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Airconditioning & Klimaattechniek
Uw airconditioner is door Air-Innovations Airconditioning & Klimaattechniek B.V. met zorg geplaatst. Vanzelfsprekend hebben
wij ons uiterste best gedaan om u te voorzien van onze vakkundigheid en klantgerichtheid.
Om de prestaties van uw apparatuur te waarborgen geven wij buiten de algemene gebruikers instructies graag een aantal tips
waardoor u deels zelf uw apparatuur kunt bijhouden tijdens het gebruik. Op de volgende pagina leest u meer over onze
servicecontracten.
Wat u zelf kunt doen:
Filters in de binnenunit(s):
Uw geplaatste apparatuur recirculeert de binnen-lucht. De stof
die in deze lucht zit wordt gefilterd door de aanzuigfilters.
Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig stof in de ruimte
dienen de filters regelmatig stofvrij gemaakt te worden. Wij
raden u aan om de filters 1x per 2 maanden te controleren en
wanneer nodig schoon te maken. U kunt de filters reinigen met
lauw water en afwasmiddel of handzeep. U dient de filters na
het schoonmaken te laten drogen voordat deze weer in de unit
geplaatst worden. Ook kunt u stof verwijderen door de filters te
stofzuigen. De afbeelding hiernaast laat zien hoe u uw
airconditioningunit opent en de filters verwijdert. Via onze
website is ook een filmpje te bekijken hoe dit het beste te doen.

Bij een geplaatste condenswaterpomp:
Uw binnenunit zal wanneer deze in de koelmode is
ingeschakeld condenswater maken. Wanneer de installatie
gebruik maakt van een geplaatste condenswaterpomp,
verpompt deze het condenswater naar elders. Deze pomp
maakt gebruik van een vlotter. Deze vlotter kan bij een langere
periode van stilstand gaan plakken aan de onderzijde van het
vlotterbakje welke het condenswater opvangt. Hierom is het
raadzaam om bij gebruik van condenswaterpompen uw
installatie 1x per maand, 2 uur actief te laten koelen. Op deze
manier maakt de unit condenswater en wordt de
condenswaterpomp geactiveerd.

Houd de uitblaas en aanzuig van uw condensor vrij:
Het plaatsen van objecten naast of voor de condensorunit is niet
toegestaan. Wanneer uw condensorunit bereikbaar is en bijvoorbeeld op
het balkon of in de tuin is opgesteld kan het voorkomen dat aan de voor
en/of achterzijde spullen worden geplaatst. Door het plaatsen van objecten
kunnen zij de aanzuig en uitstoot van lucht uit de condensor beïnvloeden.
Dit komt de efficiëntie van de apparatuur niet ten goede.
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Wat wij voor u kunnen doen:
Onderhoud aan uw installatie:
Een goed onderhouden airconditioner of klimaatinstallatie is
de basis van een gezond binnenklimaat voor zowel kantoor
als thuis in uw woon, slaap of studeerkamer. Het is daarom
van belang om een jaarlijkse controle uit te laten voeren op
uw apparatuur. Hiermee voorkomt u aangroei van bacteriën
en vermijdt u ongewenste geurtjes in uw binnenshuis
opgestelde apparatuur, ook zorgt u hiermee voor een goed
werkende installatie. Met het laten uit voeren van
onderhoudsbeurten verlengt u de levensduur van uw
apparatuur.

Werkzaamheden en controlepunten tijdens onderhoud:
- Controle koudemiddel druk en daarbij horende temperaturen.
- Controle en meting opgenomen stromen en ampères.
- Controle van eventueel aanwezige dak doorvoering.
- Controle lekdichtheid aanwezige bouwkundige sparingen.
- Controle werking volledige installatie.
- Controle op doorloop condenswater afvoer.
- Controle op elektrische aansluitingen.
- Reinigen van vlotter condenswaterpomp
- Reinigen van lucht uitblaas gedeelte binnenunit.
- Reinigen van omkasting binnenunit.
- Reinigen van omkasting buitenunit.
- Reinigen van verdamper (lucht aanzuig).
- Reinigen en ontsmetten van de aanwezige filters.
- Reinigen van de condens opvangbak (lekbak).
- Het ontsmetten van verdamper (lucht uitblaas).

Verlenging van garantie:
Bij het afsluiten van een onderhoudscontract verlengt u de garantie op uw
apparatuur 2,5 naar 5 jaar! Ook zal de garantie op de installatie zoals
deze door ons is geleverd van 2,5 naar 5 jaar verlengd worden. In de
praktijk betekent dit dat u zorgenvrij en optimaal van uw installatie kunt
genieten. Mocht er in de garantieperiode toch iets defect raken dan zal dit
zonder kosten worden gerepareerd.
Een servicecontract biedt u de zekerheid van minimaal één
servicebezoek per kalenderjaar. Tijdens dit bezoek wordt uw volledige
installatie nagezien. Uiteraard worden alle onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd door onze eigen gediplomeerde STEK-erkende monteurs.
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