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ELEVATOR AIR CLEAN EAC-019   tercih ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan 
ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun 
için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü 
kullanmadan önce dikkatle okuyun. Ürünü başka birisine 
verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma 
kılavuzunda belirtilen  tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak 
talimatlara uyun.

Bu sterilizasyon cihazı, asansör kabini içerisindeki havada 
gezen ve asılı kalan SARS, MERS ve Covid-19 gibi bulaşıcı 
ve tehlikeli hastalıkların önlenmesine katkı sağlar, virüslere 
ve bakterilere karşı sterilizasyon sağlar ve bu sayede kişiden 
kişiye geçmesini engelleyerek, kullanıcı kaynaklı ter ve parfüm 
gibi kokuları, asansör kabinine ait mekanik yağ kokularını 
ayrıca kabin kuyusundan gelen küf, mantar ve toz gibi 
oluşumları bertaraf eder. Bu sayede asansörü kullanan kişiler 
için konforlu ve sıhhi bir seyahat temin edilmiş olur.

Cihaz, asansör kabini içerisinde dakikada bir yenilenen 
homojen ve sıhhi bir hava sirkülasyonu sağlamakta ve 
halihazırda kullanılan farklı ebatlı tüm asansör kabinlerinin 
ölçülerine uygun hava sirkülasyon devirleri sunmaktadır. Kabin 
içerisinde bulunan dijital göstergeli kumanda panelinde sürekli 
ve/veya kabin aydınlatmasına bağlı olarak otomatik bir şekilde 
devreye giren ışık algılama sensörü, çalışma arıza ve filtre 
değişim uyarısı bulunmaktadır.

Değerli Müşterimiz,
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1 Kullanma Kılavuzu / Garanti Belgesi

1 Kullanıma hazır Kabin hava sterilizasyon makinesi

PAKET  İÇERİĞİ
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• Ürünü kullanmadan önce Kullanım 
Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.

• Makineyi yetkisiz şekilde sökmeyin, 
onarmayın ve makine üzerinde değişiklik 
yapmayın. Aksi takdirde, arıza veya tehlike 
meydana gelebilir. İzinsiz değişiklik yapılması 
yangına veya arızaya sebep olabilir.

• Giriş voltajı, anma değerini aşmamalıdır.
• Güç kablosuna zarar vermeyin ve 

üzerine eşya koymayın. Güç kablosunu 
bükmeyin, sürüklemeyin ve kıvırmayın. Güç 
kablosunun üzerine ağır eşya koymayın 
ve güç kablosunu, eşyalar arasında 
sıkıştırmayın. Hasarlı güç kablosu, yangına 
veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Filtreyi değiştirmeden, makineyi 
temizlemeden veya taşımadan önce makineyi 
kapatın ve fişi prizden çekin. Aksi takdirde, 
bu işlemler sırasında makine zarar görebilir 
veya elektrik çarpması yaşanabilir.

• Hasarlı güç kablolarını veya deforme 
olmuş fişleri kullanmayın tehlikeli bir duruma 
engel olmak için, imalatçısı veya servis 
acentesi yada aynı derecede nitelikli bir 
personel tarafından değiştirilmelidir.

• Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam 
şartlarına göre değişebilir.
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GENEL GÜVENLİK  
TALİMATLARI
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• Parmaklarınızı veya eşyaları hava çıkışına koymayın. 
Aksi takdirde elektrik çarpması veya hasar meydana 
gelebilir.

• Duman ve uçucu veya yanıcı maddelerin makineye 
girmesine izin vermeyin. 

• Hava girişini ve çıkışını tıkamayın. Aksi takdirde 
makinenin temizlik performansını etkiler ve arıza söz 
konusu olur. Kapasitesi azalabilir (iç mekan havası yeteri 
kadar temizlenmeyebilir) veya makine arızalanabilir. 

• Makineyi silmek için benzen veya çözücü maddeler 
kullanmayın veya makineye herhangi bir kimyasal 
püskürtmeyin.

• Hava temizleyiciyi temizlemek için alkol veya 
seyreltici maddeler gibi solventler kullanmayın.

• Makineyi uzun bir zaman Çalıştırmayacaksanız fişini 
prizden çekin. 

• Makinenin fişini prizden çekmek için, fişi 
parmaklarınızın arasına alın ve dikkatlice çekin. Kabloyu 
güç uygulayarak çekmeyin. Aksi takdirde kablo zarar  
görebilir. 

• Makinenin üzerine oturmayın ve çıkmayın, makineyi 
sallamayın. Aksi takdirde makine arızalanabilir. 

• Makineyi aşırı dumanlı veya tozlu ortamlarda 
(Örneğin kabin montajı natamam veya kuyu boşluğunda 
inşai çalışmalarda) ya da yanıcı gazların, kostik 
gazların veya metal tozlarının erişebileceği ortamlarda 
kullanmayın. Aksi takdirde arıza meydana gelebilir.

• Temizlik ve bakım işlemlerini bu kılavuzun “Temizlik 
Bakım” kısmında belirtilen talimatlara uygun olarak 
yapın.” 

• Bu cihaz, asansör Kabin üzeri ve benzeri 
uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• Sabit kapakları/muhafazaları sökmeyin. Bu ürünü 
düzgün çalışmaması, düşürülmüş ya da hasar görmüş 
olması durumunda kesinlikle kullanmayın.

KULLANIM 
TALİMATI
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1. Hava kanal ağzı
2. Ön filtre G4+F7
3. Filtre değiştirme kapağı
4. Aktif karbon filtre
5. HEPA H13 filtre
6. Tutamaç
7. Fan motoru
8. Üfleme kapağı
9. Plastik ayak
10. Sabitleme bağlantı ayağı
Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.
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PARÇALARIN 
TANIMI
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• Air Clean EAC- 019 Asansör kabin üzerine monte edilir. 
Kabinde (varsa) mevcut bulunan Havalandırma Fan sistemi iptal 
edilmelidir. 

• Makinede üzerinde ürün ile birlikte verilen 4 adet sabitleme 
aparatları bulunmaktadır. Cihaz montajında bu bağlantı ekipmanları 
kabin üzerine sabitlenmesi gerekmektedir. 

• Makinede Hava Emiş ve üfleme ağzı bulunmaktadır. Ürünün 
üzerinde üfleme yönü belirtilmiştir. Makineyi emiş ve üfleme 
bağlantılarının yapılmadan kullanmayın. Hava kanalı 152 mm 
flexible kullanılmalıdır.

• Hava Kanal rediksiyonu • Flexible Kanal            

MONTAJ

Hava Kanalı ve menfez montaj kitleri cihaz ile birlikte 
verilmemektedir.
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120/150
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FLEXİBLE4X0.22

GÖSTERGE 
SOKET KABLOSU

FİLTRE KAPAĞI

MONTAJ 
SABİTLEME AYAĞI



• Flexible Hava Kanalları ile makinanın ağız çıkışının üstüne 
gelecek şekilde bağlanması ve Kablo bağı ile sıkıştırılarak üzerine 
hava sızdırmazlığı (Alüminyum Bant) ile geçilerek sağlanmalıdır. 
Aksi takdirde, filtrenin kullanım ömrü kısalabilir ve makine hasar 
görebilir.

• Kabin üzerinde uygun yerlerde iki adet hava menfezi 
hazırlanmalıdır. Ayrıca tedarik edilecek olan Flexible hava 
kanalı kabin “menfez kutu”larına sızdırmaz Alüminyum Bantlarla 
bağlanması sağlanmalıdır.

Kontrol paneline genel bakış
•Makine ile birlikte verilen Digital kabin içi gösterge kablosu 

kabin içerisine uygun olan yerden geçilerek mevcut soketleri 
birleştirilerek takılmalıdır. Kabin içi Dijital gösterge arka kısmı çift 
taraflı bant ile dikey üst duvara takılmalıdır.
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• Makinede kabin içi göstergesinde ışık sensörü bulunmaktadır. 
Kabin içi aydınlatma söndüğünde geri sayım zamanlayıcısı 5 dk 
daha çalışacak ve otomatik duracaktır. Kabin içi ışık yandığında 
tekrar çalışmaya başlayacaktır.

• Kabin içi ışık sensörünün düşük ışığı algılamadığı durumlar için, 
ilave tavan lamba enerjisinden start bağlantı modu desteklenmektedir.

• Kurulum esnasında kabin ölçülerine uygun şekilde çalışma (hava 
akış) ayarı yapılarak güç açıldıktan sonra makine “Auto” (otomatik) 
modunda çalışmaya başlar. Belirlenen programa ve yolcu sıklığına 
bağlı olarak hava emiş/üfleyiş işlemini gerçekleştirerek sterilizyon/
uyku döngüsünde çalışmaya devam eder.

• Makine içerisinde Reset fonksiyonu da mevcuttur.
• Kabin içerisindeki göstergede UVC Arıza göstergesi (Ampul 

Değişimi) ve Filtrenin değiştirilmesi gerektiğini belirten 2 ayrı uyarı 
ışığı bulunmaktadır. Bu uyarı ışığı yandığında kullanıcı, filtreyi 
değiştirdikten sonra düğmeye 5 saniye süreyle basmalıdır. Uyarı 
ışığı söner ve veri güncellenir. Bu sayede kullanıcının, kirli filtreyi 
olması gerektiğinden fazla kullanarak tekrar kirlenmeye sebep olması 
önlenmiş olur ve hava kalitesi korunmuş olur.

EAC-019

AUTO STERILIZATION

DISINFECTION LIGHT OFF

REPLACE FILTER

ELEVATOR AIR DISINFECTION PURIFIER

SPEED SELECT
AIR FLOW

SPEED
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• Güç kaynağını kapatın
• Makinede üzerinde Filtre değişim kapağı mevcuttur. Uyarı işareti 

ile belirtilmiştir. Cihazın enerjisi kesilmelidir.
• Filter değişimi esnasında yetkili kişiller tarafından ve kişisel steril 

önlemleri alındıktan sonra açılmalıdır. Hava almayacak poşetlerle 
muhazafa edilerek alınması gerekmektedir.

• Aynı işlem UVC Lamba değişimi içinde geçerlidir. Lamba 
değişiminde reset düğmesine basılmamalıdır.

• Filtre değişimi ile ilgili makinenin gerektiği şekilde çalışmadığını 
belirten uyarı ışığı yandığında lütfen söz konusu filtreleri temizlemeye 
çalışmayın, yenisi ile değiştirin. Filtreleri değiştirdikten sonra Cihaz 
içerisinde belirtilen Reset düğmesine 5 saniye basılı tutun. Aksi 
takdirde uyarı ışığı, bakım yapılması gerektiğini hatırlatmak amacıyla 
fasılalı olarak yanık kalacaktır.

TEMİZLİK BAKIM
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• G4 + F7 Ön Filtreyi değiştirin Emiş yönü Giriş 1
• Aktif Kabon filtreyi değiştirin Emiş yönü Giriş 2
• Hepa Filtreyi değiştirin emiş yönü Giriş 3 
• Deforme olmaması için HEPA  filtresine aşırı güç uygulayarak 

bastırmayın. Filtreleri Suyla yıkamayın
• Filtre bileşenlerine bakım yaparken talimatlara uyun.  

1-2-3 sıralamasına dikkat edin. Aksi takdirde hava temizleyicinin 
performansını olumsuz etkileyebilirsiniz.

• Üst kapağı ve makinenin dışını temizleyin
• Kirli bir ortamda kullanılıyorsa daha sık temizleyin. Lekeleri 

temizlemek için yumuşak bir bez kullanın, kuru bir bezle 
giderilemiyorsa bezi ev tipi nötr bir deterjana batırın ve lekeleri silin. 
Makineyi tamamen kuruyana kadar kullanmayın.

• Makineyi talimatlarda belirtilen yöntemle sökün ve gereğine 
uygun şekilde bakım yapın.

• Yukarıdaki işlem, filtre bileşenlerinin kullanım ömrünü uzatır. 
Filtre veya HEPA gösterge ışığı yandığında kullanıcı, uygun servis 
merkezine gidip yeni bir filtre almalı ve eski filtreyi gereğine uygun 
şekilde bu filtreyle değiştirmelidir. 

• Lütfen montajı/demontajı uygun talimatlara ve kılavuzdaki 
yöntemlere göre yapın. Filtre değişim süresi çalışma ortamına göre 
değişiklik göstermektedir.
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Aktif 
Karbon Filtre

G4+F7
HEPA H13 

Filtre
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Uygulama gerekliliğine bağlı olarak dahili fan motorunun 
kablosu iptal edilerek istenen ölçüde fiş tipinde kablo motora 
bağlanabilir. Dikkate edilmesi gereken önemli husus yapılacak 
bağlantının yukarıda belirtilen nominal değerlere uygunluğudur!

* COM haberleşme çıkışı kullanılarak UV-C lambası veya filtrelerin 
ömrü ile alakalı oluşabilecek hata bilgisi başka bir cihaza iletilebilir. EL
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MODEL No AIR CLEAN -019

Voltaj/Frekans (Volt/Hz) 220-240/50-60Hz

Akım (A) 1. Kad. 0.42/2.Kad. 0.65/3. Kad. 1

Güç (Watt) 1. Kad.150/2.Kad. 180/3. Kad. 210

Debi (m2/saat) Max. 500 m3/h

Devir (Rhm) 1000

Basınç (Pa) 450

Min./Max. Ortam Sıcaklığı (0C) -25/60
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EAC-019

AUTO STERILIZATION

DISINFECTION LIGHT OFF

REPLACE FILTER

ELEVATOR AIR DISINFECTION PURIFIER

SPEED SELECT
AIR FLOW

SPEED



AIR CLEAN EAC-019
GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

BU BELGENİN KULLANILMASINA 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
VE BU KANUN’A DAYANILARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN GARANTİ BELGESİ 

YÖNETMELİĞİ UYARINCA  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE 
PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İZİN VERİLMİŞTİR.

1- GARANTİ SÜRESİ ÜRÜNÜN TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILDIR.
2- UV LAMBALAR GARANTİ SÜRESİ KAPSAMI DIŞINDA YER ALMAKTADIR.
3- ÜRÜNÜN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ARIZALANMASI DURUMUNDA TAMİRDE GEÇEN SÜRE GARANTİ 
SÜRESİNE EKLENİR.
4- ÜRÜNÜN TÜKETİCİYE TESLİMİNDEN SONRA HATALI KULLANMA-DÜŞÜRME-ÇARPMA-KIRILMA-VE YETKİSİZ 
KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLER TESPİT EDİLDİĞİ TAKDİRDE GARANTİ 
KAPSAMINA GİRMEZ.
5- SATICI FİRMA ÜRÜNÜ EKSİKSİK VE SAĞLAM BİR ŞEKİLDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR, AKSİ TAKDİRDE 
ALICI FİRMA ÜRÜNÜN DEĞİŞİMİNİ TALEP EDEBİLİR.
6- GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE TAHRİBAT YAPILDIĞI VE ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ORJİNAL SERİ NUMARASININ 
KALDIRILDIĞI VEYA TAHRİP EDİLDİĞİ DURUMLARDA GARANTİ ŞARTLARI GEÇERSİZDİR.
7- FİLTRE DEĞİŞİMİ YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILIR.
8- FİLTRE MODEL YAPISI SATICI FİRMANIN UYGUN GÖRDÜĞÜ KALİTE STANDARTLARINDA KULLANILIR.
9- VOLTAJ DÜŞÜKLÜĞÜ-HATALI ELEKTRİK TESİSATI CİHAZIN ETİKETİNDE YAZILI VOLTAJDAN FARKLI KULLANMA 
YANGIN VE YILDIRIM DÜŞMESİ İLE MEYDANA GELEBİLECEK HASARLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
10- ÜRÜNÜN SAĞLIKLI ÇALIŞABİLMESİ ADINA FİLTRE UYARI İŞARETİ YANDIĞI TAKDİRDE EN KISA SÜREDE 
FİLTRE DEĞİŞİMİ YAPILMALIDIR.

ÜRETİCİ FİRMA       
ÜNVANI : ERŞEN ELEKTRİK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 
ADRES : PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK 
   KAT:2 NO:9/0032 
  OKMEYDANI / İSTANBUL
TELEFON : 0212-222-13-11 
FAX : 0212-210-04-70 
E-POSTA : www.airclean.com.tr

ALICI MÜŞTERİ       
ADI - SOYADI /ÜNVANI : 
ADRES   :
TELEFON   :

CİHAZA AİT BİLGİLER  
MARKASI: AİR CLEAN-019
SERİ NO:
TESLİM TARİHİ:
GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 GÜN




