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Onderhoudsfiche Pulmo®
Te bewaren in de nabijheid van de installatie

FILTERS De filterboxen bevinden zich tussen de ventilatie-unit en
de ventilatiekanalen. In sommige gevallen zijn er 3
filterboxen.

De filters zorgen ervoor dat stof en ander vuil niet in de
ventilatie-unit, de kanalen en woning terecht komen.

Vuile filters verhogen uw energieverbruik en kunnen de
lucht ongezond maken! U moet de filters dus tijdig
reinigen of vervangen.

AeroPulmo adviseert om min elke 3 maanden de filters te
reinigen of te vervangen.

LET OP: De eerste maanden na de opstart van uw
ventilatiesysteem of mits aanwezigheid van vervuilende
factoren (zoals schouwen of hevige stofontwikkeling in de
omgeving) kan u de filters best frequenter nakijken en zo
nodig reinigen.

Filters reinigen / Vervangen:

1. Trek de zwarte voedingskabel tussen de unit en de
sturing uit.

2. Trek voorzichtig het deksel van de filterboxen.
3. Neem de filters uit de filterboxen
4. Verwijder voorzichtig met een stofzuiger het vuil van

de filters.
5. Schuif de filters op dezelfde manier terug in de

filterbox.
6. Duw de deksels terug op de filterboxen.
7. Steek de voedingskabel tussen de unit en de sturing

terug in.

LET OP:

- Na 1 maal reinigen moet u de filters vervangen.
- Werk nooit in vochtige omstandigheden

Bestel uw filters bij uw leverancier of op:
www.AeroPulmo.be

REINIGING TOESTEL + KANALEN

Als u de filters van het toestel tijdig reinigt en vervangt is er slechts om de 4 a 5 jaar
professioneel onderhoud nodig aan het toestel: de vervuiling van de kanalen zal
afhangen van de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht.

Voor meer gedetailleerde informaties kan u onze handleidingen raadplegen op www.aeropulmo.be
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GEGEVENS:

Installateur:___________________________ Tel:_________________________

Type-Unit: 300 / 350 / 400 / 450

Datum ingebruikname:___________________ Serienummer: ________________

ONDERHOUD:
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