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Instrukcja obsługi systemu dezynsekcji termicznej H4ES  

Przeznaczenie 

System dezynsekcji termicznej H4ES składający się z izolowanego namiotu z izolacją podłogową i 
składaną ramą oraz inteligentnej grzałki H4 ES jest przeznaczony do dezynsekcji termicznej 
zaatakowanych przez owady łóżek, kanap czy odzieży w pomieszczeniach.  
Maszyna H4 ES ma wyświetlacz graficzny, pokazujący wszystkie potrzebne informacje, łącznie z 
temperaturą mierzoną wewnątrz namiotu. Może być obsługiwana ręcznie lub automatycznie – 
wówczas wyłącza się natychmiast po zakończeniu procesu. W połączeniu ze zdalnym 
monitorowaniem i sterowaniem za pomocą systemu SuperVision® zapewnia wszystko, co potrzebne 
do osiągnięcia udokumentowanego procesu o dużej jakości i skuteczności. 
 
 

• Duża skuteczność • Energooszczędność 

• Niski poziom hałasu • Interfejs cyfrowy ze zdalnym sterowaniem 
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Dyrektywa produkcyjna 

System H4ES ma atest CE.  

Ograniczenie odpowiedzialności 

• Nieprawidłowa instalacja i/lub użytkowanie urządzenia mogą prowadzić do obrażeń ciała i 
uszkodzenia mienia. 

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia 
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji, użyciem urządzenia niezgodnie z 
przeznaczeniem albo niestosowanie się do ostrzeżeń. Takie skutki nie są objęte gwarancją. 

• Gwarancja na produkt nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani standardowego 
zużycia.  

• Obowiązkiem nabywcy jest sprawdzenie produktu w chwili dostawy i przed użyciem, aby 
stwierdzić, czy jest w dobrym stanie. Gwarancja na produkt nie obejmuje uszkodzeń 
powstałych w wyniku używania uszkodzonych produktów.  

• Nie wolno wprowadzać zmian ani modyfikacji w urządzeniu bez pisemnej zgody  
Corroventa Avfuktning AB. 

• Niniejszy produkt, jego parametry techniczne i/lub instrukcja instalacji i obsługi mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia.  

• Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Obowiązuje zakaz 
kopiowania, przechowywania w systemie gromadzenia informacji oraz udostępniania w 
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób całości i części niniejszego dokumentu bez 
pisemnej zgody Corroventa Avfuktning AB. 

 

Uwagi dotyczące treści tego dokumentu można przesyłać na adres:  

Corroventa Avfuktning AB  Tel. +46 (0) 36-37 12 00 
Mekanikervägen 3  Faks +46 (0) 36-37 18 30 
564 35 Bankeryd, SZWECJA  E-mail: mail@corroventa.se 
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Informacje o bezpieczeństwie 

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej ósmego (8) roku życia oraz osoby (również dzieci) o 
obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, a także takie, które nie używały 
wcześniej urządzenia, o ile uzyskają one pomoc lub wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia w 
sposób bezpieczny i przy założeniu, że będą rozumieć ryzyko występujące w związku z korzystaniem z 
niego. 

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czynności czyszczenia ani 
konserwowania urządzenia bez nadzoru.  

Instalacje elektryczne niezbędne do montażu urządzenia H4 ES powinny być wykonane zgodnie z 
lokalnymi i ogólnokrajowymi przepisami przez pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia. 

Ponadto należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i ostrzeżeniami oraz przestrzegać ich: 

1. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
2. Maszyny nie wolno podłączać do zasilania przed ukończeniem jej instalacji zgodnie z niniejszą 

instrukcją.  
3. Nie wolno przykrywać pracującego urządzenia ze względu na ryzyko przegrzania i pożaru. 
4. Maszyny nie wolno używać jako stołu czy koziołka roboczego ani taboretu. Nie wolno na nią 

wchodzić ani stawać na niej. 
5. Ze względu na ryzyko uszkodzenia urządzenia nie wolno używać bez zainstalowanego filtra. 

Filtr musi być czysty. Zablokowany filtr może spowodować przegrzanie maszyny.  
6. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do gromadzenia się gazów 

wybuchowych.  
7. Wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do kratek wlotowych lub wylotowych grozi 

uszkodzeniem urządzenia oraz obrażeniami ciała. 
8. Urządzenie należy postawić na płaskim i stabilnym podłożu, tak aby nie mogło się przewrócić. 
9. Jeśli urządzenie albo wtyczka przewodu zasilającego są uszkodzone, należy skontaktować się 

ze sprzedawcą. Nie naprawiać urządzenia bez specjalnego przeszkolenia przez producenta.  
10. Uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie wolno prowadzić przewodu przez 

wodę ani przy ostrych krawędziach.  
11. W żadnym wypadku nie wolno przenosić ani ciągnąć maszyny, trzymając za przewód.  
12. Korzystanie z urządzeń elektrycznych w wilgotnych lub mokrych warunkach może być 

niebezpieczne. W żadnym wypadku nie włączać maszyny, jeśli stoi w wodzie.  
13. Urządzenie wolno podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda sieciowego o napięciu i 

częstotliwości zgodnych z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. 
14. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. 
15. Elektryczne podzespoły urządzenia nie mogą mieć kontaktu z wodą. Jeśli to nastąpi, przed 

ponownym użyciem urządzenia należy upewnić się, że jest suche. 
16. Przed otwarciem urządzenia należy zawsze odłączyć zasilanie. 
17. Naprawy i konserwacje układu elektronicznego i elektrycznego urządzenia powinien 

wykonywać wykwalifikowany elektryk. 
18. Używany i podłączany do osuszacza przewód powietrzny musi być odporny na temperaturę 

80°C. 
19. Urządzenia nie wolno używać z innymi akcesoriami niż opisane w niniejszej instrukcji lub 

zatwierdzone do użytku przez Corroventa Avfuktning AB. 
 

Aby uzyskać dodatkowe porady na temat bezpieczeństwa i sposobu korzystania z urządzenia, należy 
skontaktować się z dostawcą urządzenia.  
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Kontrola przy dostawie 

System dezynsekcji termicznej H4 ES dostarczany jest z następującymi elementami:  

H4 ES  1 szt. 

Zespół czujnika temperatury w namiocie 1 szt. 

Namiot 1 szt. 

Składana rama namiotu 1 szt. 

Podłogowe maty izolacyjne 2 szt. 

 

Opis produktu 

Na poniższych ilustracjach pokazano urządzenie H4ES, jego części i elementy sterowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Złącze SuperVision® 

Składany uchwyt do 
przenoszenia z wbudowanym 
miejscem na przewód 

Przełącznik zasilania, 
wł./wył. 

 

Panel sterowania  

Wlot powietrza z 
filtrem powietrza 
procesowego 

Wylot powietrza 

 

 

  

Wytrzymałe stopki z 
poliuretanu 

 

Złącze czujnika 
temperatury 
(oznaczone na 
niebiesko) 
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Usuwanie pluskiew – standardowa procedura robocza 

Użycie systemu H4ES to ważny etap procesu dezynsekcji, który przebiega w sposób opisany poniżej.   

  

  
 

  

Kontrola 

Kontrola wykonywana zgodnie z najlepszymi 
praktykami przez: 

• atestowanego dezynsektora i/lub  

• atestowany zespól z psem 
  

Wykryto 
pluskwy 

Brak 
pluskiew 

Zastosowany system 
monitoringu  

Brak dalszych 
działań 

Dezynsekcja 

Zależnie od zakresu zainfekowania metodę 
dezynsekcji uzgadnia* się z klientem.  
Małe zainfekowanie: 
Odkurzanie 
Zastosowanie pary wodnej 
Pokrywa materaca (opcja) 
Pułapki na owady (opcja) 
Zastosowanie pestycydów (opcja) 
Duże zainfekowanie: 
Odkurzanie 
Dezynsekcja termiczna za pomocą H4ES 
Pokrywy materaca (zalecane) 
Pułapki na owady (opcja) 
Zastosowanie pestycydów (opcja) 
 
*Warunki zależne od konkretnej usługi. 

Dalsze działania 
Kontrola i/lub kontakt z klientem innymi 

metodami 
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Instalacja 

System dezynsekcji termicznej instaluje się w następujący sposób (bardziej szczegółowy opis znajduje 
się w części „Ilustrowany opis instalacji” na końcu instrukcji): 

• Wznoszenie namiotu: 
1. Na namiot należy przeznaczyć miejsce o powierzchni co najmniej 2,5 m x 2,5 m. W 

razie potrzeby wyznaczyć powierzchnię za pomocą izolowanych mat podłogowych 
2. Rozłożyć w całości ramę namiotu, tak by utworzyła kwadrat o powierzchni 2,5 x 2,5 

m. Ustawić teleskopowe nogi w najniższym położeniu. 
3. Rozwinąć namiot i ustawić go na izolowanych matach podłogowych. Uważać, aby 

zamontować drzwiczki we właściwym kierunku.  
4. Za pomocą pasków umieszczonych w górnych rogach namiotu umocować go do 

górnej części teleskopowych nóg ramy.  
5. Kolejno wyciągać nogi ramy, aby podnieść namiot do pełnej wysokości. 
6. Za pomocą pasków umieszczonych w dolnych rogach namiotu zamocować je do 

ramy. 
 

• Otworzyć namiot i umieścić w nim cały materiał przeznaczony do dezynsekcji, pamiętając o 
poniższych zastrzeżeniach/zaleceniach: 
 

7. Nie wolno umieszczać żadnych materiałów na powierzchni położonej poza 
czerwonymi oznaczeniami na podłodze; pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni na 
swobodną cyrkulację powietrza. Także pod sufitem pozostawić wolną przestrzeń. 

8. Zapewnić swobodny przepływ powietrza nad podłogą – najlepiej 100 mm między 
materiałami, meblami itp. 

9. Na ile jest to możliwe, należy odsunąć od siebie przedmioty poddawane dezynsekcji. 
Ubrania umieścić na wieszakach. Torby i walizki powinny być rozpakowane i otwarte. 

10. W przypadku materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, aby uniknąć ich 
odbarwienia itp., należy je umieścić w pewnej odległości od maszyny. Najbardziej 
gorącym miejscem w namiocie jest wylot urządzenia. W przypadku wątpliwości 
odnośnie do odporności przedmiotu na działanie wysokiej temperatury należy 
wybrać inną metodę dezynsekcji.  

 

• Zainstalować maszynę w następujący sposób: 
 

11. Sprawdzić filtr i w razie potrzeby oczyścić. 
12. Przy otwartym namiocie umieścić urządzenie przy wylocie z namiotu. Naciągnąć 

namiot na końcówkę wlotową i wylotową maszyny i zabezpieczyć go paskami, żeby 
się nie zsunął. 

13. Umieścić cztery czujniki w miejscach, w których temperatura będzie rosnąć powoli, 
aby wskazywały, kiedy cały materiał w namiocie osiągnie właściwą temperaturę. 

14. Otworzyć przepust kablowy czujnika w namiocie, przeciągnąć przez niego oznaczony 
na niebiesko przewód czujnika i podłączyć do oznaczonego na niebiesko styku 
w maszynie. Zamknąć przepust. 

15. Jeśli ma być używany system zdalnego sterowania, za pomocą przewodu 
systemowego podłączyć maszynę do bramki SuperVision®. 
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16. Podłączyć oba przewody zasilające do maszyny, do opatrzonych osobnymi 
bezpiecznikami gniazdek 230 V AC 50 HZ, maks. 16 A. 

17. Aby uruchomić urządzenie, przestawić włącznik na panelu sterowania w lewo.  
18. Gdy maszyna jest włączona, wcisnąć przycisk „Start”, aby uruchomić ją z 

ustawieniami fabrycznymi albo „Resume” [Wznów], aby uruchomić ją z poprzednimi 
ustawieniami. Sprawdzić ustawienie docelowej temperatury oraz – w przypadku 
trybu automatycznego – ustawienie temperatury procesowej. 

19. Sprawdzić, czy symbol SuperVision jest widoczny u góry ekranu oraz czy bramka 
odbiera sygnał.  

 

Korzystanie z urządzenia H4 ES i menu oraz obsługa 

Urządzenie H4 ES ma łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z wyświetlaczem i pięcioma 
przyciskami. Dwa duże przyciski po obu stronach wyświetlacza służą do wyboru różnych menu. Nie 
można za ich pomocą zmieniać żadnych ustawień, gdyż służą tylko do nawigacji. 

Trzy mniejsze przyciski poniżej wyświetlacza służą do wyboru i edycji, a przypisane im funkcje są 
wyświetlane w postaci tekstu u dołu ekranu. W menu głównym lewy z tych przycisków to „Home” 
[Strona główna], a jego naciśnięcie powoduje automatyczny powrót do widoku domyślnego. W wielu 
widokach dostępny jest też przycisk „Info”, który służy do wyświetlania informacji pomocnych dla 
niedoświadczonego użytkownika. 

Jeśli zgaśnie podświetlenie ekranu, pierwszy przycisk służy tylko do jego przywrócenia.  

Jeśli po 10 minutach nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, włączy się blokada klawiatury. Aby 
wówczas odblokować maszynę, trzeba równocześnie nacisnąć dwa górne przyciski, opisane na 
wyświetlaczu za pomocą tekstu i symbolu. Funkcję blokady klawiatury można włączać i wyłączać w 
menu „Setup” [Konfiguracja], w opcji „Maintenance” [Konserwacja]. 

 

 

 

 

  

Górne prawe i lewe przyciski –  Tylko nawigacja menu. W żadnym 
wypadku nie wolno zmieniać ustawień. 

Przycisk „Home” [Strona główna] Powrót do widoku domyślnego 

Przycisk „Info”  Prezentacja informacji. Wbudowana instrukcja
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Tryb pracy 

MAN – „Manual” [Ręczny] 
oznacza, że maszyna będzie 
pracować do momentu 
ręcznego wyłączenia. 

Auto – W trybie 
automatycznym maszyna 
utrzymuje docelową 
temperaturę przez wybrany 
czas pracy, a potem 
automatycznie wyłącza 
grzejniki. 

 

SuperVision 

Widoczny, gdy maszyna jest podłączona do 
zdalnego układu sterowania SuperVision. 

Aby maszyna mogła komunikować się z bramką, 
należy ustawić ją w tryb „Master” i utworzyć sieć. 

 Wyłącznik 
czasowy 

Widoczny, gdy 
maszyna została 
ustawiona na 
pracę z wyłącz-
nikiem czasowym. 

Slaved – oznacza, 
że maszyną steruje 
inne urządzenie. 

 
Alarm  

Maszyna wykryła 
błąd. 

 

Wskaźnik 
grzejnika 

Animowany, 
przesuwa się, gdy 
oba grzejniki są 
aktywne. Grzejnik 
pierwszego 
poziomu jest 
zawsze aktywny. 

 

 Stop  

Środkowy przycisk w widoku 
domyślnym – wstrzymuje 
proces. Po wybraniu funkcji 
chłodzenia końcowego 
wentylator będzie kontynuować 
pracę. Aby go zatrzymać, należy 
ponownie nacisnąć ten przycisk. 

 

 

A.C – Chłodzenie 
końcowe 

Wskazuje, że aktywna 
jest funkcja chłodzenia 
końcowego. Wentylator 
będzie jeszcze chwilę 
pracować po wyłączeniu 
grzejników.  

 

 

Wskaźnik 
wentylatora 

Rusza się, gdy 
wentylator 
pracuje. 
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Po uruchomieniu maszyna H4 ES wejdzie w tryb rozgrzewania i pozostanie w nim do czasu 
osiągnięcia temperatury docelowej, potwierdzonej wskazaniem wszystkich czterech czujników 
temperatury. Po osiągnięciu temperatury docelowej maszyna wejdzie w fazę dezynsekcji, podczas 
której będzie starała się utrzymać temperaturę docelową. W trybie ręcznym będzie kontynuować 
działanie do czasu ręcznego wyłączenia. Jeśli maszyna pracuje w trybie automatycznym, będzie 
utrzymywać temperaturę docelową przez ustawiony czas dezynsekcji, a następnie wyłączy grzejniki 
oraz – jeśli wybrano opcję chłodzenia końcowego – wentylator będzie pracować jeszcze przez 60 
minut, po czym wyłączy się. 

Jeśli maszyna w trybie automatycznym wejdzie w fazę dezynsekcji, w widoku domyślnym będzie 
pokazywać czas pozostały do zakończenia tej fazy.  

Bez względu na wybrany tryb – ręczny lub automatyczny – na ekranie temperatury w namiocie 
maszyny pokazany będzie, oprócz bieżących temperatur, status każdego czujnika temperatury (LOW 
[NISKI] lub OK) oraz czas w minutach, przez który temperatura osiągała wartość równą docelowej lub 
wyższą. 

 

Widok początkowy 
 
Po uruchomieniu maszyny H4 ES na wyświetlaczu 
pojawią się dwie opcje: 
 
Start: Uruchamianie maszyny z ustawieniami 
domyślnymi i praca ciągła z maksymalną wydajnością. 
Poprzednie ustawienia takie jak sterowanie czujnikiem, 
wyłącznik czasowy itp. 
 
Resume [Wznów]:  Maszyna wznawia pracę z 
ustawieniami, które zostały wybrane podczas 
poprzedniej pracy. 
 
Jeśli wówczas użytkownik nie nacisnął przycisku 
zasilania przed odłączeniem maszyny z sieci, urządzenie 
wznowi pracę automatycznie po zakończeniu 
odliczania.  
Naciśnięcie przycisku Pause [Pauza] zatrzyma odliczanie 
i maszyna pozostanie w trybie czuwania do czasu 
ręcznego uruchomienia. 
 
 

 
Zwykłe uruchomienie 

 
 
 

Uruchomienie po wyłączeniu zasilania –  
automatyczne wznowienie pracy  
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Control Mode [Tryb sterowania] 
 
W trybie sterowania wybiera się sposób pracy maszyny.  
 
W trybie Manual [Ręczny] maszyna będzie utrzymywać 
docelową temperaturę do czasu ręcznego wyłączenia 
przez użytkownika. 
 
W trybie Auto [Automatyczny] maszyna utrzymuje 
docelową temperaturę przez wybrany czas dezynsekcji, 
a potem automatycznie wyłącza grzejniki. 

 

 
 

 
 

After cooling [Chłodzenie końcowe] 
 
Funkcja chłodzenia końcowego sprawia, że wentylator 
pracuje nadal po wyłączeniu grzejników. Cyrkulacja 
powietrza zapewnia równomierny spadek temperatury.  
 

 

 
Ekran czujnika temperatury w namiocie 
 
Na tym ekranie wyświetlane są cztery wartości 
temperatury mierzonej w namiocie oraz ich statusy.  
Do czasu osiągniecia przez maszynę temperatury 
docelowej, status wszystkich wskazań to „Low” [Niski]. 
Po osiągnięciu temperatury status zmienia się na „OK”. 
W ostatniej kolumnie z prawej strony pokazany jest 
czas w minutach od wykrycia przez dany czujnik 
temperatury docelowej. 

 

 

Ekran czujnika temperatury i wilgotności względnej w 
namiocie 
 
Na tym ekranie pokazana jest wartość zmierzona przez 
wewnętrzny czujnik RHT umieszczony na wlocie 
maszyny. Temperatura jest dobrym wskaźnikiem 
warunków panujących w namiocie.  

SuperVision®  
 

To menu pojawia się tylko, jeśli do maszyny jest 
podłączona bramka SuperVision®. 
 

W przypadku stosowania z maszyną H4ES system 
SuperVision nie wykorzystuje zewnętrznych węzłów 
czujników, zatem ważny jest tylko pierwszy rząd – 
jakość sygnału. 
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Network [Sieć] 
 

Uwaga: Przed włączeniem zasilania maszyny, należy 
podłączyć ją do bramki SuperVision®. 

Aby korzystać z bramki SuperVision® w połączeniu z 
maszyną H4ES, należy wejść do menu Network [Sieć] i 
wybrać utworzoną sieć za pomocą środkowego dolnego 
przycisku. Po zakończeniu tworzenia sieci u dołu ekranu 
pojawi się po chwili tekst „SuperVision connected“ 
[SuperVision podłączony]. 

U góry widoku domyślnego pojawi się też słowo 
„Master” [Urządzenie nadrzędne]. 

 

 

 

 

 

Menu ustawień i konserwacji 
W menu Setup [Ustawienia] i Maintenance 
[Konserwacja] znajdują się funkcje, które nie są 
potrzebne podczas normalnej pracy. 
 

Date and Time [Data i godzina]: Ustawianie daty i 
godziny systemu.  
 

Language [Język]: Wybór języka interfejsu. 
 

Menu System [System menu] System menu jest 
domyślnie ustawiony na opcję „Advanced” 
[Zaawansowany], w której widoczne i dostępne są 
wszystkie funkcje. W ustawieniu Basic [Podstawowy] z 
menu systemowego usunięte są bardziej 
zaawansowane funkcje. 
 

Key Pad lock [Blokada klawiatury]:  Możliwość 
włączania/wyłączania blokady klawiatury. 
 

Run built-in test [Wbudowany test działania]:  
Wbudowany test działania dla serwisantów.  
  

Reset Service Time [Resetowanie czasu serwisowania]: 
Maszyna wysyła przypomnienie serwisowe co 12 
miesięcy. Za pomocą tej funkcji po wykonaniu serwisu 
można zresetować przypomnienie. 
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View sensor data [Pokaż dane czujnika]: Funkcja 
przeznaczona dla techników serwisowych.  

 

Counters [Liczniki] 
 
Na tym ekranie znajdują się liczniki godzinowe. 

U góry znajduje się licznik czasu pracy z możliwością 
resetowania, a za nim data zresetowania licznika. Po 
dacie znajduje się liczba godzin, które upłynęły od czasu 
resetu, w celu szybkiego porównania. 

Aby zresetować licznik pracy, należy nacisnąć „Reset”. 
Potwierdzić chęć zresetowania liczników przyciskiem 
OK na poniższym ekranie potwierdzenia. 

U dołu ekranu znajduje się licznik czasu pracy maszyny 
od pierwszego uruchomienia. Tego licznika nie można 
zresetować. 

 

 

Statistics [Statystyki] 
 

Na ekranie statystyk maszyna informuje, ile godzin 
dziennie była używana przez ostatnie 14 dni. Wartość 
skrajna po prawej stronie dotyczy bieżącego dnia. 

 

Alarmy 
 

Na tym ekranie maszyna pokazuje zidentyfikowane 
alarmy. Zidentyfikowany alarm pokazywany jest także 
w wyskakującym okienku. Ponadto dopóki utrzymuje 
się stan usterki, w prawym górnym rogu widoku 
domyślnego widnieje symbol ostrzeżenia.  

Pokazanego alarmu użytkownik nie musi kasować. 
Maszyna po wykryciu, że usterka została usunięta 
kasuje alarm automatycznie. 
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Alarmy 

Jeśli maszyna wykryje błąd, informuje o tym w wyskakującym okienku i dopóki jeden lub więcej 
problemów nie zostanie usuniętych, w prawym górnym rogu widoku domyślnego widnieje symbol 
ostrzeżenia. 

Alarmy są wyświetlane w następujący sposób, a przy każdym widnieje zalecenie dotyczące jego 
usunięcia: 

Alarm Działanie/zalecenie 
Usterka czujnika temperatury Sprawdzić zespół czujnika pod kątem 

uszkodzenia.  
 
Dopóki usterka utrzymuje się i nie jest znana 
temperatura materiału, maszyna będzie 
kontynuować pracę, o ile nie zostanie ręcznie 
wyłączona. 

Usterka wszystkich czujników 
temperatury. 

Sprawdzić, czy zespół czujnika temperatury jest 
prawidłowo podłączony do urządzenia.  
 
Dopóki usterka utrzymuje się i nie jest znana 
temperatura materiału, maszyna będzie 
kontynuować pracę, o ile nie zostanie ręcznie 
wyłączona. 

Awaria zasilania Sprawdzić czy przewód zasilania nr 2 jest 
podłączony do gniazda oraz – w razie potrzeby – 
sprawdzić na bezpieczniku, czy zasilanie jest 
dostępne.  
Utrata zasilania w drugim przewodzie zasilającym 
oznacza obniżenie wydajności grzejnika o ok. 
50%. 

Usterka przyłącza tablicy głównej Błąd wewnętrzny. Jeśli utrzymuje się, wezwać 
serwisanta. 

Usterka wewnętrznego czujnika 
RHT 

Błąd wewnętrzny. Jeśli pojawi się po 
zdemontowaniu maszyny, może oznaczać, że 
przyłącze czujnika do pokrywy zostało 
nieprawidłowo zamontowane. Jeśli nie i usterka 
utrzymuje się, wezwać serwisanta.  

Zapis danych statystycznych 
zakończony niepowodzeniem 

Błąd wewnętrzny. Jeśli utrzymuje się, wezwać 
serwisanta. 

Zapis dziennika zdarzeń 
zakończony niepowodzeniem 

Błąd wewnętrzny. Jeśli utrzymuje się, wezwać 
serwisanta. 
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Przypomnienie serwisowe 

Maszyna wysyła przypomnienie serwisowe co dwanaście miesięcy. Przypomnienie pojawia się w 
postaci alarmu, ale nie wpływa na pracę maszyny. Funkcję przypomnienia serwisowego ustawia się w 
opcji „Setup and Maintenance” [Ustawienia i konserwacja]. 

  

 

Konserwacja i serwis 

 

Kontrola i czyszczenie filtra 

Filtr powietrza procesowego należy kontrolować i w razie potrzeby czyścić przed rozpoczęciem 
każdego cyklu.  

 

Akcesoria i materiały eksploatacyjne 

Niżej wymienione artykuły są dostępne jako akcesoria i materiały eksploatacyjne do maszyn H4 ES: 

  
  

Numer artykułu Nazwa 
1003493 Filtr powietrza procesowego 
1003383 Namiot do dezynsekcji termicznej 
1003489 Składana rama namiotu  
1003429 Zespół zewnętrznego czujnika temperatury  
6000631 Izolacja podłogi namiotu 
1003544 Bramka oraz przewód systemowy 0,5 m 
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Wykrywanie usterek 
 

Objawy Możliwa przyczyna Działanie 
Maszyna emituje 
alarm „Power Supply 
Failure” [Awaria 
zasilania]. 
 

Brak zasilania w gniazdku, 
do którego podłączany jest 
przewód zasilający nr 2. 
 

Sprawdzić, czy przewód zasilający nr 2 jest 
podłączony. Sprawdzić bezpiecznik, aby 
zweryfikować, czy w gniazdku jest zasilanie. 
 
 
 
 

   
Maszyna wyświetla 
alarm „All 
temperature sensors 
have failed” [Usterka 
wszystkich czujników 
temperatury].  

Zespół czujnika temperatury 
nie jest prawidłowo 
podłączony do urządzenia. 
 
Zespół czujnika jest 
uszkodzony. 

Podłączyć zespół czujnika temperatury do 
urządzenia.  
 
 
Wymienić lub naprawić zespół czujnika. 
 
Uwaga: Jeśli uszkodzony jest jeden lub 
więcej czujników temperatury, maszyna 
będzie pracować do czasu ręcznego 
wyłączenia niezależnie od tego, czy działa w 
trybie automatycznym czy ręcznym. 
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Dane techniczne 

H4 ES 

Typ LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Napięcie 230 V AC / 50 Hz 
Moc znamionowa (W) Przewód zasilający 1: 

2100 W 
Przewód zasilający 2: 

2200 W 
Przepływ powietrza m3/godz. 950 
Wysokość x szerokość x długość (mm) 533 x 320 x 497 
Poziom hałasu (dBA) < 70 
Masa, kg 22 kg 

 
Namiot 
 

Wysokość x szerokość x długość (mm) 2100 x 2400 x 2400 
Masa, kg 17 kg 

 
Rama 
 

Wysokość x szerokość x długość (mm) 2100 x 2500 x 2500 
Masa, kg 12 kg 
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Ilustrowany opis instalacji 

1. Na namiot należy przeznaczyć miejsce o powierzchni co najmniej 2,5 m x 2,5 m. W 
razie potrzeby wyznaczyć powierzchnię za pomocą izolowanych mat podłogowych 
 

 
 

2. Rozłożyć w całości ramę namiotu, tak by utworzyła kwadrat o powierzchni 2,5 x 2,5 
m. Ustawić teleskopowe nogi w najniższym położeniu. 
 

 
 

3. Rozwinąć namiot i ustawić go na izolowanych matach podłogowych. Uważać, aby 
zamontować drzwiczki we właściwym kierunku.  
 

4. Za pomocą pasków umieszczonych w górnych rogach namiotu umocować go do 
górnej części teleskopowych nóg ramy.  
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5. Kolejno wyciągać nogi ramy, aby podnieść namiot do pełnej wysokości. 
6. Za pomocą pasków umieszczonych w dolnych rogach namiotu zamocować je do 

ramy. 
Stelaż można rozstawić na dwóch różnych poziomach (2000/2200 mm), zależnie od 
wysokości stropu.  
Tkanina namiotu musi być naciągnięta na dole. Umocować dolne paski namiotu przy 
małej wysokości stropu oraz górne paski przy dużej wysokości stropu. 
 
 

• Otworzyć namiot i umieścić w nim cały materiał przeznaczony do dezynsekcji, pamiętając o 
poniższych zastrzeżeniach/zaleceniach: 
 

7. Nie wolno umieszczać żadnych materiałów na powierzchni położonej poza 
czerwonymi oznaczeniami na podłodze; pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni na 
swobodną cyrkulację powietrza. Także pod sufitem pozostawić wolną przestrzeń. 
 
 
 
 

 

Pozostawić wolne miejsce na 
swobodny obieg powietrza w 
namiocie. 
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8. Zapewnić swobodny przepływ powietrza nad podłogą – najlepiej 100 mm między 

materiałami, meblami itp. 
9. Na ile jest to możliwe, należy odsunąć od siebie przedmioty poddawane dezynsekcji. 

Ubrania umieścić na wieszakach. Torby i walizki powinny być rozpakowane i otwarte. 
10. W przypadku materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, aby uniknąć ich 

odbarwienia itp., należy je umieścić w pewnej odległości od maszyny. 
 

• Zainstalować maszynę w następujący sposób: 
 

11. Sprawdzić filtr i w razie potrzeby oczyścić. 
12. Przy otwartym namiocie umieścić urządzenie przy wylocie z namiotu. Naciągnąć 

namiot na końcówkę wlotową i wylotową maszyny i zabezpieczyć go paskami, żeby 
się nie zsunął. 

 
 

13. Umieścić cztery czujniki w miejscach, w których temperatura będzie rosnąć powoli, 
aby wskazywały, kiedy cały materiał w namiocie osiągnie właściwą temperaturę. 

14. Otworzyć przepust kablowy czujnika w namiocie, przeciągnąć wtyczkę zespołu 
czujnika i podłączyć do urządzenia. Zamknąć przepust. 
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15. Jeśli ma być używany system zdalnego sterowania, za pomocą przewodu 
systemowego podłączyć maszynę do bramki SuperVision®. 

16. Podłączyć oba przewody zasilające do maszyny, do opatrzonych osobnymi 
bezpiecznikami gniazdek 230 V AC 50 HZ, maks. 16 A. 

17. Aby uruchomić urządzenie, przestawić włącznik na panelu sterowania w lewo.  
18. Gdy maszyna jest włączona, wcisnąć przycisk „Start”, aby uruchomić ją z 

ustawieniami fabrycznymi albo „Resume” [Wznów], aby uruchomić ją z poprzednimi 
ustawieniami. Sprawdzić ustawienie docelowej temperatury oraz – w przypadku 
trybu automatycznego – ustawienie temperatury procesowej. 

19. Sprawdzić, czy symbol SuperVision jest widoczny u góry ekranu oraz czy bramka 
odbiera sygnał.  

 

 

 



CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź, Polska

 Tel +48 (0) 504 407 090 • www.corroventa.pl

CZY MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ NASZEJ POMOCY?
Wejdź na stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 (0) 504 407 090 i porozmawiaj z naszym ekspertem.

Dysponujemy wiedzą i sprzętem, dzięki którym znajdziemy maksymalnie wydajne rozwiązanie danego problemu.

Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do 
usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemne zapachy i radon. 
Jesteśmy liderem w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiąza-
nia. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. 
W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają 
dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produk-
cja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl
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