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1. CE-verklaring
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2.  Algemene informatie
 Product: Axiaal ventilator
 Type: DAF6000

 De DAF6000 is een slimme ventilator voor gebruik na waterschades, niet alleen door de sterke behuizing met geïntegreerde  
 handgreep en slangaansluiting aan de uitblaaszijde, maar ook door de standaard rubber verbinders waarmee meerdere venti 
 latoren eenvoudig doorgekoppeld kunnen worden.Tevens voorzien van een service stopcontact voor het doorverbinden van de  
 voeding op een volgend apparaat. 

3. Veiligheidswaarschuwingen
•	 Gebruik het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar.
•	 Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
•	 Plaats het apparaat rechtop en stabiel.
•	 Tijdens normaal bedrijf kan op de luchtuitlaatopening een luchttransportslang of een stofzak worden aangesloten. 
•	 Voor het vergroten van de capaciteit, mogen maximaal 3 apparaten tijdens bedrijf gestapeld worden gebruikt. In dit geval 

mogen geen andere accessoires, zoals een luchttransportslang of stofzak worden aangesloten.  
•	 Voor een cascadeschakeling kunnen maximaal 4 ventilatoren in serie via de service stopcontact worden doorverbonden. 
•	 Houd een minimale afstand van 3 meter aan tussen wanden, objecten en de aanzuigzijde. 
•	 Laat het apparaat drogen na een vochtige reiniging. Gebruik deze niet in natte toestand. 
•	 Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen. 
•	 Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstaal.
•	 Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat. 
•	 Dek het apparaat tijdens gebruik niet af en transporteer de ventilator dan ook niet.
•	 Ga niet op het apparaat zitten. 
•	 Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht. 
•	 Richt het ingeschakelde apparaat nooit op mensen of dieren.
•	 Controleer voor elk gebruik van het apparaat, de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. 

Gebruik geen defecte apparaten of apparaat onderdelen. 
•	 Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijvoorbeeld door dieren). 

Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting! 
•	 De	stroomaansluiting	moet	voldoen	aan	de	voorgeschreven	gegevens	(zie	‘specificaties’)	
•	 Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekerd stopcontact.
•	 Rol een eventueel verlengsnoer volledig uit en voorkom elektrische overbelasting. 
•	 Trek voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat, de stekker uit het stop-

contact. 
•	 Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u deze niet meer gebruikt. 
•	 Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert. Indien het netsnoer van dit ap-

paraat	beschadigd,	dan	moet	deze	door	de	fabrikant,	leverancier	of	een	vergelijkbaar	gekwalificeerd	persoon	worden	ver-
vangen, zodat eventuele gevaren worden voorkomen. Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid! 

•	 Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, evenals met de 
opslag- en gebruiksomstandigheden.

•	 Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn. 
•	 Zorg dat de directe omgeving van de luchtinlaat en luchtuitlaat altijd vrij is van losse voorwerpen en vuil. 
•	 Bescherm uw omgeving tegen opwervelende deeltjes.
•	 Een ondeskundige installatie kan brand, een elektrische schok of ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

4. Algemeen gebruik
 De ventilator wordt geleverd met 2 verschillende snelheden. Schakel de ventilator in met de aan-/ uit schakelaar, door het   
 gewenste luchtvolume te kiezen. 
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5. Onderhoud en reiniging
 
Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud

Waarschuwing voor elektrische spanning
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen

•		Schakel	het	apparaat	uit.
•		Let	altijd	op	abnormale	geluiden	of	ga	bij	twijfel	naar	een	gespecialiseerd	bedrijf.
•		De	stekker	van	het	netsnoer	uit	het	stopcontact	trekken	door	de	stekker	vast	te	pakken.	

Behuizing reinigen 
Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de behuizing komt en dat elektri-
sche onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals reinigingsspray, oplos-
middelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Ventilator en apparaat inwendig reinigen

Waarschuwing
Bij het inschakelen van de perslucht bestaat letselgevaar door uitstromende perslucht. Houd de persluchtslang uit de 
buurt van uw lichaam. Het is verboden de persluchtslang op personen en dieren te richten. 

•		Controleer	de	ventilator	en	beschermroosters	voor	en	na	elk	gebruik	op	een	probleemloze	toestand.	
•		Reinig	de	ventilator	na	elk	gebruik.
•		Gebruik	perslucht	om	deeltjes,	pluizen,	vuil	en	stof	van	de	motor,	het	schoepenwiel	en	de	beschermroosters	te	
    verwijderen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger voor het reinigen van de ventilator.
•		Controleer	regelmatig	of	de	behuizing	in	een	probleemloze	toestand	is	en	geen	gebreken	vertoont.	
•		Het	apparaat	is	verder	onderhoudsvrij.

6. Opslag
 Indien het apparaat niet wordt gebruikt, houd dan rekening met de volgende opslagcondities: 

•		Droog	en	tegen	vocht	en	hitte	beschermd.
•		Rechtopstaand	op	een	positie	die	beschermd	is	tegen	stof	en	direct	zonlicht.
•		Eventueel	met	een	hoes	tegen	het	indringen	van	stof.
•		Stapelbaar:	maximaal	3	apparaten	op	elkaar.

7. Specificaties
 Luchtverplaatsing stand 1    5.250 m³ / uur
 Luchtverplaatsing stand 2    6.000 m³ / uur
 Maximale luchtdruk    290 Pa
 Max. aanzuigtemperatuur     45 °C 
 Aansluitspanning     230V / 50 Hz  
 Aanbevolen zekering    10 A
 Opgenomen vermogen stand 1   0,35 kW
 Geluidsniveau stand 1    70 dB(A)
 IP beschermingsklasse    IP44
 Mobiliteit     draagbaar 
 Afmetingen L x B x H    310 x 530 x 560 mm
 Gewicht      17,5 kg



8. Onderdelen
  1 - Rooster       
  2 - Ventilatorblad        
  3 - Ventilatormotor               
  4 - Mantel       
  5 - Rubber verbinder      
  6 - Schakelpaneel
  7 - Schakelaar 
  8 - Bedrijfsurenteller
  9 - Wartel
 10 - Condensator
 11 - Rubber nagel
 12 - Voedingskabel
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