdy drzwi urządzenia są otwarte wentylator może
pulsować. Po zamknięciu drzwi wentylator powinien
działać prawidłowo.

Rys. 13: Panel obsługowy TAP

Wyświetlacz

500 m³/h - 1-wsza linia = Wartości rzeczy-
wiste i wartości nastaw

Setpoint 1 - 2-ga linia = Menu

Funkcje przycisków

P - Programowanie przycisków i otwieranie
menu

▼ - Wybór menu, redukcja wartości
▲ - Wybór menu, zwiększenie wartości
▼ + ▲ - Opuszczanie menu

Escape = Wyjście z menu

Ustawienie strumienia objętości powietrza
1. Przycisnąć równocześnie [▼] [▲] do czasu aż

pojawi się „INFO” .

2. Przyciskać [▼] do czasu aż pojawi się
„SETTING” .

3. Przycisnąć [P]

ð Pojawi się Setpoint 1

4. Ponownie przycisnąć [P] w celu aktywacji trybu
nastawy.

ð Wartość nastawy miga

5. W celu ustawienia pożądanej wartości [m³/h],
wybrać [▼] lub [▲] TAP-L: 400...1600 m³/h, TAP-
M: 200...1200 m³/h.

6. Przycisnąć [P] aby zaakceptować nastawę.
Ustawienie wartości granicznej wymiany filtra
7. Przycisnąć równocześnie [▼] [▲].

ð Pojawi się „SETTING”

8. Przyciskać [▼] do czasu aż pojawi się „LIMITS” .
9. Przycisnąć [P]

ð Pojawi się „Level Function”

10. Przyciskać [▼] do czasu aż pojawi się „Level
Max.” .

11. Ponownie przycisnąć [P] w celu aktywacji trybu
nastawy.

ð Wartość nastawy miga

12. Za pomocą przycisków [▼] lub [▲] ustawić war-
tość zgodnie z tabelą. Wartości pośrednie mogą
być interpolowane.

Strumień obję-
tości powietrza
(m³/h)

Poziom max. [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. Przycisnąć [P] aby zaakceptować nastawę.
14. Przycisnąć równocześnie [▼] [▲].

ð Pojawi się „Limits”

15. Przyciskać [▼] do czasu aż pojawi się „Info” .
16. Przycisnąć [P] aby opuścić menu.

ð Zmiana strumienia objętości powietrza i war-
tości granicznej wymiany filtra.

Uruchomienie
Dostosowanie strumienia objętości powietrza  
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6 Rozwiązywanie problemów

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przy porażeniu prądem elektrycznym!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów będących pod napięciem!
– Do pracy przy układach elektrycznych może przystąpić wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
– Należy odłączyć zasilanie przed przeprowadzeniem prac okresowych lub czyszczenia.
– Należy upewnić się, że części zasilane prądem nie mają kontaktu z cieczami. Wilgoć może spowodować

zwarcie.

 OSTRZEŻENIE!
Ryzyko urazu od części ruchomych!
Części ruchome wentylatora mogą spowodować poważne obrażenia.
– Nie sięgać do środka pracującego wentylatora.
– Nie otwierać urządzenia, gdy wentylator jest w ruchu.
– Upewnić się, że w trakcie pracy urządzenia wirnik jest niedostępny.
– Przed otwarciem drzwi należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową, zaczekać aż wirnik wenty-

latora zatrzyma się.

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i przetestowane pod kątem doskonałego działania. Jeżeli mimo to
wystąpią usterki, w celu rozwiązania problemów można skorzystać korzystając z poniższej listy:

Opis błędów Przyczyna Co robić
Urządzenie (wentylator)
nie pracuje

Urządzenie nie jest
włączone.

Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika sieciowego, Ä Roz-
dział 5.2   „Rozpoczęcie” na stronie  17 .

Brak zasilania.  Sprawdzić bezpiecznik
 Sprawdzić mikrobezpiecznik 3.15 A (w skrzynce przyłącze-

niowej (za głównym filtrem))
 Wyłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i sprawdzić

wtyczkę oraz kabel zasilający
 Sprawdzić napięcie zasilania

Za duża wydajność
urządzenia

Strumień objętości
powietrza za duży

Zredukować strumień objętości powietrza Ä Rozdział 5.6  
„Dostosowanie strumienia objętości powietrza” na stronie  18

Za mała wydajność
urządzenia

Strumień objętości
powietrza za mały

Zwiększyć strumień objętości powietrza Ä Rozdział 5.6  
„Dostosowanie strumienia objętości powietrza” na stronie  18

Świeci się czerwona
dioda sygnalizacyjna

Zanieczyszczony filtr  Sprawdzić filtr pod kątem zanieczyszczenia, w razie
potrzeby, wymienić Ä Rozdział 7.1   „Sprawdzenie i
wymiana filtra” na stronie  21

 Sprawdzić działanie bez filtra

Usterka panelu obsłu-
gowego lub wentyla-
tora

Wyłączyć urządzenie i powiadomić serwis

Urządzenie jest głośne
lub wibruje

Drzwi otwarte Zamknąć drzwi

Zanieczyszczenie filtra  Sprawdzić filtr pod kątem zanieczyszczenia, w razie
potrzeby, wymienić Ä Rozdział 7.1   „Sprawdzenie i
wymiana filtra” na stronie  21

 Sprawdzić działanie bez filtra

Uszkodzenie wentyla-
tora lub łożyska

Wyłączyć urządzenie i powiadomić serwis

Rozwiązywanie problemów
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 W przypadku braku możliwości samodzielnego usunięcia usterki:

Skontaktować się z serwisem TROX (strona 3) lub wykwalifikowanym elektrykiem.

Rozwiązywanie problemów
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7 Konserwacja i czyszczenie
Pomiary przeglądowe

Czynność Odstęp czasowy
codziennie zgodnie z

wymaga-
niami

4 tygodnie 6 miesięcy 1 rok 2 lata

Sprawdzenie wlotu i wylotu
powietrza pod kątem ciał obcych
i zanieczyszczeń, w razie
potrzeby oczyszczenie

X      

Czyszczenie obudowy na zew-
nątrz

 X   X  

Sprawdzenie czystości obudowy
wewnątrz, czyszczenie jeśli
wymagane

 X   X  

Sprawdzenie śrub mocujących     X  

Wymiana filtra HEPA  X    X

Wymiana filtra wstępnego  X   X  

Test działania     X  

7.1 Sprawdzenie i wymiana filtra
Personel:
 Osoba przeszkolona
Urządzenie ochronne:
 Jednorazowe rękawiczki
 Maska przeciwpyłowa FFP2
Narzędzie specjalne:
 Klucz imbusowy 10

Aby uniknąć ryzyka zakażenia innych osób zalecamy
przeprowadzanie wymiany filtra poza czasem użytko-
wania.
1. Wyłączyć urządzenie, Ä Rozdział 5.4   „Wyłą-

czanie urządzenia” na stronie  17

2.
 Wyłączyć wtyczkę przewodu zasilają-

cego!
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

3. Otworzyć drzwi, zdejmując zaślepkę i otwierając
zamek drzwi kluczem imbusowym 10 mm.

Sprawdzenie filtra wstępnego
4. Wyjąć filtr wstępny (dolny filtr).

 Sprawdzić filtr pod kątem uszkodzeń, zanie-
czyszczeń, wilgoci i zapachów.

 Sprawdzić komory filtrów pod kątem zabru-
dzeń i w razie potrzeby wyczyścić je wilgotną
szmatką.

ð W razie potrzeby lub zgodnie z określonym
harmonogramem wymienić filtr wstępny.

Wymiana filtra wstępnego
5. Wyjąć zanieczyszczony filtr z oczyszczacza

powietrza, włożyć do plastikowej torby i zutyli-
zować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uty-
lizacji Ä Rozdział 9   „Utylizacja” na stronie  25 .

6. Nie dotykać nowych filtrów podczas montażu i nie
dopuścić do uszkodzeń. Aby uniknąć uszkodzenia
filtra należy trzymać go tylko za ramkę.

Sprawdzenie filtra HEPA
7. Wyjąć filtr HEPA (górny filtr).

 Sprawdzić filtr pod kątem uszkodzeń, zanie-
czyszczeń, wilgoci i zapachów.

 Sprawdzić komory filtrów pod kątem zabru-
dzeń i w razie potrzeby wyczyścić je wilgotną
szmatką.

ð W razie potrzeby lub zgodnie z określonym
harmonogramem wymienić filtr.

Wymiana filtra HEPA
8. Wyjąć zanieczyszczony filtr z oczyszczacza

powietrza, włożyć do plastikowej torby i zutyli-
zować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uty-
lizacji Ä Rozdział 9   „Utylizacja” na stronie  25 .

9. Nie dotykać nowych filtrów podczas montażu i nie
dopuścić do uszkodzeń. Aby uniknąć uszkodzenia
filtra należy trzymać go tylko za ramkę.

10. Zamknąć drzwi i założyć na zamek drzwi
zaślepkę. Włączyć urządzenie, Ä Rozdział 5.2  
„Rozpoczęcie” na stronie  17 .

Konserwacja i czyszczenie
Sprawdzenie i wymiana filtra  
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Utylizacja
Proces filtracji następuje wewnątrz materiału filtrują-
cego, więc wszystkie rodzaje wirusów są wiązane w
bibule z włókna szklanego. Dzięki temu utylizacja jest
nieszkodliwa i można ją przeprowadzić ze zwykłymi
odpadami komunalnymi.

Zamówienie filtrów zamiennych
Aby zapewnić trwałą ochronę przed aerozolami zawie-
rającymi wirusy i bakterie, zalecamy stosowanie orygi-
nalnych filtrów TROX.
Na ramie oryginalnych filtrów TROX umieszczona jest
naklejka z datą ważności.

Aby uniknąć przestojów w pracy oczyszczacza
powietrza, zalecamy zawsze mieć w magazynie filtry
na wymianę.

Zamówienia wkładów filtracyjnych prosimy przesyłać na
adres: biuro@trox-bsh.pl

7.2 Czyszczenie i dezynfekcja
Personel:
 Osoba przeszkolona
Urządzenie ochronne:
 Jednorazowe rękawiczki
 Maska przeciwpyłowa FFP2
Narzędzie specjalne:
 Klucz imbusowy 10

Urządzenie może być czyszczone za pomocą suchej
lub wilgotnej szmatki. Brud lub zanieczyszczenia, które
przywarły mogą być usunięte za pomocą ogólnodostęp-
nych, nieagresywnych środków czyszczących. Nie sto-
sować środków żrących lub ostrych narzędzi (np.
szczotek). Do dezynfekcji można stosować dostępne w
handlu środki dezynfekujące lub procedury dezynfek-
cyjne.
1. Wyłączyć urządzenie, Ä Rozdział 5.4   „Wyłą-

czanie urządzenia” na stronie  17

2.
 Wyłączyć wtyczkę przewodu zasilają-

cego!
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

3. Wyczyścić urządzenie na zewnątrz.
4. Otworzyć drzwi, zdejmując zaślepkę i otwierając

zamek drzwi kluczem imbusowym 10 mm.
5. Wyjąc oba filtry, przechować jeśli będą nadal uży-

wane.

 Czyszczenie filtra

Zanieczyszczenia gromadzą się głęboko w
materiale filtracyjnym, co oznacza, że nie
można go czyścić. Czyścić można tylko ramę.

6. Wyczyścić urządzenie wewnątrz.
7. Włożyć filtry. Przy wkładaniu filtrów należy

pamiętać, aby umieścić filtr wstępny na dole, a filtr
HEPA powyżej.

8. Zamknąć drzwi i założyć na zamek drzwi
zaślepkę. Włączyć urządzenie, Ä Rozdział 5.2  
„Rozpoczęcie” na stronie  17 .

Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie i dezynfekcja  
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8 Dane techniczne
Część Urządzenie L Urządzenie M
Filtr wstępny klasy ePM1≥ 80% (L x W x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Filtr główny klasy HEPA H13 (L x W x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Ciężar bez/z opakowaniem 217 kg / 177 kg 175 kg / 137 kg

Napięcie zasilania 230 V AC

Dopuszczalny zakres napięcia zasilania 200-277 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd nominalny 2,3 A 2,3 A

Bezpiecznik 16 A 16 A

Mikrobezpiecznik F1 3,15 A

IEC klasa ochrony I (uziemienie)

Temperatura otoczenia +5 °C do +45 °C

Ciśnienie powietrza w otoczeniu 800 mbar do 1050 mbar

Wilgotność < 100% wilg. wzgl., bez kondensacji

Urządzenie L

Strumień objętości
powietrza (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

Poziom ciśnienia akustycznego LpA z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

Urządzenie M

Strumień objętości
powietrza (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

Poziom ciśnienia akustycznego LpA z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia

Dane techniczne
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8.1 Schemat elektryczny
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Rys. 14: Schemat elektryczny

Dane techniczne
Schemat elektryczny  
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9 Utylizacja
Utylizacja filtrów
Proces filtracji następuje wewnątrz materiału filtrują-
cego, więc wszystkie rodzaje wirusów są wiązane w
bibule z włókna szklanego. Dzięki temu utylizacja jest
nieszkodliwa i można ją przeprowadzić ze zwykłymi
odpadami komunalnymi.

Utylizacja urządzenia
Jeśli nie zawarto umowy o zwrot lub utylizację, wszelkie
zdemontowane elementy należy poddać recyklingowi:
 Metale zezłomować.
 Elementy z tworzywa sztucznego przeznaczyć do

recyklingu.
 Pozostałe komponenty i odpady utylizować w odpo-

wiedni sposób, w zależności od ich właściwości
materiałowych.

Komponenty elektryczne i elektroniczne

 ŚRODOWISKO!
Zagrożenie dla środowiska spowodowane nie-
prawidłową utylizacją!
Komponenty elektryczne i elektroniczne mogą
zawierać materiały i substancje niebezpieczne dla
zdrowia i środowiska i nie należy wyrzucać ich
razem z odpadami komunalnymi.
Komponenty elektryczne i elektroniczne mogą także
zawierać materiały podlegające recyrkulacji (np. 
metale szlachetne), należy przekazać je do recy-
klingu i/lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

Utylizacja
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10 Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności
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11 Raport uruchomienia i konserwacji
Budynek: Piętro: Jednostka:
Uruchomienie: ☐ Przegląd: ☐ Data: __ . __ . 20__

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przy porażeniu prądem elektrycznym!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów będących pod napięciem!
– Do pracy przy układach elektrycznych może przystąpić wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
– Należy odłączyć zasilanie przed przeprowadzeniem prac okresowych lub czyszczenia.
– Należy upewnić się, że części zasilane prądem nie mają kontaktu z cieczami. Wilgoć może spowodować

zwarcie.
– Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu i obsługi.

Czynność Patrz
instrukcja obsługi

Wykonano
Tak Nie

Czyszczenie oczyszczacza powietrza:
 Usunąć kurz i zabrudzenia z obudowy urządzenia.
 Usunąć kurz i zabrudzenia z dróg przepływu powietrza wewnątrz urzą-

dzenia.

Ä Rozdział 7.2  
„Czyszczenie i
dezynfekcja”
na stronie  22

☐ ☐

Sprawdzenie filtra wstępnego i filtra HEPA pod kątem zanieczyszczeń, wil-
goci i zapachów.

Ä Rozdział 7.1  
„Sprawdzenie i
wymiana filtra”
na stronie  21

☐ ☐

Wymiana filtra wstępnego Ä Rozdział 7.1  
„Sprawdzenie i
wymiana filtra”
na stronie  21

☐ ☐

Wymiana filtra HEPA    

Sprawdzenie działania oczyszczacza powietrza (wentylator):  ☐ ☐

Komentarz:  

 

 

 

 

 

Następny przegląd
zaplanowany na:

 Patrz harmonogram przeglądów i
konserwacji, Ä „Pomiary przeglą-

dowe”   na stronie  21 .

Podpis:
(Technik)

 

Firma:
(Pieczęć)

 

Raport uruchomienia i konserwacji
 

 Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 27



12 Skorowidz
C
Czynność naprawcza................................................  19
Czyszczenie..............................................................  22
E
Etykiety........................................................................  8
F
Filtr

sprawdzenie.........................................................  21
Utylizacja..............................................................  25
wymiana...............................................................  21

I
Ilość wymian powietrza

Ustawianie............................................................  18
J
Jednostka

Montaż.................................................................  16
Włączanie.............................................................  17
wyłączone............................................................  17
Wymagana przestrzeń.........................................  15
Zapewnienie stabilności.......................................  16

K
Konserwacja..............................................................  21
M
Miejsce zastosowania...............................................  15
Montaż .....................................................................  16
N
Napięcie zasilania.....................................................  16
Naprawa....................................................................  19
Nastawa

Ilość wymian powietrza........................................  18
Przepływ powietrza..............................................  18
Strumień objętości powietrza...............................  18

Nieprawidłowe zastosowanie......................................  7
O
Ochrona praw autorskich............................................  3
Ochrona środowiska

Filtr.......................................................................  25
Komponenty elektryczne i elektroniczne..............  25
Utylizacja urządzenia...........................................  25

Odpowiedzialność za wady.........................................  3
Ograniczenie odpowiedzialności.................................  3
Okablowanie.............................................................  24
Opis urządzenia................................................  11 ,  12
P
Podłączenie do zasilania...........................................  16
Pomiary przeglądowe................................................  21
Przepływ powietrza

Ustawianie............................................................  18
R
Roszczenia gwarancyjne............................................  3
Rozpoczęcie pracy....................................................  17
Rozwiązywanie problemów.......................................  19
S
Schemat elektryczny.................................................  24
Serwis.........................................................................  3
Serwis techniczny.......................................................  3
Strumień objętości powietrza

Ustawianie............................................................  18
U
Utylizacja

Filtr.......................................................................  25
Komponenty elektryczne i elektroniczne..............  25
Utylizacja urządzenia...........................................  25

W
Właściwe zastosowanie .............................................  6
Wyjaśnienia symboli....................................................  4
Wykwalifikowany personel .........................................  7
Wyłączanie................................................................  17
Wyłączanie urządzenia.............................................  17
Wymagana przestrzeń..............................................  15
Wymiana filtra...........................................................  21
Wyposażenie ochronne...............................................  7
Z
Zagrożenia i ryzyko.....................................................  8
Zakres dostawy.........................................................  13
Zapewnienie stabilności............................................  16
Zasada działania.......................................................  12
Zgłoszenie reklamacji..................................................  3

Skorowidz
 

 Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M28



 
 

 Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 29



 
 

 Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M30



 
 

 Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 31



 

© 2020

TROX BSH Technik Polska
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

Polska
Telefon: +48 22 737 18 58
Telefax: +49 2845 202-265
E-mail: biuro@trox-bsh.pl
www.trox-bsh.pl


	1 Bezpieczeństwo
	1.1 Właściwe zastosowanie
	1.2 Wykwalifikowany personel
	1.3 Wyposażenie ochronne personelu
	1.4 Oznaczenia na urządzeniu
	1.5 Pozostałe zagrożenia
	1.6 Zachowanie w nagłych wypadkach

	2 Informacje o urządzeniu
	3 Transport, składowanie i pakowanie
	3.1 Zakres dostawy
	3.2 Transport na miejsce montażu
	3.3 Przechowywanie
	3.4 Opakowanie

	4 Montaż
	4.1 Wymagana przestrzeń i odległości
	4.2 Montaż
	4.3 Podłączenie do zasilania

	5 Uruchomienie
	5.1 Elementy sterowania i diody stanu LED
	5.2 Rozpoczęcie
	5.3 Działanie
	5.4 Wyłączanie urządzenia
	5.5 Praca z zegarem
	5.6 Dostosowanie strumienia objętości powietrza

	6 Rozwiązywanie problemów
	7 Konserwacja i czyszczenie
	7.1 Sprawdzenie i wymiana filtra
	7.2 Czyszczenie i dezynfekcja

	8 Dane techniczne
	8.1 Schemat elektryczny

	9 Utylizacja
	10 Deklaracja zgodności
	11 Raport uruchomienia i konserwacji
	12 Skorowidz



