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Gebruikershandleiding

DEHACO
Onderdrukmachines 1 delig
Onderdrukmachines 2-delig

Specificaties-Veiligheid -Gebruik-Onderhoud

Deze handleiding is voor de typen:
DEH 500 DEH 750
DEH 2000-1 DEH 2000-2
DEH 5000-1 DEH 5000-2
DEH 7500-1 DEH 7500-2
DEH 30000
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1. Woord vooraf
Deze handleiding is samengesteld voor alle personen die bij de ingebruik-
name, bediening en onderhoud van de onderdrukmachine betrokken zijn.
Alle personen die met het opstellen, de ingebruikname, bediening, 
onderhoud en reparatie te doen hebben, moeten:

● het voor hun taak benodigde kennisniveau en kwalificaties bezitten.
● deze gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.
● alle aangegeven veiligheidsaanwijzingen opvolgen.
● Indien noodzakelijk beschikking hebben over voldoende, goed 

passend en van goede kwaliteit zijnde gereedschap.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig en lever deze ook mee bij een 
eventuele doorverkoop van de onderdrukmachine.
Er worden in deze handleiding de volgende symbolen en attentieteksten 
toegepast:

WAARSCHUWING !
Deze tekst geeft informatie met betrekking op veiligheid! Niet opvolgen 
kan direct lichamelijke letsel en/of machineschade tot gevolg hebben!!

LET OP !
Deze tekst geeft aanwijzingen, tips en informatie voor optimaal gebruik 

Deze handleiding is opgesteld voor de één- en tweedelige onderdruk-machines van de op de 
voorpagina afgedrukte typen. De extra informatie specifiek voor de tweedelige uitvoering is in 
dit aangepaste lettertype toegevoegd, met een dubbele lijn en “2d” in de kantlijn. Gebruikt u 
een ééndelige machines, dan zijn deze delen van de handleiding niet voor u van toepassing!

Noteer nu in onderstaande tabel de gegevens van het typeplaatje van de aan 
u geleverde onderdrukmachine! Het type- en serie nummer heeft u nodig 
voor eventuele bestelling van onderdelen bij uw dealer of Dehaco.

Model ............................................................
Serial no. ............................................................
Volt ............................................................
Year ............................................................
Freq/Curr ............................................................
Capacitiy ............................................................
Weight ............................................................
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EG verklaring van overeenstemming
VOLGENS BIJLAGE IIA VAN DE MACHINERICHTLIJN

WIJ,
Dehaco B.V.,
Kruisbaak 25,
NL-2165 AJ Lisserbroek

VERKLAREN GEHEEL ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT:

Onderdrukmachine met filtereenheid

MERK: Dehaco 
MODEL: Onderdrukmachine
TYPE: □ DEH 500 □ DEH 750

□ DEH 2000-1 □ DEH 2000-2
□ DEH 5000-1 □ DEH 5000-2
□ DEH 7500-1 □ DEH 7500-2
□ DEH 30000

SERIENR:                           

WAAROP DEZE VERKLARING BETREKKING HEEFT, IN OVEREENSTEMMING IS MET DE BEPALINGEN  
VAN DE NAVOLGENDE RICHTLIJNEN:

Machinerichtlijn 98/37/EG
Richtlijn ROHS 2002/95/EG
EMC richtlijn 2004/108/EG
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

EN IN OVEREENSTEMMING IS MET DE NAVOLGENDE NORMEN EN/OF ANDERE NORMATIEVE  
DOCUMENTEN:

NEN-EN 292-1 Veiligheid machines, basis
NEN-EN 292-2 Veiligheid machines, technisch
NEN-EN 1050 Veiligheid machines, risicoanalyse
NEN-EN 60204-1 Veiligheid machines, elektrische uitrusting
NEN-EN 1822 class H13 HEPA/ULPA filters
NEN-EN 5509 Gebruikershandleidingen

OPGEMAAKT TE :
Lisserbroek, datum:                        

Dehaco B.V.
Ing. Anco Doeswijk
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2. Inleiding
Hartelijk dank voor de aanschaf van een Dehaco Onderdrukmachine! 
Hiermee heeft u een machine ter beschikking volgens de laatste stand der 
techniek waarvan u bij correct gebruik jarenlang storingsvrij gebruik kunt 
maken.
Deze handleiding heeft tot doel u vertrouwd te maken met de bediening, 
aanwijzingen te geven voor veilig werken, en richtlijnen voor periodiek 
onderhoud.
Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de inhoud van deze handleiding 
voor aanvang van werkzaamheden met uw Dehaco onderdrukmachine, 
zodat u optimaal van de onderdrukmachine gebruik kunt maken!

Deze gebruikershandleiding, het typeplaatje en de op de onderdrukmachine 
aangebrachte veiligheidsstickers bevatten belangrijke informatie over de 
onderdrukmachine en zijn als zodanig onderdeel van de levering. 
Bij beschadiging of verlies dienen deze opnieuw aangebracht c.q. ter 
beschikking gesteld te worden. 
Deze delen kunnen ook nageleverd worden via uw leverancier of Dehaco.

LET OP !
De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn de minimale instructies 

die opgevolgd moeten worden. Deze veiligheidsvoorschriften worden 
meestal aangevuld met lokale aanvullende veiligheidsinstructies en worden 

gecontroleerd door een verantwoordelijke instantie.
Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften kan ernstige gevolgen 

hebben voor de gezondheid !
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3. Algemene beschrijving 
Dehaco levert een uitgebreide range onderdrukmachines. Deze apparatuur 
wordt toegepast in werkruimtes waar men de luchtstroom wil beheersen. Dit 
is het geval bij werkzaamheden waar gevaarlijke of hinderlijke stofdeeltjes 
vrijkomen, zoals bij asbestsanering. 

Met behulp van onderdrukmachines wordt binnen de afgeschermde 
werkruimte een onderdruk gecreëerd die voorkomt dat vervuilde lucht buiten 
de werkruimte komt. Daarnaast wordt de concentratie van deeltjes in de lucht 
verminderd en wordt de vervuilde lucht gefilterd. 

De benodigde capaciteit van het toe te passen apparaat is afhankelijk van de 
inhoud van de werkruimte en het aantal lekkages in de afscherming. Bij het 
creëren van onderdruk moet uitgegaan worden van minimaal 6 tot 8 
luchtverversingen per uur en een onderdruk van 30-40 Pascal. 
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Door een krachtige ventilator wordt onderdruk gecreëerd, waarmee 
-vervuilde- lucht uit de werkruimte door een HEPA absoluutfilter gezogen 
wordt. Een voorfilter wordt toegepast, wat de levensduur  van het HEPA filter 
aanmerkelijk verlengt. Het voorfilter kan in “de besmette zone” vervangen 
worden, zonder dat daarvoor de machine stilgelegd moet worden.

Door een drukverschilmeting over de filtereenheid wordt de mate van 
vervuiling van het filter aangegeven. De ventilatorsnelheid is instelbaar, 
daarmee is de capaciteit regelbaar afhankelijk van de grootte van de 
werkruimte en de vervuilingsgraad van het filter. 

Aan de achterkant van de machine zijn terugslagkleppen toegepast, zodat bij 
stilstand geen tegengestelde luchtstroom ontstaat. Dit verhindert dat 
besmette deeltjes, losgekomen van de “vuile” kant van het filter, in de 
afgesloten zone terug komen. De kleppen verminderen eveneens het risico 
van het aanzuigen van “valse” lucht bij gebruik met 1 ventilator. Het zijn 
belangrijke onderdelen die bijdragen aan de collectieve veiligheid.
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Teneinde zo efficiënt en veilig mogelijk met onderdrukapparartuur te kunnen 
werken, levert Dehaco naast de onderdrukmachines ook geavanceerde 
instrumenten voor het controleren en onderhouden (‘monitoring’) van 
onderdruk. Betrouwbare, eenvoudig te bedienen apparatuur.

Bij de tweedelige machines kan de motorkast met ventilator gescheiden worden van de 
filterkast. Hiermee kan, afhankelijk van de situatie, de filterkast dichter bij de werkplek 
geplaatst worden, of de motorkast verder bij de werkplek vandaan om zo minder overlast van 
uitstromende lucht en geluid te hebben. De filterkast en de motorkast moeten dan door  een 
slang met elkaar verbonden worden. Aan elkaar gekoppeld zonder tussenslang functioneert 
een tweedelige machine gelijk aan een eendelige. 
De DEH-30000 is een eendelige machine en kan alleen  aan elkaar gekoppeld functioneren. 
De DEH-30000 is gedeeld vanwege eenvoudiger transport.

4. Bedoeld gebruik 
De Dehaco onderdrukmachines zijn ontwikkeld voor:
– Het creëren van onderdruk en het filtreren van de lucht in een hermetisch 

afgesloten ruimte. Uiteraard moet de capaciteit van de ventilator en het 
toegepaste filter afgestemd zijn op het gebruik.

– Het toepassingsgebied is uitsluitend:

-> Asbestverwijdering

Waarschuwing !
De Dehaco onderdrukmachines mogen in geen geval worden 

gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving !

LET OP !
Elk ander gebruik dan hierboven beschreven 

sluit Dehaco uit van iedere verantwoordelijkheid!!!
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5. Technische specificaties

a) 1-delige onderdrukmachines  
DEH>> 500 750 2000-1 5000-1 7500-1 30000

Capaciteit m3/hr 500 750 2000 5000 7500 30000

Spanning V 220-240 380-400

Stroom A 2 2 7 14 12 21

Stekker CEE 10A-2p+A 10A-2p+A 16A-2p+A 16A-2p+A 16A-2p+A 16A-5p+A

Manometer Pa 0-1000

Materiaal Polypropyleen, zwart

Gewicht kg 19 19 40 80 92 300

Afm. lxbxh mm 370x440x490 370x440x490 910x500x570 1060x740x
830

1420x740x
840

1530x1410x
1560

Geluid dBA dB(A) 78 80 86 90 83 85

Voorfilter % - μm 95%-5μm 95%-5μm 95%-5μm 95%-5μm 95%-5μm 95%-5μm
(3 stuks)

Lxbxh mm 290x290x45 290x290x45 375x375x95 595x595x95 595x595x95 595x595x95
Absoluutfilter % - μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm

(3 stuks)

Lxbxh mm 305x305x69 305x305x69 381x381x292 610x610x292 610x610x292 610x610x292
Traploos % Nee 30-100 30-100 50-100 30-100 33-100*

Uitblaaszijde Onderkant Zijkant Achterkant Achterkant Achterkant Achterkant

*) DEH-30000 heeft geen traploze regeling, maar 3 standen.

Omgevingscondities:

• De machine moet op een verharde trillingsvrije vloer/fundatie worden 
geplaatst.

• De machine mag alleen gebruikt te worden in overdekte ruimten.

• De machine moet droog blijven.

• Geschikte temperatuurrange +5°C tot +40°C.
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b) 2-delige onderdrukmachines  

Omgevingscondities:
- De machine moet op een verharde trillingsvrije vloer/fundatie worden geplaatst.
- De machine mag alleen gebruikt te worden in overdekte ruimten.
- De machine moet droog blijven.
- Geschikte temperatuurrange +5°C tot +40°C
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DEH>> 2000-2 5000-2 7500-2

Capaciteit m3/hr 2000 5000 7500
Spanning V 220-240
Stroom A 7 14 12
Stekker CEE 16A-2p+A 16A-2p+A 16A-2p+A 
Manometer Pa 0-1000
Materiaal Polypropyleen, zwart
Gewicht kg 48 96 98
Afmeting lxbxh Mm 1100x500x570 1250x740x830 1550x740x840
Geluid dBA dB(A) 86 90 83
Voorfilter % - μm 95%-5μm 95%-5μm 95%-5μm

Lxbxh mm 375x375x95 595x595x95 595x595x95
Absoluutfilter % - μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm 99,997-0,3μm

Lxbxh mm 381x381x292 610x610x292 610x610x292
Traploos % 30-100 50-100 30-100
Uitblaaszijde Achterkant Achterkant Achterkant
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6. Veiligheid
Waarschuwing !

Vrijwel alle ongevallen zijn een gevolg van:
 concentratie-vermindering,

 onoplettendheid, 
 nalatigheid, 

verkeerde inschattingen!
Werk rustig en geconcentreerd.

U bent gewaarschuwd!!

LET OP !
U dient onder alle voorkomende omstandigheden 

ook de lokale veiligheidsvoorschriften op te volgen!!

Waarschuwing !
Er bestaat direct gevaar voor lichamelijk letsel, schade aan machines 

en het milieu bij onervaren en ondeskundig gebruik.
Houdt omstanders op een veilige afstand bij het werk ! 

Waarschuwing !
Het is verplicht gehoorbescherming te dragen in de directe nabijheid 

van de machine.

Waarschuwing !
De instructies beschreven in deze gebruikershandleiding hebben 

betrekking op de onderdrukmachine. Stelt u zich ook op de hoogte van 
de eisen voor PBM's in uw specifieke werksituatie!!

Waarschuwing !
De machine wordt geleverd met een transitplaat om de voorkant, met 

de (besmette) filters, tijdens het transport af te sluiten. Indien de 
machine is gebruikt, mag deze plaat enkel onder gecontroleerde 

omstandigheden worden verwijderd.
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Andere in deze handleiding opgenomen veiligheidsinstructies zijn:

Waarschuwing !
De uitblaaszijde van de machine produceert teveel geluid. Dit kan 

gereduceerd worden door een afvoerslang toe te passen. In de directe 
nabijheid in de schone zone zal gehoorbescherming gebruikt moeten 

worden.

Waarschuwing !
Het HEPA filter mag alleen door een geautoriseerd persoon vervangen 

worden!! Neem hiervoor contact op met uw leverancier of Dehaco!! 

Waarschuwing !
De instructies hier beschreven hebben alleen betrekking op de 

machine. Stopzetten mag pas na toestemming van lokale autoriteiten. 
Aanvullende instructies van lokale autoriteiten en voorzieningen voor 

persoonlijke bescherming zijn noodzakelijk.

7. Opslag
Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt, sla de machine binnen op in 
een droge, afsluitbare ruimte. De machine bevat besmet materiaal en moet 
ontoegangkelijk zijn voor niet-geautoriseerd personeel. 

8. Transport
De onderdruk machines zijn relatief licht van gewicht en voorzien van 
zwenkwielen -met rem- en handgrepen.

Waarschuwing !
Voorkom beschadiging !

Wees altijd voorzichtig bij het vervoer van de onderdrukmachines.  
Beschadigingen altijd direct -laten- repareren. 

De machines zijn geschikt om met behulp van een heftruck getransporteerd 
te worden. De lepels dienen dan tussen de wielen geplaatst te worden. 
Bij transport op een (vracht) auto of aanhanger de onderdrukmachine altijd 
vastzetten met voldoende spanbanden!
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9. Bediening 
a) Overzicht machine   

-Afhankelijk van het type kan de plaats van de componenten iets afwijken:

Urenteller
Schakelaar
Typeplaatje

Manometer
Toerenregeling (niet op DEH 500 en 
DEH 30000)

Aansluiting voedingskabel

Aansluiting luchtafvoerslang 

1= Transitplaat
2= Voorfilter
3= HEPA absoluut filter 
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1= Transit plaat
2= Voorfilter
3= HEPA absoluutfilter
4= Filterkast
5= Motorkast

b) Plaatsen onderdrukmachine  

LET OP !
Controleer eerst of de schakelaar “uit” staat. Als de laatste keer de 

onderdrukmachine gestopt is door middel van het verwijderen van de kabel,  
start de machine meteen op als de stekker ingestoken wordt !

LET OP !
Zorg voor alle bij het werk benodigde PBM's voor aanvang van de 

werkzaamheden !

De machine moet buiten de besmette zone geplaatst te worden. In geen 
geval mag men de machine binnen de zone plaatsen. In geval van twijfel, 
overleg dan eerst met de  technisch verantwoordelijk persoon.
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LET OP !
Als de machine verkeerd wordt geplaatst fuctioneert deze niet goed, en zal  

de machine en de schone zone besmet worden !

Waarschuwing !
De uitblaaszijde van de machine produceert teveel geluid. Dit kan 

gereduceerd worden door een afvoerslang toe te passen. In de directe 
nabijheid in de schone zone zal gehoorbescherming gebruikt moeten 

worden.

De twee delen zijn door middel van 4 klemsluitingen 
met elkaar verbonden. Wordt de machine als ėėn 
unit gebruikt, dan zijn de voorschriften gelijk aan de 
eendelige machines. 
Controleer wel dat de klemmen goed gesloten zijn.

Gaat de machine in gedeelde uitvoering gebruikt worden, werk dan als volgt:
– Maak de vier klemsluitingen los
– Trek de filterkast en motorkast los van elkaar
– Bevestig op de filterkast een flexibele slang (LET OP: Luchtdicht aansluiten!!)
– Trek in de motorkast de slangtule naar buiten, zodat de slang aangebracht kan worden
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(rechter kast: slangtule in- en uitgetrokken)
– Plaats de filterkast op de gewenste positie bij de afgesloten zone

Plaats de motorkast zodanig dat de afvoerlucht en/of het geluid geen hinder veroorzaakt
– Bevestig de flexibele slang aan de motorkast. (LET OP: Luchtdicht aansluiten!!) 

LET OP !
Bij gebruik van de machine in gedeelde uitvoering, zal de aanzuigcapaciteit  

afhankelijk van de lengte van de slang afnemen!
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c) Opstarten  
1. Controleer of de machine correct geplaatst is.
2. Controleer of de afvoerslang van de schone lucht goed aangesloten is 

en geen hinder veroorzaakt.
3. Controleer visueel de afgesloten zone op lekkage.
4. Controleer of de aan/uit schakelaar op uit staat.
5. Verbind de voedingskabel met de machine.
6. Start de machine met een laag toerental met de aan/uit schakelaar.
7. Controleer of de machine daadwerkelijk werkt.

LET OP !
Na plaatsen en starten buiten de afgesloten zone dient de machine 

luchtdicht aan de zone gefixeerd te worden door middel van een geschikte 
tape. Deze verbinding dient perfect te zijn omdat de zone in onderdruk 
wordt gebracht en daardoor veel kracht op deze verbindingen ontstaat.

8. Betreed de zone, met complete individuele persoonlijke bescherming, 
en snij een gat in het plastic ter hoogte van de machine. Dit gat moet 
kleiner zijn dan het filter.

9. Verwijder de transitplaat.
10.Verwijder eventuele plakresten aan de 

binnenzijde van de filteropening.
11. Plak, met duct tape, de folie luchtdicht 

aan de binnenzijde van de 
filteropening van de machine vast.

12.Controleer of een voorfilter correct 
gemonteerd is.

13.Stel met de draaiknop de gewenste 
onderdruk in conform de norm 
voorgeschreven door lokale 
autoriteiten.

LET OP !
Wordt de gestelde onderdruk niet bereikt: controleer eerst de opbouw van 
de zone en de sluis. Controleer ook of het gestelde volume van lucht uit de 
zone verwijderd wordt. U kunt het aantal onderdrukmachines verhogen, tot  

het punt dat u de juiste onderdruk bereikt en behoudt. Deze kunnen 
electrisch verbonden worden via een automatisch opstartsysteem.
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d) Gebruikscontroles  

De onderdruk kan tijdens gebruik gecontroleerd worden door middel van een 
monitor. (Dehaco heeft diverse monitoren in zijn programma). 
De onderdruk in de afgesloten zone dient onder de waarde te blijven die 
voorgeschreven is door de -lokale- overheid.
Controleer op regelmatige tijdstippen de onderdruk en maak hiervan een 
notitie op een registratieformulier. De frequentie is afhankelijk van de 
hoeveelheid stof die vrijkomt.
Als de onderdruk daalt in vergelijking met de beginwaarde kan het voorfilter 
vervuild zijn en zal vervangen moeten worden. (zie hoofdstuk 10.b) Indien na 
vervanging van het voorfilter de manometer meer dan 750 Pascal aangeeft, 
zal het HEPA-filter moeten worden vervangen. 

Waarschuwing !
Het HEPA filter mag alleen door een geautoriseerd persoon vervangen 

worden!! Neem hiervoor contact op met uw leverancier of Dehaco!! 

e) Uitschakelen  

Waarschuwing !
De instructies hier beschreven hebben alleen betrekking op de 

machine. Stopzetten mag pas na toestemming van lokale autoriteiten. 
Aanvullende instructies van lokale autoriteiten en voorzieningen voor 

persoonlijke bescherming zijn noodzakelijk.

1. Men bevindt zich in de vervuilde zone met complete individuele 
persoonlijke bescherming.

2. Verwijder het vuile voorfilter. Behandel dit als besmet afval.
3. Verwijder met een stofzuiger of stofdoek alle in de binnenkant van de 

machine zichtbare vervuiling.
4. Plaats geen nieuw voorfilter.
5. Plaats de transitplaat op de machine.
6. Tape de naden rondom luchtdicht.
7. Zet de machine uit met de aan/uit schakelaar.
8. Verwijder de voedingskabel.
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10. Onderhoud
a) Preventief onderhoud  

LET OP !
Regelmatig preventief onderhoud verkleint de kans op storingen tijdens het 

werk.
Geconstateerde beschadigingen of afwijkingen eerst repareren voor 

aanvang van het werk, om grotere schades te voorkomen!

• Controleer dagelijks of de afscherming van de ventilator aanwezig en 
niet beschadigd is.

• Controleer dagelijks of de voedingskabels niet beschadigd zijn en 
zodanig zijn geplaatst dat de energietoevoer niet eenvoudig 
onderbroken kan worden.

• Houd de machine schoon en droog. Bij een schone machine kan geen 
verwarring ontstaan over het wel of niet besmet zijn.

• Wissel regelmatig het voorfilter. De frequentie wordt bepaald door de 
manometer en visuele inspectie. 

• Controleer de machinebehuizing regelmatig op beschadigingen, 
scheuren enz. 

b) Wisselen van het voorfilter  

LET OP !
Het voorfilter is vervuild met besmet materiaal en moet als zodanig worden 

behandeld. 
Het voorfilter mag alleen verwisseld worden als de machine op een locatie 

aan een vervuilde zone gekoppeld is. 

1. Controleer of de machine zich in een geschikte ruimte bevindt.
2. Controleer of de machine “aan” staat.
3. Verwijder de transitplaat indien nog aanwezig.
4. Verwijder het vuile voorfilter. Behandel dit als besmet afval.
5. Verwijder met een stofzuiger of stofdoek alle in de binnenkant van de 

machine zichtbare vervuiling.
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6. Plaats een nieuw voorfilter in de machine. 
Zorg dat de plooien vertical staan!! (zie figuur)

7. Tape de naden rondom af met geschikte tape (zie figuur).
8. De machine kan nu weer gebruikt worden.

11. Storingen
Volg, als de onderdrukmachine niet goed functioneert, de aanwijzingen in 
onderstaande tabel. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt bel dan 
uw leverancier of Dehaco. 

 De ventilator draait niet:

1. Controleer of de voedingskabel aangesloten en niet beschadigd is.

2. Controleer of de aan/uit schakelaar op “aan” staat.

3. De machine heeft een technisch probleem, neem contact op met de dealer.

Ventilator draait maar de onderdruk wordt niet gehaald:

1. De transitplaat zit nog voor het filter. Verwijder de transitplaat.

2. Het voorfilter is vervuild/geblokkeerd. Vervang het voorfilter.

3. Het absoluutfilter is vervuild/geblokkeerd. Laat het absoluutfilter vervangen 
door de dealer of een geautoriseerd persoon.
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12. Einde levensduur

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een 
voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische 
en elektronische oude apparaten en de omzetting van de 
richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare 
elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en 
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden 
hergebruikt.

LET OP ! 
U dient altijd aan de op het moment en lokaal geldende eisen en richtlijnen 

van veilig werken en verantwoord afvoeren te voldoen!

Als na een langdurige gebruik de onderdrukmachine aan zijn technische 
einde is, moet door een geautoriseerd persoon het laatste HEPA filter 
verwijderd worden. Overleg met hem de huidige stand van de wettelijke 
regelingen van recycling afgedankte machines.

13. Garantie
Door Dehaco B.V. wordt garantie verleend gedurende 12 maanden na 
aflevering van de onderdrukmachine op materiaal en constructiefouten. Voor 
de garantievoorwaarden wordt verwezen naar onze leveringsvoorwaarden.

Dehaco B.V. neemt geen verantwoording voor de directe of indirecte schade 
ontstaan door het tijdelijk niet functioneren van de onderdrukmachine, maar 
zal zich wel maximaal inspannen de stilstandperiode tot een minimum te 
beperken!!

De garantie op de geleverde onderdrukmachine wordt als vervallen 
beschouwd indien:

• modificaties aan de machine uitgevoerd blijken te zijn zonder 
schriftelijke toestemming van Dehaco B.V.

• aanwijzingen uit deze handleiding niet zijn opgevolgd.

• sprake is van aantoonbaar ondeskundig gebruik.

* - * - *
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Registratiefiche onderhoud/wisselen van filters

PROJECT :

MERK :

SERIENUMMER :

NAAM MONTEUR :

Uur Datum Vervanging
1e voorfilter

Vervanging
2e voorfilter

Onderdruk
zone

Waarde
manometer
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