
DC AirCube 2000

Bruksanvisning i original
Original instructions

Originalbetriebsanleitung
Manual original

Alkuperäiset Ohjeet
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Par t  No 9414 6

VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av 
maskinen.

WARNING Read the instruction manual before using 
the machine. 

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor 
Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig durch. 

ATENCIÓN Lea el manual de instrucciones antes de 
usar la máquina.

VAROITUS Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

WAARSCHUWING Lees de gebruiksaanwijzing voor 
het gebruik van de machine.
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TEKNISKA DATA

Säkerhetsföreskrifter
Läs följande säkerhetsinstruktion innan du startar 
maskinen. Spara instruktionen.

Varning! Vid användandet av elektriska maskiner 
ska grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för 
att minska risken för brand, elstöt eller person-
skada.

ras strömlös genom avstängning och utdrag-
ning av kontakten. Använd endast maskinen 
helt komplett.

5. Omsorg
 Håll maskinen ren och se till att slangen (ex-

tra tillbehör) är hel och att alla packningar 
är täta. Följ instruktionerna. Håll bärhand-
tagen torra och fria från olja och fett. Var 
observant på mikrofi ltertätning.

6. Kontroll
 Kontrollera alltid att maskinen är oskadad 

innan användandet av maskinen. Finns det 
skador måste maskinen repareras av en auk-
toriserad serviceverkstad som är godkänd av 
Dustcontrol.

7. Varning
 Använd endast tillbehör och utbytesdelar 

som fi nns i Dustcontrol ś katalog. 
OBS! Vid användandet av felaktiga eller 
piratdelar (framförallt fi lter) kan maskinen 
läcka hälsofarligt damm med personskada 
som följd. 

HxBxL 970 x 500 x 480 mm
Vikt 25 kg
Utlopp ∅ 315 mm
Slanglängd (extra tillbehör)  3 m (∅ 315)
Flöde öppet inlopp  1850 m3/h 
Undertryck max 500 Pa
Eff ektuttag 230 V, 505 W 
Avskiljningsgrad
EN 60335-2-69, klass H 99,995 %
EN 1822-1 HEPA 13
Ljudnivå max 62 - 74 dB(A)

1. Arbetsmiljön
Utsätt inte maskinen för väta. Använd den ej 
i fuktiga och våta utrymmen eller i närheten 
av lättantändliga vätskor eller gaser.

2. Överbelastning
Låt inte maskinen gå helstrypt. Använd ma-
skinen för avsett ändamål. Följ föreskrifterna 
angående det material som avskiljs, 
t ex asbest.

3. Sladden
 Dra aldrig maskinen med hjälp av sladden. 

Utsätt inte sladden för värme eller skarpa 
föremål. Kontrollera elkabeln regelbundet. 
Maskinen får inte användas om kabeln eller 
kontakten är skadad.

4. Viktig åtgärd
Vid rengöring och skötsel ska maskinen gö-



DC AirCube 2000 - 5 Part No 94146

SV
EN

SK
A

Funktionsbeskrivning
Luftrenare DC AirCube 2000 är avsedd för rening av luften 
i en arbetslokal. Maskinen används som komplement till 
punktutsugning. Luften cirkuleras genom ett förfi lter och 
ett mikrofi lter. Mikrofi ltret har extremt hög avskiljningsgrad 
och avskiljer i praktiken alla luftburna dammpartiklar som 
går genom fi ltret. 

Vid nedsatt sugförmåga ska förfi ltret bytas. Om sugförmå-
gan inte ökar efter förfi ltretbytet ska mikrofi lter bytas. 

Fläkten har steglös hastighet vilket ger möjlighet till eko-
nomikörning  till exempel på natten.

DC AirCube 2000 kan också användas för evakuering av 
luft från ett utrymme där man vill skapa ett undertryck 
genom att utloppet ansluts till en ∅ 250 mm slang.

Utan tillbehör är maskinen avsedd att användas i upprätt 
läge för att minimera dammvirvel från utblåset

Drift
Anslut maskinen till ett eluttag med spänning enligt spe-
cifi kationerna på maskinens märkplåt. Vid skarvning av 
elkabeln ska skarvsladden vara vattenskyddad.

Luftrenaren DC AirCube 2000 har steglös hastighet, vilket 
ger möjlighet till ekonomikörning t ex på natten.
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Service
Vid rengöring och skötsel av maskinen ska man stänga av 
maskinen och dra ut kontakten.

När sugeff ekten börjar sjunka pga för stor dammbelastning När sugeff ekten börjar sjunka pga för stor dammbelastning 
indikeras detta av att den röda lampan tänds. Byt förfi ltret. indikeras detta av att den röda lampan tänds. Byt förfi ltret. 
Lyser fortfarande den röda lampan ska mikrofi ltret bytas.Lyser fortfarande den röda lampan ska mikrofi ltret bytas. 
Vid tung dammbelastning är livslängden kortare. Bara 
originalfi lter får användas.  Använd skyddsmask vid bytet 
och gör det i ett slutet rum. Utbytta fi lter ska läggas i en 
plastsäck som försluts

Kontrollera regelbundet att elkabeln inte är skadad.

Luftrenare DC AirCube 2000 ska funktionsprovas och ses 

Byte av fi lter:

över minst en gång per år eftersom det är en maskin för häl-
sofarligt material. Slitna delar måste bytas ut. Äventyra ald-
rig funktion och livslängd. Använd enbart originaldelar.

Maskinens fl äkt är underhållsfri.

Byte av förfi lter:

Dra ut och byt 
förfi lter.



DC AirCube 2000 - 7 Part No 94146

Garantitiden är två år och avser fabrikationsfel. Garantin 
gäller under förutsättning att maskinen används på normalt 
sätt och får den service som krävs. Normalt slitage ersätts 
inte.

Reparationer ska utföras av Dustcontrol eller personer som 

Garanti
godkänts av Dustcontrol. I annat fall förverkas garantin.

Benämning    Art nr
Förfi lter     42619
Mikrofi lter    42618
Slang/muff /klammer 315 mm  42657
Muff /böj 90o 315 mm    42660

Övriga tillbehör, se Dustcontrols katalog.

Tillbehör

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen blåser ut damm.  Filtret eller packningen Byt fi lter.
 skadat.

Maskinen går bara på max Vridpotensiometer trasig Beställ reparation.
hastighet.

Maskinen suger dåligt.   Igensatt fi lter. Byt fi lter.

Fläkten startar ej. El ej ansluten. Anslut el.

FELSÖKNING

Monteringsexempel42660

42657
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EG-försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed att DC AirCube 2000 är i överensstämmelse med följande bestämmelser och standarder; 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer och tillverkningsår indikeras på märkplåt på maskinen.

Dustcontrol AB

Johann Haberl

EG-declaration of conformity
We declare that DC AirCube 2000 is in conformity with following directives and standards; 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serial Number and manufacturing year are indicated in a rating plate on the machine.

Dustcontrol AB

Johann Haberl

EG-Konformitätserklärung 
Wir deklarieren daß DC AirCube 2000 mit den folgenden aufgeführten Standards oder standardisierten Doku-
menten, übereinstimmt; 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Serienummer und Herstellungsjahr werden auf einer Plakette an der Maschine eingeprägt.

Dustcontrol AB

Johann Haberl

Svenska

English

Deutsch

EG Declaración de Conformidad
Declaramos que el DC AirCube 2000 está fabricado conforme a las siguientes directivas y normas estándar; 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN 1822-1.

Nº de serie y año de fabricación se indican en la placa de identifi cación ubicada en el equipo.

Dustcontrol AB

Johann Haberl

Español




