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Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Urządzenie podciśnieniowe i 
oczyszczacz powietrza

OptiClean™
39UV™

INFORMACJA: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszystkie wskazówki i dane zawarte w tej instrukcji.
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1 - INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Należy pamiętać, że symbol  i/lub  wskazany w instrukcji, 
zaleceniach i na urządzeniu sygnalizuje zawsze ryzyko odniesienia 
obrażeń ciała. Występują trzy stopnie zagrożenia wymagającego 
zachowania ostrożności:
OSTRZEŻENIE określa największe zagrożenia, które 
powodują lub mogą spowodować poważne obrażenia ciała 
lub śmierć.
UWAGA jest stosowana w celu określenia niebezpiecznych 
praktyk, które mogą doprowadzić do powstania niewielkich 
obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu albo mienia.
INFORMACJA służy do przedstawienia sugestii, które pozwolą 
poprawić instalację, niezawodność lub działanie.

OSTRZEŻENIE:
RY Z Y K O  O B R A Ż E Ń  C I A Ł A L U B  S Z K Ó D 
MATERIALNYCH
Nieuwzględnienie tego ostrzeżenia może doprowadzić 
do powstania obrażeń ciała lub szkód materialnych.
Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, 
serwis, konserwacja lub użytkowanie mogą być 
przyczyną powstania obrażeń ciała lub szkód 
materialnych. W celu uzyskania informacji lub 
pomocy należy zwrócić się do wykwalifikowanego 
instalatora lub dystrybutora. Przed przystąpieniem 
do użytkowania należy przeczytać wszystkie 
instrukcje i ostrzeżenia, w tym etykiety dostarczone 
wraz z urządzeniem lub do niego dołączone, i 
zastosować się do nich.
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę tym 
urządzeniem. Czyszczenie i prace konserwacyjne, za 
które odpowiedzialny jest użytkownik, nie mogą być 
wykonywane przez dzieci.

OSTRZEŻENIE:
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Nieuwzględnienie tego ostrzeżenia może doprowadzić 
do powstania obrażeń ciała lub śmierci. Przed 
zdjęciem paneli dostępowych w celu przeprowadzenia 
konserwacji odłączyć wszystkie źródła zasilania 
elektrycznego urządzenia.

OSTRZEŻENIE:
RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZENOŚNYM URZĄDZENIEM 
I OSTRYMI, METALOWYMI KRAWĘDZIAMI
Nieuwzględnienie tego ostrzeżenia może doprowadzić 
do powstania obrażeń ciała lub śmierci. W miejscu, 
w którym jest użytkowane urządzenie, nie mogą 
przebywać dzieci bez nadzoru. Jest to urządzenie 
przenośne. Wewnątrz i pod urządzeniem znajdują się 
obszary, które mogą doprowadzić do powstania 
obrażeń ciała. Podczas użytkowania/czyszczenia 
urządzenia zawsze stosować rękawice odporne na 
przecięcia.

OSTRZEŻENIE:
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA
Nie przykrywać / Nie umieszczać żadnych przedmiotów 
na górnej części urządzenia.
Nie używać innego przewodu zasilającego niż ten, 
który został dostarczony z produktem.

OSTRZEŻENIE:
RYZYKO WYWRÓCENIA
Nieuwzględnienie tego ostrzeżenia może doprowadzić 
do powstania obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
Urządzenie musi być ustawione na gładkiej, solidnej 
i płaskiej powierzchni poziomej. 
W przypadku przesuwania urządzenia:

 - upewnić się, czy na drodze przemieszczania nie 
ma przeszkód

 - upewnić się, czy kółka są odblokowane
 - chwycić rękami środkową część urządzenia na 
obwodzie i powoli przesunąć

 - aby uniknąć ryzyka wywrócenia, urządzenie 
powinno być przesuwane przez 2 osoby, 
szczególnie przy zdejmowaniu z palety 
transportowej.

 - uważać, aby nie nadepnąć na przewód, ponieważ 
może to doprowadzić do upadku lub potknięcia się

 - nie manewrować urządzeniem ani nie ustawiać 
go na stopniach schodów
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2 - PREZENTACJA URZĄDZENIA PODCIŚNIENIOWEGO / OCZYSZCZACZA 
POWIETRZA

OptiClean™ wykorzystuje wysokowydajne, wytrzymałe filtry, aby usunąć zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia. Po podłączeniu, 
urządzenie wytwarza podciśnienie, czy też "efekt próżni", który pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń występujących 
w powietrzu do otaczających stref. Rozwiązanie OptiClean™ jest przenośnym urządzeniem, które pomaga przekształcić standardowe 
pomieszczenia szpitalne w sale izolacyjne dla pacjentów z chorobami przenoszonymi drogą powietrzną (AIIR).
Jeśli podciśnienie nie jest potrzebne, np. w tymczasowym szpitalu na otwartym powietrzu, w firmie lub w domu, urządzenie może być 
wykorzystywane jako oczyszczacz, który zasysa powietrze, usuwa zanieczyszczenia i wypuszcza oczyszczone powietrze z powrotem 
do pomieszczenia.
Funkcje urządzenia podciśnieniowego OptiClean™:

 - Filtr HEPA H13 o długim okresie użytkowania (lub H14 w opcji), zgodny z EN 1822.
 - Filtr wstępny standardowy M5 / zgrubny 70%, zgodny z EN 779/ ISO EN 16890
 - 3 dostępne urządzenia:1000, 1800 i 2500 m3/h (wartość znamionowa)
 - Pionowa konstrukcja pozwalająca ograniczyć zajmowaną powierzchnię
 - Urządzenie przenośne z możliwością dostosowania do niemal każdej lokalizacji
 - Wytrzymałe kółka z blokadą umożliwiające łatwy i bezproblemowy transport
 - Czerwony wskaźnik informujący użytkownika o nadmiernej ilości zanieczyszczeń w filtrach
 - Przewód zasilania o długości 2,5 metra (dostęp z tyłu urządzenia)
 - Przewód jednofazowy 230V - 50 / 60Hz
 - Stal ocynkowana, malowana proszkowo i w pełni zaizolowana obudowa
 - Opcje:
• Płyta przejściowa wyciągu Ø250 mm do okrągłych kanałów
• Dyfuzor
• Lampa UV

W normalnych okolicznościach urządzenie jest zaprojektowane do eksploatacji w następujących warunkach:
 - Maksymalna wysokość n.p.m: 2000 m,
 - Minimalna i maksymalna temperatura przechowywania: -20°C/+65°C,
 - Minimalna i maksymalna temperatura robocza: 0°C/+40°C,
 - Maksymalna wilgotność wywiewanego powietrza wewnętrznego: 27°C DB (temp. suchego termometru) na poziomie 65% 
RH (wilgotność względna),

 - Czyste warunki w pomieszczeniu (brak substancji korozyjnych).
Urządzenie wymaga zabezpieczenia przed uderzeniami w czasie eksploatacji. 
Urządzenie zaprojektowane jest do pracy w warunkach kategorii przepięcia II i stopnia zanieczyszczenia środowiska 2, 
zgodnie z normą IEC 664. Aby utrzymać stopień 2. zanieczyszczenia środowiska, należy zabezpieczyć urządzenie przed 
rozpryskującą wodą, olejem oraz ograniczyć możliwość osadzania się na nim kurzu.
INFORMACJA: urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Należy je trzymać z dala od źródeł wilgoci, 
ciepła, ognia.
To urządzenie nie jest przeznaczone do stref Atex.
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3 - ROZPAKOWANIE SYSTEMU

Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania. Sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy 
skontaktować się z firmą przewozową i złożyć reklamację.

Montaż urządzenia

1. Przy pomocy klucza do nakrętek 13 mm wyjąć z palety transportowej 2 zaczepy montażowe znajdujące się pod urządzeniem.
2. Ostrożnie zsunąć urządzenie z palety transportowej. Tę czynność muszą wykonywać 2 osoby.
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu upewnić się, czy jest wyłączone i czy przewód jest odłączony od zasilania.
4. Założyć środki ochrony osobistej.
5. Aby skonfigurować wytwarzanie podciśnienia, wykonać poniższe czynności. W przypadku używania urządzenia jako oczyszczacza 

powietrza, przejść do etapu 6.
a. Przymocować płytę przejściową na górnej części urządzenia przy pomocy śrub dostarczonych w zestawie.
b. Używając zacisku, przymocować okrągły przewód elastyczny Ø 250 mm (dostarczony przez lokalnego sprzedawcę) do płyty 

przejściowej.
c. Poprowadzić przewody elastyczne zgodnie z zaleceniami określonymi w planie mechanicznym i zamocować element przejściowy 

(skrzynka sufitowa itd., zakupiona lub wykonana na miejscu), aby zakończyć odprowadzania powietrza ze strefy podciśnienia 
do wywiewu. Uszczelnić lub zakleić taśmą wszystkie spojenia. Przewód elastyczny powinien być poprowadzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymogami, bez ostrych skrętów i blokad.

6. Zdjąć płytę dolnej pokrywy z lewej strony urządzenia.
7. Skontrolować filtry i sprawdzić, czy są prawidłowo ułożone oraz czy nie przesunęły się albo nie uległy uszkodzeniu podczas 

transportu. Upewnić się, czy system blokady filtra jest prawidłowo dokręcony.
8. Założyć ponownie płytę pokrywy.
9. Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda.

Rys. 2 - Przełącznik WŁ./WYŁ. / Wtyczka kabla C14 Rys. 3 - Panele sterowania

Rys. 4 - Płyta przejściowa Rys. 5 - Dyfuzor
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4 - ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

WAŻNE: Zawsze blokować kółka na czas wykonywania czynności.
WAŻNE: Sprawdzić, czy na podłodze w pobliżu urządzenia nie ma papierów lub lekkich, luźnych przedmiotów, które mogłyby 
zostać wessane do dolnego wlotu powietrza. Zalecamy regularne sprzątanie lub zamiatanie podłogi wokół urządzenia w celu 
wydłużenia czasu przydatności filtra wstępnego do eksploatacji.
1. Sprawdzić, czy kółka są zablokowane.
2. Zlokalizować przełącznik Wł./WYŁ. z tyłu (Rys. 2).
3. Ustawić przełącznik WŁ./WYŁ w położeniu WŁ. (I). Powinien zaświecić się. 
4.  Ustawić sterowanie przepływem na żądany strumień powietrza.
5. Obserwować przez krótki czas pracę urządzenia, aby upewnić się, czy nie występują nietypowe odgłosy, czy powietrze swobodnie 

przepływa przez przejście i przewody, a urządzenie nie zmienia położenia. 
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5 - BIEŻĄCA KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE:
Ryzyko uwolnienia niebezpiecznego materiału w 
przypadku niewykonania konserwacji.

5.1 - Codzienne czynności
Skontrolować urządzenie:
1. przewód zasilający nie jest przerwany, postrzępiony lub zużyty, a 

wtyczka jest całkowicie wprowadzona do gniazda ściennego.
2. kółka są zablokowane.
3. czerwony wskaźnik filtra/zatkania nie świeci się.
4. urządzenie działa, nie emitując nadmiernych drgań ani nietypowych 

odgłosów.
5. elastyczne przewody wylotowe (zależnie od zastosowania) nie są 

zgięte ani uszkodzone i zostały bezpiecznie zamocowane na obu 
końcach.

5.2 - Czyszczenie
Należy regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z zewnętrznej części 
urządzenia oraz przewodu zasilającego, za pomocą łagodnego środka 
czyszczącego. Nie używać nadmiernej ilości płynu ani wody, zarówno 
bieżącej, jak i pod wysokim ciśnieniem. W razie konieczności odkazić 
przy pomocy środka dezynfekującego zatwierdzonego przez dany 
obiekt i EPA.

5.3 - Wymiana filtra
UWAGA:
OCHRONA OSOBISTA
Pamiętać, że filtry są zanieczyszczone. Na czas 
wymiany filtrów założyć odpowiednie wyposażenie 
ochronne (fartuch, rękawice, maskę, okulary itd.), a 
następnie natychmiast umieścić i zamknąć zużyte 
elementy w plastikowych torebkach w celu ich utylizacji. 
Wkłady filtrów są produktami łatwopalnymi, ryzyko 
pożaru wzrasta zależnie od elementów filtrowanych 
przez media.
Trzymać filtry daleko od ognia.

OSTRZEŻENIE:
RYZYKO ZWIĄZANE Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI I 
OSTRYMI KRAWĘDZIAMI
Nieuwzględnienie tego ostrzeżenia może doprowadzić 
do powstania obrażeń ciała. Nie umieszczać żadnych 
przedmiotów na wierzchu komory rozprężnej.
Zwrócić uwagę, aby ręce i twarz znajdowały się w 
bezpiecznej odległości.
Obrotowe koło dmuchawy może spowodować 
poważne obrażenia ciała. Zawsze stosować rękawice 
odporne na przecięcia podczas wykonywania 
wszelkich czynności.

INFORMACJA: Przed dokonaniem wymiany filtrów, upewnić się, 
czy nic nie blokuje przepływu strumienia powietrza do urządzenia. 
Sprawdzić, czy pod urządzeniem nie ma papieru, śmieci itd., które 
mogą ulec zakleszczeniu po stronie wlotowej.
INFORMACJA: Jeżeli w obiekcie użytkownika jest już dostępna 
procedura wymiany filtrów, należy ją wykonać. Jeżeli potrzebne 
są wskazówki, postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

5.4 - Filtr wstępny
Filtr wstępny musi być wymieniany co 90 dni:
1. Założyć środki ochrony osobistej.
2. Przesunąć przełącznik zasilania do położenia WYŁ. (O).
3. Odłączyć przewód zasilania od urządzenia i wyjąć z gniazda 

ściennego.
4. Upewnić się na podstawie odgłosu, czy koło dmuchawy przestało 

się obracać, a następnie zdjąć płytę bocznej pokrywy.
5. Wyjąć ramę przytrzymującą filtr znajdującą się na górnej części 

filtrów (Rys. 7).
6. Wyjąć filtr HEPA i natychmiast włożyć go do zatwierdzonej torebki 

ochronnej.
7. Wyjąć filtr wstępny z obudowy i natychmiast włożyć go do 

zatwierdzonej torebki ochronnej. Zutylizować w taki sam sposób, 
jak zwykłe odpady przemysłowe.

8. Wymienić filtr wstępny (Patrz str. 10 w celu uzyskania informacji). 
Zwrócić uwagę na strzałki wskazujące przepływ powietrza na filtrze 
i sprawdzić, czy są skierowane w górę. Założyć ponownie płytę 
dolnej, przedniej pokrywy. Wprowadzić filtr HEPA

9. Umieścić nowy filtr HEPA w urządzeniu w taki sposób, aby 
uszczelka na filtrze była skierowana do góry, po stronie wylotowej 
filtra. Sprawdzić, czy filtr HEPA jest wyśrodkowany, a krawędzie 
wyrównane z filtrem wstępnym, aby zapewnić pełną szczelność.

10. Wymienić ramę przytrzymującą filtr (Rys. 7).
11. Skontrolować, czy filtr jest dokładnie i szczelnie dopasowany.
12. Założyć ponownie płytę pokrywy.
13. Podłączyć urządzenie i ustawić przełącznik zasilania w 

położeniu WŁ. (I).

5.5 - Filtr HEPA
Jeśli czerwony wskaźnik świeci się i nie zgaśnie po wymianie filtra 
wstępnego, należy zamówić nowy filtr w ciągu maksymalnie 2 tygodni. 
Patrz str. 10 w celu uzyskania informacji.
1. Założyć środki ochrony osobistej.
2. Przesunąć przełącznik zasilania do położenia WYŁ. (O).
3. Odłączyć przewód zasilania od urządzenia i wyjąć z gniazda 

ściennego.
4. Upewnić się na podstawie odgłosu, czy koło dmuchawy przestało 

się obracać, a następnie zdjąć płytę bocznej pokrywy.
5. Wyjąć ramę przytrzymującą filtr znajdującą się na górnej części 

filtrów (Rys. 7).
6. Wyjąć filtr HEPA i natychmiast włożyć go do zatwierdzonej torebki 

ochronnej. Zutylizować w taki sam sposób, jak zwykłe odpady 
przemysłowe.

7. Umieścić nowy filtr HEPA w urządzeniu w taki sposób, aby 
uszczelka na filtrze była skierowana do dołu, po stronie wylotowej 
filtra. Sprawdzić, czy filtr HEPA jest wyśrodkowany, a krawędzie 
wyrównane z filtrem wstępnym, aby zapewnić pełną szczelność.

8. Wymienić ramę przytrzymującą filtr (Rys. 7).
9. Skontrolować, czy filtr jest dokładnie i szczelnie dopasowany.
10. Założyć ponownie płytę pokrywy.
11. Podłączyć urządzenie i ustawić przełącznik zasilania w 

położeniu WŁ. (I).

Rys. 6 - Filtry

Rama 
przytrzymująca filtr
Filtr HEPA

Filtr wstępny

Rys. 7 - Rama przytrzymująca filtr
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5.6 - Wymiana bezpieczników
1. Przesunąć przełącznik zasilania do położenia WYŁ. (O).
2. Odłączyć przewód zasilania od urządzenia i wyjąć z gniazda ściennego.
3. Przy pomocy płaskiego śrubokręta ostrożnie nacisnąć 2 niewielkie plastikowe zaciski po obu stronach wtyczki kabla. Są to elementy 

delikatne, należy uważać, aby ich nie połamać!
4. Delikatnie wyjąć uchwyt bezpiecznika
5. Wymienić 2 bezpieczniki na nowe o amperażu 4 A (patrz str. 10 w celu uzyskania informacji)
6. Wprowadzić ponownie uchwyt bezpiecznika
7. Podłączyć urządzenie i ustawić przełącznik zasilania w położeniu WŁ. (I).

Rys. 8 - Przełącznik WŁ./WYŁ. / Wtyczka kabla C14

Lokalizacja uchwytu 
bezpiecznika

Rys. 9 - Wymontowany uchwyt bezpiecznika

Bezpieczniki

Nacisnąć delikatnie 2 niewielkie 
plastikowe zaciski po obu stronach 
wtyczki kabla

5 - BIEŻĄCA KONSERWACJA
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6 - WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Przed zwróceniem się do serwisu sprzedawcy, należy sprawdzić, czy nie występują następujące, łatwe do rozwiązania problemy:
1. Sprawdzić bezpieczniki (4 A) na wtyczce C14 w tylnej części urządzenia, jeżeli urządzenie nie włącza się.
2. Upewnić się, czy urządzenie jest podłączone do sprawnego gniazda elektrycznego.
3. Sprawdzić, czy strumień powietrza jest wystarczający. Filtry powinny być czyste i niezatkane. 
W przypadku konieczności skontaktowania się z autoryzowanym dealerem w celu rozwiązania problemu i/lub naprawy usterki, należy 
pamiętać o podaniu numeru modelu i numeru seryjnego urządzenia.
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7 - DANE TECHNICZNE

Tabela 1 - Parametry elektryczne

Napięcie 230
Częstotliwość w Hz 50 / 60
Natężenie w A (bez opcji UV)
 Znamionowe natężenie przepływu: 1000 m3/h 1,4 A / LED filtra 20mA
 Znamionowe natężenie przepływu: 1800 m3/h 2,2 A / LED filtra 20mA
 Znamionowe natężenie przepływu: 2500 m3/h 3,3 A / LED filtra 20mA

Prędkość Zmienna

Rys. 10 - Wzorcowy schemat okablowania

Znamionowe natężenie prądu filtra sieciowego 4A
X Kondensator (1 st.): X2 220nF
Y Kondensator (1 st.): Y2 1.5nF
X Kondensator (2 st.): X2 220nF
Y Kondensator (2 st.): Y2 1nF
Opornik: 1MOmów

Ustawienie:
Rozmiar 1000: 400 Pa
Rozmiar 2500: 500 Pa
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8 - NUMERY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Tabela 2 - Części zamienne

Znamionowe natężenie przepływu 1000 m3/h 1800 m3/h 2500 m3/h

Filtr wstępny M5 7588972 7588979
Filtr HEPA H13 7588973 7588980
Filtr HEPA H14 7588974 7588981
Płyta przejściowa 7588959 7590632
Dyfuzor 7588960 7590633
Bezpieczniki 7588986 

W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Carrier.
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Nr zam.: PL7592065-02, 06.2021 – Zastępuje nr zam.: PL7592065-01, 04.2021. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych produktu bez powiadomienia. 

Producent: CARRIER SCS - 01120 Montluel, Francja.
Wydrukowano w Unii Europejskiej.
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